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1. Inleiding 
 

Bij overgang van onderneming wordt veelal een Due Diligence Onderzoek (DDO) ingesteld om de 

(financiële) gevolgen van overgang van onderneming in kaart te brengen. Vaak wordt daarbij geen 

aandacht besteed aan de financiële gevolgen voor de WGA-verplichtingen. Niettemin zijn de 

gevolgen vaak groot, zeker ook omdat de WGA-schade maximaal tien jaar lang wordt toegerekend. 

Dit kan leiden tot grote schade voor de kopende partij. Het maakt daarbij niet uit of het gaat om 

overname van een kleine of (middel)grote onderneming. 

Als vooraf bekend is wat de financiële gevolgen voor de WGA-verplichtingen zijn, kan er gekeken 

worden hoe dit in de koop/verkoopovereenkomst geïmplementeerd kan worden. In deze whitepaper 

vindt u een handig beslisschema dat hierbij kan helpen. 

Dit schema en een bijbehorende Excel-applicatie die de gevolgen doorrekent, is ontwikkeld door Ralf 

de Haas, voor zijn afstudeerscriptie voor de opleiding Post Bachelor Register Casemanagement. Deze 

whitepaper is een aangepaste versie van zijn scriptie.  

Wil u meer weten over dit onderwerp, dan kunt u contact opnemen met Ralf de Haas, De Haas AAB 

B.V. via 0620-443451 of info@dehaasaab.nl  

 

 

  

mailto:info@dehaasaab.nl
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2. Wettelijk kader 
 

Om duidelijk te krijgen aan wie de WGA-lasten worden toegerekend bij overgang van onderneming, 

nemen we eerst het wettelijk kader onder de loep. In Artikel 82 WIA en Artikel 2.15 Besluit Wfsv 

vinden we wie het risico op de WGA-verplichtingen moet dragen na overgang van onderneming. 

Hierbij is zijn twee vragen van belang: 

1. Betreft het een gedeeltelijke of gehele overgang van onderneming? 

2. Is de overdrager en/of de verkrijger eigenrisicodrager voor de WGA? 

In totaal zijn er zo acht mogelijke scenario’s. 

Overgang van de gehele onderneming 

Bij overgang van een gehele onderneming zijn de volgende scenario’s mogelijk: 

 De verkrijger is geen 

eigenrisicodrager 

De verkrijger is wel 

eigenrisicodrager 

De overdrager is geen 

eigenrisicodrager 

Artikel 2.15 lid 1 besluit Wfsv 

De WGA-uitkeringen worden 

toegerekend aan verkrijger en 

in de gedifferentieerde premie 

meegenomen. 

Artikel 82 lid 3 onder a WIA 

De verkrijger betaalt de WGA-

uitkeringen. 

De overdrager is wel 

eigenrisicodrager 

Artikel 82 lid 3 onder b WIA 

De verkrijger betaalt de WGA-

uitkeringen.* 

** 

Artikel 82 lid 3 onder b WIA 

De verkrijger betaalt de WGA-

uitkeringen.* 

Tabel 1 (van Zijl, Tabel 1, 2016) 

*In de praktijk blijken verzekeraars van de overdrager/eigenrisicodrager na overgang van 

onderneming de uitkering te blijven verstrekken, ondanks dat de verzekerde werkgever dus wettelijk 

niet meer verplicht is de WGA-uitkering te betalen. Verzekeraars beschouwen de betaling van deze 

uitkering als verzekerd uitlooprisico. 

**Op grond van het bepaalde in artikel 2.11 lid 2 jo. artikel 2.5 lid 1 onder h Besluit Wfsv worden 

echter bij bepaling van de hoogte van de gedifferentieerde premie van de verkrijger de WGA-

uitkeringen van de (ex)werknemers van de overdrager mede in aanmerking genomen. Deze bepaling 

omtrent de ‘terugkeerpremie’ kent geen uitzondering voor het geval van overgang van onderneming 

(geregeld in Artikel 2.15 Besluit Wfsv). 
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Op grond van het overgangsrecht zal het bovengenoemde effect zich niet voordoen bij 

werkgevers/verkrijgers van een onderneming die uiterlijk op 1 juli 2015 publiek verzekerd waren, 

omdat dan het oude recht van toepassing is.  

Overgang van een deel van de onderneming 

Bij overgang van een deel van een onderneming zijn de volgende scenario’s mogelijk: 

 De verkrijger is geen 
eigenrisicodrager 

De verkrijger is wel 
eigenrisicodrager 

De overdrager is geen 
eigenrisicodrager 

Artikel 2.15 lid 2 Besluit Wfsv 
 
De WGA-uitkeringen worden 
pro rato toegerekend aan 
zowel overdrager als verkrijger 
naar evenredigheid van de 
loonsom en in de 
gedifferentieerde premie 
meegenomen. 

Artikel 82 lid 4 WIA 
 
De verkrijger betaalt een deel 
van de WGA-uitkeringen (naar 
evenredigheid van loonsom). 

De overdrager is wel 
eigenrisicodrager 

Artikel 82 lid 5 WIA 
 
De overdrager betaalt de 
WGA- uitkeringen. 

Artikel 82 lid 5 WIA 
 
De overdrager betaalt de 
WGA- uitkeringen. 

Tabel 2 (van Zijl, Tabel 2, 2016) 

Jurisprudentie: wanneer gedeeltelijke of volledige overgang? 

Opvallend is dat Artikel 82 WIA een onderscheid maakt tussen een volledige overgang van 

onderneming en een gedeeltelijke.  

Artikel 662 van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek maakt echter geen onderscheid tussen een 

volledige en gedeeltelijke overgang van onderneming. In lid 3 staat: “Voor de toepassing van deze 

afdeling wordt een vestiging of een onderdeel van een onderneming of vestiging beschouwd als een 

onderneming.”  

Dat maakt de vraag belangrijk wanneer er sprake is van een gedeeltelijke overgang van onderneming 

en wanneer van een volledige? Als de gehele onderneming wordt overgenomen, is er weinig 

discussie of het een volledige overgang betreft of een gedeeltelijke. Als bijvoorbeeld een lokaal 

tuincentrum wordt overgenomen door een grote landelijke organisatie, dan is er sprake van een 

volledige overgang van onderneming. Maar wat als het tuincentrum ook een afdeling heeft waar 

men een eetcafé uitbaat en deze in handen blijft van de lokale eigenaren na overgang van 

onderneming? Is er dan sprake van een volledige of gedeeltelijke overgang van onderneming?  

