
GEDURENDE HET PREMIEJAAR CONTROLEREN WIJ 
DE UITKERINGSBESLISSINGEN (ZIEKTEWET EN WGA) 
DIE U VAN HET UWV ONTVANGT
Zodra u gedurende het premiejaar nieuwe  
uitkeringsbeslissingen (Ziektewet en WGA) van het UWV 
ontvangt, verzoeken wij deze binnen de bezwaartermijn te 
sturen aan schadelastbeheer@kantoormrvanzijl.nl  
Wij verrichten dan de volgende werkzaamheden voor u.

Eerst registreren wij de beslissing in uw  
uitkeringsadministratie. Dit stelt ons in staat de  
premiebeschikking Werkhervattingskas (die u twee 
jaar na de uitkeringsbeslissing ontvangt) op juistheid 
te controleren, maar ook om de bezwaartermijn te 
bewaken. Vervolgens maken we een herberekening van 
de schadelast van de uitkering en de daarvan af te leiden 
toekomstige gedifferentieerde premie Werkhervattingskas.

Direct op dat moment ontvangt u ook van ons een  
advies over eventueel te nemen maatregelen om 
besparingen te realiseren (zoals bijvoorbeeld een  

bezwaarprocedure of aanvragen van een herbeoordeling), 
inclusief een berekening van uw financieel belang en 
kostenopgave van de te treffen maatregelen.

Tenslotte agenderen wij tevens alvast de termijn waarop 
u de volgende uitkeringsbeslissing van het UWV kunt 
verwachten. Op het moment dat die termijn verstrijkt, 
informeren wij bij u of u de beslissing hebt ontvangen.

EN ROND 1 DECEMBER ONTVANGT U JAARLIJKS ONS 
AANBOD “CONTROLE VAN HET PREMIEBESLUIT VAN 
DE BELASTINGDIENST”
Jaarlijks rond 1 december verstuurt de belastingdienst 
het besluit tot vaststelling van de gedifferentieerde premie 
Werkhervattingskas. Dit premiebesluit stelt de hoogte van 
de premie (Ziektewet en WGA) vast die de werkgever het 
volgende kalenderjaar moet betalen. Kort na verzending 
door de belastingdienst ontvangt u ons aanbod voor de 
jaarlijkse controle van uw premiebesluit. Dit onderzoek 
houdt overigens meer in dan de controle van uw 
premiebesluit. Dat leest u hierna.

Keuzemogelijkheden

Voor het verrichten van deze  
dienstverlening bieden we u de keuze uit 
controle 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. 

Premiebesluit 2022

Ons aanbod aan u voor jaarlijkse controle 
van uw Ziektewet- en WGA-lasten

Na de laatste controle wilt u voorkomen dat de lasten weer gaan oplopen.  
Om regie te blijven houden op uw Ziektewet- en WGA-lasten hebben we de  
volgende dienstverlening voor u ontwikkeld.  
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Elk jaar kunnen zich nieuwe fouten voordoen in het premiebesluit  
Werkhervattingskas 
Dat kunnen nieuwe fouten zijn, maar soms ook dezelfde als in eerdere  
premiejaren. Ook is het mogelijk dat nieuwe wetgeving of jurisprudentie  
nieuwe besparingsmogelijkheden bieden. Veel voorkomend is ook dat  
correctieboekingen (die compensatie bieden voor een eerdere intrekking of  
herziening van een uitkering na bezwaar of beroep) worden vergeten.  
Uw investeringen in procedures zijn dan voor niets geweest.
 
Inzicht in de ontwikkeling van uw Ziektewet- en WGA-lasten en in de 
jaarlijkse ontwikkeling van de kosten van verzuim 
Dit onderzoek vormt een goede aanleiding om jaarlijks even stil te staan bij de 
ontwikkeling van de kosten van arbeidsongeschiktheid voor uw onderneming en 
om te bedenken welke maatregelen u nog zou kunnen treffen om deze kosten zo 
goed mogelijk te beheersen.

Bij dit onderzoek ontvangt u een bijgewerkte opgave bijgewerkte opgave 
van de in de toekomst te betalen gedifferentieerde premie Werkhervat-
tingskas (Ziektewet en WGA) en van uw uitkeringen en risicodossiers
Deze informatie helpt u om de toekomstige Ziektewet- en WGA-lasten te begroten 
en besparingen of risico's van premieverhoging tijdig te voorzien. 

Ook kunt u daarmee een betere afweging maken tussen publiek of privaat 
verzekeren (eigenrisicodragen) van de Ziektewet- en WGA-lasten. Standaard 
levert dit onderzoek namelijk een nauwkeurige schatting van de in de toekomst 
te betalen gedifferentieerde premie Werkhervattingskas, die u kunt vergelijken 
met de offerte van de verzekeringspremie die u als eigenrisicodrager zou moeten 
betalen.

Update van uw bedrijfsinformatie, uw uitkeringsadministratie en 
risicodossiers
Wij controleren of alle te verwachten beslissingen van het UWV tijdig zijn 
ontvangen en of deze juist zijn. Door rekening te houden met wijzigingen in uw 
bedrijfssituatie kunnen we u gedurende het jaar ook beter van advies voorzien.

Waarom jaarlijkse controle van uw Ziektewet- en WGA-lasten? 

• Aanvragen van een herbeoordeling
• Bezwaarprocedures UWV (zie brochure WGA Scan)
• Beroep en hoger beroep
• Onderzoek eigenrisicodragen
• Advisering bij overgang van onderneming, bijvoorbeeld bij 

aankoop, verkoop, splitsing of fusie van een (deel van een) 
onderneming

• Re-integratiecheck
• Casemanagement
• Advisering door onze advocaten, bijvoorbeeld betreffende 

voortzetting of beëindiging van de arbeidsovereenkomst.

