
DE PRAKTISCHE KANT VAN 

EIGENRISICODRAGEN ZW  

 

Door de samenvoeging van WGA-vast en -flex per 1 januari 2017 is 

er meer aandacht gekomen voor eigenrisicodragen ZW (Ziektewet). 

Want de ZW'er van nu is de WGA-flex'er van de toekomst. Veel 

verzekeraars en werkgevers realiseren zich dat eigenrisicodragen ZW 

bijdraagt aan effectieve schadelastbeheersing voor de WGA. Maar wat 

behelst ZW-eigenrisicodragen nu in de praktijk? 
  

Ten eerste over de aanvraag: een werkgever die eigenrisicodrager ZW gaat worden, moet dit 

doen volgens de procedure die in algemene zin geldt voor eigenrisicodragers: aanvragen per 

loonheffingennummer bij de belastingdienst op het daarvoor bestemde formulier. Dit moet 

uiterlijk dertien weken voor 1 januari of 1 juli (dus 1 oktober of 1 april). Bij dit verzoek hoort 

ook nog een zogeheten artsverklaring. Hiermee verklaart een BIG-geregistreerde arts dat de 

verzuimbegeleiding van de vangnet-ZW'ers gedaan zal worden. Hiermee rijst meteen de 

eerste praktische vraag: welke arts gaat deze verklaring ondertekenen? 

  

Is dit dezelfde arts die de verzuimbegeleiding doet tot het moment van 'ziek-uit-dienst' gaan? 

Of is het een andere arts, omdat de ZW-uitvoering andere aandachtspunten heeft of omdat de 

ex-werknemer daardoor ook beter beseft dat het vervolg van de ziekte andere uitgangspunten 

heeft (namelijk ZW), of simpelweg omdat de ZW-uitvoering is uitbesteed aan een 

casemanagementorganisatie, die niet betrokken is bij de reguliere poortwachteruitvoering? 

  

Het kan allemaal, maar keuzes zullen ook intern in het bedrijf bekend moeten zijn. De ex-

werknemer zal vooraf willen weten hoe de ZW-begeleiding verder gaat. De OR zal een 

mening hebben. En bij ziekte is er al dan niet een dossieroverdracht. 

Voor de ZW is er een apart Dagloonbesluit 

De implementatie 

Werkgevers die eigenrisicodrager ZW worden, doen er goed aan om deze keuze kenbaar te 

maken aan het personeel, of in ieder geval aan de leidinggevenden. De reden hiervan is dat bij 

ziek-uit-dienst de werknemer vooraf weet wat hem te wachten staat. Maar ook is het 

belangrijk te weten welke procedure er gaat gelden en welke informatie beschikbaar gesteld 

moet worden voor de aanvraag ZW en de claimbeoordeling. 

Verder zal er een intern protocol moeten worden opgesteld, net als bij regulier verzuim. 

Daarin zal onder andere staan welke rechten en plichten er over en weer zijn. En ook wie 

betrokken zijn bij de claimbeoordeling en de verdere verzuimbegeleiding. 

  

De verzuimadministratie van ZW'ers moet apart ingericht worden. Deze moeten namelijk bij 

een audit van het UWV herkenbaar zijn. Deze scheiding is op vele manieren te maken, 

bijvoorbeeld door een andere codering in het reguliere verzuimsysteem. 



  

Ook zal nagedacht moeten worden over de uitbetaling van de ZW-uitkering. Doet de ex-

werkgever dit zelf, of wordt dit uitbesteed aan de ZW-uitvoerder? Bij uitbesteding is het weer 

zaak om het fiscale aspect goed te regelen. Er moeten namelijk afdrachten plaatsvinden aan de 

belastingdienst, van loonheffing en verzekeringspremies. Deze moeten per aangifte onder het 

loonheffingennummer van de betreffende werkgever gedaan worden. Daarbij moet rekening 

worden gehouden met alle premie-issues van deze werkgever (zoals sectorindeling voor WW-

premie, Whk-premies voor WGA). Veelal wordt hiervoor een subnummer van het hoofd-

loonheffingennummer gebruikt. Een praktische vraag is of deze inrichting (onder andere het 

aanvragen van een subnummer) al direct gedaan moet worden bij de implementatie, of dat er 

gewacht wordt tot het moment dat de eerste ZW-uitkering eraan komt. 

