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Controle op de toekenningsbeslissing Ziektewet 
Als gevolg van de modernisering van de Ziektewet krijgen alle werkgevers de Ziekte- en WGA-uitkeringen 

doorbelast die veroorzaakt zijn door de zogenaamde flexwerkers. Flexwerkers zijn voornamelijk werknemers 

die onder een tijdelijk contract bij u werkzaam zijn (geweest): 

1. De ex-werknemers die in 2010 en 2011 bij u ziek uit dienst zijn gegaan en vervolgens vanaf 2012 de 

WGA zijn ingestroomd, worden per 1 januari 2014 aan u toegerekend; 

2. De uitkeringen aan ex-werknemers die vanaf 1 januari 2012 ziek uit dienst zijn gegaan worden 

eveneens vanaf 1 januari 2014 aan u toegerekend. 

Als u geen eigenrisicodrager bent dan krijgt u de schade van deze risico’s doorbelast van de Belastingdienst via 

de gedifferentieerde premie WHK. Hebt u wel gekozen voor het eigenrisicodragerschap dan draagt u direct de 

financiële schade. Of u nu wel of geen eigenrisicodrager wordt/bent, het spreekt voor zich dat een dergelijke 

toerekening goed gecontroleerd moet worden, temeer omdat de financiële risico’s op kunnen lopen tot 

ongeveer € 150.000 per flex-werker en tot 12 jaar lang aan u doorbelast kunnen worden.  

 

Het UWV begint deze maand met het sturen van de toekenningsbeslissingen. Elke werkgever krijgt zo een 

overzicht van de uitkeringen Ziektewet die het UWV aan de betreffende werkgever toerekent. Deze beslissing 

dient zorgvuldig op juistheid te worden beoordeeld. 

Indien de opgave niet juist blijkt te zijn, heeft u zes weken de tijd om een bezwaar in te dienen.  

ConvalSense biedt u de juiste oplossing aan met “De BeZaVa check”  

Hoe werkt het? 

Bij het uitvoeren van De BeZaVa check werkt ConvalSense met een heldere vraagstelling om actuele data 

boven tafel te krijgen, zoals: is de ex-werknemer bij u bekend, is deze inderdaad ziek uit dienst getreden, had 

de medewerker een no-risk verklaring, was er sprake van meerdere dienstverbanden, kloppen de medische 

gegevens, etc. etc. Daarnaast vragen wij relevante gegevens op bij de Belastingdienst en het UWV. Met de 

uitkomst van onze check kunnen wij een gefundeerd bezwaar indienen bij het UWV waardoor onnodige kosten 

voor uw organisatie bespaard blijven. 

Wilt u meer weten over de BeZaVa check? Neem contact op met Machèl van Basten op 085-877 14 65 of per 

mail machel@convalsense.nl. Hij is u graag van dienst.  

 

Bespaar 2 jaarsalarissen! 
Een gemiddelde organisatie heeft voor zo’n 10  procent van haar personeelsbestand geen (extra) kosten bij 

ziekte. Deze werknemers hebben de zogenaamde ‘no-risk’-status doordat zij arbeidsgehandicapt of structureel 

functioneel beperkt zijn. 

 

U heeft een loondoorbetalingsverplichting van 104 weken (twee jaar) voor een zieke werknemer. In geval van 

een no-risk-status krijgt u de loonkosten van deze werknemer gedurende zijn ziekteperiode vergoed door het 

UWV. Als deze werknemer uitvalt met dezelfde klachten als waarvoor hij in het verleden een WAO- of WIA-

uitkering ontving, kan de ‘oude’ uitkering weer versneld worden geactiveerd. Voorwaarde is wel dat de eerste 

ziektedag binnen 5 jaar na beëindiging van de WAO/ WIA uitkering valt. Ook heeft u bij een no-risk status 

gedurende de eerste drie jaar van het dienstverband recht op een premiekorting op de loonheffingen. 

