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SOCIALE VERZEKERINGEN

wat moet uw onderneming regelen voor de wga-premie per 2017?

Wegwijs door 
 WGA-totaal
Op 1 januari 2017 is het zover: dan wordt – één jaar later dan 

eigenlijk gepland – de premie WGA-vast samengevoegd met de 

premie WGA-flex. Dit kan flinke gevolgen hebben voor uw on-

derneming. Het is dan ook belangrijk dat u weet wat er precies 

verandert, zodat u vóór 2 oktober kunt kiezen of uw onderne-

ming zich voor het complete WGA-risico verzekert via de pu-

blieke verzekering van UWV of dat u zelf het risico gaat dragen.  

VVeel werkgevers hebben maar weinig 
aandacht voor de kosten van de sociale 
zekerheid. Da’s zonde, want aan loon-
doorbetaling, premies en re-integratie-
kosten zijn de meeste ondernemingen 
zo’n 30% van de loonsom kwijt. Door de 
veranderingen in de financiering van 
de Regeling werkhervatting gedeelte-
lijk arbeidsgeschikten (WGA) staat er 
per 2017 zelfs nog meer op het spel. 

Verplicht

Werkgevers hebben per 2017 twee opties:  
 ▪ het WGA-vast- én WGA-flex-risico on-
derbrengen bij UWV;

 ▪ voor het complete WGA-risico eigenri-
sicodrager worden.

Momenteel bestaat deze keuze alleen 
nog voor het premiedeel WGA-vast. Voor 
WGA-flex is iedere werkgever in 2016 
nog verplicht verzekerd via UWV. 
Als een publiek verzekerde werkgever 
per 1 januari 2017 uitstapt, worden uitke-
ringslasten voor de Ziektewet en de WGA 
die in het verleden zijn ontstaan, niet 
meer aan hem toegerekend. Dit levert 
een onderneming van gemiddelde om-

vang een eenmalig voordeel van ongeveer 
7% van de loonsom op. Met deze maat-
regel wil de wetgever het hybride stelsel 
– waarin UWV concurreert met verzeke-
raars en werkgevers – stabieler maken. 

Opgesloten

Voorheen zaten veel werkgevers als het 
ware opgesloten in het publieke stelsel 

omdat zij bij uitstappen direct een forse 
voorziening moesten treffen voor hun 
bestaande schade.  
Wie wel kon overstappen, deed dat 
vaak vanwege financieel voordeel op 
de korte termijn. Dat zou eigenlijk 
niet het belangrijkste motief moeten 
zijn. De bedoeling is dat er nu meer 
aandacht komt voor de langetermijn-
effecten van investeren in re-integratie. 

Vaarwel

Eigenlijk zou namelijk de vraag moeten 
zijn: waar is de re-integratie in de beste 
handen, bij UWV of bij uw onderneming 
zelf (eventueel in combinatie met een 
private verzekeraar)? Veel werkgevers 
kunnen op dit gebied nog grote vooruit-
gang boeken. Hoewel de bedragen die 
met de sociale zekerheid gemoeid zijn sa-
men zeker 30% van de loonsom vormen, 

Opbouw van de Werkhervattingskas (Whk)

Sinds 1 januari 2014 brengt UWV bij pu-
blieke verzekering voor de financiering 
van de Whk drie gedifferentieerde pre-
miedelen in rekening:

 ▪ premie WGA-vast: voor uitkeringen aan 
vaste werknemers die langer dan twee 
jaar ziek zijn;

 ▪ premie WGA-flex: voor uitkeringen aan 
(voormalige) flexkrachten die meer dan 
twee jaar ziek zijn;

 ▪ premie ZW-flex: voor uitkeringen aan 
(voormalige) flexkrachten in de eerste 
twee ziektejaren.

Bij grote werkgevers worden deze pre-
mies volledig individueel en bij kleine 
werkgevers volledig sectoraal bepaald; 
voor middelgrote ondernemingen han-
teert UWV een mengvorm. De Belas-
tingdienst stuurt werkgevers jaarlijks 
een beschikking die de omvang van elk 
premiedeel aangeeft. Eigenrisicodragers 
krijgen deze beschikking alleen voor de 
premiedelen waarvoor ze het risico niet 
zelf dragen. Verder zijn ze zelf verant-
woordelijk voor de uitkeringen aan ar-
beidsongeschikte werknemers.
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Omdat deze onder- en bovengrenzen 
afzonderlijk bepaald worden, kan het zo 
zijn dat een werkgever nu voor WGA-
flex de maximumpremie betaalt en voor 
WGA-vast niet (of andersom). Dat kan er-
voor zorgen dat zijn WGA-totaal-premie 
per 2017 hoger uitvalt. Het totale maxi-
mum wordt immers pas later bereikt.

