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M. Sonneveld Rccm C.A. Chudaska Rccm RCMC
adviseur Ziektewet en WGA register casemanager

Eigenrisicodragen Ziektewet en 
WGA: hoe maakt u de keuze?

Onderwerpen
– Welke kosten van arbeidsongeschiktheid zijn er en voor welke kosten kan Dutch Fasteners

eigenrisicodrager worden?
– Hoe maakt Dutch Fasteners de keuze voor eigenrisicodragen?
– Verzekeren of niet?
– Uitvoering eigenrisicodragen ZW zonder verzekering.
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Stelling 1
– WAAR of NIET WAAR?

“De kosten van de Ziektewet zijn te verzekeren met een verzuimverzekering.”
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Antwoord stelling 1
– De stelling is: NIET WAAR !
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Kostenposten van arbeidsongeschiktheid en financiering
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2 jaar loondoorbetaling
Verzuimverzekering optioneel

maximaal 10 jaar WGA (vast) lasten
Sinds 2007 premie WHK of ERD WGA 
(vast)
WGA ERD verzekering (nagenoeg 
altijd)

< 2 jaar 
loondoorbetaling
Verzuim-
verzekering 
optioneel

max. 2 jaar Ziektewet
Sinds 2014 premie 
WHK of ERD 
ZW ERD verzekering 
optioneel

maximaal 10 jaar WGA (flex) lasten
Sinds 2014 premie WHK
Sinds 2017 keuze ERD WGA  (flex)
WGA ERD verzekering (nagenoeg 
altijd)

Plus basispremie! Stijgt al jaren.

Wat houdt eigenrisicodragen WGA in?
– = Zelf doen

– Zelf betalen van WGA-uitkeringen en werkgeverslasten in plaats van premie WHK

– Zelf verzorgen van re-integratie  

UWV stelt het recht, hoogte en duur van de WGA uitkering vast.
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Stelling 2
– WAAR of NIET WAAR?

“Als een werkgever eigenrisicodrager is voor de premiecomponenten WGA en/of Ziektewet,
kunt u dat zien op de premiebeschikking WHK?”
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Antwoord stelling 2
– De stelling is: WAAR !
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Toelichting stelling 2
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Stelling 3
– WAAR of NIET WAAR?

“Als een werkgever eigenrisicodrager WGA wordt is het WGA risico nagenoeg altijd 
verzekerd.”
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Antwoord stelling 3
– De stelling is: WAAR !

Toelichting:
– Bankgarantie verplicht
– Langdurig risico (risicovol)
– Publieke instellingen en hele grote bedrijven kunnen het risico met een bankgarantie zelf 

dragen, maar dat tast wel de solvabiliteit aan.
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Hoogte verzekeringspremies
– Vastgesteld op basis van het schadeverleden.
– Grote premieverschillen tussen verzekeraars.
– Verzekeringspremies kunnen wijzigen onder invloed van schadeverloop/verzuimcijfers.
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2017: Wijziging hybride stelsel WGA
– 2017 WGA vast en WGA flex worden één premiecomponent.
– Eigenrisicodragen WGA flex mogelijk
– Vervallen inlooprisico bij keuze WGA eigenrisicodragen.
– Introductie terugkeerpremie WGA (premie WHK).

– Uitzondering terugkeer uiterlijk per 1 juli 2015
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Stelling 4
– WAAR of NIET WAAR?

“Dutch Fasteners (€ 4.000.000 loonsom) heeft WGA-flex schade die leidt tot een verhoogde
premie WHK. Bij keuze voor eigenrisicodragen WGA eigenrisicodragen is het niet zinvol meer
om bezwaar te maken tegen de WGA flex uitkeringen (schadeherstel).
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Antwoord stelling 4
– De stelling is: NIET WAAR !

Toelichting
– Terugkeerpremie WHK
– Lagere verzekeringspremies WGA ERD
– Controle premiebeschikkingen 2014-2016 (altijd publiek verzekerd WGA flex)
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Stelling 5
– GROTENDEELS WAAR of GROTENDEELS NIET WAAR?

“Voor een kleiner middelgroot bedrijf (bijvoorbeeld €750.000 loonsom) is eigenrisicodragen
WGA meestal niet interessant.”
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Antwoord stelling 5
– De stelling is: GROTENDEELS WAAR !

Toelichting
– Het financieel belang is te klein in verhouding tot de verplichtingen die er tegen over staan 

(re-integratie, tijdige melding verzekeraar, administratieve belasting)
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Stelling 6
– WAAR of NIET WAAR?

“Voor een groot bedrijf (>3.3 mln loonsom) dat de minimumpremie betaalt is 
eigenrisicodragen WGA meestal niet interessant.”
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Antwoord stelling 6
– De stelling is: WAAR !

