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1. Inleiding  
 

Elk jaar verschijnt op VeReFi de whitepaper parameters Werkhervattingskas met rekenvoorbeelden 

en uitleg hoe de premies binnen de Werkhervattingskas worden vastgesteld.  

Voor het jaar 2020 zorgt met name de komst van de Wet arbeidsmarkt in balans voor een grote 

premiestijging van het Ziektewetdeel binnen de Werkhervattingskas. De gemiddelde 

Ziektewetpremie stijgt maar liefst van 0,43% naar 0,52%. Dit komt doordat de financiering van de 

staartlasten Ziektewet per 1 januari 2020 niet meer uit de sectorfondsen worden gefinancierd maar 

uit de Werkhervattingskas. De sectorfondsen komen te vervallen door de komst van de Wet 

arbeidsmarkt in balans. Staartlasten Ziektewet zijn Ziektewetuitkeringen die nog lopen op het 

moment dat een werkgever overgaat van het UWV naar het eigenrisicodragerschap Ziektewet. Deze 

uitkeringen moeten nog door het UWV gefinancierd worden. De werkgever gaat als eigenrisicodrager 

Ziektewet pas het Ziektewetrisico lopen voor nieuwe zieken die ontstaan op of na het moment van 

eigen risico dragen.  

Verder zorgt het feit dat vanaf 2020 alle uitzendwerkgevers ingedeeld zijn in de sector 52 voor een 

verschuiving. Dit zorgt voor een daling bij de premies in de andere vaksectoren, maar een nog hogere 

premie voor sector 52 (uitzendwerkgever).  

De Belastingdienst zal rond eind november weer de nieuwe premies van de Werkhervattingskas per 

individuele werkgever toesturen. Indien u echter de arbeidsongeschiktheidslasten kent, kunt u zelf al 

een realistische premieberekening maken. Er is op de UWV-website ook een hulpmiddel opgenomen 

om de premies te berekenen. Deze vindt u op uwv.nl/premiewijzer. Op het abonnementendeel van 

VeReFi staan er twee unieke tools (de WGA calculator en ZW calculator) die niet alleen de premies bij 

het UWV laten zien, maar ook ondersteuning bieden bij de afweging om wel of niet eigenrisicodrager 

te worden.  

Met de hogere Ziektewetpremie zal het eigenrisicodragerschap voor bedrijven met Ziektewetschade 

aantrekkelijker worden. Bedrijven met weinig schade zitten goed bij het UWV. Is er daarentegen veel 

schade dan is het zeker een afweging om eigenrisicodrager voor de Ziektewet worden, maar dit heeft 

alleen zin wanneer er daadwerkelijk grip is op de uitvoering en de werkgever de toekomstige 

schadelast beperkt weet te houden. Immers, de eigenrisicodrager hoeft de Whk-premie niet te 

betalen maar is dan wel zelf verantwoordelijk voor de uitkeringen en re-integratie. In deze 

whitepaper gaan we ook op deze afweging in.  

Elke werkgever kan voor zowel de WGA als voor de ZW afzonderlijk kiezen of ze bij het UWV 

verzekerd willen zijn (oftewel premiebetaling via de Werkhervattingskas) of dat ze zelf het risico 

willen dragen voor zowel de WGA als de Ziektewet. Voor de WGA wordt vaak het risico 

ondergebracht bij een particuliere verzekeraar, zeker omdat werkgevers een garantieverklaring 

nodig hebben. De garantieverklaring houdt in dat de uitkeringen ook betaald blijven worden indien 

er sprake is van beëindiging van het bedrijf. 
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2. Besluit gedifferentieerde premie Werkhervattingskas 2020 
 

Om werkgevers te prikkelen mee te werken aan het terugdringen van de WIA-instroom, worden de 

middelgrote en grote werkgevers afgerekend op het verzuim en de arbeidsongeschiktheid van de 

eigen (ex-)werknemers. Hiervoor betalen zij een gedifferentieerde premie Werkhervattingskas. Deze 

premie wordt elk jaar aangepast. 

Het Besluit gedifferentieerde premie Werkhervattingskas 2020 is gepubliceerd in de Staatscourant 

van 2 september 2019. De gedifferentieerde premie Werkhervattingskas (Whk) bestaat uit twee 

onderdelen:  

• Gedifferentieerde premie WGA  

• Gedifferentieerde premie Ziektewet 

  

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

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

gedifferentieerde premie ZW nihil is.   

Grens klein, middelgroot en groot 

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 >  

€ 3.370.000,-) 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. 

Sinds 2014 regelt de Wet Bezava (beperking ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid vangnetters) 

dat kleine bedrijven een sectorale gedifferentieerde premie betalen en middelgrote bedrijven ook 

nog een deel sectorale premie toegerekend krijgen. Waar liggen de grenzen tussen klein, 

middelgroot en groot bij het premiejaar 2020?   

• 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 2018 een loonsom 

kleiner of gelijk hadden aan € 337.000,-. 

• 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 2020 tussen € 337.000,- tot en met € 3.370.000,- (kijkend naar de 

premieplichtige loonsom van 2018). 
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• Grote werkgevers (>100 maal het gemiddelde premieplichtige loon per werknemer) betalen 

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

 > € 3.370.000,-.  

 

Parameters 2020 in vergelijking met 2019 

 
 WGA 2020 WGA 2019  ZW 2020 (*) ZW 2019 

Rekenpercentage Is vervallen 0,77%  Is vervallen 0,47% 

Gemiddelde percentage 0,76% 0,75%  0,52% 0,43% 

Maximumpremie  3,04% 3,00%  2,08% 1,72% 

Minimumpremie 0,19% 0,18%  0,13% 0,10% 

Gemiddelde 

werkgeversrisicopercentage 

0,48% 0,41%  0,32% 0,26% 

Correctiefactor 1,18 1,42  1,21 1,39 

(*) NB. Voor de Ziektewet geldt voor de werkgevers in sector 52 (uitzendbedrijven) een afwijkende 

maximumpremie van 10,02% voor 2020.  

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

gemiddelde premie. De gemiddelde premie is genomen over alle publiek verzekerde werknemers. 
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3. Berekening gedifferentieerde premie 2020 
 

Kleine bedrijven betalen een sectorale gedifferentieerde premie. De premie is in de Bijlage ‘sectorale 

premies’ opgenomen in de Staatscourant van 2 september 2019. Middelgrote bedrijven betalen een 

deel sectorale premie en een deel individueel bepaalde premie. Een individueel bepaalde premie is 

gebaseerd op het eigen ‘individuele werkgeversrisico’. Grote bedrijven worden volledig afgerekend 

op het eigen individuele werkgeversrisico.  

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 de Ziektewet of de WGA van het jaar T-2 (oftewel twee 

kalenderjaren eerder). Bij de vaststelling van de premiedifferentiatie voor het jaar 2020, wordt er dus 

gekeken naar de gedane uitkeringen in 2018.  

 

Berekening individuele premie grote bedrijven  

Voor grote bedrijven geldt de volgende formule: 

Individuele premie = gemiddelde percentage + individuele opslag/korting  

Berekening individuele opslag of korting => correctiefactor werkgeversrisico  * (individuele 

werkgeversrisico minus gemiddeld risico) 

Het individuele werkgeversrisico wordt voor het premiejaar 2020 berekend door de totaal 

uitbetaalde uitkeringslasten (*) van de WGA of de Ziektewet in het jaar 2018 te delen door de 

gemiddelde premieplichtige loonsom van de periode 2014-2018. 

