
In de beschikking gedifferentieerde 
premie Werkhervattingskas (het 
premiebesluit) stelt de belasting-
dienst vast hoe hoog de premie is 
die een werkgever in dat premiejaar 
moet betalen. Deze premie kent een 
premiecomponent voor de Ziektewet 
lasten en een premiecomponent voor 
de WGA-lasten. Voor (middel)grote 
werkgevers wordt de hoogte van 
de premie (mede) bepaald door de 
uitbetaalde Ziektewet- en  
WGA-uitkeringen twee jaar eerder. 

Ons aanbod aan u voor de controle van de  
WGA- en Ziektewetlasten van uw onderneming

Zinvol voor werkgevers met 
premieplichtige loonsom 
vanaf € 1.500.000

Door het uitvoeren van een intensieve controle realiseren de advocaten en adviseurs van 
ons kantoor voor onze cliënten grote besparingen op de kosten van  arbeidsongeschikte 
(ex-)werknemers. Daarbij verzorgen wij voor u het volgende:  

 Æ controle van uw premiebesluit inclusief controle van de vijf voorgaande jaren 

 Æ controle uitkeringsbesluiten van UWV (Ziektewet en WGA) 

 Æ controle keuze eigenrisicodragen (Ziektewet en WGA) 

 Æ ter beschikking stellen van een modelbrief en vragenlijst voor uitvraag van  
de no-riskpolis van uw medewerkers 

 Æ ter beschikking stellen van een premietabel met opgave van een nauwkeurige 
schatting van de in de toekomst te betalen gedifferentieerde premie  
Werkhervattingskas (Ziektewet en WGA)

Na onze controle weet u welke premiebesluiten en welke besluiten betreffende  
Ziektewet- of WGA-uitkeringen kansrijk zijn voor het maken van bezwaar, inclusief de 
besparing die daarmee behaald kan worden en de investering die daarvoor noodzakelijk 
is. Daarna beslist u welke vervolgwerkzaamheden u laat verrichten. Bijvoorbeeld bezwaar 
tegen het premiebesluit van de belastingdienst of een uitkeringsbeslissing van het UWV, 
het aanvragen van een herbeoordeling, het uitvoeren van een re-integratiecheck, het 
inzetten van een casemanager, of het uitvoeren van een eigenrisicodragen onderzoek.

Premiebesluit 2022

De kans om op uw premie 
te besparen bedraagt 
maar liefst 63%

Gemiddeld verdienen 
werkgevers elke 
geïnvesteerde euro 24 
maal terug
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EERST KOSTELOZE QUICKSCAN ONDERZOEK CONTROLE PREMIE 2017-2022 NA AFRONDING VAN DIT 
ONDERZOEK IS HET EEN 
KWESTIE VAN BIJHOUDEN

Om vast te stellen of het zinvol is om de 
controle te laten verrichten, maken wij 
graag eerst kosteloos een QuickScan.  
Aan de hand van uw premiebesluit 
beoordelen wij uw besparingskansen.  
Als dat zinvol is, doen we u vervolgens  
een aanbod voor de premiecontrole. 

Zinvol voor werkgevers met een 
premieplichtige loonsom vanaf  
ongeveer € 1.500.000. 

Het onderzoek bestaat uit drie delen: de inventarisatiefase, de controlefase, de adviesfase.

TARIEVEN ONDERZOEK CONTROLE PREMIE 2022
Vaste prijs per loonheffingennummer: 1 3.000
+ 1 500 per WGA-uitkering 
+ 1 250 per Ziektewetuitkering
 Voor werkgevers met een groot aantal Ziektewetuitkeringen verrichten we eerst een PreScan à  

€ 10 per Ziektewetuitkering. Doel is de kosten van controle te beperken door eerst een selectie te 
maken van  te controleren uitkeringen.

+  1 100 per IVA-uitkering en per geweigerde uitkering (<35% arbeidsongeschikt) voor de registratie
+ 1 315 indien uitkeringslasten zijn toegerekend als gevolg van een overgang van onderneming 

• Op het moment waarop wij u een aanbod doen, is het aantal te controleren uitkeringen vaak nog 
niet precies bekend. In de eerste fase inventariseren we dat daarom opnieuw en maken we een 
nieuwe berekening van de totale kosten van de controle. Daarna is het nog mogelijk de controle 
te beëindigen. U betaalt dan alleen de kosten van de inventarisatie.

