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Special WGA gedifferentieerde premie 2012 en het WGA eigen risicodragerschap 
Deze speciale nieuwsbrief staat in het teken van de nieuwe WGA gedifferentieerde premies voor 

2012 en de afweging of het wel of niet verstandig is om WGA eigen risicodrager voor de regeling 

WGA te worden. Zoals  in vorige nieuwsbrieven aangekondigd is gaan grote werkgevers zonder 

WGA lasten een verplichte minimumpremie betalen. Hierdoor stijgt de premie voor grote 

bedrijven zonder risico van 0,07% in 2011 naar 0,13% in 2012. Oftewel bijna een verdubbeling 

waardoor ze sneller bereid zijn om over te stappen naar de private verzekeraar met afdekking 

van toekomstige zekerheid. De minimumpremie voor kleine werkgevers daalt juist van 0,56% 

naar 0,48%. Verder gaven de parameters weinig verrassingen. De uiteindelijk te betalen WGA 

gedifferentieerde premie in 2012 wijkt voor bedrijven waarvan het individuele werkgeversrisico 

niet veranderd is niet veel af ten opzichte van het jaar 2011. Grote werkgevers met een 

bovengemiddeld risico (> 0,22%) blijven fors meer betalen dan de hoogte van de daadwerkelijke 

WGA uitkering. Deze grote bedrijven met schade dienen zeker de afweging te maken om eigen 

risicodrager te worden en het bestaande inlooprisico binnen de private verzekering te 

financieren.  
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Invoering van de minimumpremie voor grote werkgevers op een kwart van de rekenpremie  

 

Zoals reeds eerder in de nieuwsbrieven aangekondigd gaan grote werkgevers zonder WGA lasten 

(dus een werkgeversrisico van 0) een verplichte minimumpremie betalen. Het besluit Wfsv (Wet 

financiering sociale verzekeringen) is zo gewijzigd dat de minimumpremie voor grote werkgevers 

een vierde van het gemiddelde percentage (van 0,53%) bedraagt.  

Het doel van deze wijziging is om voor grote werkgevers met een zeer laag risico een (hogere) 

premie te berekenen die recht doet aan het reële arbeidsongeschiktheidsrisico van deze 

werkgevers. De minimumpremie wordt berekend als een kwart van het gemiddelde percentage en 

bedraagt in 2012 0,13%.  

Overigens ook al was er geen verplichte minimumpremie voor grote werkgevers ingevoerd, dan 

hadden de grote werkgevers in 2012 ook een premie betaald ad. 0,13% (namelijk als uitkomst van 

de formule van de berekening WGA gedifferentieerde premie namelijk de rekenpremie van 

0,55% minus de korting van 1,9 * (0-0,22) levert ook de uitkomst op van 0,13%.  

De premie voor grote bedrijven zonder WGA lasten (dus een nul-risico) stijgt van 0,07% in 2011 

naar 0,13% in 2012. Bijna een verdubbeling.  Deze bedrijven zonder WGA lasten en zonder 

langdurig zieken worden in de markt ook wel de ‘schone bedrijven’ genoemd. Het gevolg is dat 

het sneller aantrekkelijk voor hen wordt om over te stappen naar de private verzekeraar. De 

private verzekeraars hebben voor grote schone bedrijven aantrekkelijke premies voor het WGA 

eigen risicodragerschap.  Wel zien we dat de premies bij de verzekeraars ten opzichte van ca. 

twee jaar geleden fors gestegen zijn.  De maatwerkpremies zijn nog altijd aantrekkelijk juist voor 

bedrijven die schoon zijn.  

Uiteraard is de private verzekeraar duurder ten opzichte van de minimumpremie voor grote 

werkgevers in het publieke bestel. Echter, deze vergelijking mag nooit zo gemaakt worden! Want 

bij het UWV gaat 1 instromer betekenen dat een bedrijf vervolgens twee jaar later gedurende 10 / 

11 jaar een fors hogere WGA gedifferentieerde premie gaat betalen (die op kan lopen tot het 

maximum van 2,12% van de loonsom!). Een bedrijf tot 1,5 miljoen jaarloonsom schiet met 1 

instromer al door naar de maximumpremie. Dit effect kunt u mooi zien in de VeReFi WGA 

rekentool (zie www.verefi.nl)  of de rekentools die de private verzekeraars zelf ook beschikbaar 

stellen. Uiteindelijk kan een WGA-instromer over 10 jaar een bedrijf al snel een meerpremie 

geven van ruim € 150.000! Om dit risico af te dekken, kan een bedrijf beter overstappen naar de 

private verzekeraar. Het klinkt risicovol om eigen risicodrager voor de WGA te worden. Het is 

juist andersom. Bij het UWV draagt een bedrijf zelf het risico van WGA instroom en bij het eigen 

risicodragerschap is dit risico afgedekt bij een private verzekeraar! Er geldt wel 1 belangrijke 

kanttekening. De werkgever wordt wel zelf verantwoordelijk voor de re-integratie van de WGA 

gerechtigde! De inspanningen die hiervoor nodig zijn, worden mijns inziens erg onderschat. Zie 

hiervoor de paragraaf  re-integratieverantwoordelijk voor de WGA eigen risicodrager.  

