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1. Inleiding 

 

Het Besluit gedifferentieerde premie Werkhervattingskas 2017 is gepubliceerd in de Staatscourant 

van 1 september 2016. Voor het premiejaar 2017 is de WGA-flex en WGA-vast premie in één WGA-

totaalpremie samengevoegd.  Tot en met 2016 is de WGA-verzekering nog gesplitst in twee aparte 

verzekeringen voor WGA-vast en WGA-flex. Werkgevers hadden in deze periode alleen voor WGA-

vast de mogelijkheid om eigenrisicodrager te worden. Vanaf 2017 geldt deze keuze voor de 

gecombineerde WGA-verzekering.  

Op 1 januari 2017 vindt een aantal wijzigingen in het hybride stelsel van de WGA plaats:  

 samenvoeging van de verzekeringen WGA-vast en WGA–flex; 

 staartlasten WGA niet langer voor rekening van eigenrisicodrager; 

 gemiddeld hogere terugkeerpremie WGA. 

 

Dit is uitgelegd in whitepaper 21 ‘De BeZaVA en de Wet verbetering hybride markt WGA’ en wordt 

als bekend verondersteld bij de uitleg over de afweging omtrent het eigenrisicodragerschap WGA in 

hoofdstuk 4 van deze whitepaper. 

2. Besluit gedifferentieerde premie Werkhervattingskas 
 

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

Staatscourant.  In 2014, 2015 en 2016 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) 

Vanaf 2017 bestaat de gedifferentieerde premie Werkhervattingskas (Whk) uit twee onderdelen:  

 Gedifferentieerde premie WGA-totaal 

 Gedifferentieerde premie ZW-flex   

  

Als een werkgever eigenrisicodrager is voor de WGA, is de gedifferentieerde premie WGA-totaal niet 

van toepassing oftewel nihil. Is een bedrijf eigenrisicodrager voor de Ziektewet, dan geldt dat de 

gedifferentieerde premie ZW-flex nihil is.  Tot en met 2016 moesten eigenrisicodragers voor de WGA 

wel de gedifferentieerde premie WGA-flex betalen. Die gold voor alle werkgevers. 

Indeling werkgevers: klein, middelgroot en groot 
Voor kleine bedrijven geldt er sinds 2014 een sectorale gedifferentieerde premie, ze worden dus 

afgerekend op het risico van de totale sector. Waar liggen de grenzen tussen klein, middelgroot en 

groot bij het premiejaar 2017?   
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 Kleine werkgevers (met een loonsom ≤10 maal het gemiddelde premieplichtig loon per 

werknemer) betalen een premie op sectorniveau. Zij krijgen dus  geen individuele 

toerekening van de eigen schade. Kleine bedrijven zijn bedrijven die in 2015 een loonsom 

kleiner of gelijk hadden aan € 322.000,-. 

 Middelgrote werkgevers (met een loonsom van > 10 en ≤100 maal 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 2017 tussen € 322.000,- tot en met € 3.220.000,- (kijkend naar de 

premieplichtige loonsom van 2015). 

 Grote werkgevers (>100 maal het gemiddelde premieplichtige loon per werknemer) betalen 

een premie op individueel niveau. Grote bedrijven zijn bedrijven met premieplichtig loon 

 > € 3.220.000,-.  

 

In schema ziet dit er als volgt uit: 
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Nieuwe parameters 2017 in vergelijking met 2016 
De eerste twee kolommen geven de nieuwe parameters weer voor 2017.  

 WGA 

totaal 2017 

ZW-flex 

2017 

WGA-vast 

2016 

WGA-flex 

2016 

ZW-flex 

2016 

Rekenpercentage 0,76% 0,40% 0,48% 0,25% 0,39% 

Gemiddelde percentage 0,74% 0,35% 0,47% 0,24% 0,36% 

Maximumpremie  2,96% 1,4% 1,88% 0,96% 1,44% 

Minimumpremie 0,18% 0,08% 0,11% 0,06% 0,09% 

Gemiddelde 

werkgeversrisicopercentage 

0,39% 0,22% 0,27% 0,09% 0,23% 

Correctiefactor 1,47 1,42 1,34 2 1,30 

 

De maximumpremie is 4 maal de gemiddelde premie en de minimumpremie is 0,25 van de 

gemiddelde premie. De gemiddelde premie is genomen over alle publiek verzekerde werknemers. 

