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Wet Modernisering Ziektewet 
let op uw zaak 

 
 

INSTROOM VANGNETTERS BLIJFT STIJGEN 
Op 2 oktober 2012 is de Eerste Kamer akkoord gegaan met de Wet beperking ziekteverzuim en 
arbeidsongeschiktheid vangnetters (Wet  Bezava). Deze wet, beter bekend als de Wet Modernisering 
Ziektewet, is op 1 januari 2013 in werking getreden. De wet behelst aanpassing van de Ziektewet en de WIA 
om de kosten van ziekte/arbeidsongeschiktheid van flexwerkers, d.w.z. werknemers met een tijdelijk 
dienstverband, terug te dringen. De wet is aangenomen aangezien het ziekteverzuim en de instroom in de 
WIA van deze zogenaamde vangnetters in de afgelopen jaren bleef stijgen. Van de WGA-instroom in 2010 
kwam meer dan de helft voor rekening van de vangnetters en dat terwijl slechts 1 op de 5 werknemers een 
flexwerker is. 
 

OM WELKE WERKNEMERS GAAT HET? 
De werknemers waarop de Wet Bezava betrekking heeft zijn de werknemers: 

 met een tijdelijk dienstverband die ziek uit dienst gaan en als vangnetter een ziektewetuitkering van 
het UWV ontvangen (voor deze groep werknemers heeft de werkgever immers geen 
loondoorbetalingsverplichting meer) 

 met een tijdelijk dienstverband die binnen 4 weken na beëindiging van het dienstverband ziek worden 
en nog geen nieuwe werkgever hebben (dit heet ‘nawerking’) 

 met een fictieve dienstbetrekking (zoals oproepkrachten, thuiswerkers, stagiaires en provisiewerkers). 
Niet tot de betreffende doelgroep flexwerkers behoren werknemers die een vast dienstverband hebben en 
die op grond van orgaandonatie of ziekte als gevolg van zwangerschap/bevalling recht hebben op een 
Ziektewetuitkering of werknemers die onder de zogenaamde No-Riskpolis vallen. 
 

GEVOLGEN VOOR DE WERKGEVER 
De werkgever betaalt momenteel premie aan de zogenaamde sectorfondsen. In deze sectorale premie 
zitten componenten voor de WW, voor de Ziektewet en voor de WGA-uitkering aan vangnetters. De hoogte 
van het te betalen premiepercentage wordt jaarlijks per sector vastgesteld. Deze is afhankelijk van de 
instroom in de Ziektewet per sector. 
Sectorale premies leiden niet tot een financiële prikkel om actie te ondernemen om te voorkomen dat een 
werknemer ziek uit dienst gaat. De werkgever merkt nauwelijks iets van meer of minder instroom in de 
Ziektewet of WGA. De nieuwe regelgeving brengt hierin verandering. De Wet Bezava zorgt ervoor dat de 
“vervuiler” betaalt. Instroom in de Ziektewet en WGA leidt tot een hogere premie dan de huidige sectorale 
premie. 
Op 1 januari 2014 gaan de maatregelen al in.  Niet alleen wordt er naast de reeds bestaande WGA-
vastpremie (voor de werknemers met een vast dienstverband) een WGA-flexpremie (voor de flexwerkers) 
geïntroduceerd, vanaf dat moment worden de ZW-premie en de WGA-flexpremie aan de werkgever 
doorberekend. De premiedoorberekening is in 3 groepen opgesplitst: 
 

klein 
werkgevers met een loonsom onder 
€ 303.000 (2013) 

uitsluitend een sectorale premie voor ZW, WGA-vast en 
WGA-flex (voor deze werkgevers verandert er in 
principe niets) 

middel 
werkgevers met een loonsom tussen 
€ 303.000 en € 3.030.000 (2013) 

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

groot 
werkgevers met een loonsom meer 
dan € 3.030.000 (2013) 

uitsluitend een gedifferentieerde premie voor ZW, 
WGA-vast en WGA-flex 
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REGISTREER NU ALLE ZIEK-UIT-DIENSTMELDINGEN EN VOLG DE RE-INTREGRATIE 
De gedifferentieerde ZW-premie en WGA-flexpremie zullen op dezelfde wijze worden berekend als de 
huidige gedifferentieerde WGA-vastpremie. Dit geschiedt op basis van de t-2 methodiek, waardoor bij de 
vaststelling van de gedifferentieerde premies voor 2014 het tijdvak al op 1 januari 2012 is begonnen. 
Het is daarom van belang om alle werknemers met een tijdelijk dienstverband die  vanaf 1 januari 2010 ziek 
uit dienst zijn gegaan (dan wel in de toekomst ziek uit dienst gaan) te registreren, te blijven volgen en te 
re-integreren (en dus waar nodig instroom in de WGA te beperken). Door een goede registratie is het 
mogelijk om de premiebrieven van het UWV te controleren. Wanneer een flexwerker de ZW is 
ingestroomd, is het zaak nu al maatregelen te nemen om, in overleg met de arbodienst, zo spoedig 
mogelijk re-integratieactiviteiten voor deze werknemer op te starten om in 2014 of 2016 niet met extra 
hoge premielasten wordt geconfronteerd.  
Ook het volgen van een flexwerker die niet ziek uit dienst gaan is van belang. Deze flexwerker kan na het 
verstrijken van een termijn van 4 weken worden gevraag of hij of zij in de Ziektewet terecht is gekomen. 
 

BESCHIKKING VAN UWV 
In mei en juni 2013 zal het UWV aan alle werkgevers informatie zenden inzake ZW-flex en WGA-flex. Bij 
deze informatiebrief wordt een bijlage gevoegd waarop de ex-werknemers zijn vermeld die in 2012 een 
zogenaamde ZW-flex of WGA-flex uitkering hebben ontvangen. Hierbij kan de werkgever aanvinken van 
welke werknemers hij de beschikking wil ontvangen. Dit dient binnen 4 weken aan het UWV kenbaar te 
worden gemaakt. Hierna ontvangt de werkgever de beschikkingen die met recht, duur en hoogte te maken 
hebben. Hiertegen kan binnen 6 weken bezwaar worden aangetekend. De arbodienst van de werkgever 
ontvangt de hersteld-beschikkingen (in verband met medische informatie). Hierop dient binnen 2 weken 
bezwaar te worden gemaakt. 
 
Ons advies luidt: controleer de beschikkingen die van het UWV altijd goed! 
De praktijk heeft geleerd dat regelmatig lasten aan werkgevers worden toegerekend, die niet bij de 
betreffende werkgever thuishoren. 
 

MOGELIJK OM EIGEN RISICODRAGER TE WORDEN 
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. 
Vanaf 2016 worden WGA-vastpremie en WGA-flexpremie samengevoegd tot één premietarief. 
Wie nu al WGA-eigenrisicodrager is, zal door de belastingdienst vóór 1 oktober 2015 worden gevraagd een 
nieuwe garantstelling te overleggen van zijn 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. Uiteraard zullen wij u te zijner tijd 
tijdig informeren omtrent de te nemen maatregelen. 
 
 
 


