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nieuwsbrief  220906 voor ondernemers 
(deze nieuwsbrief is met name voor ondernemers met personeel) 
 
WIA 
Heet van de pers!  Per 1 januari a.s. kunt u eigenrisicodrager worden voor de WGA 
(Regeling Werkhervatting van Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten). De WGA is een onderdeel van 
de WIA, zie onze voorgaande nieuwsbrief. Het kabinet heeft maatregelen genomen om 
concurrentie tussen het UWV en verzekeraars te bevorderen. Dat dit lijkt te lukken blijkt uit de 
massale toename van informatie en produkten van verzekeraars. En het UWV maakt reclame op 
de radio! Verzekeraars zetten druk op de ketel om zeer snel aktie te ondernemen. De werkgever 
dient namelijk vóór 1 oktober op te zeggen bij het UWV(via de Belastingdienst). Daarna volgen 
ieder jaar 2 uitstapmomenten, per 1 juli en 1 januari. Waarom dan die druk van verzekeraars?  
Eén reden lijkt te maken te hebben met marktaandelen. Verzekeraars willen vanaf het begin 
graag een zo groot mogelijk deel van “de koek”.  Veel meer redenen kennen wij eigenlijk nog 
niet. Wat is wijsheid? De kans is groot dat u de komende jaren bij verzekeraars minder betaalt 
dan bij het UWV, enkele verzekeraars geven zelfs premiegaranties. De andere kant is het 
produkt. Hoe zit dat in elkaar? Eén van de bijzondere kenmerken van het eigenrisicodragen is 
dat de werkgever in de situatie kan komen dat hij dient op te treden als een zogenoemd  
“Zelfstandig BestuursOrgaan” . De organisatie van de werkgever is daarvoor echter niet 
ingericht. Verzekeraars zullen dat kunnen en moeten invullen. Het is met name dit punt dat wij 
onvoldoende belicht zien in het huidige aanbod van produkten. Enkele verzekeraars geven aan 
dat zij de werkgever daarin zullen “ondersteunen” , maar uitleg over wat dat inhoudt en wie wát 
betaalt geeft men niet (of kan men niet). Dit wordt vast wel verder ontwikkeld, dus wellicht is 
nadenken over uitstappen zinvol per de volgende mogelijkheid?  
 
Wilt u meer informatie? Neemt u dan a.u.b. contact met ons op. Wilt u uitstappen? Neemt u ook 
dán a.u.b. contact met ons op, wij kunnen bemiddelen voor bijna alle verzekeraars. 
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Tip                                                                                                                                                    
Indien u een ander mobiel nummer krijgt of een ander emailadres, wilt u dat dan aan ons 
melden? 

 
 
 
Aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend! 
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