Terug naar boven 
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Keuze bij de werkgever -  marktwerking in de WGA 

 

Eerst nog even een stuk basisuitleg. Voor de regeling WGA (Werkhervatting gedeeltelijk 

arbeidsgeschikten) heeft de werkgever de keuze uit het publieke of het private bestel. Dit wordt 

wel marktwerking genoemd. Bij het publieke bestel (het UWV) geldt een zogenaamde WGA 

gedifferentieerde premie die afhankelijk is van het eigen arbeidsongeschiktheidsrisico van de 

werkgever. Ook kan er gekozen worden voor het WGA eigen risicodragerschap waarbij dit risico 

weer wordt verzekerd bij een private verzekeraar. Deze keuze geldt alleen voor de regeling WGA 

maar niet voor de zogenaamde IVA regeling. De IVA staat voor de Inkomensvoorziening 

volledig arbeidsongeschikten die alleen van toepassing is voor personen die volledig maar ook 

duurzaam arbeidsongeschikt zijn. De keuze om per 1 januari 2012 eigen risicodrager te worden, 

moet voor 1 oktober 2011 aan de Belastingdienst bekend worden gemaakt met het formulier 

Aanvraag of beëindiging Loonheffingen - Eigenrisicodragerschap voor de WGA.  

Deze aanvraag alleen is niet voldoende. Om eigen risicodrager te kunnen worden dient de 

werkgever aan de Belastingdienst een garantieverklaring van een erkende kredietinstelling of een 

erkende verzekeraar te kunnen overleggen. Deze garantieverklaring is nodig om te voorkomen 

dat bij een eventueel faillissement van het bedrijf de WGA lasten nog wel betaald kunnen 

worden. Om de garantieverklaring te overleggen heeft de werkgever na de aanvraag van het eigen 

risicodragerschap nog vijf weken de tijd, dus tot uiterlijk 5 november 2011. De private 

verzekeraar moet deze garantieverklaring aan de Belastingdienst afgeven.  Alleen volledig 

publieke overheidsinstellingen hoeven deze garantieverklaring niet te overleggen omdat zij niet 

failliet kunnen gaan, daar de overheid hier zelf borg voor staat. 

Terug naar boven 

 

  

Premies en parameters Werkhervattingskas 2012 

 

In de onderstaande tabel staat het volledige overzicht van premies en parameters  voor de WGA, 

voor het premiejaar 2012, zoals deze door de Raad van Bestuur van UWV zijn vastgesteld en op 

1 september 2011 zijn geplaatst in de staatscourant. 

 

Omschrijving 
2011 2012 

Gemiddelde loonsom in € € 29.900 €   30.200 

Grens grote/kleine werkgever in € € 747.500 € 755.000 

Gemiddeld percentage 0,55% 0,53% 

Minimumpremie kleine werkgever 0,56% 0,48% 

Maximumpremie kleine werkgever 1,65% 1,59% 

Minimumpremie grote werkgever 0,07% 0,13% 

Maximumpremie grote werkgever 2,20% 2,12% 

Gemiddeld werkgeversrisico 0,28% 0,22% 

http://download.belastingdienst.nl/belastingdienst/docs/aanvr_beeindiging_eigenrisicodragerschap_wga_lh4342z4plfol.pdf
http://download.belastingdienst.nl/belastingdienst/docs/aanvr_beeindiging_eigenrisicodragerschap_wga_lh4342z4plfol.pdf
http://www.verefi.nl/bijlage/staatscourant%20Besluit-gedifferentieerde-premie-Werkhervattingskas-2012.pdf


percentage 

Rekenpremie 0,62% 0,55% 

Correctiefactor werkgeversrisico 1,96 1,90 

Rentehobbel 0,09% 0,07% 

Toelichting op de parameters 

 De grens tussen een kleine en een grote werkgever is gebaseerd op 25 maal de gemiddelde 

loonsom in 2010 van alle bedrijven tezamen. Dit betekent een grens gebaseerd op 25 * € 

30.200 = € 755.000,-. Elk bedrijf die in 2010 een loonsom onder deze grens heeft, wordt 

gezien als kleine werkgever en vice versa.  

 Voor het tweede achtereenvolgende jaar daalt de minimumpremie voor de kleine 

werkgever. Was de minimumpremie in 2010 nog 0,59%, in 2011 is die 0,56% en in 2012 

wordt dit 0,48%.  

 De maximum premie voor kleine bedrijven is gebaseerd op 3 maal de gemiddelde premie. 

De gemiddelde premie is gebaseerd op het gemiddelde dat alle bedrijven betalen en is 

voor 2012 gebaseerd op 0,53%. Dit betekent dat de maximumpremie voor kleine 

bedrijven 3 * 0,53% = 1,59% bedraagt. Grote bedrijven betalen als maximumpremie 4 

maal de gemiddelde premie oftewel 4 * 0,53% = 2,12%  

 De berekeningswijze van de minimumpremie voor grote werkgevers is gewijzigd voor de 

premievaststelling van 2012 (zie paragraaf invoering minimumpremie grote werkgevers).  