• De doorlooptijd van die drie delen samen is gemiddeld drie tot zes maanden. We zijn namelijk 
mede afhankelijk van de snelheid van aanleveren van informatie door belastingdienst en UWV.

• De controle zal ook van uw onderneming de nodige inspanningen vragen, in die zin dat u ons tijdig 
en volledig van informatie dient te voorzien. Alleen dan kunnen we u binnen de bezwaartermijn 
voorzien van een goed advies. Waar mogelijk toetsen wij de van u ontvangen informatie bij de 
belastingdienst en het UWV. 

Gedurende het premiejaar 
controleren wij de door u ontvangen 
uitkeringsbeslissingen van UWV 
en jaarlijks rond 1 december doen 
we u een aanbod voor de controle 
van het premiebesluit van de 
belastingdienst.

Wij verrichten deze 
vervolgwerkzaamheden naar 
keuze op basis van een vaste 
prijs per verrichting of op basis 
van een vooraf vastgestelde 
abonnementsprijs. Bij ons 
abonnement, het Optimaal Ontzorg 
Pakket, ondersteunen we u optimaal 
door u met extra dienstverlening 
zoveel mogelijk uit handen te nemen.

* Genoemde prijzen zijn exclusief BTW en inclusief 10% korting wegens deelname aan het  arbeidsrecht  
abonnement©. Werkzaamheden die buiten de opdracht vallen worden op basis van bestede tijd x uurtarief  
aan u in rekening gebracht. In voorkomend geval wordt u hierover vooraf geïnformeerd.
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WANNEER REALISEERT U 
BESPARINGEN?
Bij een fout in het premiebesluit betaalt de 
belastingdienst de te veel betaalde premie 
direct terug (maximaal vijf jaar terugwerkende 
kracht).

Bij een fout in een uitkeringsbesluit van UWV 
krijgt u twee kalenderjaren later compensatie 
van de belastingdienst in de vorm van een 
verlaging van de premie.

GEEN NO CURE NO PAY
Op grond van onze gedragsregels als advocaat is het ons niet toegestaan om afspraken te 
maken op basis van no cure no pay. Gelet op onze hoge succes rate is het ook niet nodig en
zelfs niet verstandig om dergelijke afspraken te maken.

EXTRA VOORDEEL
Als u ons opdracht geeft voor het 
onderzoek controle premie heeft u
gedurende het kalenderjaar recht op 
een gratis arbeidsrecht abonnement© 
(basis). U profiteert dan van de 
voordelen van ons arbeidsrecht 
abonnement©, zoals 10% korting op 
onze tarieven.



Premiebesluit 2022

Bent u WGA-eigenrisicodrager? Ook dan is deze controle zinvol! 

1. De verzekeraar die het risico van betaling van 
WGA-uitkeringen als eigenrisicodrager heeft verzekerd, 
zal alleen regie voeren op de dossiers van uitkeringen 
die de verzekeraar moet betalen. Er wordt dan geen regie 
gevoerd op dossiers betreffende uitkeringen die bij het 
UWV zijn achtergebleven (de staartlasten) of die door 
een andere verzekeraar worden betaald. Een verzekeraar 
bepaalt de te offreren verzekeringspremie echter wel 
op het totale schadeverleden, ongeacht of het privaat 
of publiek verzekerde uitkeringen betreffen. En na het 
einde van het eigenrisicodragen zijn alle uitkeringen 
van invloed op de gedifferentieerde premie Werkhervat-
tingskas die dan weer betaald moet worden. Daarom is 
ons regiemodel gericht op alle uitkeringen die aan u als 
werkgever kunnen worden toegerekend. Op die manier 
bent u altijd verzekerd van zo laag mogelijke kosten 
ongeacht de keuze voor publiek of privaat verzekeren.

2. Bij dit onderzoek ontvangt u een nauwkeurige 
berekening van de historische en toekomstige 
gedifferentieerde premie Werkhervattingskas die u 
als publiek verzekerde werkgever betaalt. U kunt deze 
vergelijken met de verzekeringspremie die u als  
eigenrisicodrager (privaat verzekerde werkgever) betaalt.

3. Onderscheidend is dat wij -met een eigen ontwikkelde 
rekentool- een nauwkeurige berekening maken van de 
schadelast per uitkering. De berekening van andere 
aanbieders is vaak gebaseerd op een model, met als 
gevolg dat de daarvan afgeleide premie  
Werkhervattingskas vaak afwijkt van de werkelijkheid.