3. Rekenvoorbeelden gedifferentieerde premie 2017 
 

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 >  

€ 3.220.000,-) 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 2017, wordt er dus gekeken naar de 

gedane uitkeringen in 2015. Bij de ZW-uitkeringen gaat het om de uitkeringen die zijn ingegaan na 

2012. Voor WGA-totaal wordt er wel een splitsing gemaakt of de werknemers uit een vast 

dienstverband komen of uit een flex-dienstverband. Komen ze uit een vast dienstverband, dan tellen 
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alle WGA-uitkeringen mee die zijn ingegaan na 2007. Komen ze uit een flexibel dienstverband, dan 

tellen de uitkeringen mee die zijn ingegaan 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 2017 berekend door de 

uitkeringslasten van WGA-vast dienstverband uitkeringen ingegaan na 1 januari 2007 (en 

voor flex dienstverbanders de uitkeringen na 1-1-2012) te nemen die in het jaar 2015 (T-2) 

zijn uitbetaald en dat te delen door de gemiddelde loonsom van de laatst bekende vijf jaar 

(gemiddelde loonsom van de periode 2011-2015) 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. 

Hierbij geldt dat C is:   (Loonsom werkgever – Loonsomgrens klein) / ( Loonsomgrens hoog – 

Loonsomgrens klein) 

 

 Loonsomgrens klein staat voor 10 maal het gemiddelde premieplichtige loon (voor 2017 =  

€ 322.000) 

 Loonsomgrens hoog staat voor 100 maal het gemiddelde premieplichtige loon (voor 2017 - 

€ 3.220.000) 

 

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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Berekeningsformules voor 2017 
Uit de parameters kunnen we de volgende berekening herleiden.  

WGA-totaal : 0,76% (rekenpercentage) + 1,47 * (? – 0,39%) 

ZW-flex : 0,40% (rekenpercentage) + 1,42 * (? – 0,22%) 

Het vraagteken is het individuele werkgeversrisicopercentage. Deze wordt berekend door de 

uitkeringslasten van de toegerekende uitkeringen in het jaar 2015 te delen door de (gemiddelde 

loonsom van de periode 2011-2015) en te vermenigvuldigen met 100%.   

 

Premievoorbeeld groot bedrijf (WGA-premie) 
Een groot bedrijf met een premie loonsom van 5 miljoen euro heeft een individueel werkgeversrisico 

percentage van 1%.   

 Gemiddelde premieplichtige loonsom     : € 5.000.000,- 

 Gedane WGA-uitkeringen (vast en flex samen) in 2015  : € 50.000,- 

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

Het individuele werkgeversrisico van 1% wordt vergeleken met het landelijk gemiddelde 

werkgeversrisicopercentage. Deze  is gegeven in de parameters op 0,39%. 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 1,47 (zie parameters). 

Berekening opslag / korting :  1,47 * (1% - 0,39%) = 0,89%   (uitkomst wordt naar beneden afgekapt) 

Totale gedifferentieerde premie: 0,76% (rekenpercentage) + 0,89% (opslag) = 1,65% 

Deze premie valt binnen de minimum- en maximumgrens. 

 

Premievoorbeeld middelgroot bouwbedrijf met eigen WGA-schade 
Bedrijven tot € 322.000,- loonsom betalen een sectorale premie. Worden de bedrijven groter dan 

geldt een gewogen gemiddelde  van sectorale premie en individueel uitgerekende premie. De 

wegingsfactor geeft aan welk deel individueel bepaald wordt en welk deel sectoraal bepaald wordt. 