 De rentehobbel van 0,07% zit reeds verwerkt in de rekenpremie van 0,55%. Hier hoeft 

dus niet verder mee gerekend te worden. Deze rentehobbel is in 2007 ingevoerd om de 

marktwerking tussen private verzekeraars en het UWV mogelijk te maken. Het UWV 

werkt namelijk met een zogenaamd omslagstelsel (zonder reserveringen) en de private 

verzekeraars moeten wel met reserveringen voor toekomstige schades werken. Daarom 

zou de private verzekeraar niet kunnen concurreren met het UWV en is besloten om bij 

het publieke bestel met de rentehobbel een premieopslag te geven. Het bedrag van de 

rentehobbel wordt weer overgeheveld naar het zogenaamde arbeidsongeschiktheidsfonds 

(Aof) waaruit o.a. de IVA uitkeringen worden gefinancierd.  

 

Terug naar boven  

 

  

Formule berekening WGA gedifferentieerde premie  

 

De gedifferentieerde WGA premie in 2012 wordt als volgt berekend: 

Rekenpremie (=0,55%) + opslag/korting 

De opslag of korting bovenop de rekenpremie wordt als volgt berekend: 

correctiefactor werkgeversrisico (=1,90) * (individuele werkgeversrisico percentage minus het 

landelijk gemiddeld werkgeversrisico percentage (=0,22%) 

Het individuele werkgeversrisicopercentage (=arbeidsongeschiktheidsrisico van een werkgever) 

wordt berekend door de gedane uitkeringen uit het jaar 2010 aan personen die in de periode 2006-



2010 in de regeling WGA zijn gekomen te delen door de gemiddelde loonsom van het bedrijf. De 

gemiddelde loonsom wordt berekend over de periode 2006-2010. De uitkeringen van WGA 

instromers uit het jaar 2006 tellen naar rato mee tot de vierjaarsperiode is bereikt (zie WGA 

instromers uit 2006). 

Terug naar boven 

 

  

Formule berekening inclusief correctiefactor onvolledige periode 

 

De correctiefactoren bij onvolledige periode werkgever veranderen in 2012 niet. Er geldt een 

extra correctiefactor voor het individuele werkgeversrisico als de referteperiode waarover wordt 

gerekend onvolledig is. De correctiefactor onvolledige periode is bij een beschikbare periode 

van:        

1 jaar                     5,00        

2 jaar                     2,50        

3 jaar                     1,66        

4 jaar                     1,25        

Voor 2012 wordt het werkgeversrisico vastgesteld over een periode van vijf jaar. Dit betekent dat 

gekeken wordt naar WAO/WGA-instroom tussen 2005 en 2010. Indien een werkgever in die 

jaren nog geen personeel had, dan wordt gesproken over een onvolledige periode. Voor ieder 

ontbrekend jaar wordt een correctiefactor toegepast. 

De formule voor de gedifferentieerde premieberekening is met deze correctiefactor als volgt: De 

rekenpremie + correctiefactor werkgeversrisico ( [individueel werkgeversrisico percentage * 

onvolledige jaren factor] -/- landelijk gemiddeld werkgeversrisico percentage).  

Het individuele werkgeversrisico percentage (=arbeidsongeschiktheidsrisico van een werkgever) 

wordt berekend door de gedane uitkeringen uit het jaar 2010 van de WGA-instromers te delen 

door gemiddelde loonsom van het bedrijf. De gemiddelde loonsom wordt berekend over de 

periode 2006-2010. 

Terug naar boven 

 

  

Is er WGA instroom uit 2006?  

 

Voor WGA instromers in het jaar 2006 geldt dat er sprake is van vier jaar eigen risicodragen of 

vier jaar doorrekening binnen de WGA gedifferentieerde premie. Wanneer het bedrijf eigen 

risicodrager wordt, dan is er geen last meer van de WGA-instromer uit het jaar 2006 omdat in 

2012 de vierjaarsperiode al voorbij is. Echter de WGA instromer uit het jaar 2006 heeft nog wel 

gevolgen bij de WGA gedifferentieerde premie in 2012 op het moment dat er in het jaar 2010 nog 

een uitkering gold voor deze WGA’er. Dit komt door het feit dat het UWV altijd twee jaar 

terugkijkt (T-2). Voor de WGA instromer uit 2006 wordt er precies naar rato doorgeteld tot het 



moment dat een uitkering vier jaar heeft geduurd. Dus indien iemand op 15 november 2006 in de 

WGA is gekomen, dan wordt bij de WGA gedifferentieerde premie in 2012 gekeken naar de 

gedane uitkering aan deze WGA instromer tot 15 november 2010.   

