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Garantieverklaring 
(vanaf 1 januari 2017) 
Loonheffingen
Bij de aanvraag eigenrisicodragerschap voor de WGA

 Waarom dit formulier?

1 Verklaring

Deze garantieverklaring is onderdeel van de aanvraag eigenrisico-
dragerschap voor de regeling Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeids-
geschikten (WGA). Het eigenrisicodragerschap geldt vanaf 
1 januari 2017 voor werknemers met een vast dienstverband 
en voor flexwerkers.

U moet deze verklaring laten ondertekenen door uw bank 
of verzekeraar. Stuur de ondertekende garantieverklaring 
samen met het aanvraagformulier ‘Aanvraag of beëindiging 
loonheffingen eigenrisicodragerschap voor de WGA’ naar  
Belastingdienst/Limburg/erd, Postbus 4486, 6401 CZ Heerlen.

Privacy
Wij gaan zorgvuldig om met de gegevens van burgers en bedrijven en 
met uw privacy. Op belastingdienst.nl/privacy staat hoe wij dat doen.

Meer informatie
Hebt u nog vragen? Lees dan de informatie over het eigenrisico-
dragerschap in hoofdstuk 5 van het ‘Handboek Loonheffingen’. 
Dit handboek vindt u online op belastingdienst.nl/loonheffingen. 
U kunt het ook downloaden van onze internetsite.  
Of ga naar uwv.nl/erd. Daar vindt u ook meer informatie over het 
eigenrisicodragerschap, de reikwijdte van de garantieverklaring 
en het in- en uitlooprisico.

Ondertekenen en insturen van deze garantieverklaring betekent 
het volgende:

De inspecteur van de Belastingdienst geeft de werkgever van 
rubriek 3 hieronder toestemming, volgens artikel 40, lid 1, 
onderdeel b Wet financiering sociale verzekeringen (Wfsv), om het 
risico van betaling van de WGA-uitkering volgens hoofdstuk 9 van de 
Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (Wet WIA) met ingang 
van de ingangsdatum bij rubriek 4 hieronder zelf te dragen. 
Voorwaarde daarvoor is wel dat de werkgever deze schriftelijke 
garantieverklaring overlegt, zoals in artikel 40, lid 2 Wfsv staat. 
Deze garantieverklaring is afgegeven door de bank of verzekeraar.

Als eigenrisicodrager voor de WGA verplicht de werkgever zich om:
 – zelf het risico te dragen van betaling van de WGA-uitkeringen aan 
werknemers zoals in hoofdstuk 9 van de Wet WIA staat, en van de 
overlijdensuitkeringen aan nabestaanden van werknemers met 
zo’n WGA-uitkering 

 – zekerheid te stellen voor het juist, volledig en op tijd nakomen 
van de verplichtingen tegenover zijn werknemers en UWV die uit 
het eigenrisicodragerschap voortvloeien

De bank of verzekeraar verklaart:
 – dat hij bereid is zekerheid te stellen voor de verplichtingen van 
de werkgever die voortvloeien uit het zelf dragen van het risico 
als die door de werkgever niet worden nagekomen 

 – dat hij een erkende bank of verzekeraar is, zoals bedoeld in 
artikel 40, lid 5 of 6 Wfsv

 – dat hij, met inachtneming van artikel 40, lid 7 Wfsv, de 
verplichtingen van de werkgever tegenover UWV zal nakomen

 – dat hij aan UWV zal voldoen wat UWV volgens zijn schriftelijke en/of 
digitale opgaven op grond van de Wet WIA niet op de werkgever 
heeft kunnen verhalen, zodra UWV schriftelijk en/of digitaal verklaart 
dat degene genoemd in artikel 40, lid 7 Wfsv, niet voldoet aan zijn 
verplichtingen

De bank of verzekeraar zal geen WGA-uitkeringen volgens hoofdstuk 9 
van de Wet WIA betalen voor arbeidsongeschiktheid die is ontstaan door:

 – een conflictsituatie zoals bedoeld in artikel 3:38 Wet op het financieel 
toezicht

 – een omstandigheid die het gevolg is van een of meer terroristische 
handelingen zoals bedoeld in artikel 40, lid 8, onderdeel a Wfsv

 – een kernongeval zoals bedoeld in artikel 1, lid 1 Wet aansprakelijk heid 
kernongevallen

De bank of verzekeraar kan de garantie op ieder moment schriftelijk 
opzeggen. De garantie komt dan te vervallen met ingang van de 
aangegeven datum, maar nooit eerder dan de datum waarop de 
Belastingdienst de opzegging ontvangt. De garantie blijft dan nog 
wel gelden voor de betaling van verplichtingen op grond van het eigen 
risico dat de werkgever, zijn rechtsopvolger onder algemene titel of 
de verkrijgende werkgever bij overgang van een onderneming in de 
zin van artikel 662 van boek 7 van het Burgerlijk Wetboek en bij zo’n 
overgang bij faillissement, blijft dragen voor de WGA-uitkeringen aan 
werknemers die aan de volgende 2 voorwaarden voldoen:

 – De werknemer is ziek geworden vóór de datum waarop de garantie 
komt te vervallen door schriftelijke opzegging van de bank of 
verzekeraar.

 – De werknemer was op de datum waarop hij ziek werd, in dienst bij de 
werkgever, of de werknemer is ziek geworden binnen 4 weken na het 
einde van de dienstbetrekking en artikel 46 ZW is van toepassing.

https://belastingdienst.nl/privacy
https://belastingdienst.nl/loonheffingen
https://www.uwv.nl/erd
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2 Gegevens bank of verzekeraar

3 Gegevens werkgever

Vul bij een maatschap, vof, cv of bv de naam in die op de notariële akte staat. Vul bij een eenmanszaak 
de naam in van de natuurlijke persoon zoals deze is opgenomen in de Basisregistratie Personen.

Ingangsdatum eigenrisicodragerschap

Als de werkgever een loonheffingennummer heeft, is dit het deel 
van het loonheffingennummer voor de ‘L’.

2a Naam bank of verzekeraar

3a Naam werkgever

2b Naam contactpersoon

2c Adres

3c Adres

Postcode en plaats

Postcode en plaats

2d Telefoonnummer

3b RSIN/fiscaal nummer/BSN

4 Gegevens garantieverklaring

4a Voor wie wordt deze garantie-
verklaring afgegeven?

 Voor een bestaande werkgever die eigenrisicodrager wordt

1 januari

1 juli

 Voor een nieuwe werkgever die eigenrisicodrager wordt

Ingangsdatum eigenrisicodragerschap (dd-mm-jjjj) 
Onderteken het formulier.

 Voor een bestaande eigenrisicodrager die overstapt naar een andere bank of verzekeraar

Naam oude bank of verzekeraar

Vervaldatum garantie vorige bank 
of verzekeraar (dd-mm-jjjj)

Ingangsdatum garantie nieuwe bank 
of verzekeraar (dd-mm-jjjj)

5 Ondertekening

Handtekening verzekeraar 
Schrijf binnen het vak.

Datum
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