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Whitepaper gedifferentieerde premie 
Werkhervattingkas 2015 en laatste stand van 
zaken ZW/WGA-eigenrisicodragerschap  

 

 

Deze whitepaper geeft informatie over de wijze waarop de gedifferentieerde premies 
Werkhervattingskas berekend worden. Met deze informatie kunt u de beschikkingen of rekeningen 
van het UWV controleren. Ook wordt stilgestaan bij de vraag of het zinvol is om eigenrisicodrager te 
worden of om terug te keren naar het UWV als een werkgever al eigenrisicodrager is. 

 

 

 

 

 

 

 

Disclaimer: Hoewel de tekst met de grootst mogelijke zorgvuldigheid tot stand is gekomen, kunnen er 
geen rechten aan worden ontleend  
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1. Inleiding 
 

Met de invoering van de wet BeZaVa (beperking ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid 
vangnetters) op 1 januari 2014 zijn middelgrote en grote werkgevers individueel financieel 
verantwoordelijk gemaakt voor zieke flex-medewerkers. We kennen nu drie soorten 
gedifferentieerde premies. Naast de al bestaande WGA-vast voor WGA-instroom vanuit vaste 
dienstbetrekkingen, zijn er twee nieuwe premies bijgekomen: de WGA-flex en ZW-flex voor de 
werknemers die instromen vanuit flexibele dienstbetrekkingen.  

Welke flex-medewerkers betreft het dan? Het meest bekend zijn de werknemers die ziek uit dienst 
gaan na einde van het tijdelijke contract. Maar ook ziekmeldingen vanuit zogenaamde fictieve 
dienstbetrekkingen of einde dienstbetrekking tijdens proeftijd etc. komen binnen de flexpremies 
voor rekening van de laatste werkgever. Bij elkaar opgeteld kunnen de gedifferentieerde premies 
oplopen tot enkele procenten van de loonsom!  

Grip houden op de kosten 
Grote bedrijven staan dan ook voor de vraag hoe ze grip kunnen houden op deze (soms) enorme 
kostenpost. Eigenrisicodrager of niet: grote bedrijven betalen hoe dan ook voor het eigen verzuim en 
de WGA-instroom van( ex-)werknemers. De financiële verantwoordelijkheid van een werkgever is 
gebaseerd op een maximale periode van twaalf jaar (twee jaar verzuim en tien jaar WGA). Zelfs als 
een werknemer slechts één uur bij een werkgever heeft gewerkt en uitvalt, kan de totale 
risicoperiode twaalf jaar bedragen. Dan hebben we het toch al snel over € 200.000,-! 

Om grip te krijgen op deze enorme financiële belangen dient elk bedrijf een goede ziek uit-dienst-
administratie bij te houden. Daarnaast dient elk bedrijf goed te bewaken of er sprake is van no-risk 
(geen doorbelasting aan werkgever), regres of ziekte ten gevolge van zwangerschap of 
orgaandonatie etc. Ook moet bij elk dossier goed gecontroleerd worden of de toerekening terecht is. 
Veel bedrijven laten nog geld liggen omdat deze controleslag onvoldoende gebeurt of omdat 
administraties niet op orde zijn waardoor controle nauwelijks mogelijk is.  

Zorgvuldige afweging eigenrisicodragerschap 
Ook is een zorgvuldige afweging om wel of niet eigenrisicodrager te worden van belang. Het 
eigenrisicodragerschap is mogelijk voor de Ziektewet en voor de WGA-vast. Een eigenrisicodrager 
draagt zelf de uitkeringslasten en heeft zelf de verantwoordelijkheid over de re-integratie van de 
zieke ex-werknemer en/of WGA-instromer.  Daar staat tegenover dat de eigenrisicodrager geen 
gedifferentieerde premie hoeft te betalen.  
 
Voor het WGA-flexrisico geldt in 2015 in ieder geval een verplichte WGA-flex gedifferentieerde 
premie. Pas vanaf 2016 valt de WGA-flexgroep onder het eigenrisicodragerschap voor flexwerkers 
die ziek worden na 1 januari 2016. Wie vanaf 2016 in het publieke bestel zit, betaalt één 
gedifferentieerde premie WGA waarbij WGA-instromers uit vaste dienstbetrekking meetellen vanaf 
het jaar 2007. WGA-instromers uit flexibele dienstbetrekking tellen mee indien de uitkering is 
ingegaan na 1 januari 2012.  
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2. Besluit gedifferentieerde premie Werkhervattingskas 
 

Op 1 september van elk jaar verschijnt het besluit gedifferentieerde premie Werkhervattingskas in de 
Staatscourant.    

Vanaf 2014 bestaat de gedifferentieerde premie Whk uit drie onderdelen: 

• Gedifferentieerde premie WGA-vast (voor vaste dienstbetrekkingen) 
• Gedifferentieerde premie WGA-flex (voor flexibele dienstbetrekkingen) 
• Gedifferentieerde premie ZW-flex (voor flexibele dienstbetrekkingen) 

Indien een werkgever eigenrisicodrager is voor de WGA, is de gedifferentieerde premie WGA-vast 
niet van toepassing oftewel nihil. Is een bedrijf eigenrisicodrager voor de Ziektewet, dan geldt dat de 
gedifferentieerde premie ZW-flex nihil is. De gedifferentieerde premie WGA-flex dient in 2015 
verplicht betaald te worden, ook door de eigenrisicodragers WGA.  

