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Voor wie is de No-riskpolis bij UWV? 

Als bij aanvang van het dienstverband de 
werknemer: 

- Voldoet aan de voorwaarden voor de No-
riskpolis of; 

- De indicatie banenafspraak heeft (voor 
dienstverbanden vanaf 1-1-2015). 

 



Indicatie Banenafspraak 

 Onder de doelgroep van de banenafspraak vallen: 

• Mensen in de Wajong die kunnen werken; 

• Mensen met een WSW-indicatie; 

• Mensen met een WIW-baan; 

• Mensen met een ID-baan; 

• Mensen die onder de Participatiewet vallen, en van wie UWV 
op verzoek van de gemeente vaststelt dat zij niet 100% van 
het WML* kunnen verdienen. 

 

• * WML: Wettelijk Minimumloon 

 



Indicatie Banenafspraak (2) 

• Indicatie banenafspraak moet worden 
aangevraagd door de gemeente; 

• UWV beoordeelt of iemand tot de doelgroep 
Banenafspraak behoort en geeft beschikking; 

• UWV neemt persoon met indicatie 
banenafspraak op in het Doelgroepregister; 

• Gemeente verstrekt eventueel LKS. 

 



No-riskpolis in 2015 

• Tijdelijke regeling tussen UWV en VNG 
(vooruitlopende op de wettelijke regeling vanaf 
2016); 

• Oude No-risk is uitgebreid met de doelgroep van de 
Banenafspraak; 

• UWV voert de regeling namens de gemeente uit; 

• Loonkostensubsidie (LKS) wordt niet in mindering 

gebracht op de Ziektewetuitkering. 

 



Procesgang in 2015 

• Werkgever doet de ziekteaangifte via de gebruikelijke 
manier (schriftelijk of digitaal); 

• Bij de ziekteaangifte voegt de werkgever een bewijs 
toe (kopie beschikking LKS, indicatie banenafspraak 
etc.); 

• Werkgever doet ook melding bij de gemeente; 

• Gemeente stopt of verrekent achteraf de LKS; 

• Ziektewetuitkering is in 1e jaar maximaal 100% van 
het laatst verdiende loon en in het 2e jaar 70%. 

 



No-riskpolis vanaf 2016 

• Uniforme No-risk bij UWV wettelijk geregeld; 

• Landelijke Doelgroepregister (LDR) 
beschikbaar; 

• Werkbare oplossing voor verrekening LKS 
tijdens Ziektewetuitkering. 

 



Tijdens dienstverband 

• Werkgever doet ziekteaangifte; 

• Werkgever betaalt loon door tijdens ziekte; 

• Werkgever ontvangt Ziektewetuitkering ogv 
de No-riskpolis; 

• Werkgever doet hersteldmelding; 

• Werkgever is verantwoordelijk voor de re-
integratie; 

• UWV hanteert controle op afstand. 

 



Bij einde dienstverband 

• Werkgever doet melding (ziek) uit dienst bij 
UWV; 

• De Ziektewetuitkering ogv de No-riskpolis is in 
1e en 2e jaar 70% van het laatst verdiende 
loon; 

• UWV doet de medische controle tijdens de 
Ziektewetuitkering; 

• De re-integratietaak ligt bij de gemeente. 

 



Vragen? 

• Zijn er vragen of onduidelijkheden? 

• Voor zover mogelijk worden die vandaag 
beantwoord, anders wordt er later op 
teruggekomen. 

 



Meer informatie 

• www.samenvoordeklant.nl 

•        @samenvdklant 

• E-mail: info@samenvoordeklant.nl 

• Schrijf in voor het ProgrammaraadJournaal 

• Volgende implementatiedagen:  

– 16 april in Nieuwegein  

– 28 mei in Veenendaal 
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