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Wet Bezava en WGA-eigenrisicodragen 
 
 

SECTORPREMIE EN INDIVIDUELE PREMIE 
Begin september 2013 zijn door het UWV de premies voor 2014 gepubliceerd voor WGA-vast (vast 
personeel), WGA-flex (flex-krachten) en ZW-flex (flex-krachten). 
Twee aspecten zijn opvallend: 

1. de minimum- en maximumpremie voor de kleine werkgever is komen te vervallen 
2. alle werkgevers gaan in 2014 voor alle onderdelen (dus ook voor WGA-vast!!) een premie per 

sector betalen. 
De tabel met sectorpremies vindt u ook op onze website. Zoals u hierin kunt lezen gaan veel werkgevers 
voor WGA-vast een hogere premie betalen dan in 2013, ervan uitgaande dat zij in 2013 de minimumpremie 
betaalden.  
 
Daarnaast is eveneens per 1 januari 2014 de grens om nog als kleine werkgevers te worden aangemerkt 
enorm verlaagd. Die was in 2013 nog € 757.500. In 2014 ligt deze grens op € 307.000 (iets hoger geworden 
door indexering). 
Let op: de belastingdienst gaat uit van de totale loonsom in 2012 om te bepalen tot welke groep 
werkgevers het bedrijf behoort! 
 
De groep middelgrote werkgevers heeft een loonsom tussen € 307.000 en € 3.070.000. 
Voor deze groep is bovenop de sectorpremie (zie de tabel) ook een individuele premie van toepassing. 
Hierover heeft het UWV opgemerkt, dat hoe dichter het bedrijf bij de loonsom van de kleine werkgever zit 
hoe zwaarder de sectorpremie zal meewegen en dus des te minder zwaar de individuele premie meeweegt. 
Dit zal op basis van een zogenaamde glijdende schaal worden vastgesteld. 
 
Het bovenstaande geldt overigens niet alleen voor de premie voor WGA-vast, maar ook voor WGA-flex en  
ZW-flex. 
 
 

STAARTLASTEN ZW EN WGA 
Voor  de ZW-flex is geregeld dat alle zogenaamde staartlasten bij het UWV blijven wanneer een werkgever 
ZW-eigenrisicodrager wordt. Voor de WGA heeft het UWV inmiddels ook besloten een aanpassing in het 
systeem door te voeren. Hier blijven de staartlasten van kleine werkgevers eveneens volledig bij het UWV. 
Voor middelgrote werkgevers is dit gedeeltelijk het geval. Grote werkgevers moeten de staartlasten 
conform het oude systeem volledig zelf blijven betalen. 
 
Wat betekent dit? 
Als de staartlasten bij het UWV blijven, betekent dit dat het UWV het zogeheten uitlooprisico voor haar 
rekening neemt. De werkgever kan “schoon” uitstappen en hoeft dus geen koopsom of hogere premie aan 
de particuliere verzekeraar te betalen. 
 
 

GARANTIEVERKLARING 
Voor WGA-vast is nog altijd een garantieverklaring noodzakelijk van de verzekeraar, die de verzekering voor 
WGA-eigenrisicodragen heeft afgesloten. 
Voor ZW-flex is geen garantieverklaring nodig. Dit betreft een relatief laag risico, omdat de uitkeringsduur 
maximaal 2 jaar beloopt. Hier is het voldoende als de werkgever een kopie van het arbocontract meestuurt 
bij zijn aanvraag voor ZW-eigenrisicodragen. 
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EIGENRISICODRAGER WORDEN 
Een werkgever kan alleen  WGA-eigenrisicodrager worden per  1/1 of 1/7 van elk jaar. Er geldt voor 
WGA-vast nog steeds een opzegtermijn 3 maanden. Opzeggen kan alleen bij de Belastingdienst. Er dient 
uiterlijk binnen 5 weken te worden zorggedragen voor een garantieverklaring. 
Let op: als een werkgever terugkeert in het publiek bestel (dus zich weer verzekert via de Belastingdienst), 
kan hij 3 jaar lang niet terugkeren naar de particuliere verzekeringsmarkt. 
 
Voor ZW-flex gelden dezelfde termijnen als voor WGA-vast. Alleen heeft de werkgever eenmalig in 2013 de 
tijd tot 1 december 2013 om zich te beraden op dit eigenrisicodragen. Een werkgever kan dus tot 
1 december 2013 alsnog beslissen al dan niet ZW-eigenrisicodrager te worden. 
 
 

TOEKOMST 
Hoe dit alles zich in de toekomst ontwikkelt, blijft natuurlijk volledig onduidelijk. 
Wel zien we in de WGA- eigenrisicodragen-markt voor de huidige WGA-vast dat veel particuliere 
verzekeraars zich al hebben teruggetrokken of hebben aangegeven dit in de (nabije) toekomst te zullen 
doen. Ook hebben verzekeraars de premies in de afgelopen jaren al aanzienlijk verhoogd. 
 
Op dit moment lijkt de overheid zich deze tendens te realiseren en is het voornemen dat straks in 2016, als 
WGA-vast en WGA-flex worden samengevoegd, de staartlasten van WGA-flex bij het UWV zullen blijven. Dit 
betekent dus dat wanneer een werkgever dan WGA-eigenrisicodrager is, WGA-flex eenvoudig kan worden 
bijverzekerd. Dit leek tot voor kort een probleem te worden, omdat geen enkele verzekeraar bereid leek dit 
risico in 2016 te willen verzekeren. De overheid wil echter graag dat ook de particuliere verzekeraars deze 
markt blijven bedienen, dus er wordt voor zeker een oplossing verwacht. 
 


