
Module Ziektewet Eigenrisicodragen      nr. 243-13 
 
Deskundige dienst 
Voor de uitvoering van deze module dient de deskundige dienst ook de diensten te verlenen aan de 
ex-werknemers zoals bedoeld in artikel 29 lid 2 sub a, b en c van de Ziektewet.  

 

Hoofdstuk 1 Omvang van de dekking 
1.1 Basisdekking 
Wij vergoeden de ziekengelduitkering die u als eigenrisicodrager op grond van de Ziektewet voor 
een (ex)werknemer moet betalen, als: 
• deze (ex)werknemer op de eerste dag van de wachttijd voor de WIA, werknemer in uw 
onderneming was; 
• de eerste dag van de wachttijd voor de WIA, binnen de verzekeringsperiode van de module ligt. 
 
1.2 Eigenrisicodrager 
Als u de bevestiging van de belastingdienst heeft ontvangen om eigenrisicodrager voor de Ziektewet 
te worden, dan bent u vanaf dat moment verantwoordelijk voor de betaling van de 
Ziektewetuitkering op grond van de Wet financiering sociale verzekeringen. 
 
1.3 Aanvullende voorwaarden en Module dienstverlening 
Waar in de aanvullende voorwaarden en module dienstverlening werknemer staat vermeld dient 
(ex) werknemer gelezen te worden.  
 

Hoofdstuk 2 Omvang van de schadevergoeding 
2.1 Vergoeding van de Ziekengelduitkering 
De vergoeding bestaat uit het bedrag van de ziekengelduitkering, inclusief de eventueel 
verschuldigde wettelijke premies die daarover moeten worden betaald.  
 
2.2 Vergoeding overlijdensuitkering 
U ontvangt van ons een vergoeding voor de overlijdensuitkering die u volgens de Ziektewet moet 
uitbetalen aan de nabestaanden van de overleden (ex)werknemer. De overlijdensuitkering is gelijk 
aan het bedrag van het ziekengeld over één maand, met uitzondering van de zaterdagen en 
zondagen, berekend naar de hoogte van dat ziekengeld op de dag of laatstelijk voor de dag van 
overlijden van degene aan wie het ziekengeld is toegekend. 
 
2.3 Vergoeding van de uitkering bij einde van de module Ziektewet Eigenrisicodragen 
Als deze dekking wordt beëindigd, houdt u recht op schadevergoeding voor de ziekengelduitkering 
als de eerste dag van de wachttijd voor de WIA vóór de einddatum van deze dekking ligt.  Als de 
module Ziektewet Eigenrisicodragen wordt beëindigd in verband met faillissement, wanbetaling of 
fraude, vervalt het recht op uitkering op grond van deze module. 
 

Hoofdstuk 3 Betaling van de uitkering 
De vergoeding van de ziekengelduitkering betalen wij rechtstreeks aan u. 
 

 
 
 
 



Hoofdstuk 4 Overige Voorwaarden 
4.1 Geen recht op uitkering 
Naast de uitsluitingen genoemd in artikel 1.2 van de Aanvullende Voorwaarden bestaat geen recht 
op een uitkering voor (ex-)werknemers die bij aanvang van de module of het dienstverband met u, 
de afgesproken werkzaamheden niet of niet volledig verrichten.  
 
4.2 Beëindiging van de module Ziektewet Eigenrisicodragen 
Naast de situaties omschreven in de Aanvullende Voorwaarden onder hoofdstuk 5, eindigt de 
module Ziektewet Eigenrisicodragen als u aan de Inspecteur van de Belastingdienst meedeelt dat u 
geen eigenrisicodrager voor de Ziektewet meer wilt zijn.  
De module eindigt in dat geval op de datum waarop u geen eigenrisicodrager meer bent voor de 
Ziektewet. U moet hiervoor een afschrift van de afmelding als eigenrisicodrager Ziektewet bij de 
Inspecteur van de Belastingdienst aan ons sturen. 
 
4.3 Aanvullende verplichtingen 
U en uw (ex)werknemer dienen te voldoen aan de (re-integratie)verplichtingen die uit de Ziektewet 
voortvloeien. 
 




