Hoe kunt u als
werkgever de kosten
verminderen?

Modernisering van de
Ziektewet: kansen en
bedreigingen

Het is al jarenlang een maatschappelijk thema van het
grootste belang: het terugdringen van langdurig ziekteverzuim.
De wettelijke ontwikkelingen gaan snel, zoals onder meer blijkt
uit de modernisering van de Ziektewet. Wat is de essentie van
deze modernisering, hoe kunt u hier als werkgever op inspelen
en hoe zorgt u ervoor niet met al te hoge kosten te worden
geconfronteerd? In deze whitepaper vindt u antwoord op
deze en andere vragen.

Het begon allemaal met de bekende uitspraak van de toenmalige premier Lubbers,
een kwart eeuw geleden: ‘Nederland is ziek’. Hij doelde in de eerste plaats op het
snel toenemende aantal WAO’ers van destijds, maar sindsdien is de overheid niet
alleen zeer actief in het terugdringen van het aantal arbeidsongeschikten, maar
ook in het verminderen van het aantal zieke werknemers. En met succes. In 2014
bedroeg het gemiddelde ziekteverzuim in Nederland 3,8%, het laagste niveau in
vele tientallen jaren. In 1993 was het gemiddelde verzuim nog 6,3%.
Aan deze daling lag een groot aantal wettelijke maatregelen ten grondslag,
met als gemeenschappelijk kenmerk een verminderde collectieve verantwoordelijkheid en een toenemende bijdrage van de betrokken partners. Zo worden
werknemers al jarenlang op allerlei manieren gestimuleerd om zo snel mogelijk
weer aan het werk te gaan, eventueel zelfs in een andere functie.
Voor werkgevers levert de grotere eigen bijdrage onder meer een verzwaring van
de lasten op. De privatisering van de ziektewet in de jaren 1993-1996 leidde er
bijvoorbeeld toe dat een zieke niet langer volledig werd doorbetaald uit een
collectieve verzekering, maar dat de werkgever verplicht werd tot het betalen
van 70% van het loon gedurende het eerste jaar van de ziekte. In 2004 werd
deze doorbetalingstermijn verlengd tot twee jaar. Daarna volgt voor de zieke
werknemer sinds 2006 de WIA, de opvolger van de WAO.
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Een nieuwe stap: de Wet BeZaVa
De meest recente stap in het terugdringen van het ziekteverzuim is de Wet BeZaVa,
de ‘Wet beperking ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid vangnetters’. Deze wet,
die ook wel wordt aangeduid met modernisering Ziektewet, omvat een beperkt aantal doelgroepen. Zo vallen werknemers met een vast dienstverband er niet onder,
omdat hun werkgever bij ziekte immers de loonkosten twee jaar lang doorbetaalt –
in de praktijk overigens vaak 100% in het eerste jaar en 70% in het tweede jaar.
Een belangrijke categorie medewerkers die wél onder de Wet BeZaVa valt, is het
groeiende legioen flexwerkers. De financiële verantwoordelijkheid van de werkgever reikt in hun geval verder dan in het verleden. De nieuwe wet bepaalt namelijk
dat die financiële verantwoordelijkheid los staat van de duur van het arbeidscontract. Stel bijvoorbeeld dat een werknemer met een jaarcontract na een half jaar
langdurig ziek wordt, dan betaalt de werkgever niet alleen het salaris door voor
het resterende half jaar van het contract, maar ook voor het jaar dat daarop volgt.