Wist u bijvoorbeeld dat correctieboekingen -ter 
compensatie van de intrekking of herziening van een 
uitkering als gevolg van een eerdere bezwaar- 
procedure- kunnen worden misgelopen op het moment 
dat de onderneming eigenrisicodrager wordt? Daarmee 
kunt u grote besparingen missen. Onze berekening houdt 
rekening met alle wijzigingen, zoals deze correctie- 
boekingen, maar ook met omzetting naar een 
vervolguitkering, of met de gevolgen van een gehele 
of gedeeltelijke overgang van onderneming, en met 
eventuele staartlasten van (publieke) uitkeringen 
die achterbleven bij het UWV op het moment dat uw 
onderneming WGA-eigenrisicodrager werd.  

 
4. Wij controleren ook de premiebeschikkingen van 

publiek verzekerde premiejaren t/m vijf jaar terug. 
Mogelijk te veel betaalde gedifferentieerde premie 
Werkhervattingskas kan nog worden verhaald.  
N.B.: Dit valt doorgaans buiten de scope van een 
WGA-onderzoek door een assurantietussenpersoon.

5. Bij ons kunt u rekenen op onafhankelijk advies bij de 
keuze tussen publiek of privaat verzekeren, omdat wij 
geen belang hebben bij de te maken keuze. Ongeacht 
uw keuze voor publiek of privaat verzekeren is ons 
regiemodel er uitsluitend op gericht de Ziektewet- en 
WGA-lasten van uw onderneming zo laag mogelijk te 
houden en om jaarlijks de keuze voor publiek verzekeren 
versus eigenrisicodragen te controleren. Op die manier 
bent u altijd verzekerd van zo laag mogelijke kosten 
ongeacht de keuze voor publiek of privaat verzekeren.
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BENT U ZW-EIGENRISICODRAGER? 
Wij controleren en registreren de Ziektewetuitkeringen ten 
tijde van de periode van het eigenrisicodragen niet omdat we 
vertrouwen op de uitvoerder van het ZW-eigenrisicodragen.

Wél registreren we de totale lasten van het ZW-eigenrisico-
dragen per jaar, zodat u kunt zien hoe de lasten zich over een 
periode van jaren ontwikkelen. Ook registreren we de beslissing 
“eerstejaars Ziektewet beoordeling” van UWV (beslissing 
EZWB), als risicodossier voor instroom in de WGA. 
De jaarlijkse totaalpost Ziektewetlasten en de EZWB- 
beslissingen registreren we voor een gereduceerd tarief à  
€ 100 per stuk.  

GROOT AANTAL ZIEKTEWETUITKERINGEN?  
EERST EEN PRESCAN! 
Voor werkgevers met een groot aantal Ziektewetuitkeringen 
verrichten we eerst een PreScan à € 10 per uitkering alvorens 
een uitgebreide controle à € 250 per uitkering te verrichten. 
Doel is de kosten van de controle te beperken door eerst een 
selectie te maken. Standaard onderdeel van de PreScan is 
tevens een check in het doelgroepregister. 

De PreScan vraagt ook de nodige inspanningen van de 
werkgever. Wij vragen namelijk van alle BSN-nummers die 
zijn vermeld op de instroomlijst aanvullende informatie bij u 
op, zoals de naam, het geboortejaar, de datum van indienst-
treding, de datum van uitdiensttreding en informatie over de 
no-riskstatus en/of regres. Voor de uitgebreide controle vragen 
we u ons dan nog extra alle uitkeringsbeslissingen en alle 
rapporten van arbeidsdeskundige onderzoeken toe te sturen.



Specificatie werkzaamheden controle premie 2022

DEEL 1 INVENTARISATIE 

Prijs:
 Æ  € 1.050 

€ 550 bij aanvang en € 500 bij afronding van de 
inventarisatie

• Ondertekenen machtigingsformulier en akkoord- 
verklaring algemene leveringsvoorwaarden.

• Informeren van werkgever over de te nemen stappen 
tijdens het onderzoek.

• Bij een groot aantal uitkeringen eventueel toegang  
tot  UWV- portaal inregelen.

• Mits de bezwaartermijn nog niet is verstreken:  
pro forma bezwaar tegen het premiebesluit of overname 
van de behandeling van een reeds door u zelf ingediend 
bezwaarschrift en bewaken bezwaartermijnen.

