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MODERNISERING ZIEKTEWET 
 
 
Op 2 oktober 2012 is de Eerste Kamer akkoord gegaan met aanpassing van de Ziektewet (ZW) en de 
WIA om de kosten van ziekte/arbeidsongeschiktheid van zogenaamde flexwerkers (werknemers met 
een tijdelijk dienstverband) terug te dringen. 
In het wetsvoorstel zijn maatregelen opgenomen om werkgevers te stimuleren zieke werknemers 
weer snel terug te laten keren in het arbeidsproces. 
 
Dit wetsvoorstel is aangenomen aangezien de instroom in de ZW en WIA in de afgelopen jaren 
extreem is toegenomen en dan met name in de groep flexwerkers. Van de WGA-instroom in 2010 
was ca. 55% flexwerknemer en ca. 45% werknemer met een vast dienstverband. 
 
Gevolgen voor u als werkgever 
De werknemers waarop dit wetsvoorstel betrekking heeft, zijn de werknemers voor wie geen 
loondoorbetalingsverplichting van een werkgever geldt en die om deze reden in de ZW terecht 
komen. Het gaat hierbij vooral om uitzendkrachten en om werknemers met een dienstverband voor 
bepaalde tijd van wie het contract bij ziekte niet wordt verlengd. Ook wanneer deze tijdelijke 
werknemer binnen 4 weken na uitdiensttreding ziek wordt en nog geen nieuwe werkgever heeft, 
worden de lasten van deze werknemers aan u als laatste werkgever toegerekend. Dit heet 
‘nawerking’. 
 
Niet tot de betreffende doelgroep flexwerkers behoren werknemers die met uw bedrijf een vast 
dienstverband hebben en gebruik maken van de ZW op grond van orgaandonatie, ziekte als gevolg 
van zwangerschap/bevalling en werknemers die onder de zogenaamde No-Riskpolis vallen. 
 
In 2014 gaan de maatregelen al in.  Vanaf dat moment wordt de ZW-premie en de WGA-flexpremie 
aan u doorbelast. 
De premiedoorberekening zal in 3 groepen worden opgesplitst: 
 

klein 
werkgevers met minder dan 10 
maal de gemiddelde loonsom 

uitsluitend een sectorale premie voor ZW, WGA-vast 
en WGA-flex 

middel 
werkgevers met 10-100 maal de 
gemiddelde loonsom 

deels een sectorale premie en deels een individuele 
premie voor ZW, WGA-vast en WGA-flex 

groot 
werkgevers met meer dan 100 
maal de gemiddelde loonsom 

uitsluitend een individuele premie voor ZW, WGA-
vast en WGA-flex 

 
(de sectorale premie wordt vastgesteld door de belastingdienst en hierop heeft u zelf geen invloed; de 
individuele premie wordt een gedifferentieerde premie die net als bij WGA-vast zal stijgen wanneer er 
ZW- of WGA-instroom is geweest) 
 
Vanaf 2016 worden WGA-vast en WGA-flex samengevoegd tot 1 premietarief. 
 
Wanneer u WGA-eigenrisicodrager bent, zal de belastingdienst u vóór 1 oktober 2015 vragen een 
nieuwe garantstelling te overleggen van uw verzekeraar, waarin ook de garantie wordt afgegeven 
voor WGA-flex. Wanneer de belastingdienst deze te zijner tijd niet tijdig ontvangt, zal het 
WGA-eigenrisicodragerschap komen te vervallen per 1 januari 2016. Vanzelfsprekend zullen wij u te 
zijner tijd tijdig informeren omtrent de te nemen maatregelen. 
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Registreer nu alle ziek-uit-dienstmeldingen en volg de re-intregratie 
Ondanks het feit dat dit veel werk met zich mee kan brengen, is het van belang om alle werknemers 
die ziek uit dienst gaan (dan wel tussen 1 januari 2010 en heden ziek uit dienst zijn gegaan) te blijven 
volgen, zodat u zo snel mogelijk actie kunt ondernemen. Ook het volgen van werknemers die niet 
ziek uit dienst gaan is van belang, deze werknemers kunt u na het verstrijken van een termijn van 4 
weken nog vragen of men in de ZW terecht is gekomen. 
Wanneer een betreffende werknemer de ZW is ingestroomd, adviseren wij u nu al maatregelen te 
nemen om, in overleg met uw arbodienst, zo spoedig mogelijk re-intregratieactiviteiten voor deze 
werknemer(s) op te starten zodat u in 2014 of 2016 niet met extra hoge premielasten wordt 
geconfronteerd. Dit is het gevolg van de door de overheid gehanteerde t-2 methodiek, waardoor bij 
de vaststelling  van de gedifferentieerde ZW-premies  voor 2014 het tijdvak al op 1 januari 2012 is 
begonnen. 
Voor de WGA-erd flex is WGA-instroom in 2012 al leidend, waardoor een 1e ziektedag vanaf 1 januari 
2010 voor deze flexwerkers al meetelt. 
 
Op dit moment is het naar onze mening nog niet interessant om het risico van ZW-eigenrisicodragen 
privaat te gaan verzekeren. Verzekeraars zijn nog volop bezig om uit te zoeken welke premies nodig 
zijn om dit risico adequaat af te dekken.  
Wanneer het in de komende tijd wél aantrekkelijk wordt om ZW-eigenrisicodrager te worden, zullen 
wij u hieromtrent vanzelfsprekend informeren. 
 
Tenslotte nog een advies: wanneer u een WGA-beschikking van het UWV ontvangt, is het altijd 
raadzaam deze op juistheid te controleren. De praktijk heeft ons geleerd dat regelmatig lasten aan 
werkgevers worden toeberekend, die niet bij de betreffende werkgever thuis horen. 
Ook hier adviseren wij u graag nader. 
 
 
 
 