  

De claimbeoordeling ZW 

De claimbeoordeling van de aangevraagde ZW-uitkering wordt formeel door de werkgever 

gedaan, in die gevallen waar de werknemer ziek-uit-dienst is gegaan. De claimbeoordeling 

ZW houdt in dat het recht, de hoogte en de duur van de uitkering moeten worden bepaald. De 

werkgever mag dit overigens geheel uitbesteden, of delen van de beoordeling. 

  

Het recht 

De vraag rijst of de ex-werknemer wel onder de ZW-dekking valt. Dit is voor een 

eigenrisicodrager ZW wellicht een rare vraag, want er is immers in de periode daarvoor al 

loon bij ziekte aan de werknemer betaald. Daarmee is deze vraag meestal geen issue. Toch 

zijn er bijzonderheden waarover nagedacht moet worden. Hebben bijvoorbeeld zieke 

stagiaires en werknemers met leer-werkovereenkomsten recht op een ZW-uitkering? En hoe 

zit het met de werknemer die gezond uit dienst gaat en zich daarna ziek meldt (nawerking). Is 

dit binnen de daartoe bestemde tijd? 

  

Een andere vraag die speelt is of er in plaats van recht op ZW geen recht op loon bij ziekte is. 

Het UWV is daar in de beoordeling heel strikt in, want de ZW wordt door werkgevers nog 

wel eens gebruikt om van de loondoorbetalingsplicht bij ziekte af te komen. Hier zal voor de 

ZW-beoordeling door de eigenrisicodrager ook aandacht voor moeten zijn. Temeer ook omdat 

het loon bij ziekte vaak 100 procent van het loon is en de ZW-uitkering 70 procent. 

  

Verder kan er ook sprake zijn van een 'no-risk ZW-situatie'. De werknemers worden 

beoordeeld door het UWV. 

Een volgend aspect is of er sprake is van ziekte (medisch ongeschikt voor zijn arbeid). Dit 

beoordeelt de (bedrijfs- of verzekerings)arts. Voor de bepaling van 'zijn arbeid' geldt dat het 

gaat om de 'laatste feitelijk verrichte werkzaamheden'. Deze zullen goed beschreven moeten 

worden voor een goede claimbeoordeling. De beoordeling in het tweede jaar van ziekte vindt 

plaats op basis van gangbare arbeid. Tussendoor is er sprake van de eerstejaars ZW-

beoordeling, die altijd gedaan wordt door het UWV. De eigenrisicodrager ZW zal er hierbij 

op moeten toezien dat dit tijdig gebeurt, maar ook of de uitkomst is zoals deze verwacht 

wordt. Met eventueel een bezwaar- en beroepsprocedure daarop volgend. 

  

Zodra de werknemer hersteld is voor zijn arbeid, is er geen ZW-recht meer. Dan kan de 

uitkering ook worden beëindigd. Om dit te kunnen beoordelen, zal er regelmatig 

casemanagementcontact zijn, zoals bekend vanuit de Wet verbetering poortwachter. Ook zal 

beoordeeld moeten worden of de ex-werknemer in staat is om (ondanks de ziekte) in andere 

passende arbeid inkomen te verdienen. 



De hoogte| 
De hoogte van de ZW-uitkering wordt bepaald aan de hand van het SV-dagloon, dat geldt 

voor Sociale Verzekeringswetten. Voor de ZW is er een apart Dagloonbesluit om te bepalen 

hoe dit dagloon per geval wordt vastgesteld. Verder is van belang om te weten dat er geen 

sprake kan zijn van een beetje ziek met een gedeeltelijke uitkering. Er is recht op ZW of niet. 

Eventuele mogelijkheden tot het verrichten van arbeid worden verrekend aan de hand van de 

volgende ZW-uitkeringsbepaling: 

ZW = 70% * ((maximum)dagloon 

     - nieuw loon) 

Het Dagloonbesluit bepaalt dat er wordt teruggekeken naar een referteperiode van maximaal 

12 maanden vanaf de eerste ziektedag. Alle feitelijke genoten inkomsten tellen hierbij mee en 

dit wordt gedeeld door het werkelijke aantal gewerkte SV-dagen. Als de werknemer geen jaar 

in dienst is geweest, wordt een pro rata-periode gepakt. Een dagloonberekening is overigens 

ook te koop bij het UWV, als een van hun diensten. 

  

Let op dat een eenmaal ingegane ZW-uitkering ieder halfjaar kan wijzigen op basis van het 

indexpercentage van sociale uitkeringen. Dit moet ingeregeld worden, omdat dit juist niet 

gebruikelijk is bij de reguliere loondoorbetaling bij ziekte. 