Meer psychische klachten, dus lastiger
Het historisch lage ziekteverzuim is uiteraard een goede ontwikkeling voor werkgevers, maar
daar zijn enige kanttekeningen bij te plaatsen. Zo daalt het aantal ziekmeldingen vooral bij
lichamelijke klachten. Het aantal ziekmeldingen op psychische gronden neemt echter flink
toe: tussen 2010 en 2013 was er zelfs sprake van een verdubbeling, van 17% tot 35%. Omdat
psychische problemen doorgaans langer duren en lastiger zijn te verhelpen dan fysieke aandoeningen, vraagt dit meer van de begeleiding door werkgevers. Arbeidsdeskundigen adviseren onder meer om het herstelproces bij psychische klachten voldoende tijd te geven. Ook
is het verstandig om goed te kijken naar de werksituatie en de manier waarop de werknemer
met die situatie omgaat. Als essentiële veranderingen uitblijven is het risico op hernieuwde
uitval groot, met alle extra kosten van dien.
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Overigens vallen onder de Wet BeZaVa ook enkele categorieën werknemers voor
wie de werkgever minder of geen financiële verantwoordelijkheid draagt. Dit
geldt onder meer voor werknemers die een orgaandonatie achter de rug hebben
en voor werknemers met een zwangerschaps- en bevallingsuitkering. Hun salaris
wordt tijdens hun afwezigheid doorbetaald. De werkgever ontvangt een Ziektewetuitkering ter compensatie van de loonkosten of een deel daarvan. Daarnaast
vallen mensen met een WW-uitkering onder de Wet BeZaVa. Uiteraard gebeurt
dit eveneens zonder directe betrokkenheid van een werkgever.
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Verzekeringspremie betalen…
De financiële verantwoordelijkheid van de werkgever voor medewerkers onder de
Wet BeZaVa kan ruwweg twee vormen aannemen.
De eerste manier is dat de werkgever een zogeheten gedifferentieerde ZW-premie betaalt. Deze premie wordt vastgesteld door de Belastingdienst op basis van
door het UWV aangeleverde uitkeringsgegevens van twee jaar eerder. De premie
over 2016 wordt dus bepaald op basis van de uitbetaalde ZW-uitkeringen uit 2014.
Elk jaar worden de rekenregels voor de gedifferentieerde ZW-premie aangepast,
de afgelopen jaren dikwijls met een daling van de premie tot gevolg. Desondanks
is de gedifferentieerde ZW-premie in de meeste gevallen nog altijd buitengewoon
hoog. Op grond van overwegingen op het vlak van risicospreiding en solidariteit
betaalt de werkgever vaak veel meer dan de feitelijke ‘schadelast’: het bedrag dat
de zieke medewerker krijgt uitgekeerd. Soms betaalt de werkgever anderhalf of
twee keer zo veel, maar soms ook wel meer dan tien keer zo veel. Hoe lager het
aantal zieken in de organisatie, hoe groter het verschil tussen de werkelijke kosten
en de hoogte van de premie. Zelfs als geen enkele medewerker een beroep doet
op een uitkering, moet de werkgever een vaak forse premie betalen.

Wie betaalt de werkgever precies door?
Flexwerkers vormen de grootste categorie medewerkers voor wie de werkgever onder
de Wet BeZaVa financiële verantwoordelijkheid draagt. Maar zij zijn niet de enigen. Enkele
andere categorieën medewerkers die de werkgever bij ziekte moet doorbetalen zijn:
- Tijdelijke of vaste werknemers die ziek uit dienst gaan, bijvoorbeeld bij een reorganisatie.
- Tijdelijke of vaste werknemers die binnen vier weken na het einde van hun dienstverband
ziek worden en geen WW of een nieuwe baan hebben.
- Tijdelijke of vaste werknemers die binnen vier weken na een eerdere ziekteperiode tijdens
het dienstverband, opnieuw ziek worden met dezelfde ziekteoorzaak.
- Werknemers zonder een reguliere arbeidsovereenkomst, zoals stagiairs.
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… of zelf het risico dragen?
Een alternatieve mogelijkheid is om als bedrijf of organisatie uit het publieke
systeem te stappen en de verantwoordelijkheid in eigen hand te nemen. U wordt
dan eigenrisicodrager voor de Ziektewet. Dit betekent dat u alle ziekte-uitkeringen zelf betaalt, en bovendien de organisatie van de uitvoering van de Ziektewet
op u neemt.
Uiteraard houdt dit een zeker risico in, omdat het immers mogelijk is dat u in
een bepaald jaar met buitenproportioneel veel langdurig zieken te maken krijgt.
Vanwege de hoge gedifferentieerde ZW-premies is de kans echter klein dat u
een onverstandige beslissing neemt door eigenrisicodrager te worden. Steeds
meer werkgevers komen tot die conclusie. Het aantal eigenrisicodragers op de
Nederlandse arbeidsmarkt groeit dan ook snel: in 2014 van 6% tot 24%. Het UWV
verwacht voor 2015 een verdere toename.
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Vergelijkingtussen gedifferentieerde ZW-premies 2014 en 2015
Rekenpercentage
Gemiddeld werkgeversrisico
Correctiefactor werkgeversrisico
Minimum premie (grote werkgever)
Maximum premie (grote werkgever)

2014
0,34%
0,10%
2,00
0,14%
1,24%

2015
0,40%
0,22%
1,42
0,08%
1,40%

Rekenvoorbeeld 1:
- Premieplichtige loonsom:
- Instroom ZW:

€ 167.000.000
€
26.000

Gedifferentieerde ZW-premie 2014:
€
283.900
Gedifferentieerde ZW-premie 2015:
€
200.400
Bij géén instroom in de ZW betaalt de werkgever:
€ 233.800 in 2014 en € 133.600 in 2015
Rekenvoorbeeld 2:
- Premieplichtige loonsom:
- Instroom ZW:

€
€

19.000.000
45.000

Gedifferentieerde ZW-premie 2014:
€
117.800
Gedifferentieerde ZW-premie 2015:
€
81.700
Bij géén instroom in de ZW betaalt de werkgever:
€ 26.600 in 2014 en € 15.200 in 2015