 

Bouwbedrijf met schade 

Een middelgroot bouwbedrijf met een loonsom van € 1.500.000,- is ingedeeld in de sector 3 

(bouwbedrijven). De sectorale premie voor WGA totaal bedraagt 1,11% (zie de tabel in de 

Staatscourant). 
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Stel dat de individueel bepaalde premie voor WGA-totaal uitkomt op het maximum van 2,96%. 

Middelgrote bedrijven komen bij één WGA-instromer bij de individueel bepaalde premie al snel uit 

op de maximale premie. 

De wegingsfactor (C) =   (Loonsom werkgever – Loonsomgrens klein) / ( Loonsomgrens hoog – 

Loonsomgrens klein) 

In dit voorbeeld is de wegingsfactor  (€ 1.500.000 – € 322.000)/ (€ 3.220.000 – € 322.000) = 0,406487 

 

De Wet financiering sociale verzekeringen (Wfsv) bepaalt dat deze berekende C naar beneden wordt 

afgerond op 4 decimalen achter de komma, oftewel uitkomst 0,4064. 

 

De wegingsfactor laat zien dat de individueel bepaalde premie (in casus 2,96) voor 0,4064 meetelt en 

de sectoraal bepaalde premie (in casus 1,11%) telt voor (1-0,4064 = 0,5936) mee.  

 

De gedifferentieerde premie WGA-vast voor dit middelgrote bedrijf in 2015 met maximale schade 

bedraagt: 

Individueel premiebepaald deel :  0,4064  * 2,96%   = 1,202944% 

Sectoraal premiebepaald deel (1-0,4064 * 1,11%   =  0,658896% 

Totale gedifferentieerde premie WGA-totaal  = 1,86184% 

 

Deze wordt afgekapt op twee decimalen achter de komma, oftewel de premie wordt 1,86% 

Als de loonsom nog steeds € 1.500.000,- bedraagt, dan is de premie 1,86% * € 1.500.000 = € 27.900,-. 

 

Premievoorbeeld middelgroot bouwbedrijf zonder eigen WGA-schade 
Indien hetzelfde bouwbedrijf geen schade heeft gehad, bedraagt het individueel bepaalde deel 

0,18% (de minimumpremie WGA). De werkgever betaalt een deels individueel bepaalde premie en 

deels een sectorale premie. De wegingsfactor bij een loonsom van 1,5 miljoen euro bedraagt 0,4093 

(zie uitleg vorige paragraaf).  

De gedifferentieerde premie WGA-vast voor dit middelgrote bouwbedrijf zonder schade in 2015 

bedraagt: 

Individueel bepaald deel premie :  0,4064  * 0,18%   = 0,07315% 

Sectoraal bepaald deel premie: (1-0,4064) * 1,11%   =  0,65889% 

Totale gedifferentieerde premie WGA-totaal  = 0,73204% 

Deze premie wordt naar beneden afgekapt op twee decimalen achter de komma dus wordt 0,73%.  

Dat is een fors verschil met de premie die dit bedrijf betaalt als het wel schade heeft, zie voorbeeld 

hierboven. Door de schade is dit bedrijf dus 1,86% minus 0,73% = 1,13% meer premie kwijt. Over een 

loonsom van 1,5 miljoen euro is dit een bedrag van € 16.950,- per jaar. 
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Bij middelgrote bedrijven: de eigen schade telt steeds iets zwaarder mee 
Door de wegingsfactor gaan bedrijven die dicht bij de grens ‘groot’ zitten ook grotendeels de eigen 

schade betalen. Kleinere bedrijven die dicht bij de grens ‘klein’ zitten betalen slechts een klein deel 

van de eigen schade. Bijgaand een overzicht van de wegingsfactor voor 2017 bij verschillende 

middelgrote loonsommen: 

 

Loonsom    Wegingsfactor voor 2017 

€ 500.000   0,0614 

€ 750.000   0,1476 

€ 1.000.000   0,2339 

€ 1.500.000   0,4064 

€ 2.000.000   0,5970 

€ 2.500.000   0,7515 

€ 3.000.000   0,9240 

 

N.B. De wegingsfactor  =   (Loonsom werkgever – Loonsomgrens klein) / ( Loonsomgrens hoog – 

Loonsomgrens klein). 