Uiteraard gaat het bedrijf wel een premie aan de private verzekeraar betalen om het toekomstige 

risico te dekken en dient er goed gekeken te worden naar het zogenaamde inlooprisico. De private 

verzekeringspremie inclusief de affinanciering van het inlooprisico kan wellicht iets hoger liggen 

dan de WGA gedifferentieerde premie. Daar is dan  een toekomstig risico van nieuwe WGA 

instromers mee af gefinancierd doordat de verzekeraar daar dekking voor geeft.Voor WGA 

instroom na 2007 geldt een eigen risicodragersduur van 10 jaar. De afweging die het kabinet 

heeft gemaakt om naar 10 jaar te gaan is dat de stimulans dan groter is voor werkgevers en 

particuliere verzekeraars om gedeeltelijk arbeidsgeschikte werknemers weer zo snel en volledig 

mogelijk aan het werk te krijgen. 

Terug naar boven 

 

  

Rekenvoorbeelden WGA premie kleine bedrijven  

 

Voorbeeld 1 

Een klein bedrijf met 9 werknemers en een gemiddelde loonsom van € 300.000,- op jaarbasis 

heeft in het jaar 2007 een WGA instromer gekregen. In het jaar 2009 bedroeg zijn uitkering € 

9.000,-. Het werkgeversrisico bedraagt dan € 9.000 / € 300.000 = 3%.  

Rekenpremie + opslag/korting = 0,55% + 1,90 * (3% - 0,22%) = 5,83%. 

Deze premie valt niet binnen de maximumbandbreedte. Want een klein bedrijf betaalt maximaal 

1,59% in 2012. De premie voor dit bedrijf wordt dus afgetopt op 1,59%. Een klein bedrijf haalt 

bij 1 instromer al snel de maximale premie, dit is bij een groot bedrijf niet het geval. 

Het gaat om een WGA instromer uit 2007 die maar liefst 10 jaar voor rekening komt van de 

werkgever. Bij het huidige systeem zou deze klant tot en met het jaar 2019 de maximumpremie 

voor kleine bedrijven blijven betalen. Om nu te kiezen voor het WGA eigen risicodragerschap is 

niet verstandig zolang deze WGA instromer nog een WGA uitkering heeft. Het bedrijf kan dit 

zogenaamde inlooprisico niet meer verzekeren bij de private verzekeraar en anders moet hij zelf 

de uitkeringslast ad. € 9.000 betalen en daarbij nog de eventuele re-integratiekosten van deze 

WGA’er. 

 

Voorbeeld 2 

Een werkgever met een gemiddelde loonsom van € 500.000.-- heeft in 2008 een WGA-instromer 

gekregen die in 2010 een WGA uitkering heeft van € 10.000,--. Het individueel werkgeversrisico 

is dan € 10.000 / € 500.000 = 2%. 

De berekende individuele premie bedraagt: 0,55% + 1,90*(2% -/- 0,22%) = 3,93%. Dit 

percentage ligt boven de maximum premiegrens van 2012 voor kleine bedrijven. De werkgever 

betaalt de maximumpremie van 1,59%. 

 

Voorbeeld 3 

Ca. 75% van alle kleine werkgevers hebben sinds 2005 geen nieuwe WAO/WGA instroom 



gehad. Dan is het individuele werkgeversrisico 0%. De uitkomst van de formule is dan: 0,55% + 

1,90* (0% - 0,22%) = 0,13%. De uitkomst ligt beneden de minimumpremie. Dus deze 

werkgevers gaan de minimumpremie betalen van 0,48%.  

Terug naar boven 

 

 

Conclusie premievoorbeelden voor kleine bedrijven  

 

De meeste kleine bedrijven betalen ook in 2012 de minimumpremie (van 0,48%). Is er wel WGA 

instroom geweest na 2007, dan betalen de kleine bedrijven vrijwel altijd de maximumpremie van 

1,59%. Dit is een veel voorkomend beeld, of de minimumpremie wordt betaald of de 

maximumpremie bij een klein bedrijf. 

Zolang een kleine werkgever nog geen inlooprisico voor de WGA heeft, is het advies om voor 1 

oktober 2011 aan te geven bij de Belastingdienst dat ze eigen risicodrager voor de WGA willen 

worden. De verzekeraars bieden premies aan die nog onder deze minimumpremie liggen. Ze 

geven daarbij dekking voor iedereen die vanaf het sluiten van het contract ziek wordt en mogelijk 

in de WGA komt. De verzekeraar betaalt dan aan de werkgever gedurende 10 jaar de eventuele 

WGA uitkeringen die de werkgever weer in rekening gebracht krijgt van het UWV. Wel dient er 

kritisch gekeken te worden naar de dekking van de verzekeraar ten aanzien van re-integratie. 

Want een eigen risicodrager wordt zelf verantwoordelijk voor de re-integratie van zijn 

medewerker in de WGA. Zie hiervoor re-integratieverantwoordelijk voor de WGA eigen 

risicodrager  

Terug naar boven 

 

 

Rekenvoorbeelden WGA premie grote bedrijven  

 

De indeling grote of kleine werkgever is afhankelijk is van de loonsom die het bedrijf in 2010 

had. Voor de premiestelling in 2012 wordt als groot bedrijf beschouwd elk bedrijf die in 2010 een 

loonsom had van € 755.000. Deze grens is gebaseerd op 25 maal de gemiddelde loonsom, welke 

in het jaar 2010 € 30.200,- bedroeg. 