Werkgevers kunnen tegen ieder onderdeel van de premie bezwaar maken bij de Belastingdienst. De 
parameters (rekenpremie, gemiddeld risico, correctiefactor werkgeversrisico, de minimum- en 
maximum bandbreedtes) verschillen per onderdeel (zie parameters Werkhervattingskas).  

Indeling klein, middelgroot en groot 
Bij de gedifferentieerde premies WGA-vast, WGA-flex en ZW-flex worden werkgevers in drie 
categorieën ingedeeld. Binnen iedere categorie komen de premies op een andere manier tot stand. 
Hoe groter het bedrijf, hoe groter de invloed van de eigen instroom. 

• Kleine werkgevers (met een loonsom die gelijk of minder is dan 10 keer het gemiddelde 
premieplichtige loon per werknemer) betalen een premie op sectorniveau. Zij krijgen dus  
geen individuele toerekening van de eigen schade. Kleine bedrijven zijn bedrijven die in 2013 
een loonsom kleiner of gelijk hadden aan € 314.000,-. 

• Middelgrote werkgevers (met een loonsom van meer dan 10 en gelijk of minder dan 100 
keer het gemiddelde premieplichtige loon per werknemer) betalen een gewogen gemiddelde 
van sectorpremie en individuele premie. Hoe groter het bedrijf, hoe groter de individuele 
toerekening. De grens middelgroot ligt voor 2014 tussen € 314.000,- tot en met                         
€ 3.140.000,- (kijkend naar de premieplichtige loonsom van 2013). 

• Grote werkgevers (meer dan 100 keer het gemiddelde premieplichtige loon per werknemer) 
betalen een premie op individueel niveau. Grote bedrijven zijn bedrijven met premieplichtig 
loon > € 3.140.000,-.  
 

 

 

 

https://www.verefi.nl/wp-content/uploads/2014/09/parameters-werkhervattingskas-2015-stcrt-2014-24873.pdf
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In schema ziet dit er als volgt uit: 

 

De hoogte van de gedifferentieerde premie wordt door de Belastingdienst bepaald en aan het eind 
van het jaar middels een beschikking naar de werkgever gecommuniceerd. De uitkeringen worden 
middels het T-2 principe doorbelast, dit betekent dat de uitkeringen twee jaar later aan de werkgever 
worden doorbelast. Indien een Ziektewetuitkering in 2013 heeft gelopen zal deze dus in 2015 aan de 
werkgever worden doorberekend.  

ZW-flex: vangnetters zonder werkgever 
De ZW-flexgroep heeft alleen betrekking op de ZW-vangnetters (werknemers die tijdens ziekte uit 
dienst zijn gegaan) zonder werkgever. Het gaat dus om zieke uitzendkrachten, oproepkrachten, 
werklozen en werknemers met een arbeidsovereenkomst voor bepaalde of onbepaalde tijd van wie 
de arbeidsovereenkomst rechtsgeldig is beëindigd. Indien de werknemer eerst in de WW 
(Werkloosheidswet) heeft gezeten en vervolgens overgaat naar de Ziektewet, wordt hij niet 
toegerekend aan de laatste werkgever.  
 
De ZW-flexpremie is van toepassing op:  

• Medewerkers die na 1 januari 2012 ziek uit dienst zijn gegaan en waarvan de eerste 
uitkeringsdag ligt na 2012. Voor 2015 worden toegerekend de uitkeringen in het jaar 2013;  

• Medewerkers die binnen 28 dagen na beëindiging van het contract arbeidsongeschikt zijn 
geworden en in de tussentijd geen WW uitkering hebben gehad; 

• Medewerkers met een fictieve dienstbetrekking, zoals thuiswerkers, stagiaires, 
provisiewerkers of uitzendkrachten.  

http://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/zakelijk/personeel_en_loon/personeel_in_uw_onderneming/nagaan_of_er_een_dienstbetrekking_is/wat_is_een_dienstbetrekking/fictieve_dienstbetrekking
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Nb. Alle ingegane ZW-uitkeringen voor de datum 1 januari 2012 zijn sectoraal gefinancierd. 

WGA-flex  
Indien de flex-werknemer vanuit de Ziektewet vervolgens ook nog instroomt in de regeling WGA 
(Werkhervatting gedeeltelijk arbeidsgeschikten), dan heeft deze instroom ook gevolgen voor de 
WGA-flex gedifferentieerde premie. Heeft het bedrijf een WGA-flex instroom ingegaan na het jaar 
2012 die in 2013 nog een uitkering heeft ontvangen, dan krijgt het bedrijf deze instromer in 2015 
toegerekend. Indien de WGA-instromer uit een vast dienstverband de WGA instroomt, dan wordt de 
uitkering toegerekend binnen de premie voor WGA-vast. 
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3. Parameters Werkhervattingskas  
 
De parameters zijn op 1 september 2014 gepubliceerd in de Staatscourant . Hierin vindt u ook de 
sectorale premies.  

Parameters WGA-vast  
De premies voor WGA-vast dalen licht. Er zijn geen grote verschuivingen. 

 

2014     2015 

Rekenpercentage     0,51%     0,50% 

Gemiddelde percentage    0,49%     0,48% 

Maximumpremie werkgevers   1,96%     1,92% 

Minimumpremie werkgevers  (*)  0,12%     0,12% 

Gemiddelde werkgeversrisicopercentage 0,27%     0,28% 

Correctiefactor werkgeversrisico   1,44     1,36 

> maximumpremie is 4 maal de gemiddelde premie. 
 