Oftewel voor het premiejaar 2017: (Loonsom werkgever – 322.000) / ( 3.220.000 – 322.000). 

 

Groot bedrijf zonder schade betaalt minimumpremie 
Stel dat een bedrijf met een loonsom van 5 miljoen euro nog nooit WGA-schade heeft gehad. Niet 

voor WGA-vast en niet voor WGA-flex. Dan is het individuele werkgeversrisico percentage dus nul 

procent. De berekening wordt dan als volgt: 

Premie WGA-totaal : 0,76% (rekenpercentage) + 1,47 * (0 – 0,39%) = 0,1867% afgekapt op twee 

decimalen naar beneden wordt dit 0,18%.  

U kunt ook eerst de korting berekenen: 

Korting 1,47 * (0 – 0,39%) = -0,5733% 

De korting halen we van de rekenpremie af, oftewel 0,76% minus 0,5733 = 0,1867% 

Afgekapt op twee decimalen achter de komma wordt dat 0,18% en dat is exact gelijk aan de 

minimumpremie (zie tabel met de parameters).  

 

Groot bedrijf met heel veel schade die maximumpremie WGA bereikt 
Stel dat dit bedrijf met 5 miljoen euro loonsom juist veel schade heeft. Ze hebben meerdere WGA-

instromers gehad zowel van vaste als van flex-werknemers en in het jaar 2015 wordt aan (ex-) 

werknemers maar liefst € 95.000 aan uitkeringen uitbetaald. 

Dan ziet de berekening er als volgt uit. 
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Individueel werkgeversrisico percentage  95.000 / 5.000.000 * 100 = 1,9%  

 

Dit werkgeverspercentage vullen we in bij het vraagteken in  de bekende formule: 

WGA-totaal : 0,76% (rekenpercentage) + 1,47 * (? – 0,39%) 

WGA-totaal premie voor dit bedrijf wordt dan:  

0,76% (rekenpercentage) + 1,47 * (1,9% – 0,39%) = 2,9797% 

Deze premie ligt boven de maximumpremie van 2,96%. De premie wordt dan afgetopt op de 

maximumpremie van 2,96%. 

Alle bedrijven met een individueel werkgeversrisico van 1,9% of hoger krijgen voor de WGA dus te 

maken met de maximale premie. Een werkgeversrisico van 1,9% is wel heel hoog; het landelijk 

gemiddeld risico is immers 0,39%. Grotere bedrijven > 10.000.000 euro premieloonsom zullen niet 

snel de maximumpremie halen. Zeker nu ook WGA-vast en WGA-flex zijn samengevoegd. Er zijn 

branches die juist hoge flexschade hadden en in verhouding weinig vast-schade. Bijvoorbeeld de 

uitzendbranche. Die worden nu dus gemiddeld. 

 

Rekenvoorbeeld groot bedrijf  ZW-flex  
Voor de Ziektewet gelden er aparte parameters. De WGA en de Ziektewet zijn dus niet met elkaar te 

vergelijken. Wel werkt het principe hetzelfde. Een bedrijf krijgt een opslag of een korting op de 

rekenpremie, afhankelijk van hoe ze het zelf hebben gedaan (bij grote bedrijven) of hoe de sector het 

heeft gedaan (bij kleine bedrijven). 