  

De hoogte van de uitkering is te beïnvloeden door een opgelegde maatregel (een sanctie). Bij 

het niet-voldaan aan de re-integratie- of informatieverplichtingen moet de eigenrisicodrager 

ZW een maatregel opleggen. De hoogte van de straf (de korting) ligt vast in een 

Maatregelbesluit en kent vijf categorieën. Om te komen tot een maatregel moet wel eerst een 

formele procedure doorlopen worden; de op te leggen maatregel moet onderbouwd bij het 

UWV worden opgevraagd. En zal dan als UWV-beslissing worden gepresenteerd. Eventueel 

bezwaar (en beroep) zal door de ex-werknemer dan ook richting het UWV (als ZBO, 

zelfstandig bestuursorgaan) plaatsvinden. Daarmee werkt deze procedure anders dan bij 

WGA-eigenrisicodragen; daar is de werkgever juist het ZBO. Het effect van de maatregel zal 

als korting op de uitkering moeten worden berekend; om zo de ex-werknemer financieel te 

prikkelen. 

  

De duur 

Ten aanzien van de duur van de Ziektewet geldt dat deze in normale situaties maximaal 104 

weken bedraagt. Van deze 104 weken gaat de periode van loondoorbetaling bij ziekte af; de 

wachttijd voor de WIA is immers 104 weken. Een uitzondering is dat een eigenrisicodrager 

ZW qua re-integratie ook beoordeeld wordt op het al dan niet goed verlopen van de re-

integratie. De zogeheten Poortwachterstoets die ook geldt vanuit de Wet verbetering 

poortwachter. Het complete dossier van loon bij ziekte en ZW wordt beoordeeld, met als 

mogelijk gevolg een extra jaar ZW-uitkering. 

  

Verder is van toepassing dat er sprake kan zijn van eerder herstel, het bereiken van de AOW-

gerechtigde leeftijd of overlijden. In deze gevallen wordt de uitkering tussentijds beëindigd. 

  

Ook speelt de eerstejaars ZW-beoordeling mee. Zoals bij de bepaling van het recht op ZW al 

aangegeven, is deze beoordeling een UWV-taak. Maar het gevolg kan zijn dat de ex-

werknemer geen recht meer heeft op de ZW-uitkering. Deze wordt dan beëindigd, waarbij 

geregeld is dat er nog één maand uitkering volgt. 



De controle 
Het UWV is en blijft eindverantwoordelijk voor een juiste uitvoering van de ZW. Daarom 

heeft het het recht om te controleren of de eigenrisicodrager ZW de taken goed uitvoert. Dit 

doet het UWV dan ook geregeld. Daarbij kijkt het naar de organisatie van de uitvoering in 

algemene zin, maar ook naar dossierinhoud. Het UWV geeft een aanbeveling of aanwijzingen 

als er wat fout gaat. Uiteraard moeten deze aanwijzingen worden opgevolgd. 

De werkgever die de ZW-uitvoering heeft uitbesteed, wordt niet gecontroleerd. Deze controle 

vindt plaats bij de uitvoerder; door de organisatie genaamd 'UWV het administratiekantoor'. 

De hieronder vallende werkgevers worden overigens wel van de uitkomsten op de hoogte 

gesteld. 

  

Er is recht op ZW of niet 

Conclusie 

Er valt inhoudelijk veel meer te vertellen over de uitvoering van de ZW door een 

eigenrisicodrager, maar dan worden het details die lang niet altijd spelen. De beschrijving van 

de werkwijze in dit artikel lijkt veel op die bij de claimbeoordeling bij reguliere zieken; ook 

dan doet de werkgever zelf de claimbeoordeling en vraagt sporadisch om toetsing bij het 

UWV. Het grote verschil is dat de ZW veel meer juridische aspecten in zich heeft: een 

Dagloonbesluit, een Maatregelbesluit, allerlei artikelen in de ZW zelf, beleidsregels vanuit het 

UWV, et cetera. De ene casemanager heeft hier houvast aan, een ander vindt het gewoonweg 

niet leuk. 

  

Feit is dat eigenrisicodragen ZW uitvoerbaar is en blijkbaar leidt tot besparing van ZW-

uitkeringslasten en daarmee toekomstige WGA-flexlasten. Daar is het de werkgevers, maar 

ook de verzekeraars, om te doen. Met dit in het achterhoofd kunt u het advieswerk richting 

WGA 2017 vormgeven. 
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