De uitkomst van de gedifferentieerde premie wordt vervolgens vergeleken met de minimum- en 

maximum bandbreedte van de premies.  

(*)  Bij de totaal berekende uitkeringslasten WGA tellen mee alle WGA-uitkeringen aan (ex-) werknemers van 

het bedrijf die in het jaar 2018 een WGA-uitkering kregen, die vanuit een vast dienstverband sinds 2008 in de 

regeling WGA zijn gekomen en vanuit de flex-dienstverbanden na 1 januari 2012 een uitkering hebben 

gekregen. Voor de Ziektewet gaat het bij de totaal uitbetaalde uitkeringslasten van de ZW-uitkeringen die in 

2018  zijn uitbetaald aan personen die in 2016, 2017 of 2018 in de Ziektewet zijn gekomen.  

 

 Uit de parameters kunnen we de volgende berekening herleiden.  

WGA  : 0,76% (gemiddelde percentage) + 1,18 * (? – 0,48%) 

ZW  : 0,52% (gemiddelde percentage) + 1,21 * (? – 0,32%) 

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

uitkeringslasten van de toegerekende uitkeringen in het jaar 2018 te delen door de (gemiddelde 

loonsom van de periode 2014-2018) en te vermenigvuldigen met 100%.   
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Berekening gedifferentieerde premie middelgroot bedrijf  

De premie voor de middelgrote werkgever is een gewogen gemiddelde van de sectorale premie en 

de individuele premie.  

De berekening voor middelgrote bedrijven ziet er als volgt uit: 

 

(1-C) x sectorale premie + C x individuele premie  

 

De individuele premie is de berekende gedifferentieerde premie zoals deze ook voor grote 

werkgevers wordt berekend. De premie voor middelgrote werkgevers is een gewogen gemiddelde 

tussen de sectorale premie en de individuele premie. 

Hierbij geldt dat C staat voor de wegingsfactor die als volgt wordt berekend:  (Loonsom werkgever – 

Loonsomgrens klein) / ( Loonsomgrens hoog – Loonsomgrens klein) 

 

• Loonsomgrens klein staat voor 10 maal het gemiddelde premieplichtige loon (voor 2020   

€ 337.000) 

• Loonsomgrens hoog staat voor 100 maal het gemiddelde premieplichtige loon (voor 2020  

€ 3.370.000) 

 

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 tegen het landelijk gemiddelde. De sectorale percentages vindt u in bijlage 1 van 

het Besluit gedifferentieerde premie Werkhervattingskas 2020 uit de Staatscourant van 2 september 

2019.  
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4. Rekenvoorbeelden  

Gedifferentieerde premie WGA groot bedrijf  

Een groot bedrijf met een premieloonsom van 5 miljoen euro heeft een individueel 

werkgeversrisicopercentage van 1%.   

• Gemiddelde premieplichtige loonsom (jaren 2014 t/m 2018)  : € 5.000.000,- 

• Totale uitkeringslast WGA in 2018    : € 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 0,48%. 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 1,18 (zie parameters). 

Berekening opslag / korting :  1,18 * (1% - 0,48%) = 0,6136%    

Totale gedifferentieerde premie: 0,76% (gemiddelde percentage) + 0,6136% (opslag) = 1,3736% → 

naar beneden afgekapt dus 1,37%.  

Deze premie valt binnen de minimum- en maximumgrens. 

 

Gedifferentieerde premie WGA groot bedrijf zonder schade  

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

vanuit de flex-dienstverbanders maar ook niet vanuit de vastdienstverbanders.  

Dan is het individuele werkgeversrisico percentage dus nul procent. De berekening wordt dan als 

volgt: 

Premie WGA: 0,76% (gemiddelde percentage) + 1,18 * (0 – 0,48%) = 0,1936%. Afgekapt op twee 

decimalen naar beneden wordt dit 0,19%.  

U kunt ook eerst de individuele opslag/korting berekenen en deze optellen bij of aftrekken van het 

gemiddelde percentage. Een korting wordt afgetrokken en opslag wordt er bij opgeteld.  

Korting 1,18 * (0 – 0,48%) = -0,5664.  Deze korting halen we van het gemiddelde percentage af, 

oftewel 0,76% minus 0,5664 = 0,1936%. Afgekapt op twee decimalen achter de komma wordt dat 

0,19% en dat is exact gelijk aan de minimumpremie (zie tabel met de parameters). 

 

Gedifferentieerde premie WGA groot bedrijf met heel veel schade  

Stel dat ditzelfde bedrijf met 5 miljoen euro loonsom juist veel schade heeft. Ze hebben meerdere 

WGA-instromers gehad, zowel van vaste werknemers als flexwerknemers. De instroom van 

vastdienstverbanders in de WGA  (instroom WGA-vast) telt mee vanaf 2008. Van de flex-werknemers 

telt de instroom mee indien de WGA-uitkering is ontstaan na 1 januari 2012.  

In totaal is er aan deze (ex-)werknemers bij elkaar in het jaar 2018 € 140.000 aan WGA-uitkeringen 

uitbetaald. 
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Dan ziet de berekening er als volgt uit. 

Individueel werkgeversrisico percentage  140.000 / 5.000.000 * 100 = 2,8%  

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

 0,76% (gemiddelde percentage) + 1,18 * (? – 0,48%) 

De individuele premie bedraagt dan:  

0,76% (gemiddelde percentage) + 1,18 * (2,8% – 0,48%) = 3,49% 

Deze premie ligt boven de maximumpremie van 3,04%. De premie wordt dan afgetopt op de 

maximumpremie van 3,04%.  

Alle bedrijven met een individueel werkgeversrisico van 2,5% of hoger krijgen voor de WGA dus te 

maken met de maximale premie. Grotere bedrijven > 10.000.000 euro premieloonsom zullen niet 

snel de maximumpremie halen. Zeker sinds per 1 juli 2017 de WGA-vast en WGA-flex zijn 

samengevoegd tot een totale WGA-premie. Er zijn branches die juist hoge flex-schade hadden en in 

verhouding weinig vast-schade. Bijvoorbeeld de uitzendbranche.  

 

Gedifferentieerde premie WGA middelgroot detailhandelsbedrijf met veel eigen schade 

Stel, een middelgroot detailhandelsbedrijf met een loonsom van € 1.500.000,- is ingedeeld in de 

sector 17 (detailhandel en ambachten). De sectorale premie voor WGA bedraagt 0,83% (zie de tabel 

in de Staatscourant).  

• Stel dat het bedrijf veel schade heeft gehad en uitkomt op de maximale individuele premie 

WGA dus 3,04%.  

• Daarop passen we de wegingsfactor toe via de formule: (Loonsom werkgever – 

Loonsomgrens klein) / ( Loonsomgrens hoog – Loonsomgrens klein). In dit voorbeeld is de 

wegingsfactor  (€ 1.500.000 – € 337.000)/ (€ 3.370.000 – € 337.000) = 0,3834. Deze 

wegingsfactor laat zien dat de individuele premie (in casus 3,04%) voor 0,3834 meetelt en de 

sectorale premie (in casus 0,83%) telt voor 0,6166 (nl. 1- 0,3834) mee.  

 

De gedifferentieerde premie WGA voor dit middelgrote bedrijf  bedraagt in 2019: 

Individuele premie    :  0,3834  * 3,04%   = 1,1655% 

Sectorale premie   :  (1-0,3834) * 0,83%   = 0,5117% 

Totaal gewogen gemiddelde premie  :    = 1,6772% 

 

Deze wordt afgekapt naar beneden op twee decimalen achter de komma, oftewel op 1,67%. Als de 

loonsom nog steeds € 1.500.000,- bedraagt, dan is de premie 1,67% * € 1.500.000 = € 25.131,48. 