De gedifferentieerde premie voor de Ziektewet kan flink oplopen. In bovenstaande
rekenmodellen gaat het om bijna twee keer de feitelijke ziekte-uitkering (rekenvoorbeeld
2/2015) tot zelfs meer dan tien keer (rekenvoorbeeld 1/2014). Ook als er geen sprake is van
instroom in de Ziektewet worden hoge premies betaald.
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Zelf uitvoeren: ook kansen
Een keuze voor het eigenrisicodragerschap Ziektewet heeft uiteraard wel enkele
consequenties. Als u voor deze optie kiest, moet u zelfstandig de Ziektewet gaan
uitvoeren. Dat betekent dat u zelf het recht, de duur en de hoogte van de uitkering vaststelt en zelf de verzuimcontrole en de begeleiding naar herstel voor uw
verantwoordelijkheid en rekening neemt. Daarnaast krijgt u te maken met periodieke controles door het UWV.
In de praktijk biedt dit alles echter ook kansen. U heeft immers zelf de mogelijkheid om invloed uit te oefenen op het herstel van uw medewerkers. Daarmee kunt
u mogelijk langdurige ziekte en zelfs arbeidsongeschiktheid voorkomen. Omdat
er op het vlak van persoonlijke begeleiding de afgelopen jaren aanzienlijk is bezuinigd bij het UWV, schiet deze begeleiding er in het publieke model helaas nog
wel eens bij in.
Voorts begint u als eigenrisicodrager met een schone lei. Lopende Ziektewetuitkeringen komen niet voor uw rekening, terwijl deze wel in de berekening van de
gedifferentieerde ZW-premie worden meegenomen. Tot slot kunt u het regelwerk
uit handen geven. Er zijn in de markt de nodige private partijen die werkgevers
ondersteunen bij de uitvoering van de Ziektewet. Ook in dat geval resteert dan in
veel gevallen een aantrekkelijk financieel voordeel voor de werkgever.
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Wel of geen private verzekeraar?
De Ziektewet valt eigenlijk niet los te zien van de WIA. Langdurige ziekte is immers het
voorland van arbeidsongeschiktheid. Daarbij is het aandeel van tijdelijke medewerkers in
de WIA bovengemiddeld hoog. Tijdelijke medewerkers zijn verantwoordelijk voor meer
dan de helft van de totale instroom in de WGA (een onderdeel van de WIA) terwijl deze
doelgroep slechts een veel kleiner deel van het totale werknemersbestand vormt.
Onlangs ontspon zich in dit kader een discussie over de rol van private verzekeraars bij de
re-integratie van langdurig arbeidsongeschikten. In de eerste jaren na de liberalisering van
deze markt bleek er sprake van aanloopproblemen bij de verzekeraars, waardoor de re-integratie niet in alle gevallen optimaal verliep. Sindsdien is er echter sprake van een succesvolle inhaalslag. ‘Mede dankzij veranderde regelgeving hebben we meer instrumenten om
re-integratieprocessen anders in te richten en te begeleiden’, aldus Gertjan van Winden
van verzekeraar Loyalis. ‘Het is belangrijk constant met de werkgever in gesprek te blijven’,
vult zijn collega Anja Wiersma aan. ‘Bijvoorbeeld over vragen als ‘Wat is als werkgever je
visie op verzuim? Hoe pak je dat aan?’ Niet alleen over verzekeringen praten, maar ook
over beleid zorgt voor een toegevoegde waarde.’
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Ervaren verzekeraar voor inkomenszekerheid
Loyalis is specialist in inkomenszekerheid en pensioenaanvullingen. Wij bieden
producten en diensten op het gebied van arbeidsongeschiktheid, nabestaandenregelingen en pensioen. Ook geven wij advies en trainingen om gezond en fit te
blijven werken. Daarbij gaan we niet voor de grote winsten, maar kiezen we voor
de klant. Onze producten en diensten sluiten maximaal aan op de collectieve
pensioenregelingen en cao-afspraken.
Bent u nog geen eigenrisicodrager en vraagt u zich af of dat verstandig is? U
kunt een quick scan laten doen door een consultant van Loyalis. Deze scan geeft
u inzicht in uw verzuimbeleid en bekijkt of u erop vooruitgaat als u besluit zelf
het risico te dragen voor de Ziektewet. Als u deze quick scan laat doen, kunt u
de informatie die daar uit komt indienen om een nog preciezere premie te laten
berekenen. Als u een verzekering afsluit, wordt deze scan vergoed door Loyalis.
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Heeft u nog vragen over de modernisering Ziektewet, de BeZaVa of de
Ziektewet ERD verzekering? Uw Loyalis adviseur helpt u graag verder.
Bel:
045 579 69 96
E-mail: accountmanagement@loyalis.nl
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