Parameters WGA-flex  
De WGA-flexpremie wordt berekend over alle WGA-flex instromers van 2012 en 2013. Het 
uitkeringsbedrag dat ze in 2013 uitbetaald kregen is daarbij bepalend. De premie is gestegen omdat 
er een extra jaar van nieuwe instromers is bijgekomen. Deze premie is verplicht, ook voor de 
bedrijven die eigenrisicodrager voor de WGA-vast  zijn. Vanaf 2016 worden WGA-vast en WGA-flex 
tot één premiestructuur samengevoegd.  

2014     2015 
Rekenpercentage     0,18%     0,25% 

Gemiddelde percentage    0,17%     0,24% 

Maximumpremie werkgevers  0,68%      0,96% 

Max. premie uitzendsector (sector 52)  3,28%     5,96% 

Minimumpremie werkgevers    0,04%     0,06% 

Gemiddelde werkgeversrisicopercentage 0,02%     0,06% 

Correctiefactor werkgeversrisico   2,00     2,00 

https://www.verefi.nl/wp-content/uploads/2014/09/parameters-werkhervattingskas-2015-stcrt-2014-24873.pdf
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Parameters ZW-flex  
Een eigenrisicodrager voor de Ziektewet hoeft deze premie niet te betalen. 

Vooral voor middelgrote en grote bedrijven die een opslag op de rekenpremie betalen kan het zeer 
aantrekkelijk zijn om eigenrisicodrager Ziektewet te worden. De zogenaamde uitkeringslasten 
Ziektewet blijven achter bij het UWV en het bedrijf gaat alleen voor nieuwe zieken betalen. Zeer 
grote concerns (loonsom > € 10 miljoen) hebben met deze parameters veelal ook financieel voordeel 
om eigenrisicodrager te zijn voor de Ziektewet. Voor deze afweging is een maatwerkanalyse vereist 
die ook de  gevolgen voor de eigen organisatie aangeeft.  

2014     2015 
Rekenpercentage     0,34%     0,4% 

Gemiddelde percentage    0,31%     0,35%  

Maximumpremie werkgevers  1,24%     1,4% 

Max. premie uitzendsector (sector 52)  7,77%     7,08% 

Minimumpremie werkgevers    0,07%     0,08% 

Gemiddelde werkgeversrisicopercentage 0,10%     0,22% 

Correctiefactor werkgeversrisico  2,00     1,42 

 

Correctiefactoren onvolledige periode werkgever WGA-vast, WGA-flex en ZW-flex 
Er geldt een extra correctiefactor voor het individuele werkgeversrisico als de referteperiode 
waarover wordt gerekend onvolledig is. Voor 2015 wordt het werkgeversrisico vastgesteld over een 
periode van vijf jaar, dus over de jaren 2009 tot en met 2013. 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 correctiefactor onvolledige periode is bij een beschikbare periode van 
  WGA-vast  WGA-flex  ZW-flex 
1 jaar  5,00   2   2  
2 jaar  2,50   1   1 
3 jaar  1,66   1   1 
4 jaar  1,25   1   1 
 
Het individuele werkgeversrisico wordt vermenigvuldigd met deze correctiefactor.  
De formule voor de gedifferentieerde premieberekening is met deze correctiefactor als volgt: 
Rekenpercentage + correctiefactor werkgeversrisico ( [individueel werkgeversrisico * onvolledige 
jaren factor] -/- gemiddeld werkgeversrisico). 
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4. Berekening gedifferentieerde premie: opslag of korting op rekenpremie 
 

Elke gedifferentieerde premieberekening is gebaseerd op het principe dat er bij de rekenpremie een 
opslag of een korting komt. De opslag of de korting wordt bij grote bedrijven (loonsom >  
€ 3.140.000,-) volledig bepaald op de eigen instroom. Bij middelgrote bedrijven geldt een gewogen 
gemiddelde tussen de sector en het individuele risico van het bedrijf zelf. Bij kleine bedrijven geldt 
een branchepremie, dus wordt de hoogte van de opslag of korting bepaald door de branche-
instroom. 

Het T-2 principe  
Bij de berekening van het individuele werkgeversrisico geldt het T-2 principe. Het jaar T is het jaar 
waarvoor de premie wordt vastgesteld. Om voor de werkgever het individuele risico vast te stellen, 
gaat het UWV uit van de instromers in het ZW-vangnet of de WGA-flexuitkering van het jaar T-2 
(oftewel twee kalenderjaren eerder).  
 
Bij de vaststelling van de premiedifferentiatie voor het jaar 2015, wordt er dus gekeken naar de 
gedane uitkeringen in 2013. Bij de ZW-flex gaat het om nieuwe Ziektewetuitkeringen na 2012.  
 
Voor grote bedrijven geldt de volgende formule: 

Gedifferentieerde premie groot bedrijf = rekenpremie + opslag/korting  

• Berekening opslag of korting => correctiefactor werkgeversrisico  * (individuele 
werkgeversrisico minus gemiddeld risico) 

• Het individuele werkgeversrisico wordt voor het premiejaar 2015 berekend door de 
uitkeringslasten van uitkeringen ingegaan na 1 januari 2012 te nemen die in het jaar 2013 (T-
2) zijn uitbetaald en dat te delen door de gemiddelde loonsom van de laatst bekende vijf jaar 
(gemiddelde loonsom van de periode 2009-2013) en te vermenigvuldigen met 100%.   

De uitkomst van de gedifferentieerde premie wordt vervolgens vergeleken met de minimum- en 
maximum bandbreedte van de premies.  

