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WET BEZAVA
De invoering van de Wet BeZaVa 
(januari 2013) kan een aanzienlijke 
stijging van kosten betekenen die u 
als werkgever kwijt bent aan ziekte 
en arbeidsongeschiktheid. Daarom 
is nu het moment om u te bezinnen 
op een passende aanpak op het 
gebied van verzekeringen, arbo, 
re-integratie en preventie. 
Schadelastbeperking is nu belang-
rijker dan ooit. Na de invoering 
van de WIA en Wet Verbetering 
Poortwachter is de Wet BeZaVa de 
nieuwste maatregel om ziekte en 
arbeidsongeschiktheid terug te 
dringen.

De Wet BeZaVa (Beperking Ziekte-
verzuim en Arbeidsongeschiktheid 
Vangnetters) heeft tot doel om de 
ziekterisico’s van flexwerkers of 
vangnetters te beperken. 

FLEXWERKERS? 
OM WIE GAAT HET?
• Werknemers met tijdelijke of   
   0-urencontracten 
• Uitzendkrachten, thuiswerkers,   
   stagiaires, werknemers in 
   proeftijd of provisiewerkers
• Medewerkers die binnen vier  
   weken na het einde van hun   
   dienstverband ziek zijn geworden

Let op: werknemers met een No-
Risk-polis vallen buiten deze 
regeling.

WAAROM DEZE NIEUWE WET-
GEVING?
In de oude regeling kwamen nog 
teveel flexwerkers in de vangnet-
regeling van de Ziektewet en dat 
kostte de werkgevers en de uitzend-
bureaus niets. Het gevolg was wel 
dat de vangnetters verhoudingsge-
wijs een steeds groter deel van de 
WGA-populatie uit maakten.
Met de nieuwe wet wil de wetgever 
misbruik van de Ziektewet tegen-
gaan en verhaalt de kosten van de 
ziekte of arbeidsongeschiktheid van 
de vangnetters bij de ex-werkge-
vers.

WAT BETEKENT DAT VOOR U 
ALS WERKGEVER?
Enerzijds loopt u behoorlijke risi-
co’s. Als een flexwerker ziek wordt, 
betaalt u de eerste twee jaar de 
volledige ziektewetuitkering. Daar-
na betaalt u nog eens jarenlang een 
hogere premie en het totale scha-
debedrag kan oplopen tot meer 
dan 200.000 euro. Anderzijds kunt 
u ook kosten besparen. In beide 
gevallen is het noodzakelijk dat u 
meer inzicht en grip krijgt op de 
begeleiding en de kosten van het 
ziekteverzuim binnen uw bedrijf. 
Effectieve schadelastbeperking is de 
sleutel.
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SOCIALE PREMIES
Vanaf 1 januari 2014 bestaan er 
vier verschillende premies:
• Sectorpremie
• Premie WGA-vast
• Ziektewetpremie
• Premie WGA-flex (nieuw)
(Vanaf 2016 worden de beide 
WGA-premies weer samengevoegd 
tot één WGA-premie)

SECTORPREMIE
Afhankelijk van de bedrijfssector. 
De hoogte wordt door het UWV 
vastgesteld.
• Bijvoorbeeld: baggerbedrijf  
    0,06% en uitzendbedrijf 5,25%

PREMIE WGA-VAST
• Hangt af van de WGA-instroom 
   van uw medewerkers in vaste 
   dienst.
• De premie betaalt u aan het  
   UWV of de verzekeraar (eigen 
   risicodrager)

ZIEKTEWETPREMIE (ZW-FLEX)
• Hangt af van instroom 
   flexwerkers of ex-werknemers die  
   vanaf 2012 bij u ziek uit dienst  
   zijn gegaan en in de Ziektewet  
   (vangnet) terecht zijn gekomen.

PREMIE WGA-FLEX
• Deze nieuwe gedifferentieerde  
   premie hangt af van de WGA-in
   stroom (vanuit de Ziektewet) van 
   flexwerkers of ex-werknemers die 
   vanaf 2010 bij u ziek uit dienst 
   zijn gegaan.
• De premie is afhankelijk van de 
   bedrijfsgrootte en loonsom.

EIGENRISICODRAGER
Het UWV neemt de uitkering en 
de re-integratieverplichtingen van 
een zieke werknemer die uit dienst 
gaat van u over. Dat geldt ook voor 
werknemers die in de WIA (WGA) 
komen. Om dat geheel te bekosti-
gen, vraagt het UWV een forse fi-
nanciële afdracht in de vorm van de 
bovengenoemde sociale premies. 
U bent dus min of meer verzekerd 
bij het UWV.

