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Toelichting op modernisering Ziektewet 
 
Door adviseur Céline Adriaansen, Helpdesk VOS/ABB 

Het wetsvoorstel ‘Wet beperking verzuim en arbeidsongeschiktheid 
vangnetters’, ook wel de ‘Wet modernisering ziektewet’ genoemd, is op 5 juli 
2012 door de Tweede Kamer aangenomen. Dit wetsvoorstel ligt momenteel ter 
behandeling bij de Eerste Kamer. Het streven is om dit wetsvoorstel per 1 
januari 2014 in werking te laten treden.  
 
Dit voorstel wijzigt de Ziektewet en enkele andere wetten ter vermindering van 
ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid van vangnetters. Dit zijn werknemers: 
 
- die geen werkgever (meer) hebben, zoals ww-gerechtigden, uitzendkrachten en 

werknemers van wie het dienstverband afloopt tijdens ziekte; 
- met een werkgever met een verhoogd ziekterisico, zoals orgaandonoren en 

zwangere vrouwen. 
 

Met dit voorstel wil de regering uitzendkrachten en mensen met een tijdelijk 
dienstverband die ziek zijn, sneller aan het werk krijgen. 
 
Dit wetsvoorstel leidt tot de volgende wijzigingen: 
 
- Er komt voor de werkgevers een gedifferentieerde Ziektewetpremie per 

werkgever in plaats van de huidige sectorpremies. Per 1 januari 2014 worden alle 
werkgever in Nederland in 3 categorieën ingedeeld: klein (minder dan 10 keer de 
gemiddelde loonsom), midden (10-100 keer de gemiddelde loonsom) en groot 
(meer dan 100 keer de gemiddelde loonsom). Voor de kleine werkgevers komt er 
een sectorpremie, voor de middengroep een combinatie van sectorpremie en een 
individuele toeslag en voor de grote werkgevers een volledige gedifferentieerde 
premie waarbij het refertejaar t-2 is (2012 fungeert dan als het eerste refertejaar). 
Dit betekent dat werkgevers met veel werknemer met een tijdelijk dienstverband 
een groter financieel risico gaan lopen. Op dit moment betaalt de werkgever een 
bijdrage aan het sectorfonds. In deze sectorpremie zit een component voor de 
Ziektewet. De hoogte staat per bedrijfstak vast en staat dus los van de 
instroomcijfers per bedrijf. Dit wordt door aanname van het wetsvoorstel anders.   

- Ex-werknemers met een tijdelijk dienstverband die ziek uit dienst zijn gegaan, 
recht kregen op een Ziektewetuitkering en doorstromen in de WIA, worden 
meegeteld voor de vaststelling van de gedifferentieerde WGA-premie. Tot nu toe 
is hierbij alleen gekeken naar werknemers die uit een vast dienstverband in een 
WIA-uitkering doorstromen. 

- De hoogte en de duur van de Ziektewetuitkering worden aangepast. Momenteel 
is in de Ziektewet bepaald dat in het algemeen het ziekengeld 70% van het 
dagloon van de verzekerde bedraagt en wordt uitgekeerd over een periode van 
104 weken, te rekenen vanaf de eerste dag van de ongeschiktheid tot werken. Op 
grond van het wetsvoorstel komt er afhankelijk van het arbeidsverleden een 
loongerelateerde Ziektewetuitkering en daarna een uitkering gebaseerd op het 
minimumloon. Na een jaar Ziektewetuitkering volgt een keuring door het UWV. 
Als het UWV vaststelt dat betrokkene minder dan 35% arbeidsongeschikt is, 
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vervalt het recht op een Ziektewetuitkering voor de resterende duur tot 104 
weken.  

- Voor werkgevers wordt het mogelijk eigenrisicodrager te worden voor zowel de 
Ziektewet als de WGA. Het eigenrisicodragerschap heeft betrekking op de 
werknemers die een vast dienstverband en de werknemers die een tijdelijk 
dienstverband hebben. Het is pas vanaf 2016 mogelijk om eigenrisicodrager te 
worden voor werknemers met een tijdelijk dienstverband. Tot die tijd zijn de 
werknemers met een tijdelijk dienstverband verplicht bij het UWV verzekerd op 
basis van een gedifferentieerde premie. De Ziektewet en de WGA worden niet 
aan elkaar gekoppeld. Dit betekent dat de werkgever de keuze mag maken om 
voor de Ziektewet eigenrisicodrager te worden en voor de WGA niet, en 
andersom. 

 
Informatie: Helpdesk, 0348-405250 van 08.30 tot 12.30 uur, helpdesk@vosabb.nl  
 
  