 

Berekening gedifferentieerde premie middelgroot bedrijf  
De berekening voor middelgrote bedrijven ziet er als volgt uit: 
 
(1-C) x sectoraal bepaalde premie + C x individueel bepaalde premie  
 
De individueel bepaalde premie is de berekende gedifferentieerde premie voor grote werkgevers. De 
premie voor middelgrote werkgevers is een gewogen gemiddelde tussen de sectorale premie en de 
individueel berekende premie. 
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Hierbij geldt dat C is:   (Loonsom werkgever – Loonsomgrens klein) / ( Loonsomgrens hoog – 
Loonsomgrens klein) 
 

• Loonsomgrens klein staat voor 10 maal het gemiddelde premieplichtige loon (voor 2015 =  
€ 314.000) 

• Loonsomgrens hoog staat voor 100 maal het gemiddelde premieplichtige loon (voor 2015 - 
€ 3.140.000) 

 

Berekening gedifferentieerde premie klein bedrijf 
Hiervoor gelden de sectorale percentages gebaseerd op de schaderesultaten van de branche. Dus de 
opslag of de korting bovenop de rekenpremie wordt vastgesteld aan de hand van de branche-
instroom afgezet op het landelijk gemiddelde.  
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5. Rekenvoorbeelden  
 

Premievoorbeeld groot bedrijf (WGA-vast premie) 
Berekening gedifferentieerde premie : 0,50% (rekenpercentage) + opslag /korting 

Gemiddelde premieplichtige loonsom   : € 5.000.000,- 

Gedane WGA-uitkeringen in 2013  : € 50.000,- 

Individueel werkgeversrisico is 1%   (nl. 50.000 / 5.000.000 * 100%) 

Het individuele werkgeversrisico wordt vergeleken met het landelijk gemiddelde 
werkgeversrisicopercentage. Deze  is gegeven in de parameters op 0,28%. Het bedrijf doet het 
slechter dan gemiddeld, dus er volgt een opslag op de rekenpremie. Het verschil wordt ook nog 
vermenigvuldigd met de correctiefactor werkgeversrisico van 1,36 (zie parameters). 

Berekening opslag / korting :  1,36 * (1% - 0,28) = 0,97% 

Totale gedifferentieerde premie: 0,50% (rekenpercentage) + 0,97% (opslag) = 1,47% 

Deze valt binnen de minimum- en maximumgrens. 

Op www.verefi.nl  onder ‘rekentools’ vindt u de WGA calculator waarmee u eenvoudig berekeningen  
kunt maken, maar ook de afweging kunt maken in vergelijking met het eigenrisicodragerschap WGA.  
 
Premievoorbeeld middelgroot bedrijf met eigen WGA-schade 
Een middelgroot bedrijf met een loonsom van € 1.500.000,- is ingedeeld in de sector 14, de 
suikerverwerkende industrie. De sectorale premie voor WGA-vast bedraagt 0,82% (zie de tabel in de 
Staatscourant). 
 
Stel dat de individueel bepaalde premie voor WGA-vast uitkomt op 1,92% (maximale premie omdat 
hij één WGA-instromer heeft gehad die ook nog in 2013 een uitkering ontvangt).Middelgrote 
bedrijven komen bij één WGA-instromer bij de individueel bepaalde premie al snel uit op de 
maximale premie. 
 
C is: (Loonsom werkgever – Loonsomgrens klein) / ( Loonsomgrens hoog – Loonsomgrens klein) 
 
In dit voorbeeld   (1.500.000 – 314.000)/ (3.140.000 – 314.000) = 0,41967 
 
De Wet financiering sociale verzekeringen (Wfsv) bepaalt dat ook deze berekende C en alle andere 
berekeningen tussentijds naar beneden afgerond worden op 2 decimalen achter de komma, oftewel 
uitkomst 0,41. De berekende C laat zien dat de individueel bepaalde premie (in casus 1,92%) voor 
41% meetelt en de sectoraal bepaalde premie (in casus 0,82%) telt voor 59% mee.  
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De gedifferentieerde premie WGA-vast voor dit middelgrote bedrijf in 2015 bedraagt: 
(1-0,41) * 0,82% + 0,41 * 1,92% = 1,27% 
 
Bij middelgrote bedrijven: de eigen schade telt steeds iets zwaarder mee 
We nemen een voorbeeld van een grootwinkelbedrijf. De sectorpremie voor een grootwinkelbedrijf 
bij het UWV is 0,74%. Bedrijven tot € 314.000,- loonsom betalen dus deze premie ongeacht of ze wel 
of niet zelf schade hebben gehad. Worden de bedrijven groter dan geldt een gewogen gemiddelde  
van sectorale premie en individueel uitgerekende premie. Vanaf € 3.140.000,- loonsom geldt alleen 
nog een individuele premie (= groot bedrijf).  
 
We laten hierna zien wat de gevolgen zijn voor de gedifferentieerde WGA-premie (gebaseerd op de 
parameters van 2015) als het bedrijf schade krijgt. Bij grotere bedrijven boven de € 1.500.000 hoeft 
één schade niet direct te leiden tot de maximale individueel bepaalde premie. Bij deze onderstaande 
berekening is uitgegaan van de maximale bandbreedte.  
 