De Centrale Raad van Beroep deed een uitspraak over een dergelijk casus (Centrale Raad van Beroep 

11 november 2016, 15/2219 WIA). Deze uitspraak bevestigt dat de toerekening van WGA-lasten 

uitsluitend kan geschieden als er sprake is van een overgang van onderneming in de zin van artikel 

662 van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek, alsmede in dergelijke overgang bij faillissement.  
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In de casus gaat het erom dat per 1 juli één van de zeven vestigingen van een uitzendbureau wordt 

overgenomen door verkrijger. De overige zes vestigingen worden onverminderd voortgezet door 

overdrager.  

 

In september 2009 is een ex-medewerker van het uitzendbureau, niet werkzaam bij de overgedragen 

vestiging, ziek geworden en per 13 september 2011 wordt aan haar een WGA-uitkering toegekend 

door UWV. 

In april 2013 besluit UWV dat de WGA-uitkering van de ex-werknemer voor 14.37 procent voor 

rekening komt van verkrijger en dat de uitgekeerde WGA-uitkering vanaf september 2011 tot aan  

1 mei 2013 voor een bedrag van € 7.414,68 wordt verhaald op verkrijger.  

Uit de beslissing van UWV kan worden afgeleid dat de overdrager geen eigenrisicodrager WGA was 

en de verkrijger wel. Alleen in deze situatie wordt namelijk de WGA-uitkering gedeeltelijk verhaald 

op verkrijger.  

De verkrijger stelt dat het hier echter niet gaat om gedeeltelijke overgang van onderneming, maar 

om een volledige overgang van onderneming van één van de zelfstandige vestigingen van het 

uitzendbureau. Hij stelt daarbij dat de WGA-uitkering van de ex-medewerker niet toegerekend zou 

moeten worden aan de overgenomen vestiging, daar de ex-medewerker op een andere vestiging 

werkzaam was. Zowel de Rechtbank Overijssel als de Centrale Raad van Beroep stelt de verkrijger in 

het gelijk.  

De rechtbank heeft bepaald dat het hier een overname betreft van gehele onderneming, aangezien 

alle activa van de betreffende vestiging zijn overgenomen en alle uitzendactiviteiten worden 

uitgevoerd door verkrijger. Daarnaast stelt de rechtbank dat er sprake is van een eigen omzet, 

administratie en management en de vestigingen onderling geen contact hadden.   

Het verweer door UWV in Hoger Beroep, dat zij zich baseren op informatie van de fiscus, waarbij 

voor overgang van onderneming sprake was van één aansluitnummer voor de loonheffingen en alle 

vestigingen tot één rechtspersoon behoorden, wordt door de Centrale Raad van Beroep (CRvB) 

verworpen.  

De CRvB refereert naar het begrip ‘overgang van onderneming’ in artikel 84 lid 3 en 4 WIA dat is 

ontleend aan artikel 7:662 BW, waarin is bepaald dat onder overgang wordt beschouwd: ‘de 

overgang van een geheel van georganiseerde middelen, dat bestemd is tot het ten uitvoer brengen 

van een al dan niet hoofdzakelijk economische activiteit, welk geheel bij die overgang zijn identiteit 

als een economische eenheid behoudt’. Volgens de CRvB heeft de rechtbank terecht geoordeeld dat 

de overgang van onderneming gezien moet worden als de overgang van een zelfstandige 

economische eenheid. En dat ex-werkneemster met de WGA-uitkering niet in deze economische 

eenheid werkzaam was. 



                                                                                 
 
 

 
VeReFi Whitepaper 27 – WGA-verplichtingen risico bij overgang 
onderneming  - 7 - 
Januari 2022 © CS Opleidingen 

 

Op 4 december 2019 deed de Centrale Raad van Beroep uitspraak over een andere casus (Centrale 

Raad van Beroep, 04 december 2019, 17/7684 WIA), waarin een geschil bestond omtrent de vraag of 

er sprake was van een gedeeltelijke, dan wel volledige overgang van onderneming. In de casus maakt 

een lyceum onderdeel uit van een vereniging. De vereniging is eigenrisicodrager in het kader van de 

WIA. Met ingang van 01 augustus 2014 is het lyceum overgegaan naar een stichting, eveneens een 

organisatie van verschillende scholen voor voortgezet onderwijs. 

De vereniging, overdragende partij, heeft bezwaar gemaakt tegen de toerekening, omdat als gevolg 

van de overgang van het lyceum naar de stichting de toerekening van de WGA-uitkering niet aan de 

vereniging zou moeten worden opgelegd, maar aan de stichting. De vereniging verwijst hierbij naar 

de uitspraak van de Centrale Raad van Beroep 11 november 2016, 15/2219 WIA, zoals hierboven 

beschreven. Zij zijn van mening dat er sprake is van de volledige overgang van een zelfstandig deel 

van de onderneming. 

UWV stelt zich op het standpunt dat slechts een deel van de onderneming is overgegaan naar de 

stichting en daarom de betaalplicht bij de vereniging als eigenrisicodrager blijft. Het UWV stelt dat 

het socialeverzekeringsrecht niet op een lijn kan worden gesteld met het arbeidsrecht, nu het 

arbeidsrecht geen onderscheid kent tussen gehele en gedeeltelijke overgang van onderneming.  

Het UWV volgt de rechtbank in het oordeel dat met de overdracht van het lyceum aan de stichting 

voldaan wordt aan de voorwaarden voor een overgang van onderneming in de zin van artikel 7:662, 

derde lid, van het BW. Volgens het UWV moet vervolgens echter beoordeeld worden of sprake is van 

een gehele of gedeeltelijke overgang van onderneming. Op grond van artikel 84, vijfde lid, van de 

Wet WIA moet dit worden bezien vanuit de overdragende werkgever. De vereniging is de 

overdragende werkgever en volgens het UWV heeft zij met de overdracht van het lyceum een deel 

van haar onderneming overgedragen. Na de overdracht is de vereniging als werkgever blijven 

voortbestaan. Het UWV stelt zich op het standpunt dat hiermee sprake is van een gedeeltelijke 

overgang van onderneming als bedoeld in het destijds geldende artikel 84, vijfde lid, van de Wet 

WIA, waardoor de vereniging verantwoordelijk blijft voor betaling van de WGA-uitkering. 