Toelichting
– Verzekeringspremies zijn nagenoeg altijd hoger dan de minimumpremie van 0,18% en bij 

weinig schade is er ook weinig behoefte aan regie
– Andersom, werkgevers met gemiddeld wat meer schade kunnen juist wel een belang 

hebben het eigenrisicodragen WGA te vergelijken (vooral ook vanuit de regie). Voordeel 
van verzekeren is ook dat verzekeraars (na kosten/baten afweging) soms bijdragen in de 
interventiekosten in de eerste 104 weken van arbeidsongeschiktheid en na WGA 
toekenning het WGA casemanagement en bezwaar verzorgen (of financieren)
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Stelling 7
– WAAR of NIET WAAR?

“De verzekeraar neemt alles uit handen voor Dutch Fasteners als eigenrisicodrager WGA. 
Dutch Fasteners heeft er nauwelijks omkijken naar.”
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Antwoord stelling 7
– De stelling is: GEDEELTELIJK WAAR, 

Toelichting 
– Verzekeraars zullen veel doen om de WGA schades tot een minimum te beperken, maar 

hou zelf ook regie!!! Verzekeraars zitten verder af van de werkgever waardoor 
schadeherstelkansen kunnen blijven liggen, en de belangen van een werkgever kunnen 
afwijken van die van een verzekeraar.

– Laat nieuwe WGA uitkeringsbeslissingen altijd controleren door specialisten – ongeacht de 
keuze voor eigenrisicodragen of publiek verzekeren- en maak een plan van aanpak per 
uitkering (=WGA casemanagement)
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Stelling 8
– WAAR of NIET WAAR?

“Eigenrisicodragen Ziektewet kent andere verplichtingen dan eigenrisicodragen WGA”
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Antwoord stelling 8
– De stelling is: WAAR !
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Toelichting stelling 8  

– Maar anders dan bij WGA ERD stelt niet UWV maar werkgever recht, hoogte en duur 
van de uitkering vast  

– Bezwaar- en beroepszaken Ziektewet verlopen via UWV
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Wanneer is ZW eigenrisicodragen interessant?
– Bij grotere loonsommen als de bandbreedte minimum- en maximumpremie WHK groter

wordt
– Vanaf € 1.500.000 loonsom

– Specifiek voor uitzendbureaus in verband met hogere maximumpremie WHK.

– Zodra er schade is (nieuwe start)
– Maar ook als er nimmer ZW schade was (besparen minimumpremie WHK)

– Om regie te pakken op de WGA (flex) lasten
– Daarom vaak verplicht bij WGA ERD
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Gehoorde nadelen eigenrisicodragen Ziektewet?
– De Ziektewet kosten zijn niet gemaximeerd*
– Zelf doen, dus kost tijd *
– Re-integratie in eerste spoor verplicht
– Uitlooprisico *
*gedekt op de ZW ERD verzekering

– Echter, de gehoorde nadelen zijn vaak ook om te keren tot voordelen!
– Bijvoorbeeld “Zelf doen kost tijd”. Dit wordt echter altijd grotendeels uitbesteed aan specialisten en leidt dan tot aantoonbaar minder

schade; dus minder Ziektewet kosten, maar ook minder WGA kosten.

– Bijvoorbeeld “Re-integratie in eerste spoor” heeft als voordeel dat de kosten aanzienlijk beperkt worden en WGA instroom wordt

voorkomen.
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Stelling 9
– WAAR of NIET WAAR?

“ZW eigenrisicodragen wordt vaker niet verzekerd dan eigenrisicodragen WGA”
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Antwoord stelling 9
– De stelling is: WAAR !
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Toelichting stelling 9
– Risico is vergelijkbaar met risico van loondoorbetalingsplicht (=verzuimkosten)

– Bankgarantie niet nodig 

Kenmerken ZW eigenrisicodragen mét verzekering?

– ZW uitvoering valt onder de dekking van de verzekering

– Uitlooprisico gedekt

– Variabele premie 
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Stelling 10
– WAAR of NIET WAAR?

“de uitvoering van ZW eigenrisicodragen zonder verzekering wordt nagenoeg altijd uitbesteed 
aan specialisten” 
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Antwoord stelling 10
– De stelling is: WAAR !
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Toelichting stelling 10 
– Werknemers zijn ziek uit dienst, dus lastiger te begeleiden
– Verplichting vaststellen recht hoogte en duur van de ZW uitkering
– Controle uitvoering door UWV
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Vragen?

Ook na vandaag zijn onze advocaten en casemanagers graag bereid om uw vragen te beantwoorden!
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