 

Voorbeeld 1: 

Een groot bedrijf met gemiddelde loonsom over de jaren 2006-2010 van € 3.000.000,-- heeft 

sinds 2006 twee instromers gehad. 

 In december 2006 is een WGA instromer ontstaan, zijn WGA vervolguitkering bedroeg 

tot december 2010 nog € 6.000,-.  

 In juli 2009 is een WGA instromer ontstaan, zijn loongerelateerde uitkering bedroeg in 

2010 nog € 14.000,-.  



Het totaal van uitkeringen dat wordt doorgerekend in het werkgeversrisico bedraagt derhalve € 

20.000,-. Om het werkgeversrisico percentage te berekenen delen we deze € 20.000,- door de 

gemiddelde loonsom van € 3.000.000,-. Het individuele werkgevers risicopercentage is voor deze 

klant dus 0,67%. 

De gedifferentieerde premie in 2011 bedraagt: 0,55% + 1,90*(0,67% -/- 0,22%) = 1,4%. 

Percentages worden overigens in de beschikkingen altijd naar beneden afgerond! 

De premie van 1,4% wordt berekend over zijn loonsom in het jaar 2012. Stel deze is nog steeds 

circa € 3.000.000,-, dan betaalt het bedrijf maar liefst ruim € 42.000,- (dus ruim het dubbele van 

de toegerekende uitkeringen).  

Wanneer het bedrijf eigen risicodrager wordt, dan is er geen last meer van de WGA-instromer 

van december 2006. Immers, voor WGA instromers uit het jaar 2006 geldt dat het risico voor de 

werkgever gebaseerd is op 4 jaar (zie: is er WGA instroom in 2006?). Het grote voordeel om nog 

in 2012 eigen risicodrager te worden is dat er bij het UWV nog altijd betaald wordt over deze 

instromer omdat het UWV (echter) terugkijkt naar de gedane uitkering in het jaar 2010. 

Voorbeeld 2: 

Een grote werkgever met een gemiddelde loonsom over de jaren 2006 - 2010 van € 10.000.000,-- 

heeft sinds 2006 vier instromers gehad. 

 In oktober 2006 is een WGA instromer ontstaan, zijn WGA vervolguitkering bedroeg tot 

oktober 2010 nog € 5.000,-.  

 In december 2007 is een WGA instromer ontstaan, haar WGA vervolguitkering bedroeg 

in 2010 nog € 7.000,-. Bij een herbeoordeling begin 2011 is ze haar WGA uitkering 

geheel kwijt geraakt. Ook een beroep- en bezwaarprocedure van haar kant uit heeft niets 

opgeleverd. Sinds juli 2011 is haar WGA uitkering geëindigd.    

 In 2008 is een WGA instromer (80-100% arbeidsongeschikt). Weliswaar is deze meneer 

in 2011 helaas overleden, maar in 2010 bedroeg zijn uitkering nog € 23.000,-.  

 In februari 2009 is een nieuwe WGA instromer ontstaan, zijn uitkering bedroeg in 2010 € 

22.000,-.  

Het totaal van uitkeringen in 2010 dat wordt doorgerekend in het werkgeversrisico bedraagt € 

66.000,-. Dit wordt gedeeld door de gemiddelde loonsom van € 10.000.000,-. Het individuele 

werkgevers risicopercentage bedraagt 0,66%. De gedifferentieerde premie in 2012 bedraagt: 

0,55% + 1,90*(066,% -/- 0,22%) = 1,39%. 

De premie van 1,39% wordt berekend over zijn loonsom in het jaar 2012. Stel deze is nog steeds 

€ 10.000.000,-, dan betaalt het bedrijf maar liefst € 139.000,- aan WGA gedifferentieerde premie 

op jaarbasis. Van alle genoemde uitkeringen zou dit bedrijf alleen bij het kiezen voor het WGA 

eigen risicodragerschap nog last hebben van de WGA instromer uit februari 2009. De WGA 

instromers uit 2006 telt bij het WGA eigen risicodragerschap niet meer mee omdat de vier-

jaarsperiode voorbij is. De WGA instromer uit 2007 heeft per  juli 2011 geen recht meer op een 

uitkering.  Van de WGA instromer uit 2008 is gegeven dat hij helaas is overleden in 2011. 

Derhalve blijft bij het WGA eigen risicodragerschap per 1 januari 2012 alleen de WGA instromer 

uit 2009 over. Stel dat de persoon in 2012 alleen nog een WGA vervolguitkering heeft van € 

7.000,-, dan kan het bedrijf beter deze WGA last en zijn re-integratiekosten zelf gaan betalen of 

dit als inlooprisico mee gaan verzekeren bij een private verzekeraar. Natuurlijk zijn er ook bij een 

dergelijk groot bedrijf nog langdurig zieken maar verzekeraars willen dit bij dergelijke grote 

bedrijven wel verzekeren. De premie voor de private verzekering inclusief het inlooprisico zal 

lager uitvallen ten opzichte van blijven bij het UWV en daarmee heeft het bedrijf ook zijn 

toekomstige risico van nieuwe WGA instromers afgedekt. Let wel: De WGA instromer uit 2007, 

die per juli 2011 <35% AO is afgeschat, dient wel gemeld te worden bij de verzekeraar. Zij  zal 



het risico van eventueel verslechterde gezondheid van de WGA instromer uit 2007 wel 

meenemen in haar berekening van het inlooprisico. Wordt deze persoon niet opgegeven en 

ontstaat er binnen 5 jaar opnieuw een recht op WGA, dan valt deze persoon niet onder het 

inlooprisico en moet de werkgever de WGA lasten zelf betalen. 