  



                                                                                 
 
 

 
VeReFi Whitepaper  32 – Parameters Werkhervattingskas WGA en Ziektewet - 11 – 
3 september 2019 © Copyright Marjol Nikkels - CS Opleidingen  

 

Gedifferentieerde premie WGA middelgroot detailhandelsbedrijf zonder eigen schade 

Indien hetzelfde detailhandelsbedrijf geen schade heeft gehad, bedraagt het individueel bepaalde 

deel 0,19% (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 

0,3834 (zie uitleg vorige paragraaf).  

De gedifferentieerde premie WGA voor dit middelgrote detailhandelsbedrijf zonder schade bedraagt: 

Individueel bepaald deel premie :  0,3834   * 0,19%   = 0,0728% 

Sectoraal bepaald deel premie: (1-0,3834) * 0,83%   = 0,5117% 

Totale gedifferentieerde premie WGA-totaal  = 0,5845% 

Deze premie wordt naar beneden afgekapt op twee decimalen achter de komma, dus wordt 0,58%.  

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 1,67% minus 0,58% = 1,09% meer premie kwijt. Over een 

loonsom van 1,5 miljoen euro is dit een bedrag van € 16.350,- per jaar. 

 

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 2020 bij verschillende middelgrote 

loonsommen: 

 

Loonsom    Wegingsfactor voor 2020 

€ 500.000   0,0537 

€ 750.000   0,1361 

€ 1.000.000   0,2185 

€ 1.500.000   0,3834 

€ 2.000.000   0,5483 

€ 2.500.000   0,7131 

€ 3.000.000   0,8780 

 

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

Loonsomgrens klein). 

Oftewel voor het premiejaar 2020: (Loonsom werkgever – 337.000) / ( 3.370.000 – 337.000). 

De Wet financiering sociale verzekeringen (Wfsv) bepaalt dat deze berekende wegingsfactor naar 

beneden wordt afgerond op 4 decimalen achter de komma. 
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Gedifferentieerde premie Ziektewet groot bedrijf   

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 het 

gemiddelde percentage, afhankelijk van hoe ze het zelf hebben gedaan (bij grote bedrijven) of hoe 

de sector het heeft gedaan (bij kleine bedrijven). En bij middelgrote bedrijven geldt een gewogen 

gemiddelde premie. 

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

• Gemiddelde premieplichtige loonsom € 10.000.000 

• ZW-uitkeringen in 2018: € 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- 

risico van 0,32%. 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 1,21. 

Berekening opslag: 1,21 * (0,70% - 0,32%) = 0,4598%  

Gedifferentieerde premie: 0,52% (gemiddelde percentage) + 0,4598% (opslag) = 0,9798% 

De premie wordt afgekapt op twee decimalen achter de komma, dus 0,97% . De premie valt binnen 

de minimum- en maximumpremies voor het jaar 2020. 

 

Gedifferentieerde premie Ziektewet groot bedrijf zonder 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: 1,21* (0,0% - 0,32%) = - 0,3872% 

Gedifferentieerde premie: 0,52% (gemiddelde percentage) minus 0,3872%) = 0,1328%  

Premie wordt naar beneden afgekapt op twee decimalen achter de komma, dus 0,13%.  

De premie van 0,13% is gelijk aan de minimumpremie voor de Werkhervattingskas Ziektewetdeel 

conform de parameters. 

 

Gedifferentieerde premie Ziektewet heel groot bedrijf met relatief weinig schade 

• Gemiddelde premieplichtige  loonsom € 50.000.000 

• ZW-flexuitkeringen in 2018: € 40.000 

• Individueel werkgeversrisico = 0,08% 

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

gemiddelde percentage : berekening korting: 1,21 * (0,08% - 0,32%) = - 0,2904% 

Gedifferentieerde premie: 0,52% (gemiddelde percentage) - 0,2904% (korting) = 0,2296% 
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Deze premie wordt op twee decimalen afgekapt op 0,22% en valt binnen de minimum- en 

maximumpremies. U ziet dat relatief weinig schade lonend is en derhalve is het voor grote 

organisaties altijd lonend te investeren om grip te houden op de eigen instroom. 

 

Gedifferentieerde premie Ziektewet middelgroot bedrijf  

Stel, we hebben een middelgroot bedrijf met een gemiddeld premieloon van € 1.000.000, dat valt 

onder sector 12 – Metaalnijverheid. De sectorpremie voor ZW bedraagt voor 2020: 0,34%. Stel dat ze 

schade hebben gehad. In 2018 is voor € 12.000,- aan ZW-uitkeringen uitbetaald. 

1. Bereken eerst de individuele premie zoals ook de berekening is voor grote bedrijven door het 

individueel werkgeversrisico te vergelijken met het landelijk gemiddelde 

werkgeversrisicopercentage. 

Individueel werkgeversrisico = 8.000 / 1.000.000 * 100 = 1,2%.  

Berekening opslag: 1,21 * (1,2% - 0,32%) = 1,0648% 

Individuele premie = gemiddelde percentage plus opslag = 0,52% + 1,0648% =  1,5848%  

Afgekapt naar beneden op twee decimalen is de individuele premie 1,58%  (deze valt binnen 

minimum en maximumpremie) 

 

2. Bereken de geldende wegingsfactor: 

 (1.000.000 - 337.000) / (3.370.000 - 337.000)  = 0,2185 

 

3. Bereken gewogen gemiddelde premie van het individuele premiedeel (1,58%) en het 

sectorale deel (0,34% conform Staatscourant) op basis van de wegingsfactor van 0,2185. 

Individueel deel   : 0,2185 * 1,58% = 0,3452% 

Sectoraal deel     : (1-0,2185) * 0,34%  = 0,2657%   

Gedifferentieerde premie ZW  :     = 0,6109% 

Deze premie wordt afgekapt op twee decimalen achter de komma, dus 0,61%.  

Stel dat de premieloonsom in 2020 nog altijd € 1.000.000 bedraagt, dan is de gedifferentieerde ZW-

premie 0,61% * € 1.000.000  = € 6.100,-. 
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5. Wijzigingen in de premiesystematiek per 1 januari 2020 
 

Herindeling uitzendwerkgevers 

Voor de uitzendsector geldt een hogere afwijkende maximumpremie voor de Ziektewet. Er zijn 

echter uitzendwerkgevers die buiten de sector 52 om werknemers plaatsen bij andere bedrijven. Het 

hogere uitzendrisico komt op die manier in andere sectoren terecht. Daarom worden per 1 januari 

2020 alle uitzendwerkgevers verplicht in sector 52 ingedeeld.  

Het gevolg is dat deze werkgevers te maken krijgen met het veel hogere afwijkende maximum van de 

Ziektewetpremie. En vooral de kleine en middelgrote uitzendwerkgever gaat meer betalen, omdat er 

ook een hoge sectorale premie voor sector 52 geldt. Het is voor deze uitzendwerkgevers zeker 

raadzaam om te gaan onderzoeken of het eigenrisicodragerschap Ziektewet voor hen aantrekkelijk is.  

Uiteraard alleen wanneer er grip is op beperking van ziekte en arbeidsongeschiktheid, anders kan de 

rekening nog veel hoger oplopen voor de eigenrisicodrager Ziektewet. Bij het UWV geldt immers nog 

wel een maximering gebaseerd op 4 maal het gemiddelde risico.  

