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Convenant over de inzet van re-integratietrajecten bij faillissement, einde
werkgeverschap of bedrijfsbeëindiging van een eigenrisicodrager voor de

WGA

1. Convenantpartïjen
• De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (hierna te noemen: SZW)
• Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (hierna te noemen: UWV)
• Verbond van Verzekeraars (en haat leden) (hierna te noemen: Verbond)

Sluiten dit convenant en maken onderstaande afspraken.

2. Definities, begrippen en afkortingen
Om de leesbaarheid van dit document te vergroten volgt hieronder een lijst met de betekenis
van begrippen en afkortingen.

WGA
Eigenrisicodrager
Wfsv
U WV
Verbond
SZW
Wet Suwi
Garantsteller

Partij en

— Werkhervattingsregeling gedeeltelijk arbeidsgeschikten
— Een werkgever die eigenrisicodrager voor de WGA is
— Wet financiering sociale verzekeringen
— Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen
— Het Verbond van verzekeraars (en haar leden)
— Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
— Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen
— Verzekeraar die een garantieverklaring heeft afgegeven aan een
eigenrisicodrager
— SZW, UWV en het Verbond

3. Achtergrond
Werkgevers zijn standaard bij UWV verzekerd voor de WGA. Zij kunnen er echter op grond
van artikel 40 van de Wfsv voor kiezen om eigenrisicodrager te worden. Werkgevers die voor
de WGA eigenrisicodrager willen worden moeten dit aanvragen bij de (Inspecteur van) de
Belastingdienst. Bij die aanvraag voor het eigenrisicodragerschap moet op grond van artikel
40, tweede lid van de Wfsv een “schriftelijke garantie overlegd worden waaruit blijkt dat een
bank of een verzekeraar zich als garantsteller jegens UWV verplicht op het eerste verzoek
van UWV waarbij UWV schriftelijk meedeelt dat de verplichtingen die voortvloeien uit het zelf
dragen van het risico niet worden nagekomen, die verplichtingen na te komen”.
De werkgever die eigenrisicodrager is, is verantwoordelijk voor zowel de betaling van de
WGA-uitkering als de re-integratie. De feitelijke betaling van de uitkering legt de
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eigenrisicodrager doorgaans neer bij UWV. UWV betaalt de uitkering en verhaalt deze op de
eigenrisicodrager. De re-integratie verricht de eigenrisicodrager zelf. Als de eigenrisicodrager
heeft gekozen voor private verzekering van zijn WGA-risico dan speelt deze verzekeraar
doorgaans een belangrijke rol bij de re-integratie.

4. Aanleiding en doel van het convenant
Bij faillissement of bedrijfsbeêindiging (of einde werkgeverschap) van een eigenrisicodrager
draagt de garantsteller de financiële lasten van de WGA-uitkeringen. De re
integratieverantwoordelijkheid voor WGA-gerechtigden in geval van faillissement,
bedrijfsbeëindiging of einde werkgeverschap van een eigenrisicodrager ligt vanaf het
moment van faillissement, bedrijfsbeëindiging of einde werkgeverschap bij UWV (artikel 30a
Wet Suwi). De financiële lasten van re-integratie worden dan door de garantsteller gedekt.

In maart 2016 is een motie aangenomen van het Kamerlid Schut-Welkzijn die erop ziet “dat
bij faillissement van een {eigenrisicodrager de uitvoering van de te-integratie door
verzekeraars wordt gecontinueerd”. Doel van deze motie is het voorkomen van een
onnodige breuk in lopende re-integratietrajecten in het geval een eigenrisicodrager
onverhoopt failliet gaat, of in geval van beëindiging van de onderneming of het
werkgeverschap. Ook de Minister van SZW heeft zich op het standpunt gesteld dat het
onwenselijk is dat de re-integratie bij faillissement van een efgenrisicodrager verschuift van
de garantsteller naar het UWV en is hiertoe het gesprek met UWV en het Verbond
aangegaan2. Dit convenant is het resultaat van deze gesprekken waarbij SZW een
coördinerende rol vervult.

5. Reikwijdte en uitgangspunten
A. Dit convenant gaat alléén over de uitvoering van re-integratie.
B. In dit convenant worden onder garantstellers alleen verzekeraars verstaan die een

garantieverklaring hebben afgegeven aan een eigenrfsicodrager.
C. Het convenant gaat er van uit dat de re-integratieverantwoordelijkheid van de

eigenrisicodrager vanaf het moment van faillissement of einde bedrijf /
werkgeverschap eindigt, en dat re-integratietrajecten die reeds door de garantsteller
gestart of voorzien waren kunnen nawerken.

D. Wat betreft de uitvoering van de te-integratie zijn convenantpartijen van mening dat
de eigenrisicodrager re-integratietrajecten uitgevoerd door re-integratiebedrijven op
initiatief van de eigenrisicodrager en/of diens garantsteller die lopen op het moment
van faillissement of einde bedrijf/ werkgeverschap kunnen worden gecontinueerd in
opdracht van de garantsteller.

1
Kamerstukken II, 2015-2016, 34 336 nr. 8.

2
conform toezegging tijdens de behandeling van de Wet verbetering hybride markt WGA. Kamerstukken II, 2015-2016, 34

336 nr. 9.

[2/5]



Ministerie van Sociale Zaken en
Werkgelegenheid

VERBOND VAN VERZEKERAARS

E. Naast het onder D genoemde zijn convenantpartijen van mening dat re
integratietrajecten die binnen 6 maanden na faillissement of einde bedrijf /
werkgeverschap kunnen worden voorzien, kunnen worden opgestart in opdracht van
de garantsteller.