De CRvB stelt dat het UWV terecht naar voren heeft gebracht dat het socialeverzekeringsrecht niet 

op een lijn gesteld worden met het arbeidsrecht en is de keuze van de vereniging om 

eigenrisicodrager te worden gebaseerd op de socialeverzekeringswetgeving. Uit artikel 7:662 van het 

BW volgt niet de wijze van toerekening van uitkeringslasten. Daarom is voor de toerekening van een 

WGA-uitkering niet alleen bepalend of bij overgang van een zelfstandige economische eenheid in 

civielrechtelijke zin sprake is van een overgang van onderneming, maar ook de vraag of sprake is van 

overgang van een deel van de onderneming in sociaalverzekeringsrechtelijke zin.   

Die laatste vraag moet worden beantwoord in het kader van artikel 84, vijfde lid, van de Wet WIA. 

Mede gelet op de wetsgeschiedenis heeft het UWV terecht gesteld dat die vraag beantwoord moet 

worden vanuit het perspectief van de overdragende werkgever. Daarbij moet gelet op de 

begripsbepaling in artikel 1 van de Wet WIA onder werkgever worden verstaan de werkgever in de 
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zin van de Wet financiering sociale verzekeringen. In het geval van de overdracht van het lyceum is 

de vereniging die werkgever. 

Met de overgang van het lyceum van vereniging naar stichting is een deel van de onderneming 

vereniging, namelijk één school, overgegaan. De vereniging is bij de overdracht van het lyceum voor 

het overige, namelijk als onderneming met nog andere scholen, blijven bestaan. Daarom is, anders 

dan de Raad heeft overwogen in de genoemde uitspraak van 11 november 2016, sprake van de 

overgang van een deel van de onderneming, als bedoeld in artikel 84, vijfde lid, van de Wet WIA, 

zoals geldend op de datum in geding. Hiermee is gegeven dat het UWV de WGA-uitkering van 

werkneemster terecht aan de vereniging heeft toegerekend. 

In 2021 keert de Centrale Raad van Beroep weer terug naar de uitspraak van 11 november 2016. In 

de arresten CRvB 25 augustus 2021, 19/2117 WIA en CRvB 3 augustus 2021, 16/6882 WIA is de Raad 

weer op lijn van de jurisprudentie van vóór de uitspraak over het Lyceum uit 2019 teruggekeerd. Het 

UWV is vooralsnog van mening dat de doctrine die het UWV volgt in de uitspraak van het Lyceum uit 

2019 nog steeds van toepassing is. Bij de beoordeling of er sprake is van volledige of gedeeltelijke 

overname bekijkt UWV het nog steeds vanuit de positie van de overdrager. Blijven er 

bedrijfsactiviteiten of mensen achter bij overdrager, dan is er volgens UWV sprake van een 

gedeeltelijke overname. 

Conclusie 

Bij overgang van onderneming dient dus niet gekeken te worden naar hoe de entiteit is ingericht en 

of de entiteit de inhoudingsplichtige is voor de loonheffing, maar naar de werkelijke omstandigheden 

of een vestiging onderdeel uitmaakt van een groter geheel of dat het een zelfstandige onderneming 

is met een eigen omzet, administratie en management.  

Gevolgen 

Binnen artikel 662 van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek wordt geen onderscheid gemaakt tussen 

een gedeeltelijke of gehele overgang van onderneming, terwijl daar in de wet WIA wel sprake van is. 

De uitspraken van de CRvB zorgen voor meer werk voor Belastingdienst en UWV.  

Bij bepaling van het WGA-risico zal door UWV en Belastingdienst niet gekeken moeten worden naar 

de administratie aan welk aansluitingsnummer de WGA-uitkering is gekoppeld, maar naar de 

inhoudelijke vraag welke economische eenheid de bron van de arbeidsverhoudingen is. 

 

Zolang het UWV een afwijkend standpunt hanteert dan de Centrale Raad van Beroep in haar laatste 

uitspraken, zal een gang naar de rechtbank in veel gevallen noodzakelijk zijn om de “juiste” 

toerekening verwezenlijkt te krijgen. 

Hiaat in wetgeving  

Zoals eerder beschreven is in de WIA geregeld dat een werkgever die een eigenrisicodrager 

overneemt waar WGA-schade is, opdraait voor de betaling van de WGA-uitkering (art. 82 lid 3 onder 

b WIA). Bij een overname weigerde een verkrijger echter de WGA-uitkering te betalen. Het UWV 
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betaalde daarom de uitkering aan de werknemer en bracht deze vervolgens in rekening bij de 

verkrijger. Artikel 84 lid 3 WIA bepaalt immers dat wanneer een eigenrisicodrager de uitkering niet 

betaalt, het UWV dat doet en de uitkering verhaalt op de werkgever. 

De verkrijger maakte echter bezwaar en ging daarna ook in beroep. De verkrijger stelde dat de WIA 

geen ruimte biedt om de uitkering bij de niet-eigenrisicodrager te verhalen. Hij werd hierin in het 

gelijk gesteld door de rechter. Ook in hoger beroep wordt de verkrijger in het gelijk gesteld (Centrale 

Raad van Beroep 11 mei 2021, 19/698 WIA). 

In de Verzamelwet SZW van 2020 is dit hiaat in de WIA-wetgeving hersteld. Het UWV heeft sinds 

2020 daardoor de mogelijkheid om bij de verkrijger, WG -eigenrisicodrager of niet, de door UWV 

betaalde WGA schade te verhalen.  

Uitlooprisico 

Wanneer een eigenrisicodrager volledig wordt overgenomen is de verkrijger financieel 

verantwoordelijk voor de in het verleden bij overdrager ontstane WGA-uitkering, artikel 82 lid 3 

onder b WIA. Indien overdrager verzekerd was voor deze uitkeringen, kan verkrijger de claim dan nog 

neerleggen bij deze verzekeraar? De rechtbank Den Haag boog zich begin 2021 over een dergelijke 

situatie, ECLI:NL:RBDHA:2021:2764. In casus stelt de rechtbank o.a. het volgende: Artikel 6:249 BW 

bepaalt dat de rechtsgevolgen van een overeenkomst mede gelden voor de rechtsverkrijgenden 

onder algemene titel, tenzij uit de overeenkomst iets anders voortvloeit.  

