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Advies Wetsvoorstel Beperking langdurig ziekteverzuim vangnetters 

Geachte heer Kamp, 

Op 5 september 2011 hebben wij het conceptwetsvoorstel Beperking langdurig ziekteverzuim 
vangnetters ontvangen voor een ex-ante toets op de regeldruk. Op ons verzoek is op 14 
september 2011 een aanvullende berekening van de administratieve lasten en inhoudelijke 
nalevingskosten toegezonden. Uw departement heeft verzocht uiterlijk 18 oktober 2011 advies 
uit te brengen. Hieraan geven wij gaarne gevolg. 

Het doel van het wetsvoorstel is om het langdurig verzuim van de doelgroep flexwerkers en 
uitzendkrachten en daarmee hun instroom in de WIA terug te dringen. Om dit beleidsdoel te 
verwezenlijken is het voorstel de financiële verantwoordelijkheid voor het kortdurend verzuim te 
wijzigen en de premiedifferentiatie met het ziekterisico van de flexwerkers en uitzendkrachten 
uit te breiden. Tegen deze achtergrond beoordelen wij de proportionaliteit van de regeldruk die 
uw voorstellen tot gevolg heeft. 

Procedureel 

Om het totale effect op de regeldruk van het wetsvoorstel te kunnen beoordelen, is inzicht in de 
inrichting van de premiedifferentiatie onm isbaar. De lagere regelgeving, die hierop betrekking 
heeft, is echter nog niet beschikbaar. Daarom is in de toegezonden concepttoelichting de 
regeldruk voor het bedrijfsleven nog niet volledig weergegeven. Naar wij hebben begrepen, is 
deze lagere regelgeving eerst na 8 oktober a.s. beschikbaar. Alhoewel een integrale 
beoordeling natuurlijk onze voorkeur heeft, is deze door de termijnstelling van 18 oktober 2011 
niet of vrijwel niet mogelijk. Toch zien wij wel een mogelijkheid om tot een advies te komen. Wij 
zullen het voorliggende wetsvoorstel van advies voorzien, echter met de kanttekening dat het 
oordeel over het totale effect in ons advies over de lagere regelgeving zal worden opgenomen. 
Dat heeft tot gevolg - dat behoudens enige algemene opmerkingen - in dit advies niet zal 
worden ingegaan op de inrichting van de premiedifferentiatie. Anders dan in de 
concepttoelichting het geval is, zal echter al wel worden stilgestaan bij de overige voorstellen 
die voor bedrijven effect hebben.
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Inhoudelijk 

Bij de ex-ante beoordeling van de regeldruk hanteert Actal het beoordelingskader voor 
vermindering van regeldruk. De vragen zijn: 

Is er een taak voor de overheid en is regelgeving het meest aangewezen instrument? 
Is de regeldruk proportioneel ten opzichte van het beleidsdoel? Zijn er minder 
belastende alternatieven mogelijk? 
Is gekozen voor een passende uitvoeringswijze met het oog op de dienstverlening? 

Dit toetsingskader is in de opbouw van ons advies leidend. Ook zullen wij in ons advies een 
onderscheid maken naar effect voor de burgers en de bedrijven. 

1. Is er een taak voor de overheid en is regelgeving het meest aangewezen instrument? 

Burgers 
De overheid ziet het als haar taak en verantwoordelijkheid om burgers, die door ziekte niet over 
inkomen uit arbeid beschikken, tot op zekere hoogte van een vervangende uitkering te 
voorzien. De rechten en plichten van de burger ten aanzien van deze uitkering zijn uit het 
oogpunt van rechtszekerheid en rechtsgelijkheid in de wet vastgelegd. Teneinde langdurig 
ziekteverzuim te voorkomen en beperken, brengt het kabinet een wijziging aan in de 
publiekrechtelijke aanspraken op ziekengeld van de vangnetters. De wettelijke verankering van 
de huidige aanspraken maakt een wetswijziging onvermijdelijk. 

Bedrijven 
Ook de (financiële) verantwoordelijkheidsverdeling voor de aanspraken op ziekengeld is 
vastgelegd in wetgeving. Dit heeft tot gevolg dat wanneer, zoals in dit geval, de overheid zijn 
taken en verantwoordelijkheden heroverweegt, dit noopt tot een wetswijziging. 