Verbetering van de premiesystematiek: technische wijzigingen 

Per 1 januari 2020 gelden ook een aantal technische wijzigingen bij de berekening van de 

gedifferentieerde premie.  

Er gaat o.a. een gescheiden berekening plaatsvinden van de sectorale en individuele premies binnen 

de Werkhervattingskas. Alleen de verwachte lasten en premieplichtige loonsom van de kleine 

bedrijven die een sectorale premie betalen worden meegenomen in de berekening. Omdat kleine 

bedrijven een gunstiger instroomrisico hebben ten opzichte van grote bedrijven, valt daarmee de 

sectorale premie net iets lager uit.  

Verder is het rekenpercentage afgeschaft. Daar waar tot en met 2019 het rekenpercentage werd 

gebruikt bij de individuele premieberekening, is nu het gemiddeld percentage van toepassing. Dit 

zorgt weer voor hogere minimum- en maximumpremies voor zowel de Ziektewet als de WGA. De 

correctiefactor is wel fors verlaagd, wat leidt tot overwegend lagere premies als bedrijven al schade 

hadden.  

Verder wordt het landelijk gemiddeld werkgeversrisicopercentage eerlijker berekend door de 

schadelast het jaar T-2 te delen door de gemiddelde loonsom van de laatst bekende vijf jaren (in 

plaats van de loonsom van het jaar T-2). Dit is eerlijker in vergelijking met het individuele 

werkgeversrisicopercentage dat ook gebaseerd is op een gemiddelde loonsom van de laatst bekende 

vijf jaren.  
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Stijging gemiddelde ZW premie: verschuiving als gevolg van de Wet arbeidsmarkt in balans 

Als gevolg van de invoering van de Wet arbeidsmarkt in balans verdwijnen de sectorfondsen waaruit 

de WW en de Ziektewet betaald werden. De WW gaat een nieuwe systematiek krijgen met een 

premiedifferentiatie in de WW. Voor de Ziektewet werden o.a. de staartlasten van de 

eigenrisicodragers Ziektewet uit deze sectorale premie betaald. Deze staartlasten worden nu betaald 

uit de Werkhervattingskas, waardoor o.a. de gemiddelde premie van de Ziektewet fors is gestegen 

(van 0,43% naar 0,52%).  
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6. Eigenrisicodragerschap voor de WGA 
 

Hybride stelsel WGA: keuze tussen publiek of privaat 

Werkgevers kunnen ervoor kiezen om het WGA arbeidsongeschiktheidsrisico publiek te verzekeren 

of om dit risico zelf te dragen als eigenrisicodrager. Een eigenrisicodrager voor de WGA hoeft de 

gedifferentieerde WGA-premie (Werkhervattingskas) niet te betalen. Wel is de eigenrisicodrager 

WGA zelf verantwoordelijk gedurende 10 jaar voor de WGA-schade van zieken die ontstaan tijdens 

de eigenrisicodragersperiode en die vervolgens in de regeling WGA instromen. Daarnaast moet de 

eigenrisicodrager WGA ook de re-integratie gedurende de eerste 10 WGA-jaren begeleiden en 

financieren. Veelal vergoedt de private verzekeraar bij een WGA-eigenrisicodragersverzekering wel 

de uitkeringskosten, maar niet de volledige re-integratiekosten. Zeker als de private verzekeraar zelf 

geen financieel belang heeft bij de re-integratie.  

Een werkgever is voor maximaal 10 jaar verantwoordelijk voor het totale WGA-risico, oftewel voor  

de tijdelijke en vaste werknemers van wie de eerste ziektedag tijdens het dienstverband lag. Ook kan 

het zijn dat de eerste ziektedag nog in de periode viel van de zogenaamde nawerking Ziektewet en 

daardoor ook nog voor rekening komt van de werkgever.  

Bij het WGA-eigenrisicodragerschap wordt het risico veelal weer ondergebracht bij een private 

verzekeraar. Dit is namelijk nodig om een garantstelling te verkrijgen die nodig is om 

eigenrisicodrager te mogen worden. Alleen overheidsbedrijven (die niet failliet kunnen gaan), 

hebben deze garantstelling niet nodig. Een bedrijf is niet verplicht het eigenrisicodragerschap te 

verzekeren als ze maar aan de Belastingdienst een garantstelling kunnen overleggen. Soms kiezen 

bedrijven ervoor om alleen de garantstelling te regelen via bijvoorbeeld Nationale Borg of Loyalis. 

Alleen een losse garantstelling is vaak pas mogelijk voor werkgevers met meer dan 250 werknemers 

of werkgevers met een loonsom boven de 10 miljoen euro. Juist bij de grote werkgevers kan namelijk 

een betere inschatting worden gemaakt van toekomstige WGA-instroom.   

Geen hybride stelsel voor de IVA 

Het hybride stelsel betekent dus keuzevrijheid om deze risico’s publiek te verzekeren bij UWV of om 

eigenrisicodrager te worden en zich hiervoor eventueel te verzekeren bij een private partij. Het doel 

van het hybride systeem is om werkgevers financieel te prikkelen om arbeidsongeschiktheid bij hun 

werknemers te voorkomen en re-integratie te bevorderen. De overheid heeft ervoor gekozen om de 

IVA (Inkomensvoorziening volledig arbeidsongeschikten )alleen publiek te financieren en niet mee te 

laten doen in het hybride systeem. Eigenrisicodragerschap voor de IVA is dus niet mogelijk en ook 

geldt er geen premiedifferentiatie in het publieke systeem vanwege het ontbreken van enig re-

integratieperspectief. Voor de werkgever is het dus van belang om bij volledige 

arbeidsongeschiktheid altijd goed te onderzoeken of de regeling WGA (volledig maar niet duurzaam) 

of de regeling IVA (volledig en wel duurzaam) van toepassing is. Per instromer kan dit de werkgever 

ca. 200.000 euro schelen.  
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Voor wie loopt de werkgever zelf het risico? 

Oftewel welke Ziektewet- en WGA-uitkeringen worden toegerekend aan de WGA-eigenrisicodrager 

of publiek binnen de gedifferentieerde premie?  Onderstaand een overzicht voor de groepen 

waarvoor de werkgever het financiële risico loopt (tenzij er een no-riskpolis o.i.d. van toepassing is, 

zie volgende paragraaf): 

• Werknemers die na de wachttijd in de regeling WGA komen. De wachttijd is veelal 104 

weken ziekte of langer als er een loonsanctie is of er vrijwillig WIA-uitstel is aangevraagd.  

• Ex-werknemers van wie de arbeidsovereenkomst is beëindigd en die ziek uit dienst zijn 

gegaan en vervolgens recht hebben op Ziektewet en mogelijk na afloop van de Ziektewet ook 

nog recht krijgen op een WGA-uitkering. De ex-werknemer kan voortkomen uit een contract 

voor bepaalde of onbepaalde tijd. Ook kan het contract al in de proeftijd zijn beëindigd.  

• Ex-werknemers die binnen vier weken na einde dienstverband ziek worden en onder de 

zogenaamde nawerking van de Ziektewet vallen (geldt alleen indien ze nog geen WW-recht 

hebben). 

• Oproepkrachten (nul-urencontracten) die in aanmerking komen voor een ZW-uitkering en 

die na de wachttijd de WGA zijn ingegaan. 

• Werknemers die een fictieve dienstbetrekking hebben, zoals thuiswerkers, stagiaires of 

provisiewerkers en die vanuit de Ziektewet in de regeling WGA komen. 

