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Mogen wij ons even voorstellen?

Met elf advocaten en drie register casemanagers is ons kantoor 

gespecialiseerd in de advisering en begeleiding van werkgevers bij de 

juridische en fiscale aspecten van personeelsvraagstukken.  

Specialismen

1. Controle van de premie

2. Bezwaar en beroep 

3. Arbeidsrecht 



Register casemanager(s)

• Marja Florax Rccm RCMC

• Michèle Sonneveld Rccm

• Cynthia Chudaska Rccm RCMC
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Controle van de premiebeschikking door KMVZ

Met behulp van een eigen ontwikkelde “reken- en beheertool” en met de 

kennis van onze advocaten en gecertificeerde adviseurs bieden wij 

ondersteuning bij:

• Controle van de premiebeschikking WHK

• Controle van de uitkeringsbeslissingen van UWV

• Controle keuze publiek verzekeren of eigenrisicodragen (ZW / WGA)

EEN ERVARING VAN ONZE KLANTEN



Onderwerpen

Verkorte toelichting

1. Verschillende kostenposten van arbeidsongeschiktheid 

2. Praktische uitleg premie WHK 

3. Wat houdt de controle van de premie in? 

Tijdens uitgebreide workshop  (1 november 2018 14:00 tot 18.00 uur)

- Praktische verdieping met de nodige casussen

- Hoe lees je de premiebeschikking, instroomlijst en risico overzichten?

- Controleren keuze eigenrisicodragen



1. Kostenposten van arbeidsongeschiktheid 
en financiering

2 jaar loondoorbetaling 

keuze verzuimverzekering

maximaal 10 jaar WGA (vast) lasten

Sinds 2006 

Sinds 2007 keuze premie WHK of ERD 
WGA (nagenoeg altijd met verzekering)

< 2 jaar 
loondoorbetaling

keuze 
verzuimverzekering

max. 2 jaar 
Ziektewet

Sinds 2014 
Premie WHK 
of

ERD ZW (met of 
zonder 
verzekering) 

maximaal 10 jaar WGA (flex) lasten

Sinds 2014 premie WHK

Sinds 2017 keuze premie WHK of ERD 
WGA

(nagenoeg altijd met verzekering)



1. Kostenposten van arbeidsongeschiktheid 
en financiering

2017: wijziging hybride stelsel 

- WGA vast en WGA flex worden één premiecomponent

- Introductie terugkeerpremie WGA (premie WHK)  

- Vervallen  inlooprisico bij WGA eigenrisicodragen



2. Publiek verzekerd?

● UWV verzorgt de re-integratie

● Werkgever betaalt de rekening aan de belastingdienst 

(= gedifferentieerde premie WHK)



2. Premie Werkhervattingskas (WHK)

● Premie gebaseerd op premieplichtige loonsom* twee jaar eerder

*tot maximum SV loon

● Indeling Premieplichtige loonsom 

- Klein bedrijf (< € 328.000*) vaste sectorpremie 

- Groot bedrijf (> € 3.280.000*) individueel gedifferentieerd

- Middelgroot (> € 328.000 < € 3.280.000) gewogen gemiddelde

* grensbedragen 2018



2. Premie WHK: Groot bedrijf

● Grote werkgevers betalen een individueel gedifferentieerde premie

● Complexe formule. Welke factoren bepalen de te betalen premie?

1. Premieparameters

2. Loonsom ontwikkeling  

3. Schade twee jaar eerder (t-2)  

4. Gecorrigeerd voor minimum en maximum premie 

• 2018 WGA: 0,18% - 3%*      

• 2018 Ziektewet:  0,10%  - 1,64%* (uitzondering uitzendbranche 

8,03%)

*2018



2. Middelgrote bedrijven
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• Een werkgever heeft een loonsom van 3 mln. 

Is het voordeliger dit bedrijf op te knippen in 10 kleine bedrijven?

