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Whitepaper Parameters Werkhervattingkas 
2014 en de Wet BeZaVa 

Wie betaalt welke rekening? 
 

Aanleiding Wet BeZaVA 
 
Van alle WIA-instroom komt 55% voort uit een Ziektewetvangnetsituatie van instromers die geen 
eigen werkgever meer hebben. In verhouding is dit veel te veel, want qua omvang bedraagt deze 
groep 18% van de werkende bevolking. De overheid kiest ervoor om (middel)grote werkgevers te 
prikkelen om deze forse instroom van Ziektewetvangnetters te beperken door hen financieel 
verantwoordelijk te maken. Hiervoor is op 1 januari 2013  de Wet beperking ziekteverzuim en 
arbeidsongeschiktheid vangnetters (BeZaVa) ingevoerd. 
 
De meeste werkgevers zullen in 2014 nog niets van de veranderingen merken. Alleen de vervuilende 
(middel)grote werkgever zal van de rekening schrikken. De kosten voor ziekte en 
arbeidsongeschiktheid van tijdelijke werknemers worden toegerekend aan de laatste (middel)grote 
werkgever. Nu zal de groep mensen voor wie u extra risico loopt relatief beperkt zijn, maar zeker 
over een periode van twaalf jaar gaat het om heel veel geld. 
 

Bij wie ligt de eerste ziektedag? 
Om werkgevers te stimuleren mee te werken aan het terugdringen van de WIA-instroom, wordt  de 
manier waarop de gedifferentieerde premie Werkhervattingskas (Whk) wordt vastgesteld aangepast.  
Op dit moment betalen werkgevers alleen een gedifferentieerde premie WGA voor werknemers met 
een vast dienstverband (WGA-vast). Vanaf 2014 bestaat de gedifferentieerde premie Whk uit drie 
onderdelen: 

• Gedifferentieerde premie WGA-vast 
• Gedifferentieerde premie WGA-flex 
• Gedifferentieerde premie ZW-flex 

Werkgevers gaan een hogere gedifferentieerde premie ‘ZW-flex’ betalen als een werknemer in het 
Ziektewetvangnet komt. Ook geldt een hogere gedifferentieerde premie ‘WGA-flex’ als deze 
vangnetter in de WGA komt.  
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De parameters voor deze kas zijn op 2 september 2013 bekend geworden. Zie hiervoor de volgende 
paragrafen. 

Om wie gaat het nu precies? 
Voor wie loopt werkgever zelf het risico? Het gaat om de ZW-gerechtigden zonder werkgever (los van 
de uitzendsector): 

- zieke werknemers waarvan de arbeidsovereenkomst is beëindigd en die ziek uit dienst gaan 
(kan contract voor bepaalde of onbepaalde tijd zijn geweest); 

- zieke werknemers die binnen vier weken na einde dienstverband ziek worden onder de 
zogenaamde nawerking van de Ziektewet (geldt alleen indien ze nog geen WW-recht 
hebben); 

- zieke werknemers van wie de arbeidsovereenkomst tijdens de proeftijd is beëindigd; 
- oproepkrachten (nul-urencontracten) die in aanmerking komen voor een ZW-uitkering;  
- werknemers die een fictieve dienstbetrekking hebben, zoals thuiswerkers, stagiaires of 

provisiewerkers. 

Juist voor deze groep vangnetters is de overheid van mening dat het Ziektewet vangnet onvoldoende 
activerend werkt.  Daarom zijn prikkels voor de werkgever ingevoerd waarbij de werkgever via de 
gedifferentieerde premie of het eigenrisicodragerschap de rekening gaat betalen. Dit is echter een 
moeilijk bemiddelbare groep. Zij hebben geen werkgever meer, vertonen een gemiddeld langer 
ziekteverzuim, vervallen van de ene uitkering in de andere en hebben een zwakke plek op de 
arbeidsmarkt.  