Een eventuele Ziektewetuitkering van deze groepen werknemers betaalt de werkgever via de 

gedifferentieerde premie Ziektewet (Werkhervattingkas) of de uitkeringen worden toegerekend 

binnen het eigenrisicodragerschap Ziektewet.  

Geen risico voor de werkgever 

Welke uitkeringen worden niet toegerekend? Alle situaties waarbij het niet wenselijk is dat de 

werkgever zelf betaalt of waarbij het financieel risico bewust niet bij de werkgever wordt neergelegd, 

blijven sectoraal gefinancierd. Dit is van toepassing voor: 

• werkneemsters die ziek zijn als gevolg van een zwangerschap of bevalling;  

• werknemers die ziek zijn als gevolg van orgaandonatie; 

• arbeidsgehandicapten / personen met structureel functionele beperkingen die vallen 

onder de no-riskregeling Ziektewet en die binnen vijf jaar na het dienstverband ziek 

worden (eventueel daarna indien er verlenging van de no-riskpolis is aangevraagd).  

• werknemers die ziek zijn en ooit een Wajong-uitkering hebben gehad (voor hen geldt een 

onbeperkte no-riskregeling); 

• werknemers die vallen onder de doelgroep banenafspraak (Participatiedoelgroep) – voor 

hen geldt een onbeperkte no-riskregeling; 

• werknemers die werkgever in dienst heeft gehouden met een WIA-uitkering en die ziek 

worden binnen de eerste vijf jaar van het in dienst houden;  

• werknemers die problemen hebben (gehad) door ziekte of handicap bij het volgen van 

onderwijs en die binnen vijf jaar na afloop van het onderwijs bij de werkgever in dienst 



                                                                                 
 
 

 
VeReFi Whitepaper  32 – Parameters Werkhervattingskas WGA en Ziektewet - 18 – 
3 september 2019 © Copyright Marjol Nikkels - CS Opleidingen  

 

zijn gekomen met een verklaring van de gemeente of UWV dat zij een arbeidshandicap 

hebben; 

• werknemers die vallen onder de compensatieregeling oudere uitkeringsgerechtigde 

geregeld in artikel 29d ZW. Dit zijn personen die voor 1 juli 1954 geboren zijn en die op 

moment van in dienst treden langer dan 52 weken werkloos waren en als oudere 

werkloze vanuit de WW bij werkgever in dienst zijn getreden (korter dan vijf jaar 

geleden). De werkgever betaalt alleen de eerste 13 weken ziekte zelf, daarna is het risico 

voor het UWV. Vanaf 2018 geldt de compensatieregeling oudere uitkeringsgerechtigde 

tijdelijk ook voor de oudere werkzoekenden (56 plus) die langer dan een jaar werkloos 

zijn en die in 2018 en 2019 aangenomen worden en die vervolgens binnen vijf jaar ziek 

worden.   

Controle of toerekening aan werkgever klopt 

Controles of de toerekening klopt zijn voor elke werkgever essentieel. Een verkeerde toerekening 

ontdekken kan een organisatie zo 200.000 euro opleveren. Weet u als werkgever of u niet te veel 

betaalt? Immers in de vorige paragraaf is toegelicht dat niet alle bedragen toegerekend mogen 

worden aan de werkgever (niet aan de eigenrisicodrager WGA maar ook niet als uitkeringslast bij de 

gedifferentieerde premie Werkhervattingskas).  

Controleer bijvoorbeeld: 

• of de no-riskpolis van toepassing is; 

• of er sprake is van orgaandonatie; 

• of er sprake is van een ziekte als gevolg van zwangerschap of bevalling; 

• of er sprake is van regres; 

• of de juiste fictieve vervolguitkering wordt doorbelast ; 

• of de eerste ziektedag inderdaad binnen het dienstverband valt (of onder de nawerking 

Ziektewet). 

Regres  

Indien een werknemer afwezig is door bijvoorbeeld een ongeval of mishandeling, kan de werkgever 

gebruik maken van het regresrecht. Dit recht houdt in dat wanneer een derde aansprakelijk is voor 

de gebeurtenis (veelal een verkeersongeluk) die tot de ziekte van de werknemer heeft geleid, de 

werkgever het nettoloon dat hij moet betalen aan zijn zieke werknemer en alle re-integratiekosten 

kan verhalen op deze schuldige derde.  

Is de werkgever een WGA-eigenrisicodrager, dan heeft de werkgever wederom een zelfstandig 

regresrecht om de netto uitkeringskosten inclusief de re-integratiekosten op de veroorzaker 

(schuldige derde) te verhalen. Dit is geregeld in artikel 99 WIA lid 3. 

Een werkgever die geen WGA-eigenrisicodrager is doet er verstandig aan om succesvol regres over 

de ziekengeldperiode (eerste 104 weken) door te geven aan de Belastingdienst en te controleren dat 

een eventuele WGA-uitkering niet doorberekend wordt binnen de WGA gedifferentieerde premie. 

Het UWV kan zelf ook gebruik maken van het regresrecht jegens de veroorzaker (artikel 99 WIA). Of 
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ze dit wel of niet doen is niet relevant, het UWV mag de eventuele WGA-uitkering van deze 

werknemer niet aan de werkgever doorbelasten binnen de gedifferentieerde premie 

Werkhervattingskas. 

Goede administratie van de no-riskpolis 

Het belangrijkste is dat de administratie van personen met structurele functionele beperkingen en 

personen die arbeidsgehandicapt zijn op orde is. En ook dat bekend is wat de einddatum van de no-

riskpolis is en dat verlenging van een no-risk op tijd door de betrokkene zelf wordt aangevraagd. Hier 

is wel sturing op nodig. Vervolgens dient gecontroleerd te worden dat de uitkeringen van personen 

die vallen onder de no-riskpolis niet in rekening worden gebracht. 

De no-riskpolis bestaat uit twee elementen: de no-riskpolis Ziektewet en de no-riskpolis WIA. De no-

riskpolis Ziektewet houdt in dat de werkgever niet zelf de loondoorbetaling bij ziekte hoeft te 

betalen. De no-riskpolis WIA regelt dat bij ziekte binnen de eerste vijf jaar van het nieuwe 

dienstverband de werkgever is vrijgesteld van het risico dat een hogere gedifferentieerde premie 

geldt indien de persoon in de WGA komt.  Ook hoeft de werkgever die kiest voor eigen risico dragen 

de uitkeringen van deze persoon niet zelf te betalen. Voor de Wajonger of mensen die vallen onder 

de banenafspraak (uit de doelgroep van de Participatiewet) is er zelfs een onbeperkte no-risk. De 

duur is dan niet beperkt tot de eerste vijf jaar van het dienstverband. 

Verzoek teruggaaf of naheffing Loonheffingen 

Kloppen er zaken niet en berekent u zelf een ander premiepercentage dan de Belastingdienst, 

gebruik dan het formulier ‘verzoek teruggaaf of naheffing Loonheffingen (nieuw of te laat vastgesteld 

gedifferentieerd premiepercentage WGA/Whk) om dit aan de Belastingdienst door te geven. Het 

formulier is eenvoudig op internet te downloaden.  