Daarnaast is bepalend of de overdrager voor de overgang al een vordering toekwam op de 

verzekeringsovereenkomst. De vraag die hiervoor beantwoord dient te worden is: op welk moment 

ontstaat een vordering onder de verzekeringsovereenkomst?  

In de voorwaarden was opgenomen: Op grond van artikel 10.2 NVS 516 02.15 “is verzekerd” de 

WGA-uitkering van de werknemer die op de eerste ziektedag van de wachttijd waaruit de WGA-

uitkering is ontstaan in dienstbetrekking stond tot de Verzekeringsnemer die op die dag verzekerd 

was. Het recht op uitkering onder de verzekeringsovereenkomst gaat echter niet direct in op de 

eerste ziektedag: artikel 10.2 NVS 516 02.15 bepaalt dat “het recht op uitkering” ingaat op het 

moment dat de werknemer aanspraak kan maken op een door de verzekeringnemer te verstrekken 

WGA-uitkering én de verzekeringnemer deze uitkering daadwerkelijk verstrekt, dan wel dat die 

uitkering door het UWV wordt betaald en op de verzekeringnemer wordt verhaald. Het recht op 

uitkering ontstaat dus 104 weken na de eerste ziektedag. Het is echter niet zeker dat na elke eerste 

ziektedag ook een recht op uitkering zal ontstaan: de werknemer kan beter worden voordat de 104 

weken zijn verstreken. 

De rechtbank is van oordeel dat deze constructie meebrengt dat op de eerste ziektedag van de 

werknemer een voorwaardelijke vordering tot uitkering jegens SMTB ontstaat; dit is een 

voorwaardelijke verbintenis in de zin van artikel 6:21 BW, die zich leent voor overgang onder 

algemene titel. 
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3. Praktijkvoorbeelden van financiële gevolgen  
 

De mogelijke financiële gevolgen van overgang van onderneming worden niet altijd (tijdig) 

onderzocht. Om inzicht te geven in wat de mogelijke financiële consequenties kunnen zijn, 

bespreken we drie casussen, waarbij de overgang van onderneming grote gevolgen had voor de 

WGA-verplichtingen. 

Casus 1 

Werkgever A is een kleine werkgever met acht medewerkers en is eigenrisicodrager voor de WGA. 

De loonsom bedraagt ca. € 260.000. Vanwege de goede resultaten en groei wil werkgever A graag 

uitbreiden.  

Werkgever B, ook een kleine werkgever met zeven medewerkers en een loonsom van ca. € 200.000, 

publiek verzekerd, heeft zijn bedrijf in dezelfde sector te koop staan.  

Werkgever A vraagt zijn adviseur om een waardebepaling te doen van bedrijf B. Er wordt in de 

waardebepaling geen rekening gehouden met de (historische) schadelast WGA. Beide partijen 

komen tot elkaar en onderneming B wordt overgenomen door A op 1 januari 2014. Beide BV’s blijven 

hun eigen identiteit behouden. 

Aan het einde van 2014 krijgt werkgever A het advies van zijn adviseur om onderneming B over te 

laten gaan in A. Dit bespaart € 5.000,- aan administratiekosten/jaarrekening. Dit gebeurt met 

terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2014. 

Binnen bedrijf B zijn drie medewerkers in het verleden in de WGA terechtgekomen. Conform artikel 

82 lid 3 onder a komen de WGA-lasten voor rekening van de overnemer. Op 27 februari 2017 krijgt 

Werkgever A dan ook de factuur van UWV ad. € 91.144,32. Ook kan hij zorgdragen voor de 

toekomstige WGA-uitkeringen van ex-werknemers van werkgever B voor een periode van totaal tien 

jaar.  

Als werkgever A besluit om terug te keren naar UWV, dan wordt bovengenoemde schade nogmaals 

deels doorbelast in de premiestelling i.v.m. de doorbelasting historische schadelast, de zogenaamde 

terugkeerpremie (UWV, 2016).  

 

Conclusie 

De extra kosten van een aparte administratie en extra jaarrekening wegen niet op tegen de ontstane 

kosten op de WGA-verplichtingen. Was dit vooraf bekend, dan zou het advies ook zijn om de twee 

aparte entiteiten in stand te houden. 
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Casus 2 

Accountantsbureau A is per 01 januari 2017 gesplitst in Accountantsbureau A (zestig procent) en 

Accountantsbureau B (veertig procent). Accountantsbureau A is eigenrisicodrager WGA in 2016 en 

heeft een loonsom van € 3.600.000.  

 

Er is sprake van overgang van onderneming in de zin van artikel BW 7:662. Conform de uitspraak van 

de Centrale Raad van Beroep is er sprake van een gedeeltelijke overgang van onderneming, 

aangezien er onderling contact is tussen de vestigingen, één administratie gevoerd wordt en er 

sprake is van een gezamenlijke omzet. 

 

Accountantsbureau A heeft twee instromers WGA, één in 2015 en één in 2017, beiden zijn flex-

medewerkers. Ten tijde van de eerste arbeidsongeschiktheidsdag van beide medewerkers viel de 

WGA-flex verzekering onder het publieke bestel (ERD flex-medewerkers is pas mogelijk vanaf 1 

januari 2017). De overdrager is daarom geen eigenrisicodrager voor de WGA-flex lasten. 

 

Accountantsbureau B heeft een eigenrisicodragerverzekering willen afsluiten tegen 0,79 procent van 

de gemaximeerde premieplichtige loonsom.  

 

Volgens het schema op pagina 6 zou de verkrijger (B) een deel van de WGA-uitkeringen naar 

evenredigheid van de loonsom dienen te betalen. 

Veertig procent van € 10.150 (salaris werknemer 1) en veertig procent van € 23.498 (salaris 

werknemer 2) wordt verhaald op B. 

Daarbij komt de premie WGA die betaald mag worden aan de verzekeraar à 0,79 procent van 

€ 1.440.000 = € 11.376 

Totaal aan WGA-kosten 2017: € 24.835 

Hierbij komt ook nog dat bij eventuele terugkeer naar UWV de historische schadelast meegenomen 

zal worden in de premiestelling. 

