WIA

Wet Werk en Inkomen
naar Arbeidsvermogen

Checklist eigen risico dragen
Overweegt u als werkgever de risico’s van arbeidsongeschiktheid voor de WGA
(Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten) voortaan zelf te gaan dragen?
Of wilt u deze bij een verzekeraar onderbrengen? U krijgt dan te maken met
complexe regels en voorwaarden. Dit zijn de vragen die voor u belangrijk zijn
bij het maken van een keuze.

VOORWAARDEN

1

Welke uitkeringsrisico’s kan ik zelf gaan dragen en welke niet?

2

Is eigen risico dragen alleen toegestaan voor grote bedrijven?

3

Kan ik het risico ook elders onderbrengen (herverzekeren)?

4

Waar en wanneer moet ik het melden als ik eigenrisicodrager
wil worden?

Onder de wet WIA vallen twee regelingen: de WGA voor mensen die van 35 tot 80% arbeidsongeschikt
zijn of volledig (maar niet duurzaam) arbeidsongeschikt zijn. De IVA (Inkomensvoorziening Volledig
Arbeidsongeschikten) is voor mensen die duurzaam arbeidsongeschikt zijn. Voor uw werknemers die
onder de WGA vallen, kunt u zelf het risico gaan dragen, voor de IVA niet.

Nee. Zowel grote als kleine bedrijven kunnen eigenrisicodrager worden.

Ja, maar in alle gevallen moet u als werkgever wel zelf een garantieverklaring (financiële
zekerheidsstelling) aan de Belastingdienst overleggen.

U kunt uw bedrijf aan- (of af)melden bij de Belastingdienst op twee momenten in het jaar, vóór 1 april
of vóór 2 oktober. U wordt dan respectievelijk per 1 juli of per 1 januari eigenrisicodrager.

5

Kan een filiaal of vestiging eigenrisicodrager worden?

VOORWAARDEN

Nee, dat kan niet, een onderneming die bestaat uit een hoofdvestiging en nevenvestigingen (filialen)
kan alleen als geheel eigenrisicodrager worden.

RE-INTEGRATIEASPECTEN
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6

Veranderen mijn re-integratieverplichtingen als werkgever?
Gedurende de eerste 104 weken van arbeidsongeschiktheid bent u altijd zelf verantwoordelijk
voor de re-integratie van uw (ex-)werknemer. Ook als u geen eigenrisicodrager bent. Als u wel
eigenrisico drager bent, blijft u vanaf de start van de WGA-uitkering vervolgens nog tien jaar
verantwoordelijk voor die re-integratie. U draagt dus in totaal gedurende vrijwel twaalf jaar de
kosten van re-integratie. Als de re-integratie succesvol is en de WGA-uitkering eindigt, stopt ook
uw verantwoordelijkheid voor de re-integratie.
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7

Wie bepaalt of een werknemer recht heeft op een uitkering?

8

Wie verzorgt de betaling van de uitkering?

9

Welke verplichtingen zijn er op het gebied van Bezwaar en Beroep?

UWV bepaalt of een werknemer recht heeft op een uitkering, welk soort uitkering dat is, hoe hoog die moet
zijn en hoe lang die moet duren. Ook bij eigen risico dragen.

In principe betaalt UWV de uitkering en verhaalt deze – zonder kostenopslag – op de eigenrisicodrager, maar
de betaling en de administratie daarvan kunt u ook in eigen beheer nemen.

VOORWAARDEN

Als eigenrisicodrager wordt u voor de re-integratie gelijkgesteld met een bestuursorgaan in de zin
van de Algemene wet bestuursrecht. Dit betekent onder andere dat u een onafhankelijke Bezwaar& Beroepsprocedure moet opzetten en voor een goede klachtenprocedure moet zorgen. Hiervoor
gelden strenge regels. U mag deze taken echter ook uitbesteden.

KOSTENASPECTEN

10

Welke premie hoef ik niet meer te betalen en welke premies blijven?
De gedifferentieerde WGA-premie komt te vervallen omdat u dit risico zelf gaat dragen of elders
herverzekert. U blijft echter wel de basispremie WAO / WIA betalen.

11

Met welke andere financiële verplichtingen moet ik rekening houden?

12

Wat moet ik nog betalen als ik geen eigenrisicodrager meer wil zijn?

U betaalt naast het loon dat de werknemer eventueel nog verdient, de uitkeringen in het kader
van de WGA voor een periode van maximaal tien jaar.

De verantwoordelijkheid voor werknemers die in de WGA kwamen zolang u eigenrisicodrager was, blijft
gedurende maximaal tien jaar bestaan. Dit geldt ook voor de werknemers die gedurende het
eigenrisicodragerschap al ziek waren en in de toekomst een WGA-uitkering krijgen.

MEER INFORMATIE?
Meer en gedetailleerder informatie over eigen risico dragen voor de WGA vindt u op uwv.nl. Wilt u
eigenrisicodrager worden, dan raden wij u aan professioneel advies bij uw adviseur in te winnen.
Ook kunt u voor meer informatie terecht bij de Belastingdienst.