Loonsom 
Zonder 
schade 

Met 
schade(s) 

 €     300.000  0,74% 0,74% 
 €     400.000  0,72% 0,78% 
 €     500.000  0,71% 0,82% 
 €     600.000  0,68% 0,86% 
 €     700.000  0,66% 0,89% 
 €     800.000  0,63% 0,94% 
 €     900.000  0,61% 0,97% 
 € 1.000.000  0,59% 1,02% 
 € 1.100.000  0,57% 1,06% 
 € 1.200.000  0,55% 1,11% 
 € 1.300.000  0,53% 1,14% 
 € 1.400.000  0,51% 1,19% 
 € 1.500.000  0,49% 1,23% 
 € 1.600.000  0,46% 1,27% 
 € 1.700.000  0,44% 1,32% 
 € 1.800.000  0,42% 1,36% 
 € 1.900.000  0,40% 1,41% 
 € 2.000.000  0,37% 1,43% 
 € 2.100.000  0,35% 1,48% 
 € 2.200.000  0,33% 1,52% 
 € 2.300.000  0,30% 1,56% 
 € 2.400.000  0,29% 1,60% 
 € 2.500.000  0,26% 1,65% 
 € 2.600.000  0,25% 1,69% 
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 € 2.700.000  0,22% 1,73% 
 € 2.800.000  0,20% 1,77% 
 € 2.900.000  0,18% 1,82% 
 € 3.000.000  0,15% 1,86% 
 € 3.100.000  0,13% 1,89% 
 € 3.200.000  0,12% 1,92% 
 € 3.300.000  0,12% 1,92% 

 

Rekenvoorbeeld middelgroot bedrijf ZW-flex 
• Agrarisch bedrijf: sectorale ZW-premie 0,32% 
• Gemiddelde loonsom werkgever: € 1.000.000 
• ZW-uitkeringen in 2013: € 5.000 
• Individueel werkgeversrisico wordt dan 5.000 / 1.000.000 * 100% = 0,5% 

Berekening opslag: 1,42 * (0,5% - 0,22%) = 0,39% 
• Gedifferentieerde Premie ZW-flex grote bedrijven is bij een werkgeversrisico van 0,5 als 

volgt: 0,40% (rekenpercentage) + 0,39 (opslag) = 0,79% 
(valt binnen maximale bandbreedte) 

Bij een middelgroot bedrijf telt een gewogen gemiddelde van sectoraal en individueel bepaalde 
premie. De verhouding hiertussen rekenen we uit met de C-formule: 

Berekening van de C : ( 1.000.000 -/- 314.000) / (3.140.000 -/- 314.000)  = 0,24 

Oftewel de gedifferentieerde premie bestaat uit 24% van de individueel bepaalde premie en 76% van 
de sectorale premie. De tussentijdse resultaten van het sectoraal bepaalde deel en individueel 
bepaalde deel worden normaal afgerond (dus niet afgekapt). Bijv. 0,1896% wordt 0,19%. 

Sectoraal deel    : 0,76 * 0,32% = 0,24%   

PLUS Individueel deel  : 0,24 * 0,79% = 0,19% 

Gedifferentieerde premie : 0,24% + 0,19% = 0,43% 

Bedrag aan te betalen gedifferentieerde ZW-premie is dan 0,43% maal gemiddelde loonsom à 
 € 1.000.000,-  = € 4.300,-. 

 

Rekenvoorbeeld groot bedrijf  ZW-flex  
Gemiddelde premieplichtige loonsom € 10.000.000 

ZW-flex uitkeringen in 2013: € 63.000  

Individueel werkgeversrisico = 0,63%  (berekening is 63.000/10.000.000 *100%) 
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Deze wordt afgezet tegenover het landelijk gemiddelde ZW-flex risico van 0,22%, dus het bedrijf 
krijgt een opslag omdat het individuele werkgeversrisico hoger is dan het landelijk gemiddeld 
werkgeversrisico. Het verschil wordt nog gecorrigeerd met de correctiefactor werkgeversrisico die 
gegeven is op 1,42. 

Berekening opslag: 1,42 * (0,63% - 0,22%) = 0,58% 

Gedifferentieerde premie: 0,40% (rekenpercentage) + 0,58% (opslag) = 0,98%  

De premie valt binnen de minimum en maximumpremies . 

Premieberekeningen kunt u ook maken met de praktische tools op de VeReFi site.  

 

Rekenvoorbeeld groot bedrijf WGA-flex 
Gemiddelde premieplichtige  loonsom € 30.000.000 

WGA-flex uitkeringen in 2013: € 24.000 

Individueel werkgeversrisico = 0,08% 

Berekening opslag: 2 * (0,08% - 0,06%) = 0,04% 

Gedifferentieerde premie: 0,25% (rekenpercentage) + 0,04% (opslag) = 0,29% 

De premie valt binnen de minimum en maximumpremies  

 

Minimumpremie voor ZW-flex en WGA-flex bij grote bedrijven zonder schade 
Er gelden verschillende parameters voor WGA-vast, WGA-flex en ZW-flex.  Bij deze parameters wordt 
een minimum bandbreedte van de premie genoemd. Bij WGA-vast en ZW-flex is in 2015 dit ook de 
minimumpremie. Bij WGA-flex valt de werkelijk berekende premie hoger uit dan de 
minimumbandbreedte. De uitkomst van de formule is bepalend.  

Uitwerking in de formule rekening houdend met een individueel werkgeversrisico van 0%: 

• ZW-flex: 0,40% (rekenpercentage) + 1,42 * (0% - 0,22%) =  0,08%. Deze berekende premie is 
exact gelijk aan de genoemde minimumpremie.  