2. Is de regeldruk proportioneel ten opzichte van het beleidsdoel? Zijn er minder belastende 
alternatieven mogelijk? 

Regeldruk voor burgers 

Wij zijn met u van mening dat het nieuwe criterium voor de beoordeling na verloop van het 
eerste ziektejaar noopt tot een hernieuwde beoordeling. De voorgestelde (extra) beoordeling is 
daarom naar onze mening proportioneel. Het wetsvoorstel legt echter niet vast op welke wijze 
deze herbeoordelingen (moeten) worden uitgevoerd. Daardoor is onzeker of er voor de 
uitvoerder voldoende ruimte is deze zo in te vullen dat die uit een oogpunt van regeldruk het 
minst belastend is. Uw departement heeft aangegeven dat in de berekening van de 
administratieve lasten van de herbeoordeling is uitgegaan van een "fysiek" onderzoek door een 
verzekeringsarts en een aansluitende beoordeling door de arbeidskundige. Dat betekent dat er 
in alle gevallen een onderzoek is, waarvoor de burger een oproep ontvangt om te verschijnen. 
De te onderzoeken groep vangnetters is divers. Daarvan maken niet alleen deel uit burgers 
waarvoor een dergelijk onderzoek adequaat en passend is. Er zijn ook vangnetters die evident 
over "geen duurzaam benutbare arbeidsmogelijkheden" beschikken. De wetgeving zou daarom 
aan de uitvoerder voldoende ruimte moeten laten om voor deze groepen de beoordeling op de 
dossiergegevens af te doen. Op deze wijze kan voor groepen burgers het beleidsdoel op een 
minder belastende wijze worden bereikt. 

Wij adviseren om in de wet voor de beoordeling aan het nieuwe criterium aan de 
uitvoerder ruimte te laten voor een minder belastend alternatief, waardoor een 
beoordeling op dossierstukken voor bepaalde vangnetters mogelijk is c.q. wordt.
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De berekening van de administratieve lasten in de toelichting brengt de extra lasten van de 
beoordeling adequaat in beeld. Voor de volledigheid zouden daar echter wel de kosten van 
bezwaar (en beroep) aan moeten worden toegevoegd. Ook ontbreken in de berekening de 
eenmalige administratieve lasten die het gevolg zijn van de noodzakelijke kennisneming van de 
wijzigingen in de regelgeving. 

Wij adviseren - voor de volledigheid - ook deze (incidentele) administratieve lasten in de 
toelichting in beeld te brengen en zo mogelijk maatregelen te treffen om de extra 
regeldruk te compenseren. 

Regeldruk voor bedrijven 

Loondoorbetalingplicht 
De belangrijkste wijziging is de loondoorbetalingsplicht van het uitzendbureau/de flexwerkgever 
over de eerste twee weken van ziekte. Deze leidt volgens de concepttoelichting tot inhoudelijke 
nalevingskosten (voor de administratieve verwerking en de uitbetaling van de loonbetaling) in 
de orde van grootte van 20 m iljoen op jaarbasis. Naast deze kosten komen ook nog voor 
rekening van de werkgever het door te betalen loon en de kosten (voor de inzet) van de re-
integratieinstrumenten. Naar wij van uw departement hebben begrepen, hanteert u bij de 
wijzigingen voor de bedrijven een kosten/lastenneutrale overgang van de huidige situatie naar 
die nieuwe situatie van de uitvoering van de loondoorbetalingsplicht. Dit uitgangspunt betekent 
naar onze mening dat de totale kosten en lasten voor het uitzendbureau/de flexwerkgever voor 
administratie, re-integratie en loondoorbetaling zullen (moeten) worden gecompenseerd met 
een (dienovereenkomstige) verlaging van de verschuldigde premie voor het resterend ZW-
risico. Wij onderschrijven dat een consequent doorvoeren van dit uitgangspunt tot de conclusie 
leidt, dat er per saldo geen verhoging van de inhoudelijke nalevingskosten optreedt. 
Wij constateren echter dat er naast de in de toelichting genoemde (inhoudelijke) 
nalevingskosten, ook nog andere nalevingskosten zijn, die in de vergelijking van de oude met 
de nieuwe situatie zouden moeten worden meegenomen. Dat zijn onder meer: 

- de eenmalige aanpassingkosten van de administratie; 
de kosten van aanpassing van de contracten met de inleners (mogelijke wijziging van 
afspraken over aansprakelijkheid voor het ziekterisico en informatieverstrekking over 
bijvoorbeeld de ziekteoorzaak); 

- de kosten van het wijzigen van de afspraken met arbodiensten en re-integratiebedrijven 
voor de verzuimbegeleiding tijdens de eerste twee weken; 
de kosten van het ontwikkelen van verhaalsactiviteiten op de veroorzaker, bijvoorbeeld 
de inlener of derde aansprakelijke; 
de kosten van het afsluiten/aanpassen van de herverzekeringsovereenkomsten voor 
het ziekterisico gedurende de eerste twee weken; 
de eenmalige kosten om de uitzendkrachten/flexwerkers over de wijzigingen te 
informeren. 

Wij adviseren om bij de toepassing van het uitgangspunt van neutraliteit in 
administratieve lasten en inhoudelijke nalevingskosten ook deze lasten en kosten te 
betrekken. 

Ziekmelding bij UWV 
Het wetsvoorstel voorziet in een (ziek)melding door de werkgever/het uitzendbureau bij UWV 
ten tijde van de ziekmelding door de uitzendkracht/flex-werknemer. De reden hiervan is de 
wettelijke plicht van UWV tot het samentellen van elkaar kort opvolgende perioden van ziekte 
voor de beoordeling van de wachttijd van twee jaar voor de WIA. Het aantal gevallen waarin
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deze samentelling daadwerkelijk gevolgen heeft, is volgens uw departement zeer gering (en in 
aantallen vrijwel verwaarloosbaar). Ook het financiële belang van de samentelling is 
verwaarloosbaar, omdat zowel de ZW- als de WGA-uitkering met de voorgenomen 
wetswijziging uit de Werkhervattingskas betaald gaan worden. De melding door de 
werkgever/uitzendbureau aan UWV ten tijde van de eerste ziektedag is daarom naar onze 
mening niet proportioneel aan het doel en het belang van de overheid (de samentelling). De 
keuze van dit minder belastend alternatief heeft op basis van de berekeningen van uw 
departement tot gevolg dat jaarlijks ca 144.000 ziekmeldingen bij UWV achterwege kunnen 
blijven. 

