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EIGEN RISICO DRAGEN
Wie financiert de arbeidsongeschiktheid?

Frank Gevers

Accountmanager Werkgeversdienstverlening



Publiek of privaat



Verzekering in het duale stelsel

• Hybride financiering

• Publiek verzekeren
• Premiebetaling aan Belastingdienst

• Privaat verzekeren
• Premiebetaling aan verzekeraar

• (garantieverklaring)

• Geen verzekering, maar risico zelf dragen





VERZEKERING

RE-INTEGRATIEBELEID

VERZUIMBELEID

ARBOBELEID (PREVENTIE)

Ondernemingsbeleid







Keuze Ziektewet

PRIVAAT PUBLIEK

grote werkgever 
> 100 x gemiddelde premieplichtige 

loon
ERD ZW gedifferentieerde premie

middelgrote werkgever 
>25 - ≤100 x

ERD ZW
gewogen gemiddelde   

gedifferentieerde 
en sectorale premie

kleine werkgever
≤25 x

ERD ZW sectorale premie



Wat is eigen risico dragen zw? 
Art 63a ZW

• Zelf de Ziektewet-uitkering betalen aan (ex)-werknemer 
• Die daar bij ziekte recht op heeft

• Ook als hij niet meer bij u werkt

• ZW-uitkering is 70% van het dagloon
• U berekent de hoogte zelf of koopt deze dienst in

• bij organisatie aan wie u de ZW heeft uitbesteed

• bij UWV



https://www.uwv.nl/werkgevers/eigenrisicodrager/eigenrisicodrager-ziektewet/tijdens-eigen-risico-dragen-ziektewet/detail/ziektewet-beslissingen-nemen/inkoop-ondersteunende-diensten-uwv


Wat is eigen risco dragen ZW?

• Minder premie betalen
• Lagere gedifferentieerde premie 

Werkhervattingskas 
• geen premiedeel ZW-flex

• Wel andere kosten
• Kennis van ZW

• Eigen verzuimadministratie 
voeren

• Contract arbodienstverlening



Voor wie eigenrisicodrager?

• Alleen voor werknemers:

• Zonder ‘gewone’ arbeidsovereenkomst

• Die bij u gewerkt hebben (en verzekerd waren) en daarna binnen 4 weken                  
nadat ze uit dienst gingen ziek werden

• Met een (tijdelijke) arbeidsovereenkomst en waarvan het dienstverband             
eindigt tijdens ziekte



Voor wie geen eigenrisicodrager?

• Soms betaalt UWV de ZW-uitkering. Het gaat dan om werknemers:

• Ziek door zwangerschap, bevalling, orgaandonatie

• Met no-riskpolis (langdurige ziekte of handicap)

• Geboren voor 1 januari 1962 (minimaal 1 jaar onafgebroken werkloos)
• compensatieregeling oudere werkzoekende in dienst genomen tussen 01-01-2018 en          

01-01-2020



Verantwoordelijkheden & verplichtingen

• U heeft kennis in huis om ZW uit te voeren, of u koopt deze in

• U bepaalt recht, hoogte en duur van de uitkering

• U bereidt beslissingen over de ZW voor

• U betaalt de ZW-uitkering

• U zorgt voor verzuimbegeleiding & re-integratie naar passende arbeid

• U houdt een verzuimadministratie bij en doet ziek/hersteldmeldingen bij UWV



Taken uitbesteden aan intermediairs

• Een intermediair machtigen voor
• Inkoop ondersteunende diensten

• Aanvragen van beslissingen

• machtigingsformulier op UWV.nl

• zorg voor een 
verwerkersovereenkomst (AVG)

• U blijft verantwoordelijk voor de 
uitvoering; niet de intermediair 



Taken UWV

• Registreren ziek- en hersteldmeldingen

• Afgeven beschikkingen

• Overname gevalsbehandeling als eigenrisicodrager ZW in gebreke blijft

• Uitvoeren eerstejaars Ziektewetbeoordeling (kosteloos)
• UWV nodigt uit, ERD-werkgever informeert ex-werknemer over deze 

beoordeling
• Informatie uitvraag bij ERD-werkgever

• Toetsing verbeterde belastbaarheid in tweede ziektejaar



Toezicht &controle

• UWV blijft eindverantwoordelijk

• Schriftelijk en op de werkplek controles
• Minimaal 1 keer per 2 jaar 

• Controle op
• Opzet administratieve organisatie 

• Inrichting verzuimadministratie

• Uitvoering van de ZW

• UWV controleert ook organisaties aan 
wie u werk voor de ZW uitbesteedt



Voorwaarden eigen risico 
dragen ZW
• U voldoet aan de arbo-eisen

• Model Arboverklaring 
eigenrisicodragerschap ZW

• meesturen met aanvraag naar 
Belastingdienst

• U bent 3 jaar voor de beoogde 
ingangsdatum niet gestopt als 
eigenrisicodrager ZW





Keuze WGA

PRIVAAT PUBLIEK

grote werkgever 
> 100 x gemiddelde premieplichtige 

loon
ERD WGA TOTAAL gedifferentieerde premie

middelgrote werkgever 
>25 - ≤100 x

ERD WGA TOTAAL
gewogen gemiddelde   

gedifferentieerde 
en sectorale premie

kleine werkgever
≤25 x

ERD WGA TOTAAL sectorale premie



Wat is eigen risico dragen WGA?
Hoofdstuk 9 Wet WIA

• Wet Werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA)