 

Zou B echter publiek verzekerd worden voor WGA, dan zouden zij conform WGA-calculator op 0,68 

procent komen. Kosten 2017 worden derhalve € 9.792. 

 

Naar aanleiding van dit advies wordt de garantieverklaring ingetrokken en is B vanaf 01-01-2017 

publiek verzekerd. 

 

Conclusie 

Het is bepalend waar en wanneer de WGA-schade is ontstaan en of dit een vaste of een flex-

medewerker betreft. Immers, voor flex-medewerkers gold een verplichte publieke verzekering tot 

aan 2017. Voor de toekomst is het dus van belang om een goed beeld te hebben van de historische 

schade voor 2017.   
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Casus 3 

Stichting R is een grote werkgever en neemt per 01-01-2016 een middelgrote stichting B over. 

Voor de overname is geen Due Diligence Onderzoek (DDO) uitgevoerd. Beleidmakers hebben ook 

geen idee wat de gevolgen kunnen zijn voor de WGA-premie, laat staan wat de financiële impact is. 

Op de vraag waarom er geen DDO is uitgevoerd voor de overname van Stichting B, is het antwoord: 

“Er zijn te veel facetten waar rekening mee gehouden moet worden, de kosten ervan worden 

daardoor te hoog”. 

 

Zowel Stichting R als Stichting B zijn publiek verzekerd voor de WGA-lasten en zijn nooit eerder ERD 

WGA geweest. Stichting R heeft een premieplichtige loonsom in 2015 van € 5.342.531 en Stichting B 

van € 436.427. Stichting B wordt volledig overgenomen per 01 januari 2016. 

 

In 2017 wordt het accountantsbureau gevraagd om de Whk-beschikking 2017 te controleren en 

inzicht te geven in de kosten WGA voor Stichting R. Stichting R is voorheen geen klant geweest bij het 

accountantsbureau. 

 

In 2017 is het WGA-percentage 2.49 procent. Met een verwachte loonsom 2017 van € 6.000.000 

bedragen de kosten WGA € 149.400 voor het jaar 2017. 

 

Wat waren de kosten WGA geweest als Stichting B niet zou zijn overgenomen? 

Schade € 68.976,86 

Gemiddelde loonsom € 5.223.949,20 

Premie: 2.12 procent 

Kosten bij loonsom € 5.550.000 = € 117.660 

 

Premie Stichting B 

Schade € 20.102,80 

Gemiddelde loonsom € 437.253,20 

Premie: 0.79 procent 

Kosten bij loonsom € 450.000 = € 3.555 

 

Totaal kosten 2017 € 121.215 

Verschil van € 28.185 

De schadelast van Stichting B is ontstaan in 2013, WGA-instroom in 2015 en wordt derhalve voor 10 

jaar meegenomen in de WGA-premieberekening van Stichting R. 

 

Conclusie 

Het overnemen van een kleine stichting/onderneming zorgt voor een onverwachte schadepost, 

waarvan de werkgever niet eens weet heeft gehad. Een gedegen DDO had dit inzichtelijk kunnen 

maken.  
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De kosten van een gedegen DDO zijn in verhouding met de ontstane extra kosten van € 28.185 voor 

alleen 2017 laag, laat staan in verhouding met de extra kosten over tien jaar.  

Als vooraf het DDO had plaatsgevonden zou het advies zijn geweest om Stichting B voort te zetten als 

zelfstandige entiteit. De extra kosten voor eigen administratie en extra jaarrekening wegen niet op 

tegen de bespaarde kosten op de WGA-lasten.   
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4. Beslisschema 
 

Gezien de financiële impact op de WGA-verplichtingen die een overgang van onderneming met zich 

mee kan brengen, is het raadzaam om de financiële gevolgen op de WGA-verplichtingen inzichtelijk 

te maken. Hiervoor heeft Ralf een Excel-applicatie ontwikkeld, waarbij gekeken is naar het wettelijk 

kader, wat de jurisprudentie zegt en welke zaken nog meer van invloed kunnen zijn. Een 

schematische weergave van deze applicatie staat op pagina 16.  

 

Vraag 1: Betreft het een gedeeltelijke of een volledige overgang van onderneming? 

Om deze vraag te beantwoorden moet niet gekeken worden naar de administratieve vraag aan welk 

aansluitingsnummer de WGA-uitkeringen gekoppeld zijn, maar naar de vraag of er sprake is overgang 

van onderneming in sociaalverzekeringsrechtelijke zin én naar de economische vraag of er sprake is 

van een gezamenlijke omzet, overleg tussen vestigingen en of er een gezamenlijke administratie 

gevoerd wordt. 

 

Vraag 2: Zijn overdrager en verkrijger wel of geen eigenrisicodrager? 

Na het beantwoorden van vraag 1 komen de volgende vragen aan de orde: 

Is overdrager ERD op het moment van overgang van onderneming? 

Is verkrijger ERD op het moment van overgang van onderneming? 

 

Als deze vragen zijn beantwoord, valt te bepalen wie de WGA-lasten krijgt toegerekend. 

Dit is ook direct zichtbaar in het beslisschema. 

 

Vraag 3:  Wat wordt de financiële impact?  

Als zowel overdrager als verkrijger publiek verzekerd zijn, wordt de schade na overdracht van 

onderneming in de premiestelling WGA toegerekend. Om de premieberekening WGA in het 

beslisschema op te nemen, dienen onderstaande stappen genomen te worden. 

 

Bepalend is in welk jaar de overgang van onderneming gaat plaatsvinden. De premie wordt berekend 

op basis van het tweede kalenderjaar dat aan het kalenderjaar waarvoor de premie wordt 

vastgesteld, vooraf is gegaan; het zogenaamde t-2 principe.   

Voor indeling grote/kleine of middelgrote werkgever wordt gekeken naar de loonsom van t-2. 