• WGA-flex: 0,25% (rekenpercentage) + 2 * (0% - 0,06%) = 0,13%. Grote bedrijven zonder 
schade betalen 0,13%. Dit moet verplicht betaald worden. Eigen risicodragerschap is in 2015 
niet mogelijk. 
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6. Huidige situatie eigenrisicodragerschap WGA-vast en/of ZW-flex 
 

In 2015 is het niet mogelijk om voor de WGA-flex eigenrisicodrager te zijn. Op dit moment geldt 
alleen voor WGA-vast en ZW-flex het zogenaamde hybride systeem waarbij er een 
keuzemogelijkheid is tussen het publieke bestel (UWV) of zelf het eigen risico dragen al dan niet met 
een private verzekering.  

Eigenrisicodragerschap Ziektewet  
Het eigenrisicodragerschap voor de Ziektewet is al mogelijk sinds 2003. Dit werd met name gedaan 
door de uitzendsector. Sinds 2014 zien we dat veel grote concerns eigenrisicodrager voor de 
Ziektewet zijn geworden. Alleen al de op dat moment geldende minimumpremie van 0,14% was 
dermate hoog dat ze daarvoor beter zelf het risico konden gaan dragen. Bovendien kunnen bedrijven 
‘schoon’ overgaan van het UWV naar het eigenrisicodragerschap. Dit betekent dat als er al 
Ziektewetuitkeringen zijn geweest en het bedrijf kiest voor het eigenrisicodragerschap, ze deze 
lasten niet meer toegerekend krijgen. Eventuele staartlasten van lopende Ziektewetuitkeringen 
blijven achter bij het UWV.  

In de markt van ZW-flex is het aantal eigenrisicodragers in 2014 maar liefst toegenomen tot 24% van 
de loonsom (was 6% in 2013). Het UWV verwacht dat de stijging van het marktaandeel van 
eigenrisicodragers in 2015 doorgroeit naar 34%. Met name grote werkgevers worden 
eigenrisicodrager.  In 2014 zijn 5.300 werkgevers eigenrisicodrager (loonsom € 47 miljard). In 2013 
waren dit er 1.500 (loonsom € 12 miljard).  

Eigenrisicodragerschap WGA 
Voor de WGA is deze situatie anders. We zien hier geen stijging van het aantal eigenrisicodragers, 
maar juist een forse afname. In 2013 en 2014 zijn ca. 8000 werkgevers teruggekeerd naar het UWV 
terwijl slechts 300 werkgevers ervoor kozen om eigenrisicodrager WGA te worden.   

Ook zijn er grote verschillen tussen inlooprisico en uitlooprisico tussen WGA en ZW. Sinds de komst 
van de BeZaVa mag alleen een klein bedrijf (<€ 314.000 loonsom) de WGA-staartlasten (al lopende 
WGA-uitkeringen) bij het UWV achterlaten. Middelgrote en grote bedrijven betalen wel de lopende 
schade voor WGA-vast. Dit is het zogenaamde inlooprisico. Verzekeraars hebben veelal dit risico 
meegefinancierd met een inloop-opslag bij de verzekering. Ook dragen werkgevers bij de WGA zelf 
het uitlooprisico en dit is weer verzekerd door de private verzekeraar.  

Het eigenrisicodragerschap voor de WGA is voor alle bedrijven mogelijk vanaf 2007. Dit was ook in 
2006 mogelijk voor grote bedrijven en voor degenen die al eigenrisicodrager waren voor de WAO: zij 
werden automatisch eigenrisicodrager voor de WGA tenzij ze aangaven dat niet te willen. 
Aanvankelijk liep het eigenrisicodragerschap niet zo hard, tot de jaren 2010 en 2011. Toen zijn veel 
werkgevers eigenrisicodrager voor de WGA geworden, omdat dat op dat moment een aantrekkelijke 
financiële afweging was. De private verzekeraars boden immers zeer scherpe premies aan.    
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Forse verliezen private verzekeraars 
Op die scherpe premies komen de private verzekeraars nu terug. Ze hebben forse verliezen geleden 
op de WGA- eigenrisicodragersportefeuille. Dit komt o.a. omdat er veel meer personen dan verwacht 
in de WGA zijn gekomen op basis van volledige maar niet duurzame arbeidsongeschiktheid.  Ander 
probleem is dat ze de premies voor het dekken van het inlooprisico veel te laag hebben ingeschat. 
Het inlooprisico ontstaat wanneer er bij het sluiten van het contract al zieken en/of  WGA-instromers 
zijn.  Verzekeraars rekenden hiervoor een koopsom of premie- opslag, maar die is veel te laag 
vastgesteld.  

Bij de prolongatie van de eigenrisicodragersverzekeringen worden momenteel de tarieven dan ook 
fors verhoogd. Het resultaat is dat in 2013 en 2014 al ruim 8000 werkgevers weer zijn teruggekeerd 
naar het publieke bestel. Voor de private verzekeraars een zeer nadelige ontwikkeling want zij  
dragen wel het zogenaamde uitlooprisico binnen de verzekering. Indien iemand tijdens de 
contractperiode ziek is geworden en vervolgens in de WGA instroomt, dient de verzekeraar nog 
gedurende tien jaar te betalen.  

Terugkeer op minimumpremie WGA-vast bij UWV 
Stel een bedrijf is per 1 januari 2014 voor het WGA-vast risico teruggegaan naar het UWV. Op 31 
december 2013 is nog iemand  ziek geworden, die 104 weken later in de WGA instroomt (dus 29 
december 2015). Deze uitkering dient de verzekeraar nog gedurende tien jaar te betalen ondanks dat 
het contract al is beëindigd per 1 januari 2014. Het gevolg is dat werkgevers bij terugkeer naar het 
UWV de uitkeringen bij de private verzekeraar achterlaten en voor een minimale premie terugkeren 
naar het UWV.  