Knoppen

Voor de WGA-vast en de ZW-flex is eigen 
risico dragen nu al mogelijk. In plaats 
van de betreffende premiedelen van 
UWV betaalt de werkgever dan zelf de 
uitkeringen en de re-integratie. Zoals ge-
zegd, is vanaf 1 januari 2017 bij de WGA 
alleen nog eigenrisicodragen mogelijk 
voor de volledige regeling (dus WGA-vast 
én WGA-flex). Wie wil, kan dan dus in 
totaal twaalf jaar zelf aan de knoppen 
zitten van de begeleiding en re-integratie 
bij ziekte en arbeidsongeschiktheid – on-
geacht de aard van het dienstverband van 
de medewerker.  
De eerste twee jaar is de loondoorbe-
talingsplicht van de werkgever, of de 
Ziektewet als de werknemer daarvoor in 
aanmerking komt. Daarna is de WGA-
uitkering gedurende tien jaar de verant-
woordelijkheid van uw onderneming. 
Het ligt voor de hand om eigenrisicodra-
gerschap voor de WGA te combineren 
met eigenrisicodragerschap voor de ZW-
flex.  
Het zou onlogisch zijn om als eigenri-
sicodrager voor de WGA de begeleiding 
van zieke ex-werknemers met een tij-
delijk contract per 2017 eerst aan UWV 
over te laten. Dan heeft u immers geen 
grip op de Ziektewetperiode, wat toch 
het voorportaal van de WGA-flex is.

Alternatief

Als u eigenrisicodrager wordt, kunt u de 
uitvoering voor uw onderneming naar 
eigen inzicht inrichten. U kiest zelf een 
privaat alternatief voor de dienstverlening 
van UWV. Wel moet uw onderneming 
hierbij samenwerken met de partij die de 
garantieverklaring aan de Belastingdienst 
heeft ondertekend. Deze is vereist om ei-
genrisicodrager voor de WGA te worden. 

 ▪ De minimumpremie ligt op een 
kwart van de gemiddelde premie. Het 
minimum is in 2016 voor WGA-vast 
0,1175% en voor WGA-flex 0,06%.

hebben veel organisaties er maar weinig 
aandacht voor.  
De samenvoeging van de WGA-pre-
miedelen is een mooie aanleiding om 
de werkwijze van uw onderneming 
en eventuele mogelijkheden om die te 
verbeteren onder de loep te nemen. U 
kunt hier een rol in spelen door ervoor 
te zorgen dat de werkgever zich bewust 
is van wat er dit jaar verandert binnen 
de sociale zekerheid. Daarnaast kunt u 
helpen om beleid te ontwikkelen waar-
mee de (financiële) risico’s op de korte én 
de langere termijn onder controle zijn. 

Afzonderlijk

Om te beginnen kunt u inzichtelijk ma-
ken dat een keuze voor eigenrisicodragen 
neerkomt op het vaarwel zeggen van de 
(vaak sterk fluctuerende) premies voor de 
Werkhervattingskas (Whk).  
De WGA-totaalpremie die UWV in 2017 
gaat hanteren is voor kleine onderne-
mingen eenvoudigweg een optelsom 
van de sectorale premiedelen WGA-vast 
en WGA-flex. Voor grote en middelgrote 
ondernemingen – die een premie betalen 
die geheel of gedeeltelijk afhangt van de 
instroom in de WGA vanuit hun eigen 
organisatie – hanteert UWV voor de 
premiedelen WGA-vast en de WGA-flex 
aparte boven- en ondergrenzen. Deze 
moeten ervoor zorgen dat individuele 
werkgevers niet onevenredig zwaar of 
licht belast worden voor de WGA. 

 ▪ De maximumpremie bedraagt vier-
maal de gemiddelde premie voor het 
betreffende premiedeel. Voor WGA-
vast is dat maximum in 2016 1,88%, 
voor WGA-flex is het 0,96%.