Na de controlewerkzaamheden kan het nodig zijn om extra maatregelen te treffen om de WGA- en Ziektewet lasten te 
beheersen. Deze vervolgwerkzaamheden worden steeds separaat in rekening gebracht na voorafgaande prijsopgave.
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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? 
In dat geval controleren en registreren wij 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.
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Stuur nieuwe beslissingen van UWV en belastingdienst tijdig binnen de bezwaartermijn naar schadelastbeheer@kantoormrvanzijl.nl. U ontvangt dan ook ons advies inclusief berekening van uw 
financieel belang en opgave van de kosten van bezwaar of herbeoordeling. Het is mogelijk deze dienstverlening op elk gewenst moment te stoppen.

  INHOUD PAKKET CONTROLE OP BASIS VAN 
VASTE PRIJZEN PER VERRICHTING

CONTROLE OP BASIS VAN EEN  
VASTE ABONNEMENTSPRIJS  

HET OPTIMAAL ONTZORG PAKKET

Jaarlijkse, uitgebreide controle van uw premie 
• indienen pro forma bezwaar tegen premiebesluit en bewaken bezwaartermijn
• update uitkeringen, risicodossiers en bedrijfsinformatie
• opvragen instroomlijsten belastingdienst en WGA-overzicht UWV
• controle premiebesluit en opstellen adviezen
• controle uitkeringen en risicodossiers, opstellen adviezen
• controle keuze eigenrisicodragen en opstellen adviezen
• controle jaarlijkse ontwikkeling van de kosten van arbeidsongeschiktheid en te 

adviseren maatregelen om de kosten te beheersen
• bijgewerkte opgave van de in de toekomst te betalen gedifferentieerde premie  

Werkhervattingskas (Ziektewet en WGA) 
• telefonisch consult ter toelichting adviesrapport
• informatie over relevante wetswijzigingen
• indien van toepassing: bijgewerkte versie model vragenlijst uitvraag  

no-riskpolis

€ 1.550 per loonheffingennummer
+ € 125 per reeds eerder verwerkte Ziektewet-/WGA-uitkering
(afwijkende prijzen conform onderstaande prijsopgave indien 
een beslissing nog niet blijkt te zijn verwerkt)

Extra kosten voor niet eerder gecontroleerde premiejaren à  
€ 315 per ontbrekend premiejaar 

€ 315 extra kosten indien uitkeringslasten zijn toegerekend  
als gevolg van een overgang van onderneming die plaatsvond 
in het te controleren premiejaar 

€ 5.200 per loonheffingennummer
+ € 500 per lopende WGA uitkering
+ € 250 per lopende Ziektewetuitkering

De peildatum voor vaststelling van het aantal lopende 
uitkeringen is 1 januari 2022. 

UWV beslissingen van toekenning of wijziging (Ziektewet 
en WGA) die u na de peildatum ontvangt, worden gedurende 
het premiejaar niet in rekening gebracht. 

Indien er na de peildatum nieuwe uitkeringen worden 
verkregen als gevolg van overgang van onderneming, 
ontvangt u een extra factuur, inclusief specificatie van  
deze uitkeringen. 

Deelname arbeidsrecht abonnement© Kosteloos deelname Arbeidsrechtabonnement© BASIS Kosteloos deelname Arbeidsrechtabonnement© PLUS

Extra dienstverlening om u optimaal te ontzorgen
• bewaken ontvangst nieuwe beslissingen in het UWV  

werkgeversportaal
• telefonische helpdesk voor vragen aan adviseurs Ziektewet en WIA en advocaten
• agenderen en bewaken adviezen gedurende het premiejaar
• extra periodieke rapportages en besprekingen

Op basis van uurtarief of offerte Geen extra kosten

Deze dienstverlening is onderdeel van het  
Optimaal Ontzorg Pakket

Controle en verwerking van nieuwe uitkeringsbeslissingen van het UWV 
gedurende het premiejaar

• registratie van de uitkering in uw uitkeringsadministratie, o.a. ten behoeve van 
controle van het premiebesluit (twee jaar later)

• bewaking van de bezwaartermijn
• (her)berekening van de schadelast van de uitkering en de daarvan af te leiden 

toekomstige gedifferentieerde premie Werkhervattingskas 
• controle van de beslissing van UWV en opstellen van advies inclusief berekening 

van uw financieel belang en opgave van kosten van bezwaar of herbeoordeling
• agenderen van het tijdstip waarop de volgende beslissing van UWV moet worden 

genomen en tijdig navragen of deze beslissing door u is ontvangen

€ 375 beslissing toekenning WGA
€ 250 overige beslissingen WGA (wijziging na toekenning)
€ 250 beslissingen inzake toekenning
Ziektewet of eerstejaars
Ziektewetbeoordeling (EZWB)
€ 250 beslissing op bezwaar en herbeoordeling/gewijzigd 
premiebesluit belastingdienst
€ 100 beslissing IVA en weigering WIA-uitkering  
(<35% arbeidsongeschikt)
€ 100 registratie van beslissingen zonder controle (zoals 
ZW-ERD dossiers, niet toerekenbare WGA-ERD dossiers,  
of bij kleine belangen bij gedeeltelijke overgang van 
onderneming)

Geen extra kosten 

Deze dienstverlening is onderdeel van het  
Optimaal Ontzorg Pakket
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