Grote groep vangnetuitkeringen blijft ook na 2014 sectoraal gefinancierd  
In een aantal situaties hoeft de werkgever het loon van de zieke werknemer niet te betalen en krijgt 
hij daar ook geen rekening voor in de vorm van toerekening via gedifferentieerde premie of als 
eigenrisicodrager.  Het gaat om bijvoorbeeld orgaandonoren, vrouwen met zwangerschaps- en 
bevallingsgerelateerde klachten en personen met een arbeidsgehandicaptenstatus (no-riskers).   
Deze groep is niet het probleem, want deze uitkeringen blijven sectoraal over alle bedrijven in de 
branche gefinancierd worden.  
 
Controleer dat bij de toerekening van de gedifferentieerde premie er geen rekening is voor: 

1. Werkneemsters die ziek zijn als gevolg van een zwangerschap of bevalling;  
2. Werknemers die ziek zijn als gevolg van orgaandonatie; 
3. Arbeidsgehandicapten / personen met structureel functionele beperkingen die vallen onder 

de no-riskregeling Ziektewet. Neemt een werkgever bijvoorbeeld iemand in dienst die een 
WAO-, WAZ- of WIA-uitkering heeft of korter dan vijf jaar geleden nog een uitkering heeft 
gehad, dan hoeft hij de eerste vijf jaar het ziekengeld niet zelf te betalen. De werkgever mag 
twee maanden na de indiensttreding vragen of de werknemer onder deze regeling valt. Dit 
gebeurt relatief weinig in de praktijk waardoor werkgevers veel geld laten liggen; 

4. Werknemers die ziek zijn en ooit een Wajong-uitkering hebben gehad (voor hen geldt een 
onbeperkte no-riskregeling); 
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5. Werknemers die werkgever in dienst heeft gehouden met een WIA-uitkering en die ziek 
worden binnen de eerste vijf jaar van het in dienst houden; 

6. Werknemers die een uitkering ontvangen op grond van artikel 29d Ziektewet, namelijk de 
personen geboren voor 1 juli 1954 die als oudere werkloze (langer dan 1 jaar werkloosheid) 
in dienst zijn gekomen.  
 

Voor deze werknemers neemt het UWV de loondoorbetalingsplicht over tot 100% van het 
(gemaximeerde) loon in het eerste jaar en 70% in het tweede jaar. De werkgever moet dan wel de 
ziekmelding aan het UWV doorgeven. 

Hybride systeem voor WGA-vast 
Sinds 2007 bestaat de mogelijkheid voor alle bedrijven om eigenrisicodrager voor de WGA te worden 
Een werkgever die eigenrisicodrager is voor de WGA betaalt geen gedifferentieerde WGA-premie. 
Echter, dit geldt vanaf 2014 alleen voor de gedifferentieerde premie WGA-vast. Voor het jaar 2014 
en 2015 geldt een overgangsmodel en moeten ook de WGA-eigenrisicodragers de gedifferentieerde 
premie WGA-flex betalen (verplichte publieke premie). Vanaf 2016 komt ook de WGA-flex binnen het 
hybride systeem. WGA-vast en WGA-flex worden dan samengevoegd tot 1 nieuwe WGA 
gedifferentieerde premie. En een eigen risicodrager WGA is dan verantwoordelijk om zieke 
flexwerkers die na 1 januari 2016 ziek worden en vanaf 2018 in de regeling WGA komt, zelf te 
financieren. Ook moet de re-integratie begeleiding gedurende 10 jaar WGA instroom worden 
opgepakt.  

Een WGA-eigenrisicodrager krijgt de WGA-uitkeringen met aanvullend de werkgeverslasten aan (ex-) 
werknemers weer van het UWV doorbelast  in een maandelijkse afrekening. De eigenrisicodrager 
heeft dit veelal verzekerd met een private WGA-verzekering bij een private verzekeraar. De rekening 
wordt derhalve doorgezonden naar de private verzekeraar. De WGA-eigenrisicodrager is zelf 
verantwoordelijk voor de re-integratiebegeleiding van de werknemer gedurende de eerste 10 WGA- 
jaren. 