Lopende uitkeringen, die voor rekening van de private verzekeraar komen, tellen niet mee voor het 
UWV. Een werknemer die in 2014 ziek wordt en in 2016 de WGA instroomt, wordt vervolgens pas in 
2018 meegenomen in de gedifferentieerde premie. Hierdoor kunnen werkgevers gedurende vier jaar 
op een minimumpremie bij het UWV zitten. Het forse financiële voordeel op korte termijn maakt de 
keuze voor werkgevers eenvoudig. Gedurende een periode van ca. zeven tot acht jaar is de 
werkgever veel minder geld kwijt. Het argument dat je als eigenrisicodrager meer invloed op een 
effectieve re-integratie kan uitoefenen speelt voor werkgevers minimaal mee in de afweging.  

Er is volop overleg geweest tussen het Verbond van Verzekeraars en het ministerie van Sociale Zaken 
over het feit dat er geen sprake is van een gelijk speelveld. Het Verbond van Verzekeraars maakt zich 
uiteraard zorgen over deze ontwikkelingen. Het grote verschil in minimumpremie heeft er immers 
toe geleid dat het aandeel eigenrisicodragers in de loonsom in 2014 is gedaald naar grofweg het 
niveau van 2010. Er keerden 8000 werkgevers terug naar het UWV, terwijl er minder dan 300 
eigenrisicodrager werden. De verzekeraars zijn met het verlies achtergebleven. Een verlies dat is 
geraamd op minimaal 1,5 miljard euro! En dan is het uitlooprisico nog niet volledig in beeld oftewel 
het verlies kan over de 2 miljard euro gaan uitkomen.  

Er zijn verzekeraars die vanwege dit ongelijke speelveld en de megaverliezen gestopt zijn met het 
verzekeren van het eigen risicodragerschap of ze zijn de portefeuille gaan afbouwen. Voorbeelden 
zijn Delta Lloyd, de Goudse en Allianz. De overgebleven verzekeraars hebben tot nu toe nog geen 
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uitspraken gedaan of en hoe ze het WGA-risico blijven verzekeren ook na 2016. Vanaf 2016 komt 
immers ook het risico erbij van een flex-werknemer die ziek wordt en vervolgens in de WGA komt.  

Opnemen van WGA-voorzieningen op de balans? 
Als bedrijven zijn teruggekeerd op de minimumpremie bij het UWV, geeft dit een onjuist beeld van 
het werkelijke risico. Ze betalen er niet voor maar de schade ontstaat wel. Elke zieke werknemer die 
in de WGA instroomt kost de werkgever geld! Deze schade bestaat dus wel maar wordt vooruit 
geschoven naar de toekomst toe. Het gevolg is dat jaren later een cumulatief effect ontstaat en de 
rekening alsnog betaald moet worden. Er is nu overleg gaande dat grote bedrijven die naar het UWV 
zijn teruggekeerd, maar wel jaarlijks WGA-instroom hebben, voorzieningen moeten gaan opnemen 
op de balans. Zo wordt voorkomen dat ze straks verrast worden door dit cumulatieve effect van de 
WGA-schade. Berekeningen hiervoor kunnen worden gemaakt door gespecialiseerde adviseurs 
(intermediair). VeReFi heeft hiervoor een praktische tool ontwikkeld samen met Tonac, een 
gerenommeerd actuarieel adviesbureau.  

Terugkeer van privaat naar publiek bij de Ziektewet  
Vanaf 1 januari 2015 geldt dat als een bedrijf dat ZW-eigenrisicodrager is en wil terugkeren naar het 
UWV, niet meer terugkeert op de minimale premie voor schone bedrijven. UWV kan daardoor 
namelijk in de problemen komen, omdat direct na terugkeer al Ziektewetuitkeringen kunnen 
ontstaan. De minimumpremie van een schoon bedrijf staat niet in verhouding tot het risico, aldus de 
minister. Daarom is in maart 2014 aangekondigd dat per 1 januari 2015 een terugkeerpremie geldt 
die meer in verhouding staat tot het ZW-risico. 

Het Verbond van Verzekeraars pleit er nog steeds voor dat de minister dit beleid consequent 
doortrekt en dat er eenzelfde regel komt voor WGA-terugkeerders. Maar omdat daar niet het UWV 
het uitkeringsrisico (oftewel het forse verlies) draagt, maar de verzekeraars, wordt er niet 
ingegrepen. De minister heeft wel beloofd om ‘zo nodig maatregelen te treffen ter borging of 
verbetering van de concurrentieverhoudingen’. Een vaak voorgestelde mogelijkheid is dat een bedrijf 
dat terugkeert naar het UWV niet meer op de minimumpremie uitkomt, maar altijd de rekenpremie 
gaat betalen (geen korting en geen opslag). Dit is nu niet het geval en we zullen voor u de discussie 
blijven volgen.  

Is het zinvol voor kleine bedrijven om eigenrisicodrager te zijn? 
Voor kleine bedrijven is er sinds de komst van de BeZaVa veel veranderd. Ze hebben alleen nog te 
maken met een sectorale premie en worden dus niet meer afgerekend op de eigen schade. De opslag 
of korting op de rekenpremie wordt bepaald voor de hele sector en niet individueel berekend over 
het eigen bedrijf. Ook bij de middelgrote bedrijven tot ca. 1 miljoen loonsom telt de sectorale premie 
het zwaarste mee. Bij 1 miljoen loonsom wordt er een gewogen gemiddelde berekend waarbij de 
sectorpremie voor 76% meetelt en de individueel berekende premie voor 24% meetelt.  