Stel, we hebben een groot bedrijf met redelijk veel schade:  

 Gemiddelde premieplichtige loonsom € 10.000.000 

 ZW-flex uitkeringen in 2015: € 70.000  

 Individueel werkgeversrisico = 0,70%  (berekening is 70.000/10.000.000 *100) 

Het individueel werkgeversrisico van 0,7% wordt afgezet tegenover het landelijk gemiddelde ZW-flex 

risico van 0,22%. Dit 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 * (0,70% - 0,22%) = 0,6816% 

Gedifferentieerde premie: 0,40% (rekenpercentage) + 0,6816% (opslag) = 1,0816% 

De premie wordt afgekapt op twee decimalen achter de komma dus 1,08%  

De premie valt binnen de minimum en maximumpremies voor het jaar 2017. 
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Zelfde voorbeeld maar nu geen schade 

Zou dit bedrijf geen schade hebben gehad, dan had het bedrijf een korting op het rekenpercentage 

gekregen. Het individuele werkgeversrisico is dan 0%.  

Berekening korting: 1,42 * (0,0% - 0,22%) = - 0,3124% 

Gedifferentieerde premie: 0,40% (rekenpercentage) minus 0,3124%) = 0,0876%  

Premie wordt naar beneden afgekapt op twee decimalen achter de komma dus 0,08%.  

De premie is dus gelijk aan de minimumpremie voor ZW-flex. 

 

Rekenvoorbeeld heel groot bedrijf ZW-flex met relatief weinig schade 
 Gemiddelde premieplichtige  loonsom € 50.000.000 

 ZW-flex uitkeringen in 2015: € 40.000 

 Individueel werkgeversrisico = 0,08% 

Het bedrijf doet het beter dan het landelijk gemiddeld werkgeversrisico, dus er volgt een korting op 

de premie. 

Berekening opslag: 1,42 * (0,08% - 0,22%) = - 0,1988% 

Gedifferentieerde premie: 0,40% (rekenpercentage) - 0,1988% (korting) = 0,2012% 

Deze premie wordt op twee decimalen afgekapt op 0,20% en valt binnen de minimum- en 

maximumpremies. 

 

Rekenvoorbeeld middelgroot bedrijf ZW-flex 
Stel een middelgroot bedrijf met een gemiddeld premieloon van € 1.000.000 die valt onder sector 12 

– Metaalnijverheid. De sectorpremie voor ZW-flex bedraagt voor 2017 : 0,33%. Stel dat ze schade 

hebben gehad. Aan uitbetaalde ZW-uitkeringen in 2015 is een bedrag van toepassing van € 8.000,-. 

Hoe gaat dan de berekening?  

We moeten eerst de individuele toerekenbare premie kennen die we vermenigvuldigen met de 

geldende wegingsfactor. Bij een middelgroot bedrijf telt immers een gewogen gemiddelde van 

sectoraal en individueel bepaalde premie. De verhouding hiertussen noemen we de wegingsfactor en 

die wordt als volgt berekend: ( 1.000.000 - 322.000) / (3.220.000 - 322.000)  = 0,2339. 
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Daarna kijken we naar de individueel toerekenbare premie.  Daarvoor starten we met vaststellen wat 

het individueel werkgeversrisico is. Deze bedraagt 8.000 / 1.000.000 * 100 = 0,8%. Dit is meer dan 

het landelijk gemiddeld risico dat 0,22% bedraagt.  Er volgt dus een opslag op de rekenpremie. 

Berekening opslag: 1,42 * (0,8% - 0,22%) = 0,8236% 

 

Rekenpercentage is 0,40% + 0,8236% - 1,2236%. Deze premie valt binnen de minimum en maximum 

grens. Afgekapt naar beneden op twee decimalen wordt dit 1,22%.  

 

We kunnen vervolgens de gewogen gemiddelde premie uitrekenen van het sectorale deel en 

individueel bepaalde  deel conform de wegingsfactor van 0,2339. 

 

Individueel deel   : 0,2339 * 1,22% = 0,2853% 

Sectoraal deel     : (1-0,2339) * 0,33%  = 0,2528%   

Gedifferentieerde premie ZW-flex :     = 0,5381% 

Dit bedrag wordt afgekapt op twee decimalen achter de komma, dus 0,53%.  