De Belastingdienst controleert de berekening en berekent vervolgens het verschil tussen de premies 

die u hebt aangegeven en betaald, en het bedrag dat u op basis van het nieuwe percentage moet 

betalen. Is er te veel betaald, dan geeft de Belastingdienst een teruggaaf. Is er te weinig betaald, dan 

verstrekt de Belastingdienst een naheffing. 
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7. Afweging om wel of geen eigenrisicodrager WGA te worden of te 

blijven 
 

Als een organisatie nog nooit eigenrisicodrager voor de WGA is geweest, is het sinds 1 januari 2017 

zeker aantrekkelijk om deze afweging te gaan maken. Bij de keuze voor het eigenrisicodragerschap 

WGA mogen namelijk alle staartlasten bij het UWV achterblijven. Een bedrijf gaat pas het risico lopen 

voor personen die ziek worden op of na de datum van het eigenrisicodragerschap.  

Om eigenrisicodrager WGA te worden moet de werkgever wel een garantieverklaring aan de 

Belastingdienst kunnen overleggen. Deze garantieverklaring wordt veelal verstrekt door de private 

verzekeraar waar het 10-jarige WGA-risico wordt verzekerd. Een bedrijf kan ook kiezen om zich niet 

te verzekeren en het risico zelf te dragen. Maar dan is er alsnog een garantieverklaring van een 

financiële instelling nodig, bijvoorbeeld via Nationale Borg. Deze garantieverklaring is een waarborg 

dat bij beëindiging van het bedrijf de WGA-uitkeringen door de garantsteller worden doorbetaald.   

Een overheidsinstelling heeft geen garantieverklaring nodig. De gedachte hierachter is dat de 

overheid niet failliet kan gaan.  

Een werkgever kan twee keer per jaar bij de Belastingdienst aangeven dat ze eigenrisicodrager voor 

de WGA willen worden, namelijk per 1 januari of 1 juli. Het formulier voor deze aanvraag moet 

minimaal dertien weken voor de gewenste einddatum (dus vóór 1 oktober of vóór 1 april) bij de 

Belastingdienst binnen zijn.  

Eigenrisicodragerschap WGA beëindigen 

Het WGA-eigenrisicodragerschap kan eindigen doordat de werkgever zelf aangeeft bij de 

Belastingdienst terug te willen keren naar het publieke bestel. Ook komt het voor dat het 

eigenrisicodragerschap eindigt omdat de financiële instelling de garantieverklaring intrekt.  

Er zijn verschillende redenen waarom een eigenrisicodrager WGA wil stoppen. Bijvoorbeeld om niet 

zelf verantwoordelijk te zijn voor de re-integratie of omdat de eventuele verzekeringsdekkingen 

dermate kostbaar worden, dat een bedrijf ervoor kiest om terug te keren naar het publieke bestel 

(UWV).   

Een eigenrisicodrager kan zich twee keer per jaar bij de Belastingdienst afmelden: per 

1 januari of 1 juli. Het formulier voor deze aanvraag moet minimaal dertien weken voor de gewenste 

einddatum (dus vóór 1 oktober of vóór 1 april) bij de Belastingdienst binnen zijn. Dit 

aanvraagformulier is te downloaden van www.belastingdienst.nl. Is een eigenrisicodrager 

teruggegaan naar het publieke bestel, dan is het pas na minimaal drie jaar mogelijk opnieuw 

eigenrisicodrager te worden. Dit is de zogenaamde anti-duiventil-maatregel.  

Voor deze afweging om wel of niet terug te keren naar het publieke bestel of om juist 

eigenrisicodrager te worden, is deskundig advies nodig van een professionele inkomensadviseur. De 

vraag wat er gaat gebeuren met de al bestaande WGA-schades of personen die al ziek zijn, is 

http://www.belastingdienst.nl/
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namelijk complex.  En deze afweging kan financieel een zeer grote impact hebben. Laat u dus goed 

adviseren.  

Als een WGA-eigenrisicodrager terug gaat naar het publieke bestel, blijft hij bijvoorbeeld zelf 

verantwoordelijk voor de al bestaande schades, dit noemen ze het uitlooprisico. En ook het UWV 

kijkt bij de premiestelling naar het individuele werkgeversrisico van de werkgever, zodat de 

gedifferentieerde premie dus ook weer op de eigen schade wordt afgestemd. Linksom of rechtsom, 

bedrijven betalen voor hun eigen schade. Door de Wet verbetering hybride markt per 1 januari 2017 

is advisering op maat nog belangrijker is geworden. 

De Wet verbetering hybride markt 

Op 1 januari 2017 is de Wet verbetering hybride markt ingevoerd. Sindsdien geldt het volgende: 

Terugkeer van privaat naar publiek: uitlooprisico voor werkgever 

Bij terugkeer naar het publieke bestel blijft de zogenaamde ‘uitloopschade’ zoals gezegd bij de 

werkgever achter. Alle personen die ziek zijn geworden tijdens de contractperiode en al in de WGA 

zijn ingestroomd of na de wachttijd nog de WGA instromen, blijven voor zijn rekening. Indien de 

werkgever het eigenrisicodragerschap verzekerd heeft, blijft dit risico bij de private verzekeraar 

liggen.  

Tot 2017 konden werkgevers op een minimumpremie voor de WGA terugkeren naar het publieke 

bestel. Deze minimumpremie WGA maakte een overstap zeer aantrekkelijk. Echter, sinds de Wet 

verbetering hybride markt (1-1-2017) betaalt de werkgever ook bij het UWV een premie die 

gebaseerd is op zijn eigen individuele werkgeversrisico. Hiermee is de terugkeer naar UWV een stuk 

minder aantrekkelijk gemaakt.  

Bij overgang van publiek naar privaat: staartlasten blijven bij UWV achter 

Andersom is de overgang van publiek naar privaat juist aantrekkelijker gemaakt met de Wet 

verbetering hybride markt. De wet heeft o.a. geregeld dat alle bedrijven, ongeacht omvang, bij de 

overgang naar het eigenrisicodragerschap de volledige staartlasten bij het UWV achterlaten.  

Staartlasten zijn de WGA-lasten van werknemers die op het moment van overstap van UWV naar het 

eigenrisicodragerschap een WGA-uitkering ontvangen, of van de werknemers die reeds ziek zijn en 

op termijn een WGA-uitkering ontvangen. 

De staartlasten die bij het UWV achterblijven, worden via de sectorfondsen afgefinancierd (voor de 

overheidswerkgevers via het Ufo). Alle werkgevers zijn verplicht de premies voor de sectorale 

fondsen te betalen.  

Sinds de invoering van de Wet verbetering hybride markt zien we ook vooral bedrijven 

eigenrisicodrager worden die veel WGA-schade hebben, die ze dus in het publieke bestel achter 

mogen laten. Als eigenrisicodrager WGA beginnen ze “schoon” dus zonder schade. Echter, ze moeten 

wel grip hebben op de toekomstige instroom, want uiteindelijk krijgen ze de rekening toch 

gepresenteerd.  
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Eerbiedigende werking van de situatie per 1 juli 2015 

Alle bedrijven die al op of voor 1 juli 2015 van privaat naar publiek zijn teruggegaan, vallen nog onder 

de oude regels. Dit betekent dat zij voor het WGA-deel van de vaste werknemers nog tenminste vier 

jaar lang een minimumpremie WGA betalen. Ze krijgen als ze instroom hebben van WGA-flex 

personeel wel de rekening voor de WGA flex-werknemers. Hoe dan ook blijkt dat bedrijven die terug 

zijn gegaan naar het publieke bestel op of voor 1 juli 2015 de komende jaren beter af zijn bij het 

UWV. Uit verschillende klantanalyses met de VeReFi WGA-calculator blijkt dat pas ergens in 2023 

weer het omslagpunt bereikt is dat de private verzekering mogelijk weer aantrekkelijk is.  