De vraag is dus wat te doen met kleine bedrijven en de ‘kleinere’ middelgrote bedrijven. De private 
verzekeraar kijkt ook voor een groot deel naar de sectorrisico’s. De premieverschillen zullen derhalve 
niet groot meer zijn en momenteel blijkt zelfs dat de private verzekeringspremies behoorlijk hoger 
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liggen dan de sectorale premies bij het UWV. Het is voor kleine bedrijven dan ook realistisch de 
afweging te maken om weer terug te gaan.  

Het kernverschil los van de premie, is dat de WGA-eigenrisicodrager zelf verantwoordelijk blijft voor 
de re-integratie van de WGA-gerechtigde. Daar dienen allerlei activiteiten voor ondernomen te 
worden. De private verzekeraars zeggen dit beter te doen dan het UWV. Het UWV heeft nauwelijks 
nog re-integratiebudgetten en mankracht om gericht met re-integratie bezig te zijn voor de WGA-
gerechtigde. Voor de werknemer zelf zou de werkgever volgens de verzekeraars dus beter bij de 
private sector kunnen zitten.  Afgelopen jaar hebben we ook gezien dat veel werkgevers tot ca. 20 – 
25 man personeel zijn teruggekeerd naar het UWV.  

Controleer de gedifferentieerde premies of rekeningen aan de eigenrisicodrager 
Eind november van elk jaar ontvangen bedrijven de beschikking met de premie voor de 
gedifferentieerde premie Werkhervattingskas voor het nieuwe kalenderjaar. Bent u eigenrisicodrager 
dan is het belangrijk deze beschikking goed te controleren. Let bijvoorbeeld op dat u voor de WGA-
vast niet dubbelop betaalt. De gedifferentieerde premie WGA-vast moet op nul euro staan.  
 
In de praktijk blijkt dat ca. twaalf procent van de beschikkingen gebaseerd is op onjuiste 
uitkeringsgegevens of dat er bij de WGA-vastpremie nog uitkeringen worden doorbelast van 
werknemers met een tijdelijk dienstverband die al voor de WIA-keuring uit dienst waren bij het 
bedrijf. Deze vallen onder WGA-flex. Alleen wanneer ze uit dienst zijn gegaan vanuit een vaste 
dienstbetrekking horen ze toegerekend te worden bij WGA-vast. Controleer dus dat niet dezelfde 
persoon twee maal wordt toegerekend! 
  
Op de voorzijde van de beschikking staat het adres van het belastingkantoor. Vraag bij hen de 
specificaties van de doorberekende WAO/WGA-uitkeringen op die aan u worden toegerekend. Let 
daarbij op dat er niet betaald hoeft te worden indien: 
• de no-riskpolis voor de werknemer van toepassing is; 
• de werknemer is uitgevallen en er een schuldige derde betrokken is die aansprakelijk is gesteld 

(regres). Voorwaarde is dat regres succesvol toegepast is binnen de eerste twee verzuimjaren en 
dat deze regresmogelijkheid ook is doorgegeven aan het UWV (dit kan alsnog!); 

• de werknemer niet bij het bedrijf in dienst is geweest maar wel op de lijst staat. 
 
Een fusie of splitsing moet altijd aan het UWV gemeld worden. Er zijn allerlei regels omtrent de 
overgang van een onderneming en het speelt ook een rol of het bedrijf wel of niet WGA-
eigenrisicodrager was. In het Handboek loonheffingen van de Belastingdienst wordt dit duidelijk 
toegelicht. Het is van belang om te controleren dat dit ook goed is gebeurd. 
 
Let op: ook de rekeningen die het UWV stuurt aan de WGA-eigenrisicodrager van uitkeringen van ex-
werknemers dienen gecontroleerd te worden op deze punten. Hiervoor heeft VeReFi de ZW/WGA-
flex Beschikking Controletool met voorbeeldbrieven om bezwaar te maken.  
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7. De werkgever betaalt de rekening 
De rekening van verzuim en arbeidsongeschiktheid is voor de werkgever, ook van de flex-
werknemers. Als ZW-eigenrisicodrager heeft u meer mogelijkheden om grip op deze kosten te 
houden. Maar, u bent dan ook verplicht om alle taken die bij de uitvoering van de Ziektewet horen 
uit te voeren. Denk aan de betaling van de uitkering en de begeleiding en re-integratie van de ex-
werknemer. Deze werkzaamheden kunt u eventueel wel uitbesteden aan gespecialiseerde bedrijven.    

Kiest u ervoor geen ZW-eigenrisicodrager te zijn, dan is het advies om in ieder geval bij de 
arbeidsovereenkomsten een postcontractueel re-integratiebeding op te nemen. Hierin maakt u de 
afspraak dat u de werknemer nog blijft begeleiden bij de re-integratie als deze ziek uit dienst gaat of 
binnen 28 dagen na einde dienstverband ziek wordt. In hoeverre een dergelijk beding stand houdt bij 
de rechter, is nu echter nog niet bekend.  

Gezien de enorme financiële belangen, zal het duidelijk zijn dat u alle geldstromen rondom verzuim 
en arbeidsongeschiktheid goed moet controleren. Kijk ook met uw adviseur zorgvuldig of het 
eigenrisicodragerschap voor de Ziektewet en WGA aantrekkelijk is. Ons VeReFi kennisplatform biedt 
alle adviseurs en werkgevers hiervoor de juiste kennis en praktische tools.   
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