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Werkgevers schijnen vaak te klagen over administratieve lasten. De regeringspartijen vinden 

daarom dat die lasten verlicht moeten worden. De oppositie vindt dat doorgaans nog veel meer. 

In de sociale zekerheid zijn al flink wat maatregelen genomen om het administratieve proces zo 

eenvoudig mogelijk te maken. Wat brengt ons de vereenvoudiging van de dagloonvaststelling?

ZIEKTEWET IS NOG 
MAKKELIJKER GEWORDEN

V
oorbeelden van het 

verlichten van de 

administratieve lasten 

zijn de vereenvoudi-

ging van de loonaan-

gifte, het vervallen 

van hersteldmeldingen en natuurlijk 

de uniformering van het loonbegrip. 

Ook de uitvoeringslasten van de 

sociale zekerheid moeten bij elke 

nieuwe overheidsbegroting omlaag. 

Een kleine hulp daarbij is de ver-

eenvoudiging van de dagloonregels 

per 1 juni jongstleden. Het is be-

langrijk om te weten wat het dag-

loon van een werknemer is, vooral 

als er iets vervelends gebeurt. Het 

dagloon vormt immers de basis 

van een werkloosheids-, ziekte- of 

arbeidsongeschiktheidsuitkering. De 

vaststeller van het dagloon is de uit-

voerder van de werknemersverzeke-

ringen: meestal UWV. Dat, maar ook 

eigen risicodragers voor de Ziekte-

wet krijgen het nu makkelijker.

WAAROM MOEILIJK DOEN

Vereenvoudiging van de dagloon-

vaststelling is niet nieuw. In het 

verleden zijn veel verschillende ma-

nieren ontstaan waarop de bedrijfs-

verenigingen, de voorgangers van 

UWV, het dagloon berekenden. Dit 

kwam onder andere doordat elke 

wet hier eigen regels voor had en de 

inhoud van die dagloonregels per 

wet verschilde. Binnen elke afzon-

derlijke dagloonregeling zijn weer 

die ook nog verschillen per rege-

ling. Bedenk er vervolgens bij dat de 

bedrijfsverenigingen bevoegdheid 

hadden om afwijkende regels vast 

te stellen voor de vaststelling van 

het dagloon van bepaalde catego-

dat niemand het meer begreep. De 

Wet administratieve lastenverlich-

ting en vereenvoudiging in sociale-

verzekeringswetten (Walvis) heeft 

begin deze eeuw gezorgd voor één 

hoofdregel voor de dagloonvaststel-

ling. Dankzij Walvis is het dagloon 

in grote lijnen het loon wat een 

werknemer heeft ontvangen in het 

jaar voordat hij recht kreeg op een 

uitkering. 

 Sinds medio 2009 gebruikt UWV 

de in de polisadministratie opgeno-

men gegevens over dienstbetrekkin-

gen en lonen als primaire gegevens-

bron voor de dagloonvaststelling. 

Deze gegevens worden maandelijks 

door de werkgever doorgegeven in 

de loonaangifte aan de Belasting-

dienst, die ze vervolgens doorsluist 

naar de polisadministratie van UWV. 

De gegevens in de polisadministra-

tie zijn bepalend voor de vaststel-

ling van het dagloon. Wat dus niet 

is uitbetaald via de loonaangifte, 

telt niet mee. De uitkeringen op 

grond van de werknemersverzeke-

ringen worden gebaseerd op het 

loon dat is genoten in de verzekerde 

arbeidsverhouding(en). Dit loon 
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wordt omgezet naar een uitkerings-

grondslag: het dagloon. De hoogte 

van de uitkering wordt bepaald 

door dit dagloon en natuurlijk door 

het uitkeringspercentage. 

 Eenvoudig, maar nog niet eenvou-

dig genoeg.

DAGLOON PER 1 JUNI 2013

Het nieuwe ‘dagloonbesluit werk-

nemersverzekeringen’ is met ingang 

van 1 juni 2013 van toepassing. Met 

name voor Ziektewet- en WW-uitke-

ringen zijn er wijzigingen, waarvan 

er een groot aantal in het voordeel 

uitpakken van eigen risicodragers 

voor de Ziektewet. De Ziektewet-

dagloonberekening kan door deze 

wijziging eenvoudig worden vastge-

steld. Het besluit gaat echter over 

meer dan alleen de Ziektewet. Het 

betreft alle werknemersverzekerin-

gen, te weten de Ziektewet (ZW), 

de Werkloosheidswet (WW), de Wet 

werk en inkomen naar arbeidsver-

mogen (Wet WIA) en de Wet op de 

arbeidsongeschiktheidsverzekering 

(WAO).

 Het dagloon voor de ZW en de 

WW is het loon dat de werknemer 

in het refertejaar heeft genoten in 

de dienstbetrekking, waaruit hij 

werkloos of ziek is geworden. Dit is 

nieuw, want voorheen ging de dag-

loonbepaling over al het loon dat is 

verdiend, dus ook bij andere werk-

gevers. Het dagloon wordt nu per 

dienstbetrekking vastgesteld. Het 

dagloon voor WIA (en WAO, maar 

dat zal niet meer vaak voorkomen 

als nieuwe uitkering) wordt net als 

vroeger nog wel gebaseerd op alle 

lonen over alle dienstbetrekkingen 

in het refertejaar. 