F. Dit convenant tast geen rechten van WGA-gerechtigden aan en heeft evenmin
gevolgen voor de financiële verantwoordelijkheid van SZW of UWV.

6. Inhoud en afspraken

A. De garantsteller meldt zo snel mogelijk, doch uiterlijk binnen een termijn van 6
maanden na faillissement, bedrijfsbeëindiging of einde werkgeverschap van een
eigenrisicodrager aan UWV dat de garantsteller

1. een lopend re-integratietraject van een WGA gerechtigde dat door de
eigenrisicodrager is gestart wil continueren, of
2. binnen een termijn van 6 maanden na de boven bedoelde momenten
(faillissement, bedrijfsbeëindiging of einde werkgeverschap) een nieuw traject
wil opstarten ten behoeve van een WGA-gerechtigde wiens uitkering onder de
garantieverklaring valt.

B. UWV richt een loket in waaraan de garantsteller volgens een vast format aan kan
geven dat deze een lopend re-integratietraject continueert of een reeds voorgenomen
re-integratietraject start.

C. Garantsteller overlegt bij de melding als bedoeld onder A een akkoord van de WGA
gerechtigde met het continueren of nog opstarten van het traject door de
garantsteller. Hiervoor spreken partijen een vast formulier af.

D. Garantsteller meldt aan UWV de verwachte (resterende) duur van het lopende of nog
te starten re-integratietraject. Deze duur is niet langer dan 2 jaar.

E. Na ontvangst van de melding stuurt UWV de garantsteller daarvan een bevestiging.
F. Wanneer de garantsteller de melding bedoeld onder A, die voldoet aan

bovengenoemde voorwaarden heeft gedaan en daarvan de ontvangst bevestigd heeft
gekregen van UWV, kan de garantsteller het re-integratietraject voortzetten of nog
starten.

G. Als UWV geen tijdige melding ontvangt van de garant als bedoeld onder A en/of de
melding voldoet niet aan de overige voorwaarden zoals boven vermeld, dan gelden de
afspraken uit dit convenant niet.

H. De garantsteller meldt zo snel mogelijk, doch uiterlijk binnen de termijn van 1 maand
aan UWV als het re-integratietraject eindigt of als de WGA-gerechtigde voortzetting
van het traject wil beëindigen. Vanaf het moment van melding eindigt de nawerking
van de re-integratietrajecten van de eigenrisicodrager/garantsteller.

1. Garantsteller informeert de WGA-gerechtigde erover dat hij (de WGA-gerechtigde)
ervoor kan kiezen om niet akkoord te gaan met de continuering of start van een re
integratietraject door de garantsteller. De WGA-gerechtigde kan aan de garantsteller
of aan UWV melden het re-integratietraject te willen beëindigen. Dit zal ertoe leiden
dat de garantsteller het traject niet (meer) zal starten respectievelijk continueren.
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J. De WGA-gerechtigde kan op elk moment na faillissement of einde
bedrijf/werkgeverschap bij het loket bedoeld onder B melden dat hij het in opdracht
van de eigenrisicodrager en/of garantsteller voortgezette of gestarte te
integratietraject wil beëindigen. Hij hoeft daar geen reden voor op te geven. Vanaf de
ontvangst van deze melding eindigt de nawerking van de re-integratietraject van de
eigen risicodrager/ga rantsteller.

K. Garantsteller informeert de WGA-gerechtigde erover hoe hij zich kan melden bij het
UWV-loket zoals bedoeld onder 3.

L. Als de garantsteller klachten ontvangt van de WGA-gerechtigde over te
integratietrajecten die door de garantsteller zijn gecontinueerd of opgestart, dan wijst
de garantsteller de WGA-gerechtigde erop dat het traject gestopt wordt als hij dat wil
en dat hij dat kan melden aan UWV.

7. Evaluatie
Partijen evalueren de uitvoering en werking van dit convenant voor het eerst op 1 januari
2019 en vervolgens tweejaarlijks.

8. Wijziging
A. Elke partij kan de andere partij(en) schriftelijk verzoeken het convenant te wijzigen.

De wijziging behoeft de schriftelijke instemming van alle partijen.
B. Partijen treden in overleg binnen drie maanden nadat een partij de wens daartoe aan

de andere partij(en) schriftelijk heeft meegedeeld.
C. De wijziging en de verklaring(en) tot instemming worden als bijlage aan het convenant

gehecht.

9. Opzegging
A. Elke partij kan het convenant met inachtneming van een opzegtermijn van één jaar

schriftelijk opzeggen, indien een zodanige verandering van omstandigheden is
opgetreden dat dit convenant billijkheidshalve op korte termijn behoort te eindigen.

3. Wanneer een partij het convenant opzegt, eindigt het convenant voor alle partijen.
C. Ingeval van beëindiging van het convenant krachtens opzegging is geen van de

partijen jegens een andere partij schadeplichtig.

10. Inwerkingtreding en looptijd
Dit convenant treedt in werking op 1 januari 2018 en wordt voor onbepaalde tijd aangegaan.
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Aldus overeengekomen en in drïevoud ondertekend,

Den Haag, 12 december 2017

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

/

W. Koolmees
tfr van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Uitvoeringsinsti ut Werkn ersverzekeringen,

/

Paiing(MBA)
Voorzitter Raad van Bestuur (Waarnemend)

irding
Directeur

J.P.M. Baeten
Bestuurslid
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