Terug naar boven 

 

  

Wanneer behaalt een zeer groot bedrijf de maximum premie? 

 

Hieronder een voorbeeld van het effect van een WGA instromer op de gedifferentieerde premie 

bij een groot bedrijf met een premieplichtige loonsom van € 10.000.000,-. Dit voorbeeld is 

gebaseerd op de minimum- en maximum premiegegevens over het jaar 2012. Het geeft een goed 

beeld hoe één WGA instromer doortelt waarbij we uitgaan dat de WGA instromer een 

uitkeringsbedrag ontvangt van € 14.000,- per jaar per WGA-er.  Dit is dus een fictieve situatie, 

veelal is het uitkeringsbedrag hoger tijdens de WGA loongerelateerde uitkering (duur gemiddeld 

2 jaar), maar daarna wordt alleen de (zgn fictieve) WGA vervolguitkering doorbelast, dit bedrag 

ligt lager.  

Bij de grote groep volledig, maar niet duurzaam arbeidsongeschikten (70% van alle WGA 

instroom) is dit ook altijd nog ruim € 13.000,-. (we laten hierbij de basispremie WIA buiten 

beschouwing, aangezien dit een vast percentage is, welke voor elke werkgever gelijk is. 

 

EFFECT VAN EEN OF MEERDERE INSTROMERS OP DE WGA 

GEDIFFERENTIEERDE PREMIE  

uitgaande van € 10.000.000,- loonsom & gemiddelde WGA last a € 14.000,- p/p 

        

Aantal  Gedifferentieerde  Premiebedrag  UWV  Cumulatieve gemiddelde 

WGA instromers premie % in euro's netto schadelast exclusief 

werkgeverslasten en 

exclusief re-

integratiekosten 

        

0 0,13 13000 0 

1 0,4 40000 14000 

2 0,66 66000 28000 

3 0,93 93000 42000 

4 1,2 120000 56000 

5 1,46 146000 70000 

6 1,73 173000 84000 

7 1,99 199000 98000 



8 2,12 212000 112000 

9 2,12 212000 126000 

Bij 8 instromers (cumulatief over een periode van 10 jaar) bereikt dit bedrijf de maximumpremie, 

uitgaande van een gemiddelde WGA uitkering ad. € 14.000,- per WGA’er per jaar. 

De laatste kolom laat zien wat de werkelijk uitbetaalde uitkeringsbedragen zijn (14.000 euro per 

WGA instromer) en de derde kolom laat zien wat daarvoor bij het UWV betaald moet worden 

(veelal ruim het dubbele). Als eigen risicodrager betaal je de werkelijke uitkeringslasten die weer 

verzekerd zijn bij de private verzekeraar (tenzij klant kiest om inlooprisico niet te verzekeren).  

Daar komt nog wel bij bovenop de werkgeverslasten (deze zijn daarom ook altijd meeverzekerd). 

Wat een bedrijf zich verder moet realiseren is dat de eigen risicodrager ook zelf de re-integratie 

verplichtingen moet financieren!  Stel dat we uitgaan van € 7.500,- p/p over de totale periode en 

we ongeveer over 10 jaar bij een bedrijf met deze omvang 2 tot 3 instromers verwachten dan kun 

je de re-integratiekosten ad ca. € 20.000,- alsnog financieren. Het is wel goed om bij de private 

verzekeraar door te vragen wat deze aan re-integratiekosten meefinancierd. Veelal staat er dat 

meefinanciering alleen van toepassing is indien de verzekeraar daar zelf een financieel belang bij 

heeft.    

Terug naar boven 

 

  

Analyseer zorgvuldig het inlooprisico  

 

De reeds bestaande WGA uitkeringen of personen die al langdurig ziek zijn met kans op WGA 

instroom vallen niet onder de basisdekking van de verzekering. Het bedrijf betaalt dan zelf deze 

uitkeringen en is ook zelf verantwoordelijk voor de re-integratie van deze werknemers. Dit wordt 

ook wel het inlooprisico genoemd. 

Anders gezegd wanneer er geen dekking voor dit inlooprisico is en het bedrijf wordt wel WGA 

eigen risicodrager, dan dient het bedrijf zelf de al lopende WGA-uitkeringen vanaf 2007 van 

(ex)werknemers te betalen tot deze tien jaar hebben geduurd.  

