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Second opinion: is uw verzuimverzekering nog actueel? 
Verzuim: Een zieke medewerker, weet je wat dat kost?
Ziekteverzuim voor de kleinste bedrijven naar één jaar doorbetalingsplicht

  “Bedrijven slaan nieuwe wegen in, ver ken nen nieuwe markten, besteden activiteiten 

uit… Ze blijven continu in beweging. En dan kan het zomaar gebeuren dat een bedrijf 

weliswaar stevig innoveert, maar dat de aandacht voor verzuim risico’s minder wordt.”

Om optimaal te profiteren van alles wat er aan 
verzekeringen en preventiediensten voorhanden is, is 
het goed om uw situatie regelmatig door te lichten. Een 
second opinion laten doen op verzuimverzekeringen 
kan dan ook geen kwaad, vindt Meeùs-adviseur Marcel 
Staghouwer.

Check uw verzekering met 3 vragen
• Heeft u de verzuimrisico’s van uw onderneming in beeld?
•  Weet u hoeveel dit risico uw bedrijf aan schade kan 

opleveren?
•  Heeft u onlangs laten controleren of uw verzekering nog 

aansluit bij het verzuim, de omvang en de activiteiten 
van uw onderneming?

Gratis second opinion
“Beantwoordt u een van deze vragen met ‘nee’, kies dan 
voor een second opinion door Meeùs”, zegt Marcel. Elke 
onderneming kan deze second opinion door Meeùs laten 
uitvoeren; voor WTG-leden is dit gratis. 

Second opinion: voor een actuele verzuimverzekering

Meer weten?
Neem dan contact op met één van onze adviseurs. Zij zijn 
gespecialiseerd in inkomen- en zorgverzekeringen voor de 
sectoren handel en logistiek. Ze helpen u graag met een 
vrijblijvende second opinion. 
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Verzuim: 'Een zieke medewerker, weet je wat dat kost?'

  Een zieke medewerker kost een bedrijf gemiddeld € 250 per dag. Rekenen we de kosten voor 

het vervangen van een werknemer en begeleiding mee, dan loopt dit bedrag op naar € 400 per 

dag. Logisch dat werkgevers er bovenop zitten om die kosten in de hand te houden. 

Waar krijgen de werkgever en werknemer mee te maken?
 

Werkgeversrisico's
Op het moment dat een medewerker zich ziek meldt, spelen 
er verschillende risico's die uw onderneming kunnen raken. 
1.  Loondoorbetalingsverplichting voor vast personeel:  

de eerste twee jaar van ziekte.
2.  Loondoorbetaling via Ziektewet voor flex-personeel:  

tot einde contract.
3.  Ziektewetlasten na einde dienstverband tot 104 weken.
4.  Premielasten of uitkeringslasten via de WGA voor vast- 

en flex-personeel: het derde tot en met tiende jaar van 
arbeidsongeschiktheid.

Het werkgeversrisico onder punt 1 en 2 kunt u verzekeren  
of voor eigen risico nemen. Voor de werkgeversrisico's 

onder punt 3 en 4 heeft u eveneens een keuze: publiek  
verzekeren via het UWV óf het risico voor eigen risico  
nemen. Wanneer u eigenrisicodrager wordt, kunt u voor  
dit risico een verzekering afsluiten.

Werknemersrisico's
Is een werknemer langer dan 2 jaar arbeidsongeschikt? 
Dan komt hij of zij in de WIA (Wet Werk en Inkomen 
naar Arbeidsvermogen). Uw medewerker kan dan fors 
in inkomen achteruitgaan. U kunt voor deze risico's een 
collectieve verzekering afsluiten voor uw medewerkers. Zo 
garandeert u ze, in geval van arbeidsongeschiktheid, een 
aanvulling op het inkomen. U biedt uw werknemers hier-
mee ook waardevolle secundaire arbeidsvoorwaarden.

meeus.com



  Het nieuwe kabinet wil voor kleinere bedrijven de doorbetalingsplicht bij ziekte beperken 

tot één jaar. Het tweede jaar moeten ze samen betalen: alle kleine werkgevers moeten hier 

aan bijdragen. Als grens voor ‘kleinere bedrijven’ wordt voorlopig het aantal van vijfentwintig 

werknemers genoemd. Bedrijven met meer werknemers blijven verplicht om twee jaar het loon 

zelf door te betalen. Op deze manier wil het nieuwe kabinet kleine werkgevers stimuleren om 

sneller mensen in vaste dienst te nemen. Dat zijn voornemens in het regeerakkoord, die dit 

najaar op de politieke agenda komen.

De regeling hiervoor moet nog worden ingericht. Maar we weten 

nu wat er aan kan komen. Wat verandert er allemaal? 

Een overzicht van de mogelijke veranderingen:   
• de verzuimverzekering wordt aangepast op de nieuwe wet;

• de premie voor die verzekering wordt waarschijnlijk fors lager;

•  daarvoor in de plaats komt een belasting of sociale premie 

voor de collectieve regeling van het kabinet;

•  de eigen verantwoordelijkheid en aandacht voor verzuim 

kunnen niet minder worden. Werkgevers blijven immers de 

gevolgen van langdurig verzuim hard voelen via de WIA-

wetgeving en arbeidsuitval blijft een gevaarlijke bedreiging 

voor de bedrijfsvoering.

Meeùs bewaakt de ontwikkelingen rond deze veranderingen. 

Zo gauw er duidelijkheid is over deze veranderingen wordt 

de dienstverlening van het Brancheloket Groothandel hier op 

aangepast. Het Brancheloket van de Groothandel blijft dus 

actueel.

Ziekteverzuim voor de kleinste bedrijven  
mogelijk naar één jaar doorbetalingsplicht
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