• Opvragen van premiebesluiten, verzekeringspolissen en 
uitkeringsbesluiten (Ziektewet en WIA) bij werkgever en 
controleren op volledigheid.

• Opvragen instroomlijsten bij belastingdienst (ontvangst 
na gemiddeld 6 weken) en WGA-overzicht bij UWV 
(ontvangst na gemiddeld 1-2 weken). Na ontvangst 
verstrekken van een meer nauwkeurige indicatie van de 
kosten op basis van het exacte aantal uitkeringen, 
waarna u nog kunt besluiten na deel 1 het onderzoek  
te beëindigen.

• Verwerken van de ontvangen informatie op een  
inventarisatieformulier met het verzoek aan de 
werkgever om ontbrekende informatie over de 
BSN-nummers van uitkeringsgerechtigden en bedrijfs- 
informatie aan te vullen. Bewaken van het proces en 
tijdige retourontvangst stukken, zodat het onderzoek 
tijdig kan worden afgerond.

DEEL 2 CONTROLE 

Prijs 
 Æ € 1.000
 Æ  € 500 per WGA-uitkering
 Æ  € 250 per Ziektewetuitkering
 Æ  € 100 per IVA-uitkering en per geweigerde 

uitkering (<35% arbeidsongeschikt) 
 Æ  € 315 indien uitkeringslasten zijn toegerekend als 

gevolg van een overgang van onderneming
in rekening te brengen bij afronding van de controle

• Controle doelgroepverklaring.
• Controleren volledigheid van uitkeringsbeslissingen 

bij UWV. Opvragen van ontbrekende stukken. 
• Bewaken van openstaande termijnen voor bezwaar 

tegen beslissingen van UWV.
• Maken van een nauwkeurig berekening van de  

uitkeringslasten, rekening houdend met alle wijzigingen 
gedurende de looptijd van de uitkering en rekening 
houdend met de maximale toerekenbare periode.  
Deze berekening is de grondslag voor de vast te stellen 
gedifferentieerde premie Werkhervattingskas twee jaar 
later.

• Berekenen van de gedifferentieerde premie  
Werkhervattingskas over een periode van jaren.

• Controleren van de premiebesluiten belastingdienst. 
• Controleren van de uitkeringsbeslissingen van UWV.
• Opstellen van adviezen ten aanzien van te treffen 

 maatregelen ten aanzien van premiebesluiten en 
uitkeringsbesluiten, inclusief berekening van de 
investeringskosten en uw financieel belang.

DEEL 3 ADVIES 

Prijs
 Æ € 950 in rekening te brengen na verzending 

adviesrapport

• Controle keuze publiek verzekeren versus  
eigenrisico dragen (Ziektewet en WGA) en  
opstellen advies.

• Opstellen adviesrapport. 
• Opstellen bijlage met uitkeringsadministratie en 

risicodossiers.
• Opstellen premietabel over een reeks van premiejaren 

(gedifferentieerde premie Werkhervattingskas, eventueel 
versus verzekeringspremie).

• Ter beschikking stellen vragenformulier ten behoeve 
van het in kaart brengen van de no-risk status van uw 
personeelsbestand.

• Telefonisch consult ter toelichting van het adviesrapport 
in aanwezigheid van personeelszaken en financiën.

• Afwikkelen en bewaken gemaakte afspraken. 

Postbus 1095, 5004 BB  Tilburg
Korvelseweg 142, 5025 JL  Tilburg

E-mail: mail@kantoormrvanzijl.nl
Internet: www.kantoormrvanzijl.nl

Telefoon: (013) 463 55 99
Telefax: (013) 463 22 66

NA AFRONDING VAN DIT ONDERZOEK IS HET EEN 
KWESTIE VAN BIJHOUDEN

Na de controle van de premie 2022 wilt u voorkomen 
dat de lasten weer gaan oplopen. Wij verrichten deze 
vervolgwerkzaamheden naar keuze op basis van een 
vaste prijs per verrichting of op basis van de  vooraf 
vastgestelde abonnementsprijs van “het Optimaal  
Ontzorg Pakket”.

N.B.: Het aanbrengen van wijzigingen na afronding van de  
inventarisatie wordt afzonderlijk in rekening gebracht op basis  
van bestede tijd x uurtarief.