Ook andersom geldt de eerbiedigende werking en dit is relatief nadelig voor de bedrijven die relatief 

kort voor 1 juli 2015 eigenrisicodrager WGA waren geworden. Alle bedrijven die op of voor 1 juli 

2015 eigenrisicodrager WGA zijn geworden en daarvoor nog forse koopsommen hebben betaald,  

krijgen die niet terug! De situatie zoals die gold op 1 juli 2015 blijft van kracht. Dus bedrijven die 

reeds eigenrisicodrager zijn en dit hebben afgefinancierd met koopsommen en/of premieopslagen 

moeten die blijven betalen! 

U ziet hoe complex deze afweging is om wel of niet eigenrisicodrager voor de WGA te worden of te 

blijven. Daarom is het advies hiervoor een deskundig inkomensadviseur in te schakelen.  
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8. Eigenrisicodragerschap voor de Ziektewet 

Het eigenrisicodragerschap Ziektewet is feitelijk een semi-eigenrisicodragerschap, want het UWV 

blijft eindverantwoordelijk. Als een werkgever om moverende redenen (tijdelijk) de 

Ziektewetuitkering niet betaalt omdat de werknemer zich onvoldoende aan de verplichtingen houdt, 

moet het UWV daar officieel een beschikking voor afgeven. En taken als besluiten over boetes, 

besluiten op bezwaar en beroep en terug- en invordering blijven ook bij het UWV liggen. Ook 

werknemers die vallen onder een werkgever die eigenrisicodrager is, kunnen bij het UWV bezwaar of 

beroep aantekenen over besluiten en beslissingen in het kader van de Ziektewet. Een werkgever 

heeft hierover een informatieplicht naar de werknemer. 

Het is derhalve van belang om goed de rolverdeling tussen werkgever en UWV te kennen. Verder 

geldt het eigenrisicodragerschap ook niet voor alle groepen werknemers. Zie hiervoor ook de uitleg 

bij hoofdstuk 4 voor wie de werkgever wel en geen risico loopt. Bijvoorbeeld medewerkers die ziek 

zijn ten gevolge van een orgaandonatie of zwangerschap worden altijd door het UWV gefinancierd.  

Dit geldt ook voor medewerkers die vallen onder de no-riskpolis. Indien er nog een dienstverband is, 

doet de werkgever altijd wel zelf de re-integratiebegeleiding.  

De eigenrisicodrager Ziektewet betaalt zelf de uitkering voor (ex-)werknemers die bij ziekte nog recht 

hebben op een Ziektewetuitkering. Ook al is de werknemer al in de proeftijd ziek uit dienst gegaan, 

het risico is voor de werkgever. Ook loopt de werkgever nog risico als de werknemer al uit dienst is 

gegaan. De Ziektewet kent namelijk een nawerking gedurende vier weken na de uitdiensttreding.  

Nawerking Ziektewet 

Werknemers die werken of personen die een uitkering krijgen via het UWV (vanuit een 

werknemersverzekering) zijn verplicht verzekerd voor de werknemersverzekeringen, zoals de 

Ziektewet. Is er geen werk of uitkering, dan is er ook geen sprake van verzekering voor de Ziektewet. 

Met uitzondering van de regeling nawerking. 

Nawerking van de Ziektewet houdt in dat de werknemer die binnen vier weken na het einde van zijn 

verzekering (bijvoorbeeld  door einde dienstverband) ongeschikt tot werken wordt, aanspraak maakt 

op ziekengeld alsof hij verzekerd was gebleven. Wanneer de werknemer nog geen andere werkgever 

heeft gevonden en geen recht heeft op een WW-uitkering, houdt de werkgever door deze regeling 

ook na het dienstverband nog het werkgeversrisico gedurende 4 weken. De ex-werkgever draait dan 

voor de toerekening van deze uitkeringen op, indien de ziekte ontstaat binnen vier weken na einde 

dienstverband.  

Heeft de ex-werknemer wel recht op een WW-uitkering of ondertussen een nieuw dienstverband 

gekregen, dan is het risico niet meer voor de laatste werkgever. Dit zijn belangrijke controle-

aspecten! 
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Voor- en nadelen van het eigenrisicodragerschap ZW 

Het eigenrisicodragerschap heeft zowel voordelen als nadelen voor een werkgever. 

Voordelen 

• De staartlasten mogen bij het UWV achterblijven als de werkgever overstapt van ‘publiek’  

naar ‘privaat’. Een werkgever begint dus ‘schoon’ aan zijn eigenrisicodragerschap. Daarmee 

is vooral de eerste periode van het eigenrisicodragerschap financieel aantrekkelijk.  

• De werkgever heeft zelf meer grip op de schadelast. Veelal samen met een private 

uitvoerder Ziektewet maakt de werkgever duidelijke regels en afspraken over het 

ziekteverzuimbeleid, ook voor ex-werknemers.  

Nadelen 

• De werkgever draagt zelf de lasten van de Ziektewetuitkering en de kosten voor de re-

integratie. Ook zijn er kosten voor de arbotaken, voor het inrichten van een gescheiden 

verzuimadministratie en de administratie-organisatie. 

• De werkgever moet veel kennis hebben van de wettelijke aspecten van de Ziektewet. 

Werkgever is verplicht om zelf regels en afspraken te maken voor de controle van het 

ziekteverzuim. Vaak wordt dit uitbesteed aan private Ziektewetuitvoerders. Ook dan is het 

belangrijk dat de organisatie grip heeft op wat er gebeurt.  

• Is de re-integratie onvoldoende  geweest, dan loopt de werkgever het risico op een 

loonsanctie, waardoor ook het derde Ziektewetjaar betaald moet worden. De loonsanctie 

bedraagt maximaal 52 weken en in die periode dient ook de re-integratie te worden 

voortgezet. 

• UWV kan besluiten om taken over te nemen indien het UWV van mening is dat werkgever de 

verzuimbegeleidingstaken niet goed uitvoert. De kosten die UWV dan maakt, komen voor 

rekening van de werkgever. Werkgever houdt derhalve wel het risico. 

• Het zogenaamde uitlooprisico van de Ziektewet blijft bij de eigenrisicodrager, ook indien de 

werkgever weer wil stoppen met de het eigenrisicodragerschap. Werkgever houdt de 

verplichting om de Ziektewet uit te voeren van de werknemers die zich hebben ziek gemeld 

vóór de dag waarop werkgever als eigenrisicodrager is gestopt.  

 

Voorwaarden eigenrisicodrager Ziektewet 

Voor het eigenrisicodragerschap Ziektewet is geen garantieverklaring nodig. Wel moet de werkgever 

die eigenrisicodrager voor de Ziektewet wil worden aan twee voorwaarden voldoen: 

1. Voor de verzuimbegeleiding van zieke (ex-)werknemers die onder het eigen risico vallen, 

moet de werkgever hulp krijgen van een deskundige persoon of dienst die gecertificeerd 

is op grond van de Arbeidsomstandighedenwet 1998. De afspraken die werkgever over 

de verzuimbegeleiding heeft gemaakt, moeten schriftelijk vastgelegd worden. Een 

werkgever moet dit schriftelijk verslag ook meesturen bij de aanvraag voor het 

eigenrisicodragerschap. Dit wordt wel de arboverklaring of bedrijfsartsenverklaring 

genoemd.  
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2. De werkgever mag in de drie jaar vóór de begindatum geen eigenrisicodrager voor de 

Ziektewet zijn geweest. 