U kunt méér halen uit re-integratie

De premies die de Belastingdienst aan 
het eind van het jaar doorgeeft, worden 
door de meeste werkgevers vrijwel auto-
matisch in de salarissystemen verwerkt. 
Maar weet u wat u voor deze premies van 
UWV terugkrijgt in termen van effectieve 
re-integratie? Daarnaast laten veel werk-
gevers voordeel liggen: loonkostensubsi-

dies worden niet verzilverd, verzuim van 
werknemers met een no-riskpolis wordt 
niet bij UWV geclaimd. Een gemiste kans, 
terwijl het financiële belang van zulke 
tegemoetkomingen door de Participatie-
wet (extra banen voor mensen met een 
arbeidsbeperking) alleen maar groter is 
geworden. 
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den staat veel dienstverlening op een 
laag pitje. Met de veranderingen in de 
financiering van de WGA zijn simpelweg 
te grote financiële belangen gemoeid 
om de besluitvorming af te raffelen.

Leo Bil, senior actuaris en strategisch advi-
seur bij VSZ | Verzekeren Sociale Zekerheid 
te Amstelveen, tel: (020) 260 24 20, www. 
vszassuradeuren.nl

om op tijd te beginnen met het in kaart 
te brengen van de opties. Verzekeraars 
komen naar verwachting deze maand 
met WGA-premievoorstellen voor 2017, 
maar daar kunt u eigenlijk niet op wach-
ten. Met het verzamelen van verzuim- en 
arbeidsongeschiktheidsgegevens, het 
opvragen van offertes en het nemen van 
beslissingen zijn in de praktijk enkele 
maanden gemoeid. En in de zomermaan-

De bank of verzekeraar moet verklaren:
 ▪ dat hij bereid is zekerheid te stellen 
voor de verplichtingen van uw onder-
neming;

 ▪ dat hij een erkende verzekeraar is, 
zoals bedoeld in artikel 40, lid 5 of 6 
van de Wet financiering sociale verze-
keringen;

 ▪ dat hij de verplichtingen die de werk-
gever tegenover UWV heeft, zal nako-
men;

 ▪ dat hij aan UWV zal betalen wat UWV 
op grond van de Wet WIA van de werk-
gever vordert, zodra UWV schriftelijk 
verklaart dat de werkgever niet voldoet 
aan zijn verplichtingen. 

Samenwerking

U moet samen met de garantstel-
ler een aantal zaken regelen:

 ▪ Welke private uitvoerder schakelen 
uw onderneming en de verzekeraar in 
voor de re-integratie? Het is belangrijk 
om te beoordelen hoe effectief deze 
partij is.

 ▪ Moet uw onderneming het volledige 
risico bij de verzekeraar onderbrengen, 
of is het misschien goedkoper en beter 
om dit slechts deels te doen? Op die 
manier is er immers altijd een directe 
financiële prikkel om zelf bij de re-
integratie betrokken te blijven.

Afraffelen

Welke keuzes uw onderneming uitein-
delijk ook maakt, het is in elk geval zaak 

Huidige garantieverklaring wordt per 1 januari 2017 ongeldig verklaard

De garantieverklaringen die eigenrisico-
dragers tot nu toe aan de Belastingdienst 
hebben overlegd, hebben altijd alleen 
betrekking gehad op het WGA-vast-risico. 
Het is immers nog niet mogelijk om ei-
genrisicodrager te worden voor het WGA-
flex-deel. Per 2017 is een eigenrisicodra-
ger voor de WGA echter verantwoordelijk 
voor het volledige WGA-risico.  
Elke werkgever die per 1 januari het 
WGA-risico zelf wil dragen, moet dus een 

garantieverklaring voor het volledige WGA-
risico overleggen aan de Belastingdienst. 
Bestaande eigenrisicodragers kunnen geen 
aanvullende verklaring overleggen: het 
moet gaan om één garantieverklaring van 
één garantsteller voor het hele WGA-risico. 

Deadline
De Belastingdienst zal de modelgarantie-
verklaring voor 2017 in juli op zijn website 
publiceren.  

Een aanmelding om eigenrisicodrager 
te worden, moet altijd 13 weken vóór de 
gewenste ingangsdatum bij de Belasting-
dienst binnen zijn. Voor 1 januari 2017 is 
de deadline dus 2 oktober 2016.  
Voor werkgevers die nu al eigenrisicodra-
ger zijn voor de WGA-vast is de termijn 
voor het aanleveren van een nieuwe (ver-
vangende) garantieverklaring – in overleg 
met Belastingdienst en UWV –echter 
opgerekt naar 31 december 2016.