 

Registratie en signalering bij ziekmelding 

Uit diverse onderzoeken blijkt dat minder dan 10 procent van de Nederlandse werkgevers op de hoogte is van 

het WAO- of WIA-verleden van een werknemer. In veel personeelsinformatiesystemen ontbreken deze 

gegevens. Vraag medewerkers daarom altijd of zij in het verleden een WAO/WIA-uitkering hebben gehad of 

om een andere reden een arbeidsgehandicapte status hebben of de status structureel functioneel beperkt. 

Zorg bij ziekmelding niet alleen voor de registratie, maar ook voor signalering, zodat u direct weet of deze 

werknemer een no-risk-status heeft. Zo laat u geen geld liggen. 
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Wilt u meer informatie ontvangen over dit onderwerp, dan kunt u uw verzoek richten aan 

consulting@convalsense.nl   

 

Verzuimkosten bij een schuldige derde 
Uw werknemer loopt letsel op door bijvoorbeeld een verkeersongeval. Als werkgever heeft u een 

Loondoorbetalingsplicht gedurende de periode van uitval voor minimaal de eerste twee jaar. Als het ongeval te 

wijten is aan een schuldige derde dan heeft u de mogelijkheid om het nettoloon en emolumenten, alsmede 

eventuele re-integratiekosten te verhalen.  

Dit is bij uitstek het werk van specialisten. De verzekeraar van de tegenpartij heeft professionals in dienst. 

Zonder deskundige bijstand voert u een ongelijke strijd. Wij zijn van mening dat het in uw belang is om vanaf 

het begin experts aan uw zijde te hebben.  

ConvalSense heeft hiervoor een specialistische partner: Regres Verzekerd.  

U kunt Regres Verzekerd ervoor laten zorgen dat deze schade wordt verhaald. Nettoloon en emolumenten, 

alsmede eventuele re-integratiekosten, komen hiervoor in aanmerking. Zij benutten de wettelijke 

mogelijkheden op het gebied van regresvorderingen. Ook wanneer een ziekteverzuimverzekering de schade 

niet of gedeeltelijk dekt. De werkzaamheden worden verricht op basis van No Cure No Pay. Dit betekent dat 

het voor u als werkgever geen extra kosten oplevert. Hun honorarium is een percentage van het verhaalde 

bedrag.  

Wilt u meer informatie ontvangen over Regres Verzekerd dan kunt u uw verzoek richten aan 

regresverzekerd@convalsense.nl  

 

WGA eigenrisicodragen en re-integratieverplichtingen 
Veel werkgevers zijn eigenrisicodrager voor het WGA risico. Een verstandige beslissing omdat hierdoor meer 

grip ontstaat op de financiële gevolgen indien een arbeidsongeschikte werknemer een WGA uitkering gaat 

ontvangen.  

Wat wij met toenemende mate merken is dat ex-werknemers hun oude werkgever succesvol aansprakelijk 

stellen voor de daling van hun inkomsten. Deze mogelijkheid doet zich voor als een werkgever geen of 

onvoldoende re-integratie inspanning verricht om zijn (ex) werknemer aan betaalde arbeid te helpen. Een 

kostbare situatie die voorkomen had kunnen worden. 

Met het aangaan van het eigenrisicodragen WGA is de werkgever gedurende maximaal 10 jaar 

verantwoordelijk voor de betaling van de WGA uitkering. In bijna alle gevallen heeft de werkgever dit verzekerd 

bij een private verzekeraar. Daarnaast is de werkgever bij wet verplicht om gedurende deze periode de re-

integratie vorm te geven aan zijn (ex) werknemer.  

Bent u eigenrisicodrager voor de WGA? Zorg dan voor een passend actief re-integratiebeleid. Dit voorkomt 

onnodige financiële lasten. ConvalSense heeft meerdere oplossingen die erop gericht zijn uw financiële schade 

te voorkomen en te beperken. 

Wilt u meer informatie ontvangen over onze oplossingen dan kunt u uw verzoek richten aan 

consulting@convalsense.nl.  

 

Aan of afmelden van deze nieuwsbrief kan via nieuwsbrief@convalsense.nl  