Stel dat de premieloonsom in 2017 € 1.000.000 bedraagt, dan is de gedifferentieerde ZW-flexpremie 

0,53% * € 1.000.000  = € 5.300,-. 

 

4. Afweging eigenrisicodragerschap voor de WGA 
 

Iedereen die eigenrisicodrager WGA wil worden of wil blijven, dient zich te realiseren dat ook de re-

integratie gedurende de eerste 10 WGA-jaren gefinancierd moet worden. De private verzekeraar 

vergoedt veelal wel de uitkeringskosten, maar niet de volledige re-integratiekosten. Zeker als de 

private verzekeraar zelf geen financieel belang heeft bij de re-integratie. Er zijn ook organisaties die 

de re-integratie van hun (ex)-werknemers willen blijven volgen en daarom juist kiezen voor het WGA-

eigenrisicodragerschap. De private verzekeraars zijn qua premiestelling veelal iets duurder, maar 

geven wel aan de re-integratie beter op orde te hebben.  

Een ander punt bij de afweging is dat bij het UWV de gemiddelde premie WGA relatief laag is. Veel 

bedrijven die nu nog bij het UWV verzekerd zijn, zullen financieel bij het UWV beter af zijn. Dit zijn de 

bedrijven die eerder eigenrisicodrager voor de WGA waren en die op of voor 1 juli 2015 naar het 

UWV zijn teruggekeerd. Zij hebben nog het voordeel dat ze voor het WGA-vast risico op de 

minimumpremie zijn ingedeeld. Ze hoeven niet te betalen voor de schades die bij de private 

verzekeraar verzekerd waren.  

Bij bedrijven die op of na 1 januari 2016 zijn teruggekeerd naar het UWV wordt een gedifferentieerde 

premie berekend op basis van de eigen historische instroom. Dit is nieuw en geregeld in de Wet 

verbetering hybride markt. Het is dus door de Wet verbetering hybride markt minder aantrekkelijk 
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geworden om vanuit het eigenrisicodragerschap WGA terug te gaan naar het UWV. Voor alle 

maatregelen van de Wet verbetering hybride markt, verwijzen we graag naar de whitepaper nr. 21 

Bezava en de Wet verbetering hybride markt.  

Bij de afweging of het aantrekkelijk is om terug te gaan, moet allereerst gekeken worden of het 

bedrijf op dit moment eigenrisicodrager voor de WGA is. 

Hieronder geven we de meest voorkomende situaties  weer.  

Grote bedrijven die nu reeds eigenrisicodrager voor de WGA zijn 

Voor 31 december 2017 moet de nieuwe garantieverklaring bij de Belastingdienst binnen zijn voor 

het WGA-vast en WGA-flexrisico tezamen. De bestaande private verzekeraars hebben 

prolongatievoorstellen verzonden. Via een goede inkomensadviseur (intermediair) kunt u meerdere 

offertes opvragen om tot een goede afweging te komen. U dient hierbij ook te kijken of u 

eigenrisicodrager voor de Ziektewet moet zijn of worden. Meerdere verzekeraars stellen deze 

combinatie verplicht. Dit is logisch want tijdens de ZW-periode wordt er gewerkt aan 

schadelastbeperking voor de WGA.  

Is de garantieverklaring voor WGA-totaal niet op tijd bij de Belastingdienst binnen, dan gaat u 

verplicht voor een periode van drie jaar terug naar het UWV (publieke bestel). Bij het UWV betaalt u 

als groot bedrijf dan een gedifferentieerde premie WGA die gebaseerd is op de eigen historische 

schade. Bedrijven met in verhouding weinig schade ten opzichte van het gemiddelde premieloon, 

krijgen een korting op de rekenpremie.  Met relatief veel vast- en flexschade volgt een opslag op de 

rekenpremie. Met de VeReFi WGA ERD calculator kunt u een inschatting maken van de premie.  