 

Omdat werkgevers vanaf 1 januari 2017 kunnen kiezen om ook het WGA-flex onder te brengen in het 

eigenrisicodragerschap, dient er een splitsing gemaakt te worden tussen de schade WGA-vast en 

WGA-flex vanuit het verleden. Werkgevers hadden immers de keus om ERD WGA-vast te zijn voor 

2017. Bij de keuze voor ERD WGA-vast in 2016 was het flex-gedeelte altijd verzekerd bij UWV. Bij 

overgang van onderneming dient dus onderscheid gemaakt te worden tussen vast en flex als het gaat 

om schadelast WGA voor januari 2017. 
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Voor het bepalen van het individuele werkgeversrisico wordt gekeken naar de schade in het 

refertejaar t.o.v. de gemiddelde loonsom na overdracht van onderneming.  

Bij gedeeltelijke overgang van onderneming wordt het percentage dat wordt overgenomen, 

gebaseerd op de premieplichtige loonsom van het jaar voorafgaand aan overgang van onderneming.  

 

Wanneer zowel overdrager als verkrijger publiek verzekerd zijn en de loonsom na overgang kleiner is 

dan € 882.500 (cijfers 2022), dan zal de sectorale premie gaan gelden voor desbetreffende 

onderneming. Peilperiode wordt bepaald op basis van T-2. Voor de bepaling van de premie van 2022 

wordt dus gekeken naar de loonsom 2020. Het betreft hier de totale loonsom die toegerekend wordt 

aan de nieuwe onderneming na overgang van onderneming.  

Is de loonsom groter dan € 3.530.000 dan is de premie volledig afhankelijk van de eigen instroom. 

Ligt de loonsom tussen € 882.500 en € 3.530.000, dan is de premie deels afhankelijk van de eigen 

instroom en deels van de sectorpremie. De sectorpremies worden jaarlijks gepubliceerd door UWV.  

 

Op basis van de schade die wordt toegerekend, de sectorpremie en de gemiddelde loonsom kan 

bepaald worden wat de premie wordt voor de onderneming. In de applicatie wordt deze berekend. 

Als ook nog een gewogen indicatie gegeven kan worden van de loonsom in het betreffende 

premiejaar, dan kunnen de kosten WGA berekend worden. 

In het beslisschema is het dus noodzakelijk om een inschatting te maken van de premieplichtige 

loonsom van het betreffende premiejaar. 

 

Schadelast WGA 

De overgang van een onderneming leidt in principe niet tot een wijziging van de gedifferentieerde 

premie WGA op de datum van overgang zelf, maar pas op 1 januari volgend op het jaar waarin de 

overgang van een onderneming heeft plaatsgevonden. Dit geldt zowel voor de bestaande werkgever 

die een onderneming of een deel daarvan verkrijgt, als voor de bestaande werkgever die een deel 

van zijn onderneming overdraagt.  

 

Als de overnemende werkgever vóór de overgang echter nog niet de status van werkgever had, 

wordt de gedifferentieerde premie WGA vastgesteld op de datum van overgang en niet pas per  

1 januari van het jaar volgend op de overgang van de onderneming. Dit is ook het geval als de 

overgang van onderneming plaatsvindt op 1 januari. Dan wordt de gewijzigde gedifferentieerde 

premie WGA ook vastgesteld op de datum waarop de overgang heeft plaatsgevonden, te weten: op 1 

januari. Deze regels zijn terug te vinden in artikel 2.10 lid 3 van het Besluit Wfsv. 

 

Onderscheid WGA-flex en vast 

Als overdrager of verkrijger ERD is voor 2017 dient er een onderscheid gemaakt te worden in de 

schadelasten WGA-vast en WGA-flex. Aangezien werkgevers voor 2017 nog niet de keuze hadden om 

ERD WGA te zijn voor de flex-medewerkers, waren deze altijd publiek verzekerd. Dit betekent 
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derhalve dat er in het beslisschema onderscheid gemaakt wordt tussen schade WGA-flex en WGA-

vast, als de overdrager of verkrijger ERD is voor 2017.  

 

Gedeeltelijke overgang van onderneming 

Bij een gedeeltelijke overgang van onderneming wordt de schade gedeeld door overdrager en 

verkrijger als de overdrager geen eigenrisicodrager is voor de WGA. 

De uitkeringen worden pro rato toegerekend op basis van het percentage van overdracht. 

Het percentage van overdracht wordt als volgt bepaald: 

(Premieloon betreffende werknemers overdrager in jaar voorafgaand aan overgang: totaal 

premieloon werknemersverzekeringen in jaar voorafgaand aan overgang) x 100% 

 

Bijvoorbeeld: 

Op 1 januari 2017 verkoopt Machinefabriek X met twee afdelingen, engineering en montage, 

uitsluitend zijn engineeringsafdeling. Op beide afdelingen werken vijftig medewerkers. De historische 

schadelasten 2015 bedragen € 80.000.  

Het is nu niet zo dat vijftig procent van deze schadelasten worden doorbelast aan de verkrijger, 

aangezien de helft van het personeel wordt overgenomen. De verdeling zal plaatsvinden op basis van 

het loon voor werknemersverzekeringen 2016 van de engineer afdeling, gedeeld door het totaal aan 

premieplichtig loon. In dit voorbeeld loonsom engineering € 2.625.000 gedeeld door totale loonsom 

€ 3.750.000 x honderd procent is zeventig procent. 

Zeventig procent van € 80.000 is € 56.000 komt voor rekening van de verkrijger van de 

engineersafdeling. € 24.000 blijft achter bij Machinefabriek X. 
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Uitwerking verschillende scenario’s 

Zoals eerder beschreven in het hoofdstuk “ Wettelijk kader” zijn er acht mogelijke scenario’s. 

De verschillende mogelijkheden zijn hieronder uitgewerkt: 

 

1. Volledige overgang, overdrager en verkrijger geen ERD WGA 

Er is sprake van een volledige overgang van onderneming en zowel overdrager als verkrijger zijn geen 

ERD WGA: Artikel 2.15 lid 1 besluit Wfsv 

 

De WGA-uitkeringen worden toegerekend aan verkrijger en in de gedifferentieerde premie 

meegenomen. 

 

- In welk jaar vindt overgang plaats? 

De premiebepaling wordt gebaseerd op T-2. 

- Hoe groot is de totale premieplichtige loonsom, na overgang van onderneming op basis van 

T-2? 

Bepaal de loonsom overdrager T-2 en de loonsom verkrijger T-2. De som hiervan bepaalt of 

er in de nieuwe situatie sprake is van een grote, middelgrote of kleine onderneming. 