Het inlooprisico voor het WGA eigen risicodragerschap bestaat uit meerdere groepen: 

 Alle WGA uitkeringen (van personen ingestroomd na 2007);  

 Voor  de langdurig zieken die mogelijk in de WGA terecht kunnen komen. Bij de 

uitstapronde van 1 januari 2012 bieden de meeste verzekeraars nog wel dekking voor 

personen die ziek zijn geworden na 1 juli 2011. Personen die al voor 1 juli 2011 ziek zijn 

geworden vallen onder het inlooprisico. Er zijn ook verzekeraars die alleen dekking 

bieden voor zieke personen die ontstaan na het sluiten van de verzekering  

 Bij de analyse van het inlooprisico dient ook gekeken te worden naar alle WIA 

beschikkingen, dus ook de beschikkingen van personen die onder de 35% 

arbeidsongeschikt waren en geen uitkering hebben ontvangen. Wanneer zij binnen vijf 

jaar toenemend arbeidsongeschikt worden op basis van dezelfde oorzaak, dan kan er 

alsnog een WGA uitkering toegekend worden op basis van artikel 55 van de WIA. Deze 

wordt doorbelast aan de werkgever waar de wachttijd van 104 weken ziekte is doorlopen.  

 Ook bestaat er een kleine kans dat iemand met een IVA uitkering (Inkomensvoorziening 



volledig arbeidsongeschikten) weer gaat herstellen en in de regeling WGA terecht komt. 

Ook dit risico komt voor rekening van de laatste werkgever waar de 104 weken wachttijd 

doorlopen is.  

Een private verzekeraar geeft standaard geen inloopdekking maar wil dit eventueel alleen voor 

hele grote bedrijven meeverzekeren. Waar de grens ligt, is per verzekeraar verschillend. Veelal 

kunnen bedrijven boven de € 2.000.000 loonsom het inlooprisico wel meeverzekeren.  

Terug naar boven 

 

  

Wel dekking bij private verzekeraar voor het uitlooprisico  

 

Het grote voordeel van de private verzekering is dat de verzekeraar wel het zogenaamde 

uitlooprisico betaalt. Wanneer de verzekering wordt beëindigd, blijft de private verzekeraar nog 

wel de uitkeringen dragen tot het moment dat de werknemer 10 jaar in de WGA zit. Het grote 

voordeel is dat bij een nieuw verzekeringscontract na de contractperiode voor het WGA eigen 

risicodragerschap er geen problemen meer zijn met de mee financiering van het inlooprisico 

omdat dit onder het uitlooprisico van de oude verzekeraar valt. Een eventuele affinanciering van 

het inlooprisico heeft dus alleen bij de start van het eigen risicodragerschap gevolgen. Hoe langer 

de keuze van het eigen risicodragerschap wordt uitgesteld hoe groter de inlooplasten worden. 

Terug naar boven 

 

  

Geen WGA risico voor de tijdelijke dienstverbanden die van rechtswege eindigen  

 

Indien een bedrijf een werknemer met een contract voor bepaalde tijd heeft gehad die ziek uit 

dienst is gegaan, dan vormt eventuele WGA instroom van deze werknemer geen risico meer voor 

de werkgever. In de wet is namelijk bepaald dat een WGA-uitkering die volgt op een ZW-

uitkering niet de hoogte van gedifferentieerde premie (artikel 117b lid 3 onder c Wfsv) beïnvloedt 

en behoeft ook niet te worden betaald door de eigenrisicodrager (artikel 82 lid 4 WIA). 

In de praktijk merken we dat dit helaas heel vaak misgaat en bedrijven dit dus wel doorbelast 

krijgen. Het advies is dit zorgvuldig te controleren en daartegen bezwaar aan te tekenen. 

Überhaupt is controle van groot belang. We hebben ook gezien dat er uitkeringen van 

werknemers worden doorbelast die bijvoorbeeld nooit bij de werkgever in dienst zijn geweest.  

Terug naar boven 

 

  



Re-integratieverantwoordelijk voor de WGA eigen risicodrager  

 

Het kiezen voor eigen risicodragerschap houdt ook in dat de werkgever langer verantwoordelijk 

is voor de re-integratie verplichting van de werknemer. De meeste private verzekeraars zeggen in 

de polisvoorwaarden deze begeleiding inclusief kosten over te zullen nemen. Ten aanzien van de 

kosten wordt er wel veelal aangegeven dat de verzekeraar alleen meebetaald indien er voor hen 

zelf ook een belang aan zit gekoppeld. Het kan er op neerkomen dat uiteindelijk er nog wel het 

e.e.a. door de werkgever zelf gefinancierd moet worden. Dit kan zo oplopen tot een bedrag van € 

7.500,- over 10 jaar. Dit kan vooral bij kleine werkgevers (< € 300.000 loonsom) een afweging 

zijn om geen eigen risicodrager voor de WGA te willen worden. De premieverschillen tussen 

publiek (0,48% minimumpremie en 1,59% maximum premie) of privaat wegen dan onvoldoende 

op tegen een eventuele re-integratie investering. 

