
 
 

 

Voorwaarden no-riskpolis 
 

 
 

WAO- of WAZ-uitkering 
Heeft de werknemer bij het begin van zijn dienstverband een WAO- of WAZ-uitkering, dan geldt de 
no-riskpolis voor hem als hij ziek wordt binnen 5 jaar na de start van dit dienstverband. 
 
WIA-uitkering 
De no-riskpolis geldt als: 
o de werknemer bij het begin van zijn dienstverband een WIA-uitkering had en hij ziek wordt 

binnen 5 jaar na de start van het dienstverband;  
o de werknemer in dienst blijft bij zijn werkgever na toekenning van de WIA-uitkering. De no-

riskpolis geldt als hij ziek wordt binnen 5 jaar na de start van de WIA-uitkering;  
o de aanvraag voor een WIA-uitkering bij het einde van de wachttijd is afgewezen. In de 

afwijzingsbrief staat dat de no-riskpolis geldt in een nieuw dienstverband dat start binnen 5 jaar 
na de afwijzing van de WIA-aanvraag. De no-riskpolis geldt als hij ziek wordt binnen 5 jaar na de 
start van dit dienstverband. 

 
WW-uitkering 
Is de werknemer voor 8 juli 1954 geboren en: 
o had hij langer dan 52 weken een WW-uitkering; 
o en is hij vanuit de WW bij u in dienst gekomen? 
Dan krijgt de werknemer na 13 weken ziekte een Ziektewet-uitkering. 
 
Is de werknemer tussen 1 januari 2018 en 1 januari 2020 bij u gaan werken en: 
o is hij voor 1 januari 1962 geboren; en 
o had hij langer dan 52 weken een WW-uitkering; en 
o is hij vanuit de WW bij u in dienst gekomen? 
Dan krijgt de werknemer na 13 weken ziekte een Ziektewet-uitkering. 
 
Wajong-uitkering 
De no-riskpolis geldt als:  
o de werknemer (ooit) een Wajong-uitkering kreeg. Of als hij op grond van de Wajong hulp bij zijn 

werk had;  
o de Wajong-aanvraag is afgewezen omdat UWV niet kon vaststellen dat de werknemer langdurig 

niet kon werken. 
De no-riskpolis geldt zolang de werknemer voor u werkt. 
 
WSW-dienstverband, WIW-baan of ID-baan 
De no-riskpolis geldt als: 
o de werknemer bij u werkt in een artikel 7 WSW-dienstverband: een gesubsidieerd dienstverband 

door middel van loonkostensubsidie. U geeft dan het bedrag van de loonkostensubsidie aan ons 
door. Dit bedrag wordt afgetrokken van het Ziektewet-dagloon; 

o de werknemer direct voordat hij bij u in dienst kwam, werkte in een artikel 2 WSW-
dienstverband. Dat is een dienstverband op een beschutte werkplek bij de gemeente of SW-
bedrijf. Of via detachering door de gemeente of SW-bedrijf bij een reguliere werkgever; 

o de werknemer direct voordat hij bij u in dienst kwam werkte in een WIW-baan (voormalige Wet 
inschakeling werkzoekenden) of een ID-baan (voormalig Besluit in- en doorstroombanen); 

o de werknemer direct voordat hij bij u in dienst kwam een nog geldige WSW-indicatie had. 
De no-riskpolis geldt zolang de werknemer voor u werkt. 

 

 
 



Scholingsbelemmeringen 
De no-riskpolis geldt als: 
• de werknemer problemen heeft (gehad) door zijn ziekte of handicap bij het volgen van 

onderwijs. En hij binnen 5 jaar na afloop van het onderwijs bij u in dienst komt. De no-riskpolis 
geldt voor hem als hij ziek wordt binnen 5 jaar na de start van dit dienstverband. 
In deze situatie moet de werknemer wel een no-riskverklaring aanvragen bij UWV. Daarin staat 
dat de no-riskpolis voor hem geldt. 
 

Doelgroepregister 
De no-riskpolis geldt als de werknemer na 1 januari 2015 bij u in dienst is gekomen en is opgenomen 
in het doelgroepregister met de volgende reden: 
o Hij behoort tot de doelgroep banenafspraak. Hij kreeg van zijn gemeente een IOAW-, IOAZ-, 

Anw- of bijstandsuitkering (Participatiewet). En hij is bij u gaan werken na begeleiding of 
bemiddeling door de gemeente. UWV heeft ook vastgesteld dat de werknemer minder dan het 
minimumloon kan verdienen. Of dit is via een loonwaardebepaling op de werkplek vastgesteld. 

o Hij heeft zichzelf bij UWV gemeld voor een beoordeling arbeidsvermogen omdat hij in het 
verleden voortgezet speciaal onderwijs (vso) of praktijkonderwijs (pro) heeft gehad. UWV heeft 
eenmalig iedereen die tussen 10 september 2014 en 18 juli 2015 behoorde tot deze doelgroep 
schoolverlaters in het landelijk doelgroepregister opgenomen. 

o Zijn Wajong-aanvraag is afgewezen omdat UWV niet kon vaststellen dat hij langdurig niet kon 
werken. 

o Hij kan alleen met een voorziening (hulp, hulpmiddelen en regelingen) het wettelijk 
minimumloon verdienen. 

Als de werknemer werkt met een ziekte of handicap (banenafspraak) geldt de no-riskpolis zolang de 
werknemer voor u werkt. 

 
Beschut werk 
De no-riskpolis geldt als de werknemer op grond van de Participatiewet na 1 januari 2015 op een 
beschutte werkplek bij de gemeente werkt. 
De no-riskpolis geldt zolang de werknemer voor u werkt. 
 
Wet REA (overgangsrecht) 
De no-riskpolis geldt als de werknemer tijdens de Wet REA (peildatum 28 december 2005) een 
arbeidsbeperking door een ziekte of handicap had. Hij heeft in de 5 jaar vóór aanvang een 
dienstverband bij de huidige werkgever: 
o recht (gehad) op een WAO- of WAZ-uitkering (die is ingetrokken), of; 
o een voorziening gehad op grond van de Wet REA, of; 
o een dienstverband gehad in het kader van de WSW, of; 
o een herindicatiebeslissing gekregen waardoor hij niet langer behoort tot de doel-groep van de 

WSW, of; 
o een verklaring van de gemeente of UWV dat hij moeite heeft met werken of het vinden van 

werk. 
De no-riskpolis geldt voor hem dan als hij ziek wordt binnen 5 jaar na de start van dit dienstverband. 
 
Structureel functionele beperking (overgangsrecht) 
De no-riskpolis geldt als:  
o de werknemer voor 2015 bij u in dienst is gekomen. De gemeente was toen verantwoordelijk 

voor zijn re-integratie. Hij heeft ook een verklaring van UWV dat hij een arbeidsbeperking door 
een ziekte of handicap heeft.  

De no-riskpolis geldt voor hem als hij ziek wordt binnen 5 jaar na de start van dit dienstverband. 
 
 