De private verzekeraars kijken ook naar de WIA-instroom uit het verleden. Een premievoorstel is 

gebaseerd op een risico-inschatting van de eigen schade. Verzekeraars kijken ook of uw 

risicomanagement (casemanagement) op orde is om waar mogelijk langdurig verzuim en WGA-

instroom te voorkomen.  

Kleine bedrijven die nu eigenrisicodrager WGA  zijn 

Kleine bedrijven kunnen eigenrisicodrager voor de WGA blijven indien de private verzekeraar  

daarvoor een nieuw aanbod doet. De private verzekeraars bieden veelal premies die hoger liggen 

dan de sectorale premie van de Werkhervattingskas. De meeste private verzekeraars stellen als 

voorwaarde voor het eigenrisicodragerschap WGA dat u ook eigenrisicodrager voor de Ziektewet 

wordt. Veelal nog niet in het jaar 2017, maar wel in het jaar 2018. U draagt dan 12 jaar de re-

integratieverantwoordelijkheid voor uw (ex-) werknemers (2 jaar Ziektewet en 10 jaar WGA). U 

betaalt dan geen sectorale premie bij het UWV;  deze premie ligt echter veelal lager dan de premies 

die private verzekeraars hanteren.  

Reageert u niet op de prolongatie-aanbieding en wordt er geen garantieverklaring voor  

31 december 2016 overhandigd, dan gaat u automatisch terug naar het publieke bestel per 1 januari 

2017. Het nadeel is dat de Belastingdienst dit ergens in 2017 zal verwerken en een nacorrectie zal 

sturen met het bericht dat de achterstallige betaling direct voldaan moet worden. Om dit te 

voorkomen kunt u ook zelf voor 1 oktober aangeven het eigenrisicodragerschap WGA  te willen 
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beëindigen. Bij het versturen van de premiebrieven (beschikking Werkhervattingskas, ca. eind 

november) weet de Belastingdienst dan dat u bij het UWV in het publieke bestel zit en kunnen ze 

direct de juiste premiebrief versturen.  

Kortom, elke organisatie dient de afweging te maken tussen private en publieke uitvoering. Hoe dan 

ook is de keuze voor het WGA-eigenrisicodragerschap voor kleine en middelgrote bedrijven tot ca.  

€ 750.000 loonsom niet meer te maken op premie-argumenten. Het UWV zal in veel situaties 

goedkoper zijn. Bij de afweging gaat het meer om de vraag aan wie de werkgever de re-

integratiedienstverlening toevertrouwt.  In de private uitvoering is er voor de werknemers meer 

mogelijk, maar de kosten en de coördinatie daarvan blijven een verantwoordelijkheid voor de 

eigenrisicodrager gedurende 10 jaar. 

Grote bedrijven die nu bij het UWV publiek voor de WGA verzekerd zijn 

Het is elk half jaar mogelijk om eigenrisicodrager voor de WGA te worden. Het grote voordeel is dat 

het bedrijf de instroom van bestaande zieken en WGA-instroom als staartlast bij het UWV mag 

achterlaten. Wie eigenrisicodrager wil worden, dient dit 13 weken voor 1 januari of 13 weken voor 1 

juli bij de Belastingdienst aan te geven en daarna binnen vijf weken een garantieverklaring aan de 

Belastingdienst te overhandigen.  

Of dit verstandig is, hangt af van de grootte van de organisatie maar zeker ook van de vraag of het 

bedrijf eerder eigenrisicodrager voor de WGA is geweest.  

Eerder ERD WGA geweest maar op of voor 1 juli 2015 teruggegaan naar UWV 

Bent u eerder eigenrisicodrager voor de WGA geweest en op of voor 1 juli 2015 teruggegaan naar het 

UWV? Dan geldt nog een eerbiedigende werking van de oude situatie dat u voor een periode van vier 

jaar op de minimumpremie mag terugkeren en daarna pas geleidelijk stijgt in premie. (Zie de 

Whitepaper over de Wet verbetering hybride markt WGA).  