Ook hybride systeem voor ZW-flex 
Al sinds 2003 bestaat de mogelijkheid voor werkgevers om eigenrisicodrager voor de Ziektewet te 
worden. Werkgevers kregen dan een korting op de sectorpremies. Vanaf 2014 hoeft de 
eigenrisicodrager Ziektewet de gedifferentieerde premie ZW-flex niet te betalen. De 
eigenrisicodrager Ziektewet betaalt daarentegen zelf de uitkering voor (ex-)werknemers die bij ziekte 
nog recht hebben op een Ziektewetuitkering. Dus zelfs als de werknemer uit dienst is gegaan, moet 
de werkgever blijven zorgen voor de verzuimbegeleiding en de re-integratie. De werkgever gaat dus 
de Ziektewet uitvoeren in plaats van het UWV. Wel blijft het UWV eindverantwoordelijk voor de 
Ziektewet en mag ook als enige de beschikkingen afgeven.    
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Linksaf of rechtsaf, een (middel) grote werkgever betaalt zelf de rekening. Werkgevers hebben een 
groot belang om de eigen schade te beheersen. Door eigenrisicodrager Ziektewet te worden, heeft 
de werkgever veel meer regie en sturing op de eigen schade.  

Eigen risicodragerschap Ziektewet is in ieder geval ook financieel aantrekkelijk bij de bedrijven die nu 
een hoge of de maximale ZW gedifferentieerde premie gaan betalen. Als ze namelijk eigen 
risicodrager worden gaan ze schoon over (geen inlooprisico) en hebben niet meer te maken met de 
eventueel nog lopende ZW uitkeringen. Ze gaan vanaf het moment van eigen risicodragerschap alle 
nieuwe ZW-uitkeringen zelf financieren en de arbo- en re-integratiebegeleiding voor doen. Echter, dit 
is zeker voor de eigen risicodragers WGA vanaf 2016 zeer gewenst omdat dan binnen de 
verzuimperiode van de ZW-flex zelf grip op de schade kan worden uitgeoefend om waar mogelijk te 
voorkomen dat ze vanaf 2018 de regeling WGA instromen. 

Indeling in categorieën (klein, middelgroot en groot) 
In de nieuwe berekening van de gedifferentieerde premies WGA-vast, WGA-flex en ZW-flex worden 
werkgevers in drie categorieën ingedeeld. Binnen iedere categorie komen de premies op een andere 
manier tot stand. Hoe groter het bedrijf, hoe groter de invloed van de eigen instroom. Kleine 
werkgevers betalen een sectorale premie en worden dus niet direct op hun eigen instroom 
afgerekend. 

• Kleine werkgevers (met een loonsom die gelijk of minder is dan 10 keer het gemiddelde 
premieplichtige loon per werknemer): premie op sectorniveau – geen individuele 
toerekening. Kleine bedrijven zijn bedrijven die in 2012 een loonsom kleiner of gelijk hadden 
aan € 307.000,-. 

• Middelgrote werkgevers (met een loonsom van meer dan 10 en gelijk of minder dan 100 
keer het gemiddelde premieplichtige loon per werknemer): gewogen gemiddelde van 
sectorpremie en individuele premie. (Hoe groter het bedrijf, hoe groter de individuele 
toerekening. De grens middelgroot ligt voor 2014 tussen € 307.000,- tot en met                         
€ 3.070.000,- (kijkend naar de premieplichtige loonsom van 2012). 

• Grote werkgevers (meer dan 100 keer het gemiddelde premieplichtige loon per werknemer): 
premie op individueel niveau (voor bedrijven met premieplichtig loon > € 3.070.000,-).  

