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Waarom eigenrisicodragerschap?

Het maken van een goede analyse is daarbij van

Als werkgever kunt u ervoor kiezen om eigenrisico-

belang. Wij kijken onder andere naar het (type)

drager te worden voor de WGA (Werkhervatting

verzuim en de huidige en toekomstige verzuimkosten.

Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten) en de ZW (Ziektewet).

Nadat het verschil tussen UWV en verzekeraar is

Als eigenrisicodrager bent u verantwoordelijk voor de

geanalyseerd en de (financiële) gevolgen in kaart

uitkeringen die aan uw werknemers worden toegekend

zijn gebracht, maken we een productanalyse. Tot slot

met de daarbij behorende verplichtingen. U betaalt

brengen we de verzekering onder bij een verzekeraar.

dan geen premies meer aan het UWV, maar kunt
de financiële risico’s verzekeren bij een particuliere

Contact

verzekeraar. Naast kostenbesparing kan dit zorgen

Wilt u weten of eigenrisicodragerschap voor uw

voor een betere beheersbaarheid van het verzuim.

onderneming interessant is? Of wilt u nu eens weten
wat de verschillen zijn? Onze adviseurs komen graag

Keuzemoment eigenrisicodragerschap
Afhankelijk

van

eerdere

keuzes

zijn

vrijblijvend met u in contact over deze onderwerpen!
er

twee

keuzemomenten per jaar: 1 januari en 1 juli. De

Megin van Kempen

keuze voor januari 2020 moet vóór 1 oktober

Arbeidsjurist

worden doorgegeven. Bij een keuze voor het

m.kempen@crowefoederer.nl

eigenrisicodragerschap sluiten de meeste werkgevers
een nieuw verzekeringscontract af met een duur van

Marita Strick

3 jaar. Als eigenrisicodragers ervoor kiezen terug naar

Pensioen & Employee Benefits Consultant

het UWV te gaan zijn ze gebonden voor een periode

m.strick@crowefoederer.nl

van 3 jaar.
Megin en Marita zijn telefonisch bereikbaar via kantoor
Onze aanpak

op 040 - 264 96 10.

Wij zijn van mening dat deze keuze niet alleen een
financiële kant heeft maar juist ook een beleidsmatige
kant. In onze ogen is het wel of niet eigenrisicodragen
onderdeel van een integraal verzuimbeleid binnen
de onderneming. Met ons multidisciplinaire team
adviseren wij onze klanten op het juridische, financiële
en beleidsmatige aspect.
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