
Modernisering Ziektewet (ZW) 

 

Wet Bezava 

 

 

 



Wat is het? 

 

Bezava =  Wet Beperking Ziekteverzuim en  

 

  Arbeidsongeschiktheid Vangnetters 

 

 
 

 

 



Waarom is deze wet ingevoerd? 

  

 In de afgelopen jaren is de WGA-instroom voor een 
groot deel veroorzaakt door vangnetters. 

 

 Voorbeeld: WGA-instroom in 2010:  

 15% beroepsbevolking was vangnetter; 

 deze 15% veroorzaakte 55% van de 

 WGA-instroom in dat jaar 



Welke werknemers vallen onder ZW 

(zijn dus vangnetter) 

 Orgaandonatie (bij vast dienstverband) 

 Ziek a.g.v. zwangerschap/bevalling 

 Werknemer met No-Risk Polis 

 Uitzendkrachten 

 Ziek uit dienst (na afloop tijdelijk contract 
bijvoorbeeld), of binnen 28 dagen na uit 
dienst, ziek 

 Fictieve dienstbetrekking 
Werknemers die groen zijn gearceerd vallen  

onder Wet Bezava 



Criteria 

Indeling werkgevers: 

Klein : < 10x gemiddelde loonsom 

   uitsluitend sectorale premie ZW, WGA-vast en 

   WGA-flex 

Middel : 10 – 100x gemiddelde loonsom 

   deels sectorale en deels individuele premie 

    voor ZW, WGA-vast en WGA-flex 

Groot : > 100x gemiddelde loonsom 

   uitsluitend individuele premie voor ZW, WGA- 

   vast en WGA-flex 
Gemiddelde loonsom: EUR 30.300,-- 

 



Methode premieberekening 

 

Belastingdienst hanteert  

methode T-2 

 

Voor 2014: 

Refertejaar: 2012 (=T) 

Ofwel: 1e ziektedag vanaf 01-01-2010 

 



Cijfers 

• Gemiddelde ZW-premie 2013: 0,51% 

• Uitschieters naar boven: reiniging, taxivervoer, 

uitzendbranche 

• Uitschieters naar beneden: elektrotechnische industrie, 

banken, verzekeringswezen, zakelijke dienstverlening  

• Laagste premie 2013: 0,05% (vervoer KLM) 

• Hoogste premie 2013: 5,24% (uitzendbranche) 



  
 

Wat nu? 

Eigenrisicodrager worden  

voor ZW of niet? 



Voordelen / nadelen 
Voordelen: 

 Lagere premie 

 Uitlooprisico bij aanvang blijft bij UWV 

 Zelf re-integratie begeleiden 

Nadelen: 

 Overheid/UWV bepaalt randvoorwaarden 

 Extra kosten arbotaken en verzuimadministratie 

 UWV kan ingrijpen en taken overnemen 

 Uitlooprisico blijft bij werkgever 



Als ZW-erd gekozen wordt: 

• Er is geen garantieverklaring van kredietinstelling of 
verzekeraar nodig; wel contract arbodienst 

 

• Optie: alleen nog werken met uitzendkrachten? 

 

• Als men wil verzekeren: paar partijen in markt. Er 
zijn nog niet veel verzekeraars die dit product 
aanbieden. 

 

• Werkgever kan ook diensten inkopen bij UWV 

 



Conclusie: 

 

Complexe materie. 

 

UWV zal werknemers niet volgen en re-
integreren zoals de particuliere markt dit kan. 

Hoe krijgt een werkgever grip op de zieke 
werknemer die niet meer in dienst is?  

Een goede begeleiding is dus van essentieel 
belang. 



Vragen? 

 

 


