
WETSWIJZIGING WGA FLEX
PER 01-01-2017

Handig voor:
Adviseurs en werkgevers

Per 1 januari 2017 zullen het WGA-risico voor vaste werknemers en het WGA-risico voor 

tijdelijke werknemers samengevoegd worden. Werkgevers kunnen voor het totale risico 

besluiten of ze dit privaat (bij een verzekeraar) of publiek (bij het UWV) willen verzekeren.

Wat wijzigt er?

WGA-risico voor
vaste medewerkers 

WGA-risico voor
tijdelijke medewerkers WGA-risico

samengevoegd

1 oktober 2016
garantieverklaring

1 januari 2017

Elke werkgever moet een keuze maken, ook als hij nu al WGA Eigenrisicodrager is 
voor vaste werknemers.

Als hij niet actief de keuze maakt om voor het totale WGA-risico Eigenrisicodrager te worden 
en de garantstelling te verlengen, vervalt de garantstelling en keert de werkgever voor het 
totale WGA risico terug naar het UWV. Deze keuze moet tijdig gemaakt worden want de 
nieuwe garantie-verklaring moet vóór 1 oktober 2016 bij de Belastingdienst ingediend zijn.

Van privaat naar publiek
Grote werkgevers die het WGA Eigenrisico-
dragen beëindigen en terugkeren naar het 
UWV, betalen een terugkeerpremie die 
gebaseerd is op hun werkelijke schadelast 
van twee jaar eerder, ongeacht of deze 
ontstaan is tijdens de periode van 
Eigenrisicodragen of bij het UWV.

WGA (Vast + Flex)
Publiek of Privaat

Welke premie betalen werkgevers bij het UWV?

WGA Vast
Publiek of Privaat

WGA Flex
Publiek

Mix van brancheafhankelijke 
premie en premie afhankelijk 
van eigen schadeverleden 

      Betaalt voor ZW, WGA-vast+ flex

Brancheafhankelijke premie 

Loonsom
≤ € 319.000?*

€

Loonsom
tussen de € 319.000

en € 3.190.000*

€

Premie afhankelijk van eigen 
schadeverleden

Loonsom
≥ € 3.190.000*

€

*Bedragen voor 2016, indexatie jaarlijks op 1 januari

Aegon heeft meer infographics
over wetswijzigingen. Deze 
zijn beschikbaar voor diverse
 doelgroepen: adviseurs, 
werkgevers en werknemers. 

Kijk op aegon.nl voor meer informatie

Van publiek naar privaat
Werkgevers die per 01-01-2017 uit het 
publieke bestel stappen kunnen de WGA-
lasten die voor die datum zijn ontstaan 
achterlaten bij het UWV. Ook de werkgevers 
die al eigenrisicodrager WGA-vast zijn: als 
zij uitbreiden met WGA-flex kunnen zij hun 
bestaande lasten WGA-flex achterlaten. 
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