
WGA-eigenrisicodragen 

Wanneer u eigenrisicodrager bent voor het risico van de WGA, heeft u dit particulier verzekerd bij 
een verzekeraar. Dit vervangt de “gedifferentieerde WGA-premie”, welke tot en met dit 2013 door 
de belastingdienst bij werkgevers in rekening wordt gebracht. Wanneer u WGA-eigenrisicodrager 
bent, betaalt u deze premie niet aan de belastingdienst, maar aan de particuliere verzekeraar. 
 
Vanaf 1 januari 2014 wordt de wet Bezava (ook wel genoemd Modernisering ZW) van kracht. De 
gedifferentieerde WGA-premie wordt dan vervangen door de premie WGA-vast. Daarnaast gaat 
iedere werkgever nog een premie betalen voor WGA-flex en ZW-flex. Deze laatstgenoemde premies 
hebben betrekking op flexwerkers, zoals oproepkrachten. Op onze website vindt u hierover meer 
informatie en een opgave van de sectorpremies. 
  
De afgelopen jaren zijn verzekeraars helaas geconfronteerd met een hogere instroom in de WGA dan 
verwacht. Daarnaast moeten verzekeraars op basis van wettelijke voorschriften aanzienlijke 
bedragen reserveren op het moment dat zich WGA-instroom voordoet in bij hen gesloten 
verzekeringen. 
 
Dit betekent dat particuliere verzekeraars de premie voor WGA-eigenrisicodragen per 1 januari 2014 
aanzienlijk gaan verhogen. De premie wordt sterk afhankelijk van de sectorindeling van de 
belastingdienst. Verder ontvangt u vaak een korting wanneer de WGA-eigenrisicodragerverzekering 
wordt gesloten in combinatie met een ziekteverzuimverzekering bij dezelfde verzekeraar. 
 
Ondanks deze aanzienlijke premieverhoging adviseren wij u uw particuliere verzekering aan te 
houden wanneer u nu al eigenrisicodrager bent. Dit geeft u namelijk per 1 januari 2016 alle vrijheid 
om, op het moment dat het WGA-vastrisico wordt samengevoegd met het zogenaamde WGA-
flexrisico uw afweging te maken om dit risico particulier te blijven verzekeren of terug te keren naar 
de belastingdienst. 
Wanneer u zou beslissen per 1 januari 2014 terug te keren naar het publiek bestel, heeft dit als 
consequentie dat u daar minimaal 3 jaar dient te blijven, waardoor het belangrijke keuzemoment  
1 januari 2016 door u niet benut kan worden. 
 
Bent u nog geen WGA-eigenrisicodrager en overweegt u dit te worden? Neem dan contact met ons 
op, zodat wij u kunnen adviseren. Voor veel werkgevers zal het op dit moment niet aantrekkelijk zijn 
om nu het risico particulier te gaan verzekeren. Afhankelijk van úw situatie kunnen wij u hieromtrent 
nader informeren. 
 

 

oktober 2013 