Een eigenrisicodrager kiest er voor 
om zelf de regie te nemen en is 
daarmee zelf verantwoordelijk voor 
de uitkering en re-integratie. Een 
deel van die verplichtingen kan 
weer worden ondergebracht bij een 
private verzekeraar. Dit kan een 
forse besparing opleveren. Het is 
overigens nog niet mogelijk om voor 
de WGA-flex eigenrisicodrager te 
zijn. Het aantal eigenrisicodragers 
voor de Ziektewet neemt toe, met 
name bij grote bedrijven. 

In 2014 waren er 5300 werkgevers 
eigenrisicodrager (t.o.v. 1500 in 
2013). Dat geldt niet voor de WGA, 
daar neemt het aantal risicodragers 
juist af. In 2013 en 2014 zijn 8000 
werkgevers weer teruggekeerd bij 
het UWV. Dit heeft grotendeels te 
maken met de forse WGA-premie-
stijging bij de private verzekeraars.

WAT MOET U NU ALS WERKGE-
VER DOEN IN HET KADER VAN 
WET BEZAVA?
• Controleer of de premievaststel-
   ling van het UWV goed is 
   (is niet altijd feilloos).
• Bepaal of u eigenrisicodrager wilt 
   worden
• Bepaal op welke manier u zich 
   het beste kunt verzekeren 
• Bepaal of u voldoende inzicht 
   en grip heeft op uw ziekteverzuim 
   (bijv. arbodienst, re-integratie-
   begeleiding, registratie) 
   In hoeverre heeft u nog de regie?
• Maak beleid op het gebied van 
   schadelastbeperking (wat kunt u 
   zelf doen en wat besteedt u uit?)

Meneer Regezma kan u hierbij 
ondersteunen. Wij brengen samen 
met u in kaart hoe u de zaken heeft 
geregeld binnen uw bedrijf. Vervol-
gens bieden we u een onafhankelijk 
en persoonlijk advies en helpen u 
bij het maken van de keuzes.

. 
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SCHADELASTBEPERKING
Hoe kunt u als werkgever de ver-
zuimkosten beperken? Wat wordt 
onder verzuimkosten verstaan?

Ongeveer 30% van de totale 
loonsom bestaat uit premies en ver-
zuimkosten. Het gaat dus om forse 
bedragen.
Verzuimkosten zijn o.a.:
• Loondoorbetaling bij ziekte
• Arbodienstverlening
• Re-integratiebegeleiding
• WGA- en ZW-premies 
    (sociale lasten)
• Productieverlies
• Vervangingsregeling
• Juridische ondersteuning
• Verzuimpreventie

Na de invoering van de WIA en de 
Wet Verbetering Poortwachter is 
de Wet BeZaVa de nieuwste maat-
regel van de overheid om ziekte 
en arbeidsongeschiktheid terug te 
dringen. De kosten van één zieke 
of arbeidsongeschikte werknemer 
kunnen zelfs voor kleine bedrijven 
oplopen tot 200.000 euro.

Het is dus noodzakelijk dat u meer 
inzicht en grip krijgt op de begelei-
ding en de kosten van het ziektever-
zuim binnen uw bedrijf. 
Effectieve schadelastbeperking is de 
sleutel.

SCHADELASTBEPERKING IN DE 
PRAKTIJK
Een goed re-integratie- en gezond-
heidsmanagement is een voorwaar-
de om de verzuim-schadelast te 
beperken.  
Hierbij alvast elf praktische tips 
waarmee u dat eenvoudig kunt 
realiseren:
• Voorkom UWV-sancties door te  
   voldoen aan uw re-integratie-
    inspanning WVP
• Begin tijdig Re-integratie 1e of 2e 
   spoor
• Zorg voor goede dossiervorming
• Zorg voor snelle werkhervatting 
    van uw zieke werknemer
• Houd zelf ook contact met uw 
    zieke werknemer
• Zorg voor een passend 
    verzekeringspakket
• Maak optimaal gebruik van 
   regelingen, zoals NoRiskpolis,    
   Premiekorting, voorzieningen
• Verzeker u van het feit dat Pre-
   ventie ook terugverdiend wordt
• Schroom niet om Bezwaar aan te 
   tekenen of een Second Opinion 
   aan te vragen
• Overweeg herbeoordelingen 
   WGA

Neem contact op met Meneer 
Regezma als u hier meer over wilt 
weten.