• WGA (werkhervatting gedeeltelijk arbeidsgeschikten)
• 35-80% arbeidsongeschikt

• volledig (maar niet duurzaam) arbeidsongeschikt

• IVA (inkomensvoorziening volledig arbeidsongeschikten)
• duurzaam arbeidsongeschikt

Eigen risico dragen alleen voor WGA



Verschillen tussen wel of niet eigen risico dragen WGA

Geen eigenrisicodrager

• Gedifferentieerde/sectorale 
premie betalen

• 104 weken verantwoordelijk 
voor re-integratie; daarna 
UWV

• UWV betaalt de uitkering

Wel eigenrisicodrager

• Eerste 10 jaar uitkering zelf betalen en 

eventueel particuliere verzekering

• Max. 12 jaar verantwoordelijk voor re-

integratie 

• Optie 1; UWV betaalt de uitkering en u betaalt 

het bedrag aan UWV              

of                                     

• Optie 2; u betaalt de uitkering zelf



Beoordeling/betaling/re-integratie

• U draagt risico uitkering
• Helemaal zelf

• (deels) verzekerd

• UWV beoordeelt 
• Recht, Hoogte, Duur, Soort

• UWV betaalt & verhaalt uitkering op eigenrisicodrager of informeert zelf betalende 
eigenrisicodrager

• Eigenrisicodrager verantwoordelijk voor uitvoering re-integratie en betaalt de 
kosten



Wanneer kiezen voor eigen risico dragen?

Bij laag risico dat werknemer een beroep doet op WIA-uitkering



Wat betaalt u aan premie?

• Publiek

• Basispremie WAO/WIA

• Gedifferentieerde premie Werkhervattingskas                                            
(premiecomponenten WGA-vast, WGA-flex, ZW-flex)

• ‘de vervuiler betaalt’

• korting of opslag

• Omslagstelsel
• premie wordt bepaald door schade uit verleden



Wat betaalt u aan premie?

• Privaat

• Basispremie WAO/WIA

• Uitkeringslasten zelf dragen
• garantieverklaring bij ERD WGA

• (deels) verzekerd

• Kapitaaldekkingstelsel

• Stabiele premie die vooraf wordt vastgesteld
• vergoeding ongeacht veroorzaakte schade

• bij verhoogd risico hogere premie aan einde contract



Arbeidsongeschiktheidsfonds

• Alle werkgevers betalen WAO/WIA basispremie

• Onder andere bestemd voor 
• WAO, IVA

• WGA-uitkeringen na 10 jaar

• Gedeelte loonaanvulling boven vervolguitkering

• Re-integratiekosten publiek verzekerde werkgevers

• Uitvoeringskosten UWV



Werkhervattingskas

• Gedifferentieerde premie (ZW-flex, WGA-vast en WGA-flex)
• ZW-flex uitkering

• Loongerelateerde WGA uitkering

• Vervolguitkering (tot max. 10 jaar)

• Loonaanvulling ter hoogte van de vervolguitkering (tot max. 10 jaar)

• Re-integratiekosten

• Uitvoeringskosten UWV

• Iedere nieuwe instromer wordt betaald
• Publiek: werkhervattingskas

• Privaat: werkgever



https://www.uwv.nl/werkgevers/eigenrisicodrager/eigenrisicodrager-wga/premiewijzer-gedifferentieerde-premie-werkhervattingskas.aspx?friendlyurl=/premiewijzer


Voorwaarden eigen risico 
dragen WGA

• Garantieverklaring van bank of 
verzekeraar

• Gestopt als eigenrisicodrager?                 
Dan 3 jaar wachttijd

• Aanvraag procedure op 
belastingdienst.nl

https://www.belastingdienst.nl/bibliotheek/handboeken/html/boeken/HL/stappenplan-stap_5_premies_werknemersverzekeringen.html#HL-05.6


https://www.uwv.nl/overuwv/Images/uwv-gedifferentieerde-premies-wga-en-ziektewet-2023.pdf


Informatie eigen risico dragen UWV/Belastingdienst

• www.uwv.nl
• Werkgevers > eigenrisicodragen

• eigenrisicodragen voor WGA, ZW, WW

• verschillen ERD en niet-ERD 

• uwv.nl/premiewijzer 

• www.belastingdienst.nl
• Zakelijk > Handboek Loonheffingen 2021 stappenplan > Stap 7 Premies 

werknemersverzekeringen berekenen 
• 7.7 Eigenrisicodragerschap werknemersverzekeringen

http://www.uwv.nl/
http://www.belastingdienst.nl/
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Informatie UWV
• www.uwv.nl
• Verhalen waarmee je verder komt | Inspiratieplatform (uwv.nl)
• www.werk.nl

• UWV Telefoon werkgevers 088 - 898 92 95

• Nieuwsbrief Werkgevers

• LinkedIn UWV voor werkgevers

• Frank Gevers, Accountmanager Werkgeversdienstverlening
• T 06 51 24 94 01

• E frank.gevers@uwv.nl

http://www.uwv.nl/
https://inspiratie.uwv.nl/
http://www.werk.nl/
mailto:frank.gevers@uwv.nl