Verder speelt als mogelijk administratief nadeel dat de private verzekeraar al in de verzuimjaren 

informatie over de langdurig zieken wil hebben. De ziekmelding richting private verzekeraar 

moet bij de meeste verzekeraars in week 42 gebeuren (soms zelfs al in week 13). Voordeel 

daarentegen is dat de private verzekeraar ook bereid is om mee te dragen in de re-integratiekosten 

gedurende de eerste twee verzuimjaren.  

Terug naar boven 

 

  

Advies voor grote bedrijven 

 

Bedrijven die nog geen WGA schade hebben en ook geen inlooprisico hebben, kunnen nog voor 

aantrekkelijke premies terecht bij de private verzekeraars. Blijven bij het UWV betekent een 

premie van 0,13% (bijna een verdubbeling). En als er dan wel een instromer gaat komen, dan 

schiet de premie bij het UWV twee jaar later fors de lucht in. Oftewel een afweging maken om 

eigen risicodrager te worden is altijd zinvol.  

Zeker wanneer de WGA instroom nog voortkomt uit 2006 is het interessant om de afweging voor 

het eigen risicodragerschap uit te voeren. Bij het UWV moet er nog voor betaald worden en als 

eigen risicodrager niet.  

Grote bedrijven met een bovengemiddeld risico (> 0,22%) betalen bij het UWV in verhouding 

erg veel voor de arbeidsongeschikten. Dit komt o.a. door de correctiefactor van 1,9. Het is dan 

sneller aantrekkelijk om dit risico zelf te gaan dragen. Bedrijven met WGA instromers hebben 

ook sneller een bovengemiddeld risico doordat het gemiddelde werkgeversrisico is gedaald van 

0,28% naar 0,22%. In verhouding hebben ze dus ook sneller een opslag op de rekenpremie van 

0,55%.  

Indien inmiddels de betrokkene in de WGA vervolguitkering zit en bij het UWV de rekening nog 

altijd geldt over een WGA loongerelateerde uitkering, ook dan is het vrijwel altijd aantrekkelijker 

om nu wel te kiezen voor het eigen risicodragerschap. Het spreekt voor zich dat hiervoor een 

zorgvuldige inloopanalyse gemaakt moet worden en dat het uiteindelijke advies ook sterk 

afhankelijk is van de verzekeringsoffertes.  

Terug naar boven 



 

  

Advies voor kleine bedrijven  

 

Kleine bedrijven met WGA-instromers > 2007 kunnen veelal niet overgaan naar de private 

verzekeraar omdat het financieren van het inlooprisico niet mogelijk is of in verhouding te hoog 

is. Dan kunnen ze beter de maximale WGA gedifferentieerde premie betalen in het publieke 

bestel.  

Een klein bedrijf met  schade van WGA instroom uit 2006 en die verder geen inlooprisico heeft, 

is financieel beter af door direct 1 januari 2012 eigen risicodrager te worden.  Op basis van de 

instroom geldt veelal nog in 2012 de maximale WGA gedifferentieerde premie terwijl er van 

deze instromer geen last meer is indien gekozen wordt voor het WGA eigen risicodragerschap.  

De verschillen tussen de minimum- en maximumpremie voor kleine bedrijven tot bijv. € 

300.000,- loonsom zijn in contante bedragen vrij gering. Zeker wanneer een bedrijf 

geconfronteerd kan worden met re-integratiekosten, dient hier wel naar gekeken te worden.  Een 

afweging voor het WGA eigen risicodragerschap voor hele kleine bedrijven (< € 300.000) kan 

uiteraard altijd gemaakt worden mits maar goed verteld wordt dat het bedrijf later met re-

integratiekosten geconfronteerd kan worden. Er bestaan verzekeraars die dit risico afdekken met 

een re-integratieverzekering.  

Bij schone kleine bedrijven > € 300.000,- loonsom weegt het afdekken van het risico en het 

voorkomen van premieschommelingen in het publieke bestel mijns inziens op tegen het eventueel 

zelf gaan dragen van de re-integratie investering.  Indien er nog geen inlooprisico is, dan is het 

advies om nu de uitstap naar de private verzekeraar te maken.  

Terug naar boven 

 

De VeReFi WGA rekentool  

 

Alleen voor de VeReFi abonnementshouders is onder de rekentools de geupdate versie voor 2012 

beschikbaar. Deze tool is een hulpmiddel bij de afweging om wel of niet eigen risicodrager voor 

de WGA te worden.  Er zijn twee varianten met en zonder de financiering van het inlooprisico. Er 

is een uitgebreide handleiding bij hoe deze tool gebruikt kan worden. Ook komen er dit najaar de 

zogenaamde VeReFi gebruikersdagen om uitleg te geven over de verschillende hulponderdelen 

die de VeReFi website biedt.  Desgewenst kunt u via het VeReFi reactieformulier aangeven of er 

op dit moment reeds externe ondersteuning gewenst is om een neutrale en onafhankelijke analyse 

te schrijven of het WGA eigen risicodragerschap aantrekkelijk is. Ondersteuning kan altijd in 

samenwerking met de verzekeringsadviseurs (intermediair) van het bedrijf die voor de 

noodzakelijke verzekeringsoffertes kunnen zorgen.  

Terug naar boven 

  

 

http://www.verefi.nl/reactieformulier.php