Wij adviseren de ziekmeldingsplicht van de flexwerkgever/het uitzendbureau bij UWV bij 
aanvang van de ziekte te schrappen. 

Eigenriscodragen 
Alhoewel een oordeel over de regeldruk van de voorgenomen premiedifferentiatie dus nog niet 
mogelijk is, is dat al wel mogelijk de gevolgen van het eigenrisicodragen. De voorstellen inzake 
het eigenrisicodragen hebben in de sfeer van de administratieve lasten en inhoudelijke 
nalevingskosten de volgende effecten: 

de werkgever moet kosten maken ter aanpassing van de huidige garantstellingen voor 
het eigenrisicodragen; 

- hij heeft de administratieve lasten van een hernieuwde aanvraag of intrekking van het 
(lopend) eigen risicodragerschap; 

- er zijn kosten voor aanpassing van de herverzekeringsovereenkomsten met 
verzekeraars voor het nieuwe ZW/WGA-risico; 
hij heeft de eenmalige administratieve lasten en kosten van informatieverstrekking aan 
de flex-werkers/uitzendkrachten over alle wijzigingen; 

- de kosten van systeem/administratieve aanpassingen om het eigenrisicodragen voor de 
WGA mogelijk te maken, ook in geval de werkgever nu al het eigen risico draagt voor 
het vaste personeel. 

Wij adviseren deze administratieve lasten en inhoudelijke kosten alsnog in de toelichting 
op te nemen en zo nodig maatregelen te treffen om de extra regeldruk die het gevolg is 
van deze voorstellen te compenseren. 

Loonsom heff ing 
Het kabinet heeft in het regeerakkoord aangegeven de mogelijkheid van een loonsomheffing 
serieus te onderzoeken. Eén van de drempels c.q. belemmeringen om te komen tot een heffing 
van één bedrag of één percentage over de totale loonsom van een werkgever is differentiatie in 
de premies voor de sociale verzekeringen. Uitbreiding van de al bestaande premiedifferentiatie 
met ook nog één voor het ZW-risico van flexwerkers/uitzendkrachten levert naar onze mening 
weer een drempel op, op weg naar de invoering van de loonsomheffing. 

Wij adviseren in de toelichting aan te geven dat (en waarom) de introductie van een 
nieuwe premiedifferentiatie geen belemmering oplevert om een loonsomheffing in te 
voeren. 

a Is gekozen voor een passende uitvoeringswijze met het oog op de dienstverlening? 

Bij gebreke van de lagere regelgeving is nog geen oordeel te geven over de passendheid van 
de uitvoering met het oog op de dienstverlening aan bedrijven. Voor de burgers is dat al wel
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mogelijk en moet de voorgestelde uitvoeringswijze op één onderdeel van een kritische 
kanttekening worden voorzien. Dat betreft de herbeoordeling van de vangnetter na afloop van 
het eerste ziektejaar. Voor de uitvoering zou uitgangspunt moeten zijn, dat deze in voldoende 
mate rekening houdt met belangen en mogelijkheden van de burger. Natuurlijk zonder dat dat 
ten koste van de realisatie van het beleidsdoel gaat. De wijze, waarop thans de uitvoering van 
de herbeoordeling is voorzien, houdt naar onze mening onvoldoende rekening met belangen en 
mogelijkheden van de burger. In een aantal gevallen zou voor de herbeoordeling kunnen 
worden volstaan met — enkel - een raadpleging van de dossiergegevens. Op deze wijze kan de 
burger snel - en zonder nodeloze inspanningen van zijn kant — zekerheid verkrijgen over de 
continuering van zijn aanspraken. Ook met het oog op de dienstverlening aan de burger is 
aangewezen om aan de uitvoerder ruimte te laten voor een beoordeling op basis van 
dossiergegevens. 

Conclusie 

Ons advies biedt een aantal bouwstenen voor minder belastende alternatieven in de uitvoering 
van de wet en een aantal aandachtspunten om de toelichting te completeren. Wij adviseren u 
met het vorenstaande in wetsvoorstel en toelichting rekening te houden. Over het totale effect 
van het wetsvoorstel berichten wij u in ons advies over de lagere regelgeving rondom de 
premiedifferentiatie. Indien de lagere regelgeving daartoe aanleiding geeft, zullen wij 
onderdelen van dit advies aan een heroverweging onderwerpen. 

Uw reactie, alsmede het concept van de lagere regelgeving, zien wij met belangstelling 
tegemoet. 

Hoogachtend,

J. ten Hoopen	 R.W. van Zijp 
Collegevoorzitter	 Secretaris
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