In schema ziet dit er als volgt uit: 
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Berekening gedifferentieerde premie: samenwerking tussen UWV en 
Belastingdienst  
 

Ieder jaar worden de premies door het UWV berekend en door de Belastingdienst vastgesteld. Voor 
het berekenen van de gedifferentieerde premie kijkt het UWV naar gegevens van de twee jaar 
ervoor. De Belastingdienst informeert werkgevers in het najaar over de gedifferentieerde premie 
Whk.  Vanaf 2014 bestaat de gedifferentieerde premie Whk uit drie onderdelen: 
 

• Gedifferentieerde premie WGA-vast 
• Gedifferentieerde premie WGA-flex 
• Gedifferentieerde premie ZW-flex 

Werkgevers kunnen tegen ieder onderdeel van de premie bezwaar maken bij de Belastingdienst. De 
parameters (rekenpremie, gemiddeld risico, correctiefactor werkgeversrisico, de minimum- en 
maximum bandbreedtes) verschillen per onderdeel (zie parameters Werkhervattingskas).  

Elke gedifferentieerde-premieberekening is gebaseerd op het principe dat er bij de rekenpremie een 
opslag of een korting komt. De opslag of de korting wordt bij grote bedrijven (loonsom > € 
3.070.000,-) volledig bepaald op de eigen instroom. Bij middelgrote bedrijven geldt een gewogen 
gemiddelde tussen de sector en het individuele risico van het bedrijf zelf.  Bij kleine bedrijven geldt 
een branchepremie, dus wordt de hoogte van de opslag of korting bepaald door de branche-
instroom. 
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Het T-2 principe  
Bij de berekening van het individuele werkgeversrisico geldt het T-2 principe. Het jaar T is het jaar 
waarvoor de premie wordt vastgesteld. Om voor de werkgever het individuele risico vast te stellen, 
gaat het UWV uit van de instromers in het ZW-vangnet of de WGA-flex uitkering van het jaar T-2 
(oftewel twee kalenderjaren eerder).  
 
Bij de vaststelling van de premiedifferentiatie voor het jaar 2014, wordt er dus gekeken naar de 
gedane uitkeringen in 2012. Bij de WGA-flex betreft het dan de mensen waarvan de uitkering is 
ingegaan na 1 januari 2012. Bij de ZW-flex gaat het om nieuwe Ziektewet-uitkeringen na 2012. Alle 
ingegane uitkeringen voor de datum 1 januari 2012 blijven sectoraal gefinancierd. 
 
Voor grote bedrijven geldt de volgende formule: 

Gedifferentieerde premie groot bedrijf = rekenpremie + opslag/korting  

• Berekening opslag of korting => correctiefactor werkgeversrisico  * (individuele 
werkgeversrisico minus gemiddeld risico) 

• Het individuele werkgeversrisico wordt voor het premiejaar 2014 berekend door de 
uitkeringslasten van uitkeringen ingegaan na 1 januari 2012 te nemen die in het jaar 2012 
zijn uitbetaald en dat te delen door de gemiddelde loonsom van de laatste bekende vijf jaar 
(gemiddelde loonsom van de periode 2008-2012) en te vermenigvuldigen met 100%.   

De uitkomst van de gedifferentieerde premie wordt vervolgens vergeleken met de minimum- en 
maximum bandbreedte van de premies.  

 

Berekening gedifferentieerde premie middelgroot bedrijf  
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Toelichting: het individueel percentage zoals bedoeld in lid 4 is de berekende gedifferentieerde premie 
voor grote werkgevers. Dus de premie voor middelgrote werkgevers is een gewogen gemiddelde 
tussen de sectorale premie en de individueel berekende premie.  
 