Een werkgever kan per 1 januari of 1 juli van het jaar eigenrisicodrager worden en moet dit 13 weken 

van tevoren bij de Belastingdienst aangeven. Dan moet ook de “arboverklaring” worden 

meegestuurd. 

Taken werkgever bij het eigenrisicodragerschap ZW  

Het eigenrisicodragerschap begint te lopen vanaf 1 januari of 1 juli van enig kalenderjaar. De 

werkgever voert vanaf die eerste dag de Ziektewet zelf uit voor alle ziekmeldingen met een eerste 

ziektedag op en na de datum waarop de werkgever eigenrisicodrager is geworden.  

Ziekmeldingen met een eerste ziektedag die ligt vóór de datum waarop werkgever eigenrisicodrager 

is geworden, vallen niet onder de verantwoordelijkheid van de eigenrisicodrager (het zogenaamde 

inlooprisico). Hiervoor blijft het UWV zelf de uitvoering doen.  

Ziek- en hersteldmeldingen 

Als eigenrisicodrager doet de werkgever voor de zieke werknemers die onder het eigen risico vallen, 

de ziek- en hersteldmeldingen aan UWV. Voor deze meldingen gelden dezelfde termijnen als 

wanneer de werkgever geen eigenrisicodrager zou zijn. Normaliter is dit zes weken. Echter een 

melding van ziekte als gevolg van zwangerschap dient binnen vier werkdagen gemeld te worden.   

Beoordelingen 

Voor zieke werknemers die onder het eigen risico vallen, beoordeelt de werkgever: 

• of zij recht hebben op een uitkering; 

• hoe hoog de uitkering is; 

• hoe lang de uitkering duurt. 

Eventueel kan de werkgever hier bij het UWV (tegen betaling) hulp voor vragen.  

Beschikkingen 

Een eigenrisicodrager bereidt beslissingen voor over de Ziektewet. Soms moet deze beslissing 

bekend worden gemaakt in de vorm van een beschikking. Een beschikking is een schriftelijke 

beslissing over de Ziektewetuitkering. Alleen het UWV mag deze officiële beschikking afgeven. Er zijn 

twee gevallen waarin de eigenrisicodrager geen beschikking nodig heeft: 

• bij toekenning van een Ziektewetuitkering; 

• indien de Ziektewetuitkering stopt omdat de werknemer spontaan hersteld is. 

In alle andere gevallen, én wanneer de (ex-)werknemer daar zelf om vraagt, is er wél een beschikking 

nodig. UWV moet een beschikking afgeven in onder andere de volgende situaties: 

• als de (ex-)werknemer zelf vraagt om een beschikking; 
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• als een eigenrisicodrager de Ziektewetuitkering van een werknemer stopzet, 

bijvoorbeeld vanwege het onvoldoende meewerken aan re-integratie, maar de 

werknemer is niet spontaan hersteld; 

• als de werknemer geen recht heeft op een Ziektewetuitkering; 

• als de werknemer door een arts hersteld verklaard is maar hij het er niet mee eens is en 

dus zich ook niet zelf spontaan beter meldt; 

• als de werkgever een overlijdensuitkering moet betalen; 

• als werkgever de Ziektewetuitkering schorst (bij een opschorting kan er later alsnog met 

terugwerkende kracht worden uitbetaald); 

• als werkgever de Ziektewetuitkering tijdelijk niet uitkeert (tijdelijke loonstop); 

• als werkgever een Ziektewetuitkering toekent, nadat werkgever deze eerder had 

afgewezen; 

• als werkgever de Ziektewetuitkering verrekent met een voorschot op de uitkering; 

• als werkgever de Ziektewetuitkering geheel of gedeeltelijk weigert te betalen; 

• als werkgever de Ziektewetuitkering verhoogt of verlaagt (en die verhoging of verlaging 

staat niet in de cao). 

 

Het beëindigen van het ZW-eigenrisicodragerschap: uitlooprisico en terugkeerpremie 

Een eigenrisicodrager kan zich twee keer per jaar bij de Belastingdienst afmelden: per 1 januari of 1 

juli. Het formulier voor deze aanvraag moet minimaal dertien weken voor de gewenste einddatum 

(dus vóór 1 oktober of vóór 1 april) bij de Belastingdienst binnen zijn. Is een eigenrisicodrager 

teruggegaan naar het publieke bestel, dan is het pas na minimaal drie jaar mogelijk opnieuw 

eigenrisicodrager te worden.  

Vanaf het moment dat de werkgever is gestopt met het eigenrisicodragerschap moeten uiteraard de 

gedifferentieerde premie Ziektewet (beschikking Werkhervattingskas) weer betaald worden. Er geldt 

dan een speciale terugkeerpremie voor middelgrote en grote bedrijven. Kleine bedrijven betalen de 

sectorale premie. Als een bedrijf terugkeert naar het UWV is wel de zogenaamde uitloopschade voor 

rekening van de ex-eigenrisicodrager. Oftewel alle schade die ten tijde van het 

eigenrisicodragerschap is ontstaan, moet de werkgever wel zelf blijven betalen.   

De terugkeerpremie bedraagt in de twee kalenderjaren na het einde van het eigenrisicodragerschap 

tenminste de helft van de sectorale premie ZW-flex die geldt voor de sector waarbinnen de 

werkgever valt. Als UWV een hogere premie vaststelt op basis van een eerdere periode waarin de 

werkgever geen eigenrisicodrager Ziektewet was, dan geldt deze hogere premie. 

Er zijn nu relatief veel grote uitzendwerkgevers teruggegaan van het eigenrisicodragerschap naar het 

publieke bestel (UWV). Het UWV gaat nog onderzoek doen naar de oorzaken, maar vermoedelijk 

komt dit doordat de terugkeerpremie is gebaseerd op de helft van de sectorale premie. Dat is best 

aantrekkelijk als een eigenrisicodrager Ziektewet zelf geen grip heeft op zijn eigen schade. Dan zijn ze 

in het publieke bestel goedkoper uit en hebben ze niet de verplichting om het ziekengeld te betalen 

en de re-integratie in te regelen.  
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Wij willen hierbij wel direct een kanttekening maken. In het algemeen kun je stellen dat als je de 

schade wel beheersbaar hebt, je als organisatie juist beter eigenrisicodrager kunt blijven. Het 

eigenrisicodragerschap Ziektewet is voor grote bedrijven ook financieel aantrekkelijk. Voorwaarde is 

wel dat de eigenrisicodrager zich maximaal inzet om de schadelast te beheersen, door een strenge 

selectie aan de Ziektewetpoort en ook een voortdurende activering op de mogelijkheden die de 

werknemer nog wel heeft. Als eigenrisicodrager heb je hier zelf grip op. De private uitvoerders 

Ziektewet kunnen hierbij helpen. Ze hebben met onderzoeken aangetoond dat zij de schadelast 

beter managen dan het UWV.   
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9. Vraag deskundig advies 
 

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

afweging over het eigenrisicodragerschap Ziektewet / 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, o.a. van uw 

historische WGA-instroom. Er is een Adfiz-formulier met gegevens die daarbij nodig zijn. Ook het 

beëindigen of aanvragen van het eigenrisicodragerschap Ziektewet of WGA vereist dat u de juiste 

documenten kent. Adfiz is de branchevereniging van onafhankelijk financieel adviseurs. Via 

onderstaande link kunt u het meest recente formulier vinden. 

https://www.adfiz.nl/ledenvoordelen/advies/uniforme-uitvraagformulier-wga-erd/ 

 

https://www.adfiz.nl/ledenvoordelen/advies/uniforme-uitvraagformulier-wga-erd/

