Ontwerpbesluit van [[ ]]
tot wijziging van het Besluit Wfsv in verband met een aanpassing in de premiestelling
van de Werkhervattingskas voor werkgevers die voor ziektewetlasten het
eigenrisicodragerschap beëindigen en in verband met de regeling van regres
Op de voordracht van Onze Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van
[[Datum openlaten]], nr. [[nr invullen]];
Gelet op de artikelen 38, zevende lid, en 42, tweede lid, van de Wet financiering sociale
verzekeringen;
De Afdeling advisering van de Raad van State gehoord (advies van);
Gezien het nader rapport van Onze Minister van Sociale Zaken en
Werkgelegenheid van [niet invullen],
HEBBEN GOEDGEVONDEN EN VERSTAAN:

ARTIKEL I
Het Besluit Wfsv wordt als volgt gewijzigd:
A
Artikel 2.17a wordt als volgt gewijzigd:
1. In het eerste lid vervalt “de helft van”.
2. Er wordt een lid toegevoegd, luidende:
4. Indien het eigenrisicodragerschap, bedoeld in artikel 40, eerste lid, onderdeel a,
van de Wfsv, van een grote of een middelgrote werkgever op zijn verzoek met
ingang van 1 januari 2022 of een latere datum bij voor bezwaar vatbare
beschikking is beëindigd op grond van artikel 40, tiende lid, onderdeel b, van de
Wfsv, herziet de inspecteur die beschikking indien die werkgever daartoe voor 1
oktober 2021 een aanvraag indient.
3. Het vierde lid vervalt.
B
Artikel 2.18 wordt als volgt gewijzigd:
1. In het vierde lid wordt “Indien het UWV op grond van artikel 52a van de Ziektewet
verhaal heeft” vervangen door “Indien naar het oordeel van het UWV voldoende
mogelijkheden bestaan om de lasten, bedoeld in artikel 52a van de Ziektewet, of een
substantieel deel daarvan, op een derde te verhalen” en wordt “een bedrag gerelateerd
aan het bedrag van de schadevergoeding, bedoeld in artikel 52a, eerste lid, van de
Ziektewet” vervangen door “het bedrag van de WGA-uitkering onderscheidenlijk de
uitkering op grond van de Ziektewet dat is uitgekeerd aan de betrokken werknemer,
voor zover deze uitkeringen uit een dienstbetrekking met die werkgever worden
verstrekt of zijn toegekend aan een werknemer, die uit de dienstbetrekking waaruit de
WGA-uitkering is ontstaan recht had op een uitkering op grond van de Ziektewet”.

2. Het vijfde lid vervalt.
3. Het zesde lid wordt vernummerd tot het vijfde lid.

ARTIKEL II
1. Artikel I, onderdeel A, onder 1 en 3, van dit besluit treedt in werking met ingang van
1 januari 2023.
2. Artikel I, onderdeel A, onder 2, en onderdeel B, treedt in werking met ingang van de
dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin dit besluit wordt geplaatst.

Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het
Staatsblad zal worden geplaatst.
De Minister van Sociale Zaken
en Werkgelegenheid,

W. Koolmees
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