In een verkorte formule ziet de premie middelgrote bedrijven er als volgt uit: 
 
(1-C) x sectoraal bepaalde premie + C x individueel bepaalde premie  
 
Hierbij geldt dat C is:   (Loonsom werkgever – Loonsomgrens klein) / (middel Loonsomgrens 
middel/groot – Loonsomgrens klein/middel) 
 

 
Berekening gedifferentieerde premie klein bedrijf 
Hiervoor gelden de sectorale percentages gebaseerd op de schaderesultaten van de branche. Dus de 
opslag of de korting bovenop de rekenpremie wordt vastgesteld aan de hand van de branche-
instroom afgezet op het landelijk gemiddelde. Zie link naar de bijlage van de Staatscourant. 

Parameters Werkhervattingskas  
 
De parameters zijn op 2 september 2013 gepubliceerd in de staatscourant. 

Parameters WGA-vast  
Voor de WGA-vast  gelden dalende premies ten opzichte van 2013 maar ze vallen wel weer iets 
hoger uit dan de calculatiepremie die voorspeld was bij de juni nota UWV. Een eigenrisicodrager voor 
de WGA hoeft deze premie niet te betalen! De volgende parameters zijn van toepassing:  

 

2014     2013 

Rekenpercentage     0,51%     0,54% 

Gemiddelde percentage    0,49%     0,52% 

Maximumpremie werkgevers   1,96%     2,08% 

Minimumpremie werkgevers  (*)  0,12%     0,13% 

Gemiddelde werkgeversrisicopercentage 0,27%     0,23% 

Correctiefactor werkgeversrisico   1,44     1,78 

https://www.verefi.nl/wp-content/uploads/2013/09/Sectorale-Premies-Parameters-2014-Staatscourant.pdf
https://www.verefi.nl/wp-content/uploads/2013/09/Parameters-2014-Staatscourant-20130902.pdf


 
 

 
VeReFi Whitepaper 8 – Parameters Werkhervattingkas 2014 en de wet BeZaVa  - 8 - 
Aangepaste versie 9 september 2013  © Copyright Marjol Nikkels - CS Opleidingen 
 

 

Correctiefactoren bij onvolledige periode werkgever 

1 jaar bekend     5,00     5,00 

2 jaar bekend     2,5     2,5 

3 jaar bekend     1,66     1,66 

4 jaar bekend     1,25     1,25 

> maximumpremie is 4 maal de gemiddelde premie. 

 

Parameters WGA-flex  
De WGA-flexpremie is nieuw en geldt verplicht voor alle bedrijven: ook de bedrijven die 
eigenrisicodrager voor de WGA-vast  zijn. Ook in 2015 geldt deze verplichte premie. Vanaf 2016 is het 
de bedoeling dat WGA-vast en WGA-flex tot één premiestructuur worden samengevoegd.  

2014  

Rekenpercentage     0,18% 

Gemiddelde percentage    0,17%      

Maximumpremie werkgevers  0,68% (let op : er  geldt een afwijkende 
maximumpremie voor de uitzendsector (sector 52) 
van 3,28%) 

Minimumpremie werkgevers    0,04%      

Gemiddelde werkgeversrisicopercentage 0,02%      

Correctiefactor werkgeversrisico   2,00     

Correctiefactoren bij onvolledige periode werkgever staat op 1. Dus die heeft geen invloed bij WGA-
flex. 
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Parameters ZW-flex  
De ZW-flexpremie is nieuw, deze werd eerst uit sectorale fondsen gefinancierd waarbij de 
eigenrisicodrager Ziektewet een korting op de sectorpremies kreeg. Vanaf 2014 geldt de ZW-flex 
premie. Een eigenrisicodrager voor de Ziektewet hoeft deze premie niet te betalen.  Controleer dit 
wel zorgvuldig! 