Bij het publieke bestel (UWV) betaalt u geen premie over de eventuele WGA-instroom van de vaste 

werknemers die nog verzekerd waren bij de private verzekeraars. Alleen de instroom in de WGA 

vanuit flex-medewerkers na het jaar 2012 telt mee bij de premie bij het UWV. En natuurlijk telt mee 

de WGA-instroom van mensen die weer ziek zijn geworden op of na het moment dat organisatie bij 

het UWV terug was.  

In het algemeen kan gesteld worden dat deze bedrijven vermoedelijk voordelig uit zijn bij het UWV, 

omdat het deel van de schade dat gedragen wordt door de private verzekeraar nog niet in de premie 

meetelt.  

U kunt uiteraard met een deskundig adviseur een vergelijking gaan maken wat u kwijt bent bij het 

UWV en wat u als eigenrisicodrager gaat betalen.   

Eerder geen ERD geweest of wel ERD geweest maar na 1 juli 2015 teruggekeerd naar UWV 

Bij het UWV betaalt een grote organisatie een premie die gebaseerd is op de eigen historische 

schade. Voor de premie voor het jaar 2017 wordt gekeken welke WGA-uitkeringen er aan (ex-) 

werknemers zijn verstrekt in het jaar 2015. Hierbij telt mee de WGA-instroom van vaste werknemers 
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die sinds 2007 in de WGA zijn gekomen en de WGA-instroom van flex-werknemers sinds 2012. Deze 

uitkeringen worden toegerekend binnen de gedifferentieerde premie WGA, ongeacht dat deze 

wellicht nog door de private verzekeraars gefinancierd worden omdat ze onder het uitlooprisico bij 

de verzekeraar vallen.  

Het is elk half jaar mogelijk om eigenrisicodrager voor de WGA te gaan worden. Het grote voordeel is 

dat u eventuele WGA-schade van zowel vaste als flex-werknemers bij het UWV mag achterlaten. Dit 

is ook nog mogelijk indien u in 2018 of later naar het UWV teruggaat. Ook de mogelijk nieuwe 

instroom van bestaande zieken blijft als staartlast bij het UWV achter.  

Om eigenrisicodrager te worden dient u wel een garantieverklaring te overhandigen (tenzij uw 

organisatie voor 100% door de overheid gefinancierd wordt en uw organisatie feitelijk niet failliet kan 

gaan). De garantieverklaring is namelijk bedoeld om bij een eventueel faillissement toch de lopende 

WGA-uitkeringen te kunnen blijven betalen. De private verzekeraars verstrekken deze 

garantieverklaring bij een private verzekeringsdekking. Neemt u hiervoor contact op met uw 

intermediair.  

Kleine bedrijven die bij het UWV publiek verzekerd zijn 

Deze bedrijven betalen de sectorale premie bij het UWV. Het UWV zal in veel situaties goedkoper 

zijn. Bij de afweging gaat het meer om de vraag aan wie de organisatie de  

re-integratiedienstverlening toevertrouwt.  In de private uitvoering is er voor de werknemers meer 

mogelijk, maar de kosten en de coördinatie daarvan blijven een verantwoordelijkheid voor de 

eigenrisicodrager gedurende 10 jaar. 

 

Vraag deskundig advies 

Met deze whitepaper hebben we u meer inzicht gegeven in deze complexe materie. Voor een 

afweging over het eigenrisicodragerschap WGA adviseren we dat u een deskundige 

inkomensadviseur zoekt. Deze kan desgewenst meerdere offertes bij de private verzekeraars 

opvragen. Hiervoor is het wel van belang dat u uw managementinformatie op orde heeft. Er is een 

Adfiz-formulier met gegevens die daarbij nodig zijn. Ook het beëindigen of aanvragen van het 

eigenrisicodragerschap WGA vereist dat u de juiste documenten kent. We hebben deze opgenomen 

onder VeReFi onder protocollen, in de map UWV en Belastingdienst.  Heeft u vragen over deze 

materie, dan kunt u ook altijd de VeReFi FAQ gebruiken. 

 