- Hoe groot is de schade T-2? 

Wat zijn de uitkeringen verstrekt ten laste van overdrager en verkrijger T-2: de som hiervan 

bepaalt de totale schade voor de nieuwe premieberekening. 

Is overdrager of verkrijger eerder ERD WGA geweest en teruggekeerd voor 1 juli 2015, dan 

wordt de schade WGA-vast ontstaan voor terugkeerdatum naar UWV niet meegenomen in 

de nieuwe premieberekening. 

Bijvoorbeeld: Overdrager is ERD WGA-vast geweest en teruggekeerd naar UWV per 01-01- 

2015. Er is een medewerker ziek uit dienst getreden met als eerste ziektedag 01-01-2014 en 

als eerste WGA-uitkering dag 01-01-2016. Deze schade wordt niet meegenomen in de 

premieberekening, omdat deze schade onder het oude recht valt, aangezien overdrager 

teruggekeerd is naar publieke bestel voor 1 juli 2015. 

- Wat is de gemiddelde loonsom van de laatste vijf jaar, op basis van T-2? 

- De nieuwe premie kan berekend worden. 

 

2. Volledige overgang, overdrager geen WGA ERD, verkrijger wel 

Er is sprake van een volledige overgang van onderneming, overdrager is geen ERD WGA, verkrijger is 

wel ERD WGA: Artikel 82 lid 3 onder a WIA 

 

De verkrijger betaalt de WGA-uitkeringen. 

 

- In welk jaar vindt overgang plaats? 

- Vanaf datum overgang van onderneming komen de uitkeringen van overdrager voor 

rekening van verkrijger. UWV stuurt maandelijks de specificatie met uitkeringen door naar 

verkrijger middels een factuur.  
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- Is overdrager eerder ERD WGA geweest en teruggekeerd voor 1 juli 2015, dan wordt de 

schade WGA-vast ontstaan voor terugkeerdatum naar UWV, niet meegenomen in de nieuwe 

premieberekening. 

- Bijvoorbeeld: Overdrager is ERD WGA-vast geweest en teruggekeerd naar UWV per 01-01- 

2015. Er is een medewerker ziek uit dienst getreden met als eerste ziektedag 01-01-2014 en 

als eerste WGA-uitkeringsdag 01-01-2016. Deze schade wordt niet meegenomen in de 

premieberekening, omdat deze schade onder het oude recht valt, aangezien overdrager 

teruggekeerd is naar publieke bestel voor 1 juli 2015. 

 

3. Volledige overgang, overdrager ERD, verkrijger geen ERD 

Er is sprake van volledige overgang van onderneming, overdrager is ERD WGA, verkrijger is geen ERD 

WGA: Artikel 82 lid 3 onder b WIA 

 

De verkrijger betaalt de WGA-uitkeringen 

 

- In welk jaar vindt overgang plaats? 

De premiebepaling wordt gebaseerd op T-2 

- Vanaf datum overgang van onderneming is verkrijger wettelijk verantwoordelijk voor 

betaling WGA-vastuitkeringen van overdrager. Echter zal in veel gevallen de verzekeraar van 

overdrager dit als uitlooprisico beschouwen en de betalingen voor haar rekening nemen. 

Uiteraard is het zaak om dit vooraf wel af te stemmen met verzekeraar van overdrager. 

- Hoe groot is de totale premieplichtige loonsom, na overgang van onderneming op basis van 

T-2? 

Bepaal de loonsom overdrager T-2 en de loonsom verkrijger T-2. De som hiervan bepaalt of 

er in de nieuwe situatie sprake is van een grote, middelgrote of kleine onderneming. 

- Op grond van het bepaalde in artikel 2.11 lid 2 jo. artikel 2.5 lid 1 onder h Besluit Wfsv 

worden echter bij bepaling van de hoogte van de gedifferentieerde premie van de verkrijger 

de WGA-uitkeringen, zowel flex als vast van de (ex)werknemers van de overdrager mede in 

aanmerking genomen. Deze bepaling omtrent de “terugkeerpremie” kent geen uitzondering 

voor het geval van overgang van onderneming (geregeld in Artikel 2.15 Besluit Wfsv). 

- Hoe groot is de schade T-2? 

Wat zijn de uitkeringen verstrekt ten laste van overdrager en verkrijger T-2, de som hiervan 

bepaalt de totale schade voor nieuwe premieberekening. 

- Is verkrijger eerder ERD WGA geweest en teruggekeerd voor 1 juli 2015, dan wordt de 

schade WGA-vast ontstaan voor terugkeerdatum van verkrijger naar UWV niet meegenomen 

in de nieuwe premieberekening. 

- Wat is de gemiddelde loonsom van de laatste 5 jaar, op basis van T-2? 

De nieuwe premie kan berekend worden. 
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4. Volledige overgang, overdrager en verkrijger ERD WGA 

Er is sprake van een volledige overgang van onderneming, overdrager is ERD WGA, verkrijger is ERD 

WGA: Artikel 82 lid 3 onder b WIA 

 

De verkrijger betaalt de WGA-uitkeringen 

 

- In welk jaar vindt overgang plaats? 

- Vanaf datum overgang van onderneming is verkrijger wettelijk verantwoordelijk voor 

betaling WGA-vast en flex uitkeringen van overdrager. Echter zal in veel gevallen de 

verzekeraar van overdrager dit als uitlooprisico beschouwen en de betalingen voor haar 

rekening nemen. Uiteraard is het zaak om dit vooraf wel af te stemmen met verzekeraar van 

overdrager. 

 

5. Gedeeltelijke overgang, overdrager en verkrijger geen ERD 

Er is sprake van een gedeeltelijke overgang van onderneming. Overdrager is geen ERD WGA, 

verkrijger is geen ERD WGA: Artikel 2.15 lid 2 Besluit Wfsv 

 

De WGA-uitkeringen worden pro rato toegerekend aan zowel overdrager als verkrijger naar 

evenredigheid van de loonsom en in de gedifferentieerde premie meegenomen. 

 

- In welk jaar vindt overgang plaats? 

De premiebepaling wordt gebaseerd op T-2. 

- Hoe groot is de totale premieplichtige loonsom, na overgang van onderneming op basis van 

T-2? 