2014  

Rekenpercentage     0,34% 

Gemiddelde percentage    0,31%      

Maximumpremie werkgevers  1,24% (let op : er  geldt een afwijkende 
maximumpremie voor uitzendsector (sector 52) van 
7,77%) 

Minimumpremie werkgevers    0,07%      

Gemiddelde werkgeversrisicopercentage 0,10%  

Correctiefactor werkgeversrisico  2,00 

Correctiefactoren bij onvolledige periode werkgever staat op 1. Dus die heeft geen invloed bij WGA-
flex. 

 

Premievoorbeeld middelgrote werkgever (gewogen gemiddelde sectoraal 
en individueel) 
 

Voorbeeld middelgroot  bedrijf WGA-vast  

 Premieplichtige loonsom werkgever: 1.000.000 

 Sectorale premie Bakkerijen: 0,6  (zie lijst bijlage in Staatscourant) 

 Uitbetaalde WGA uitkering aan (ex-werknemer) bedraagt € 5.000,-  

 Berekening individueel werkgeversrisico: 5000/1.000.000*100% =  0,5 

 Formule berekening:  1- (loonsom WG -/- grens klein) / (grens groot -/- grens klein * 
sectorpremie + (loonsom WG -/- grens klein) / (grens groot -/- grens klein * individuele 
werkgeverspremie groot = gedifferentieerde premie middelgrote werkgever 
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Voor premiejaar 2014 geldt: 

Grens klein = 307.000  en  grens groot = 3.070.000 

Allereerst dient de factor uitgerekend te worden hoe de loonsom van het bedrijf zich verhoudt 
binnen de grens groot en klein. Dat kan met onderstaande formule. 
   

(loonsom WG -/- grens klein) / (grens groot -/- grens klein)  
= (1.000.000 -/- 307.000) / (3.070.000 -/- 307.000 = 0,25 

 
Dan dient de individuele gedifferentieerde premie voor grote werkgevers berekend te worden, het 
zogenaamde individuele risico in de formule. Hier komt een opslag op de rekenpremie uit want een 
werkgeversrisico van 0,5 is slechter dan het gemiddelde risico van 0,27.  
De gedifferentieerde premie (WGA vast groot) bedraagt : 0,51% (rekenpercentage) + opslag /korting 
Berekening opslag – korting :  1,44 * (0,5 - 0,27) = 0,33. Deze opslag komt bovenop het 
rekenpercentage. Totale gedifferentieerde premie WGA vast groot: 0,51% + 0,33% = 0,84%.  

Nb. Belangrijk is te weten dat de wet aangeeft dat er tussentijds ook op twee decimalen achter de 
komma wordt afgerond, dus de uitkomst 0,8412 wordt 0,84 

De sectorpremie is gegeven op 0,6 (zie bijlage staatscourant). 

De premie voor middelgrote werkgevers wordt samengesteld uit sectoraal deel en individueel deel: 
Sectoraal deel  : (1 – 0,25) * 0,6  = 0,45  
Plus individueel deel  : 0,25 * 0,84  = 0,21  
Totaal premie  : 0,45 + 0,21  = 0,66    
 
 (*) is afronding naar beneden op twee decimalen achter de komma. 
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Voorbeeld middelgroot bedrijf ZW-flex 

• Bakkerij: sectorale ZW-premie 0,46% 
• Gemiddelde Loonsom werkgever: 1.000.000 
• ZW-uitkeringen in 2012: 5000 
• Individueel werkgeversrisico wordt dan 5000 / 1.000.000 * 100% = 0,5  
• Gedifferentieerde Premie ZW grote bedrijven is bij een werkgeversrisico van 0,5 als volgt: 

0,34% (rekenpercentage) + 2 * (0,5% - 0,10%) = 1,14% 
 
Sectorale deel: (1 – ( 1000.000 -/- 307.000) / (3070.000 -/- 307.000) ) *0,46%  
PLUS 
Individuele deel : (1000.000 -/- 307.000) / (3070.000 -/- 307.000) * 1,14% = 

Sectoraal: (1 – (693000 / 2763000)) * 0,46 =  (1 – 0,25) *0,46 = 0,34% 

PLUS 

Individueel: 0,25 * 1,14 = 0,28 (let op naar beneden afronden dus 0,285 wordt 0,28) 

Opgeteld is 0,34% + 0,28% = 0,62% 

Bedrag aan te betalen gedifferentieerde ZW-premie is dan 0,62% maal gemiddelde loonsom à 
1.000.000 = € 6.200,-. 