Casus 1



3. Controle = besparen op AO lasten

1. Controle premiebeschikking 

- Route belastingdienst

- Ontvangst premiebeschikking en specificatie jaarlijks in december

- Bezwaartermijn 6 weken. Te laat?  

- Hoe worden fouten gecorrigeerd?  

2. Controle uitkeringsbeslissingen 

- Route UWV

- Ontvangst uitkeringsbeslissing UWV na iedere toekenning of wijziging in de uitkering 

- Bezwaartermijn 6 weken. Te laat?  

- Hoe worden fouten gecorrigeerd?

3. Controle keuze publiek of eigenrisicodragen (ZW/WGA)

- Jaarlijks keuze tenzij terugkeer UWV (3 jaar)



3. Benodigde stukken en waar opvragen?

● Premiebeschikking inclusief specificatie tot 5 jaar terug 

- ERD WGA of ZW?  Ter controle periode en premie kopie verzekeringspolis

● Instroomlijsten   

- ERD WGA?  Verhaalbesluiten UWV

- ERD ZW? 

● WGA risico-overzicht  

● UWV uitkeringsbeslissingen (WGA en ZW)

- Werkgeversportaal UWV? Of UWV bellen op nummer 0900-9295

- Toekenning maar ook wijzigingen nadien. Waarom belangrijk?

- Niet verstuurd? Bezwaar nog mogelijk!



Controleren premiebeschikking Whk

● Premieplichtige loonsom => accountant

● Geen schade geen controle?  

● Eigenrisicodragen geen controle?

● Bekende medewerker 

● No risk

● Sectorindeling

● Eerste ziektedag binnen dienst verband werkgever (nawerking?)

● WGA vast / WGA flex correct geoormerkt

● Toerekening WGA-ERD dossier en terugkeer vóór 1 juli 2015

● Hoogte uitkeringslasten (berekening per uitkering en wijzigingen nadien, maar ook 

vervolguitkering)

● Nieuwe rechtspraak  

● Etc.



Minstens zo kansrijk… controle UWV beslissingen

● Zie webinar van dhr. Mr. J. (Joop) van Zijl

● WGA of IVA?

● Meer of minder arbeidsongeschikt?

● Uitlooptermijn van 80/100 naar 35-80 volledig doorbelast?

● Geduide functies correct?

● Eerstejaars Ziektewet beoordeling 35min?

● Buiten bezwaartermijn? Herbeoordeling uitlokken voor WGA

● Let op financieel belang



Methode controle premie KMVZ

● In kaart brengen uitkeringsadministratie (inventarisatie)

● Controle premiebeschikking Whk én bezwaar/beroep

● Controle uitkeringsbeslissingen UWV én berekeningen maken per uitkering én 

bezwaar/beroep

● Controle keuze publiek of privaat verzekeren waar kansrijk naar keuze gevolgd door 

eigenrisicodragen onderzoek

● Met behulp van een eigen ontwikkelde reken- en beheertool benodigd voor:  

- Nauwkeurige berekeningen van de uitkeringen en de premies Whk

- Berekeningen van de besparingen per uitkering i.v.m. belang

- Deels geautomatiseerde adviesrapport (tijdbesparing)

- Gestroomlijnd proces  

● Met kennis van de advocaten en register casemanagers
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• Kans op succes? 

• Rendement?  

Kansrijk?
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Vragen? Bel gerust met ons:

Marja Florax Rccm RCMC florax@vanzijlcasemanagement.nl

T: 06-55805227

Michèle Sonneveld Rccm m.sonneveld@vanzijlcasemanagement.nl

T: 06-55405988

Vragen over arbeidsrecht? Zie ook arbeidsrechtabonnement

Meer weten? 
Aanmelden workshop op 1 november 

mailto:m.florax@vanzijlcasemanagement.nl
mailto:m.sonneveld@vanzijlcasemanagement.nl