REFERTEJAAR

Voor de bepaling van het dagloon 

wordt simpelweg 12 maanden 

teruggekeken, wat neerkomt op 

261 loondagen. Voor de ZW en 

WW is het begin van deze periode 

de laatste dag van het voorlaatste 

aangiftetijdvak. Als de werkgever 

per maand lonen uitbetaalt, en er is 

bijvoorbeeld sprake van een eerste 

ziektedag op 15 mei, dan is het 

einde van het refertejaar 31 maart. 

De referteperiode loopt in dat geval 

van 1 april vorig jaar tot 31 maart 

dit jaar. 

 Als de dienstbetrekking waaruit 

een werknemer werkloos of ziek 

wordt, echter is gestart na het begin 

van het refertejaar, wordt het aantal 

van 261 dagen navenant bijgesteld. 

Dit gebeurt dus als er geen volledig 

jaar is gewerkt in de dienstbetrek-

king waaruit de werknemer werk-

loos of ziek is geworden. Mocht de 

werknemer al voordat er een loon-

aangiftetijdvak is verstreken, ziek of 

werkloos worden, dan ontstaat er 

een vreemde situatie. Zijn of haar 

dienstbetrekking is dan aangevan-

gen na het einde van het refertejaar. 

Voor de vaststelling van het dag-

loon wordt dan uitgegaan van de 

gewerkte loondagen tot ziekte of 

werkloosheid. Het kan zelfs voorko-

men dat het aantal dagloondagen 

nul is, als de werknemer op de dag 

van aanvang van de dienstbetrek-

king ziek wordt. Daar is een nood-

oplossing voor bedacht: er wordt 

uitgegaan van het overeengekomen 

loon. 

 De in het refertejaar door de 

werkgever feitelijk uitbetaalde 

vakantiebijslag blijft buiten de 

berekening van het dagloon. Deze 

vakantiebijslag is apart opgenomen 

in de loonaangifte en hiermee ook 

weer apart van het uitbetaalde 

loon af te halen. In plaats daarvan 

wordt het aldus ‘geschoonde’ loon 

van werknemers die naast hun loon 

recht hebben op vakantiebijslag, 

standaard verhoogd met 8 procent 

van het loon als vakantiebijslag.

 Deze regeling kent veel meer 

detailbeschrijvingen: een te verreke-

nen uitkering op grond van de no-

riskpolis, bepaling van het dagloon 

van iemand die gezond uit dienst 

gaat maar binnen 28 dagen ziek 

wordt (nawerking), hoe om te gaan 

als er minder of geen loon is omdat 

er sprake is van ziekte of verlof, 

bijzonderheden bij uitzendkrachten 

et cetera. Het gaat echter in het 

kader van dit artikel te ver om daar 

aandacht aan te besteden. 

HULP VOOR DE PRIVATE MARKT

De nieuwe regeling is ingegaan op 1 

juni 2013. Het gaat daarbij om nieu-

we uitkeringen vanaf deze datum. 

Voor werknemers met een tijdelijk 

contract, die vanuit loondoorbeta-

ling bij ziekte (BW 7: 629) ziek wor-

den en daarna een Ziektewetrecht 

krijgen, is het oude besluit niet van 

toepassing. Hier ontstaat een nieuw 

Ziektewetrecht na 1 juni 2013. 

Werkgevers die eigenrisicodrager 

zijn voor de Ziektewet, hebben dus 

al met de nieuwe berekeningswijze 

te maken. Hoewel het eenvoudiger 

is geworden, moet de werkgever of 

zijn dienstverlener nog wel bekend 

raken met de nieuwe berekenings-

wijze. Voorbereidingstijd is er niet 

echt geweest, aangezien het nieuwe 

dagloonbesluit op 30 mei 2013 is 

gepubliceerd en twee dagen later 

in werking is getreden. Gelukkig 

gaat UWV helpen. Werkgevers die 

eigenrisicodragen voor de Ziekte-

wetuitkering van hun werknemers 

en zelf verantwoordelijk zijn om 

de uitkering te berekenen, krijgen 

de tijdelijke mogelijkheid om voor 

maximaal drie maanden de bere-

kening kosteloos over te laten aan 

UWV. Het gaat hier met name om 

werkgevers in de uitzendsector. 

Deze eigenrisicodragers hebben de 

vaststelling van de Ziektewetuit-

kering meestal uitbesteed aan een 

dienstverlener. Deze hebben dankzij 

de drie maanden gratis rekenhulp 

van het UWV dus extra tijd om 

zich voor te bereiden op de nieuwe 

berekeningswijze van de Ziektewet-

uitkering. 

 Voorheen was ook van belang wat 

de werknemer in het vorige dienst-

verband aan loon ontving, totdat 

hij of zij een volledig refertejaar bij 

de nieuwe werkgever had gewerkt. 

Voor werkgevers, maar ook eigen-

risicodragersverzekeringen voor de 

Ziektewet, is het dankzij het nieuwe 

dagloonbesluit eenvoudiger en dui-

delijker geworden. Zodra een werk-

nemer in dienst komt en een tijdelijk 

contract tekent, is meteen duidelijk 

wat de potentiele Ziektewetschade 

is. Niet alleen eenvoudiger, maar 

ook lasten besparend: enerzijds door 

de makkelijkere berekening, ander-

zijds doordat er geen gegevens van 

eventuele vorige dienstverbanden 

nodig zijn. Het ministerie van Soci-

ale Zaken en Werkgelegenheid ver-

wacht dat de Ziektewet toenemend 

privaat zal worden uitgevoerd. Het 

nieuwe dagloonbesluit heeft zijn 

best gedaan om dat een stukje aan-

trekkelijker te maken.  
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