 

Premievoorbeeld groot bedrijf (ZW-premie)  
 

Gemiddelde premieplichtige  loonsom € 7.700.000 

ZW-flex uitkeringen in 2012: € 87.010 

Individueel werkgeversrisico = 1,13% 

Gedifferentieerde premie: 0,34% (rekenpercentage) + 2 * (1,13% - 0,10%) = 2,4%  

Maximumpremie is echter 1,24% dus deze wordt afgetopt. 

Premieberekeningen kunt u ook maken met de praktische tools op de VeReFi site. Ook heeft het 
UWV een praktische tool beschikbaar gesteld met de uitkomsten van de premies voor 2014. 
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Premievoorbeeld groot bedrijf (WGA-vast premie) 
 

Gemiddelde premieplichtige loonsom   : € 5.000.000,- 

Gedane WGA-uitkeringen in 2012  : € 50.000,- 

Individueel werkgeversrisico is 1%   (nl. 50.000 / 5.000.000 * 100%) 

Landelijk gemiddeld werkgeversrisico is gegeven in de parameters op 0,27 

Gedifferentieerde premie : 0,51% (rekenpercentage) + opslag /korting 

Berekening opslag – korting :  1,44 * (1% - 0,27) = 1,05 

Totale gedifferentieerde premie: 0,51% + 1,05% = 1,56% 

Deze valt binnen de minimum- en maximumgrens. 

Op www.verefi.nl  onder ‘rekentools’ vindt u de WGA calculator waar u eenvoudig berekeningen in 
kunt maken maar ook de afweging kunt maken in vergelijking met het eigenrisicodragerschap WGA. 
Op 6 september 2013 is de uitgebreide nieuwe versie voor 2014 op de site geplaatst.  Deze tool 
wordt elk jaar aangepast. 

Conclusie 
 
De bedrijven met schade betalen snel een opslag op de premie. Bij ZW flex en WGA flex wordt dit 
effect vergroot door de correctiefactor van 2. In combinatie met een laag gemiddeld risico doet een 
bedrijf het snel slechter dan gemiddeld en bij schade komt er snel een opslag uit.  
De verwachting is dat ruim 10% van de middelgrote en grote bedrijven te maken krijgt met een 
opslag op grond van het eigen individueel werkgeversrisico. Voor de Ziektewet flex kan dit een reden 
zijn om te kiezen om eigenrisicodrager Ziektewet te worden omdat ze dan namelijk schoon overgaan 
(geen inlooprisico!).  
 
Uiteraard is de randvoorwaarde dat de uitvoering Ziektewet dan organisatorisch goed ingericht moet 
zijn.  Let op dat middelgrote en grote bedrijven die eigenrisicodrager voor de WGA willen worden, 
wel te maken hebben met inlooprisico wanneer ze van het UWV overgaan naar het 
eigenrisicodragerschap bij een private verzekeraar. De reeds lopende WGA-uitkeringen die zijn 
ingegaan na 1 januari 2007 en eventuele nieuwe WGA-uitkeringen van bestaande zieken vallen 
onder het zogenaamde inlooprisico. Deze moeten worden betaald tot het moment dat ze 10 jaar in 
de WGA zitten. Het kan zijn dat dit risico wordt meeverzekerd tegen een premieopslag of koopsom 
bij de verzekeraar. Ook is de WGA-eigenrisicodrager zelf verplicht de re-integratie begeleiding van de 
WGA-gerechtigde te verzorgen.  
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