- Bepalend voor percentage over te nemen gedeelte is het boekjaar voorafgaand aan datum 

overgang van onderneming. 

Bepaal de loonsom over te dragen deel T-2 en de loonsom verkrijger T-2. De som hiervan 

bepaalt of er in de nieuwe situatie sprake is van een grote, middelgrote of kleine 

onderneming. 

- Hoe groot is de schade T-2? 

Wat zijn de uitkeringen verstrekt ten laste van overdrager T-2? Bepaal het percentage dat 

toegerekend wordt aan verkrijger en het gedeelte verkrijger T-2. De som hiervan bepaalt de 

totale schade voor nieuwe premieberekening. 

Is overdrager of verkrijger eerder ERD WGA geweest en teruggekeerd voor 1 juli 2015, dan 

wordt de schade WGA-vast ontstaan voor terugkeerdatum naar UWV niet meegenomen in 

de nieuwe premieberekening. 

Bijvoorbeeld: Overdrager is ERD WGA-vast geweest en teruggekeerd naar UWV per 01 

januari 2015. Er is een medewerker ziek uit dienst getreden met als eerste ziektedag 01 

januari 2014 en als eerste WGA-uitkering dag 01 januari 2016. Deze schade wordt niet 

meegenomen in de premieberekening, omdat deze schade onder het oude recht valt, omdat 

overdrager teruggekeerd is naar publieke bestel voor 1 juli 2015. 
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- Wat is de gemiddelde loonsom van de laatste 5 jaar, op basis van T-2. 

- De nieuwe premie kan berekend worden. 

 

6. Gedeeltelijke overgang, overdrager geen ERD, verkrijger wel ERD 

Er is sprake van een gedeeltelijke overgang van onderneming . Overdrager is geen ERD WGA, 

verkrijger is ERD WGA: Artikel 82 lid 4 WIA 

 

De verkrijger betaalt een deel van de WGA-uitkeringen (naar evenredigheid van loonsom). 

 

- In welk jaar vindt overgang plaats? 

Vanaf datum overgang van onderneming worden de schadelasten WGA-vast en flex in 

rekening gebracht bij verkrijger naar evenredigheid van de loonsom van het overgenomen 

gedeelte. 

- Is overdrager eerder ERD WGA geweest en teruggekeerd voor 1 juli 2015, dan wordt de 

schade WGA-vast ontstaan voor terugkeerdatum naar UWV niet meegenomen in de nieuwe 

premieberekening. 

 

7. Gedeeltelijke overgang, overdrager ERD, verkrijger geen ERD 

Er is sprake van een gedeeltelijke overgang van onderneming, overdrager is ERD WGA, verkrijger is 

geen ERD WGA: Artikel 82 lid 5 WIA 

 

De overdrager betaalt de WGA-uitkeringen. 

 

- In welk jaar vindt overgang plaats? 

De premiebepaling wordt gebaseerd op T-2. 

- Hoe groot is de totale premieplichtige loonsom, na overgang van onderneming op basis van 

T-2? 

Bepaal de loonsom overdrager T-2 en de loonsom verkrijger T-2, de som hiervan bepaalt of 

er in de nieuwe situatie sprake is van een grote, middelgrote of kleine onderneming. 

- Voor de premieberekening individuele risico wordt de schade verkrijger, vermeerderd met 

de naar evenredigheid van loonsom toegerekende schade WGA flex voor 2017, gedeeld door 

de nieuwe gemiddelde loonsom van de laatste 5 jaar na overgang van onderneming op basis 

van T-2. De WGA-flex schade is voor 2017 verplicht privaat verzekerd en wordt dus 

meegenomen in de premieberekening van verkrijger, zie bij 5. 

- De nieuwe premie kan berekend worden. 

 

8. Gedeeltelijke overgang, overdrager en verkrijger ERD 

Er is sprake van een gedeeltelijke overgang van onderneming, overdrager is ERD WGA, verkrijger is 

ERD WGA: Artikel 82 lid 5 WIA 

 

De overdrager betaalt de WGA uitkeringen. 
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5. Welke risico’s hebben we nu in kaart gebracht? 
 

In voorgaande hoofstukken is steeds gesproken over bestaande WGA-uitkeringen, van overdrager 

dan wel van verkrijger. De risico’s die nog niet besproken zijn, zijn de risico’s van toekomstige 

instromers in de WGA. 

 

Het is niet mogelijk om alle risico’s uit te sluiten; vooraf valt immers niet te voorspellen wie er in de 

toekomst gaat instromen in de WGA. Toch zijn er twee groepen die voor een verhoogd risico op 

instroom WGA zorgen: 

1. De groep langdurig arbeidsongeschikten. Bij langdurig arbeidsongeschikten is de kans op 

instroom WGA natuurlijk groot. Deze groep vormt dan ook een bijna net zo groot risico als de 

bestaande WGA-uitkeringen.  

2. De groep (ex)medewerkers van overdrager of verkrijger die een WIA-aanvraag heeft 

ingediend en daarbij 0-35 procent arbeidsongeschikt is verklaard door UWV. Deze groep 

heeft bij verslechtering van de gezondheid kans op het ontstaan van een WGA-uitkering op 

later moment.  

 

Beide groepen zijn potentiële risicofactoren bij overgang van onderneming. Zij worden niet direct 

meegenomen in het beslisschema, maar dienen wel onderzocht te worden. Zo kunnen ze eventueel 

uitgesloten worden in de overgangsovereenkomst. 

 

Advisering 
Welke opties hebben overdrager en verkrijger als blijkt dat er een (groot) financieel risico is bij 

overgang van onderneming? 

Er zijn verschillende opties voor beide partijen, de keuze hiervan zal altijd bij overdrager en verkrijger 

liggen. Het is wel de taak van de adviseur om dit voor de opdrachtgever inzichtelijk te maken en te 

adviseren in de mogelijkheden. Enkele opties kunnen zijn: 

- Rekening houden met toekomstige extra lastenverhoging in financiële afwikkeling binnen de 

koopovereenkomst (verrekenen van lasten met koopprijs); 

- Het uitsluiten van schadelasten voor koper in koopovereenkomst; 

- Het behouden van aparte entiteiten met eigen administratie en omzet ; 

- Keuze voor eigenrisicodragerschap of publieke verzekering WGA. 

 

 