WAAROM MENEER REGEZMA?
Schadelastbeperking vraagt ver-
gaande kennis en ervaring op het 
gebied van re-integratie en arbo-za-
ken. 
Wij bieden een uniek concept op dit 
gebied. We zijn geen re-integratie-
bedrijf en ook geen arbodienst. Bij 
ons krijgt u altijd uw eigen contact-
persoon direct aan de lijn (of we 
komen naar u toe). 
Meneer Regezma biedt abonnees  
een gratis toegankelijke helpdesk. 
U kunt dan onbeperkt uw vragen 
stellen over schadelastbeperking.

Samen met u gaan we van beleid 
naar praktijk. De levert meetbare 
resultaten op en een beter be-
drijfsresultaat, o.a. door een lager 
ziekteverzuim, hogere productiviteit 
en tevreden en duurzaam inzetbare 
medewerkers. 
Wij beschikken in het Noorden 
over een groot netwerk en hebben 
goede contacten met verschillende 
verzekeraars, arbodienstverleners, 
UWV en re-integratiebedrijven.
Op basis van ons advies, brengen 
we u in contact met geschikte par-
tijen. 

Wij kunnen er tevens voor zorgen 
dat er meer kennis aanwezig is 
binnen uw bedrijf op het gebied 
van re-integratie en gezondheidsma-
nagement.  
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De naam van ons bedrijf (Meneer 
Re-gez-ma) komt voort uit onze 
dienstverlening: Re-integratie- en 
GezondheidsManagement voor 
Bedrijven. Wij bieden de volgende 
diensten aan:
• Verbeteren van Werkvermogen
• Company Radar
• Wet Verbetering Poortwachter
• 1e en 2e spoor trajecten
• (groeps)Outplacement
• Loopbaanbegeleiding 
• Coaching
• Wet BeZaVa
• Schadelastbeperking
• Werknemers-schuldhulpverlening
• Conflictbemiddeling
• Quickscan Verzuim
• Arbo-Advies 
• SROI / Quotumregeling
• MVO (personeel)
• Het Nieuwe Werken
• Educatie (Arbo/Re-integratie)
• Interim- en Projectmanagement

Meer informatie? 
Kijk op onze website of vraag een 
productfolder aan.

Meneer Regezma
www.MeneerRegezma.nl
info@MeneerRegezma.nl
Kantoor: 085-4018235

Postadres:
Postbus 9503
9703 LM  Groningen

Kamer van Koophandelnummer: 
61471968

Banknummer:
NL83 RABO 0191 8892 96

Folderversie januari 2015

MENEER REGEZMA ZORGT 
VOOR UW BEDRIJF
Wij zijn uw aanspreekpunt en 
dienstverlener, binnen een uniek 
concept op het gebied van re-inte-
gratie- en gezondheidsmanagement 
voor bedrijven.

Samen met u gaan we van beleid 
naar praktijk. 
Dat levert betere en meetbare be-
drijfsresultaten op (onder meer door 
een lager ziekteverzuim, hogere 
productiviteit en tevreden medewer-
kers). 
Bij ons krijgt u altijd uw eigen con-
tactpersoon direct aan de lijn of we 
komen naar u toe. 
Het eerste verkennende gesprek is 
altijd gratis en u kunt met ons presta-
tieafspraken maken. 

ABONNEMENT
Een abonnement bij Meneer Regez-
ma kost op dit moment slechts 
€ 50,- per jaar. U profiteert dan 
van de nodige voordelen, zoals het 
gratis gebruik van onze helpdesk, 
waarbij u onbeperkt (dag en nacht) 
uw vragen kunt stellen over arbo- en 
re-integratiezaken. U krijgt tevens 
20% korting op ons uurtarief.  
Neem contact op voor meer infor-
matie of meld u aan via de website.

ONZE OPDRACHTGEVERS
We hebben de afgelopen 20 jaar 
vele opdrachten uitgevoerd voor 
grote en kleine bedrijven, waaron-
der MKB-bedrijven, arbodiensten, 
verzekeringsmaatschappijen, ge-
meenten en UWV. 
U kunt als werkgever uw voordeel 
doen met ons grote noordelijke 
relatienetwerk..

LICENTIEHOUDER 
COMPANY RADAR
Meneer Regezma is de enige noor-
delijke licentiehouder om de Com-
pany Radar uit te voeren (zie ook 
www.Blikopwerk.nl)

WAAROM MENEER REGEZMA?
We begeleiden al meer dan 20 
jaar werknemers, leidinggevenden 
en ondernemers in uiteenlopende 
werksituaties.  Onze aanpak is per-
soonlijk, doelgericht, transparant en 
onafhankelijk. 
U krijgt waar voor uw geld. 


