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Om werkgevers te prikkelen mee te werken aan 

het terugdringen van de WIA-instroom, worden 

middelgrote en grote werkgevers afgerekend 

op het verzuim en arbeidsongeschiktheid van 

de eigen (ex-) werknemers. Hiervoor betalen zij 

een gedifferentieerde premie Werkhervattingkas. 

Deze premie wordt elk jaar aangepast. Rond

1 december 2020 ontvangt u als werkgever een 

beslissing van de Belastingdienst over de hoogte 

van de sector- en/of gedifferentieerde premie 

voor de Werkhervattingskas voor 2021.

Deze premie bestaat uit twee premiecomponen-

ten:

• WGA-lasten. Voor WGA-uitkeringen van  

 werknemers met een vast en tijdelijk

 dienstverband.

• Ziektewet-lasten. Voor Ziektewetuitke-

 ringen van flexwerkers (kan ook van 

 toepassing zijn voor werknemers met een  

 vast contract die ziek uit dienst gaan).

Bent u eigen risicodrager voor de WGA of Ziek-

tewet? Dan hoeft u deze premie niet te betalen. 

Klein, middelgroot en groot 

Voor de berekening van de gedifferentieerde pre-

mie hanteert de Belastingdienst drie categorieën. 

In welke categorie uw onderneming valt, hangt af 

van de premieplichtige loonsom van het premie-

jaar minus twee jaar (dus loonsom 2019 in 2021):

Omvang
werkgever

Premieplichtige 
loonsom 2019

UWV premie
afhankelijk van

Klein < € 346.000 Sectorpremie

Middel
> € 346.000 tot                          
< € 3.460.000

Gewogen gemiddelde 
van de sectorpremie 
en individuele premie 
op basis van eigen 
schadelast

Groot > € 3.460.000
Individuele premie 
op basis van eigen 
schadelast

Hoe groter een onderneming in loonsom, hoe 

groter de invloed van de in deze onderneming 

ontstane schadelast op de gedifferentieerde 

premie.

Let op: de premiebepaling van de Werkhervat- 

tingskas vindt plaats op basis van het loonhef- 

fingennummer. Dit loonheffingennummer is

belangrijk voor de uiteindelijke sectorbepaling 

waarin uw onderneming is ingedeeld.

Controleer uw
beschikking Whk 2021
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Valt u in de categorie kleine werkgevers dan 

betaalt u een sectorpremie. 

Middelgrote werkgevers betalen een gewogen 

gemiddelde van de sectorpremie en een indivi-

duele premie. De individuele premie wordt be-

paald op basis van de bedragen van de (ex-) werk-

nemers aan wie in 2019 een WGA-uitkering of 

Ziektewetuitkering is toegekend.

Voor grote werkgevers wordt alleen een indivi-

duele gedifferentieerde premie vastgesteld. 

De volgende premiegrenzen gelden voor 2021:

Minimumpremie WGA is 0,19%, maximumpremie 

is 3,12 %

Minimumpremie Ziektewet is 0,14%, maximum-

premie is 2,23%

Kleine werkgever? Hier moet u op letten

Het is belangrijk als kleine werkgever om te

controleren of u :

• terecht als kleine werkgever bent aange- 

 merkt;

• in de juiste sector bent ingedeeld;

• of het juiste premiepercentage is gehan-

 teerd.

Dit kunt u toetsen via de volgende link. 

Checklist voor middelgrote en grote werkgevers 
Bij middelgrote en grote werkgevers is het van be-

lang dat het deel van de gedifferentieerde premie 

dat wordt bepaald op grond van de uitkeringen 

van ex-werknemers juist is vastgesteld. Zorg daar-

om dat u de beschikking van de Belastingdienst 

goed controleert. 

Hieronder vindt u een aantal punten dat hierbij 

van belang is.

• Betreft het een uitkering van een (ex-)

 werknemer van uw onderneming?

• Valt de vastgestelde eerste verzuimdag

 binnen het dienstverband met uw on-

 derneming? Zo nee, valt de vastgestelde

 eerste arbeidsongeschiktheidsdag dan 

 binnen een periode van vier weken na    

 afloop van het dienstverband? Als dat het

 geval is, was uw werknemer dan in die

 periode al op andere wijze verzekerd,

 bijvoorbeeld omdat hij elders werkte of 

 een WW-uitkering ontving?

 

• Is er sprake van een werknemer die een

 Ziektewetuitkering ontving vanuit een

 vangnet situatie, zoals zwangerschap of

 bevalling, orgaandonatie, WAO, WIA,

 Wajong? 

• Is er sprake van een WGA-uitkering die

 betrekking heeft op een arbeidsonge-

 schiktheid, waarvan de eerste arbeids-

 ongeschiktheidsdag binnen het dienstver-

 band met een andere werkgever ligt?

 Mogelijk omdat er sprake is van herleving

 van een eerder ontstane arbeidsonge-

 schiktheid aangezien sprake is van dezelf-

 de ziekteoorzaak?

• Is de uitkering door UWV deels op een

 derde verhaald of verhaalbaar omdat deze

 derde de arbeidsongeschiktheid van uw

 werknemer heeft veroorzaakt (succesvol 

 regres van de loondoorbetaling)? 

• Is er rekening gehouden met herzieningen

 of intrekkingen van de uitkering als gevolg

 van bezwaar of beroep dat u heeft inge-

 diend?  

• Wordt er premie vastgesteld terwijl u

 eigenrisicodrager bent?

https://www.uwv.nl/overuwv/kennis-cijfers-en-onderzoek/premieadviezen-social-fondsen/gedifferentieerde-premies-wga-en-ziektewet-2021.aspx
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Bezwaar maken is mogelijk  
Om de beschikking goed te kunnen controleren, 

is een specifieke set aan belangrijke gegevens 

nodig over de beslissingen van UWV en van de 

feiten die geleid hebben tot deze beslissingen. 

U kunt echter alleen de beschikking krijgen over 

deze gegevens door bezwaar te maken tegen het 

besluit van UWV omtrent de Ziektewet- of WGA 

uitkering van uw (ex) werknemer. Wanneer het 

premiebesluit door u ontvangen wordt, staan de 

uitkeringsbedragen echter al vast. 

Het is daarentegen wel mogelijk om UWV nieu-

we uitkeringsbesluiten te laten afgeven en daar 

bezwaar tegen te maken. Ook langs die weg kunt 

u informatie over de uitkeringsbesluiten krijgen. 

Als deze informatie leidt tot correctie van premie-

besluiten, kan u dat aanzienlijke (toekomstige) 

premiebesparingen opleveren. 

Aan de slag 

Bovengenoemde acties kunnen heel rendabel 

zijn, maar vergen ook de nodige inspanning en 

kennis. Ligt de beschikking Whk bij u in de bus? 

Laat dit controleren door uw adviseur en vraag 

advies of het zinvol is om de beschikking verder 

te onderzoeken. Zodat u wanneer nodig binnen 

zes weken bezwaar kan indienen. 

Uit de praktijk…

U bent gedurende 12 jaar verantwoordelijk voor 

de financiële gevolgen van verzuim en arbeids-

ongeschiktheid (2 jaar verzuim en 10 jaar WGA), 

ongeacht of uw medewerker een tijdelijk of vast 

dienstverband heeft.

Onderstaand voorbeeld illustreert dat de kosten

enorm kunnen oplopen.

Voorbeeld van de kosten voor een werkgever, in 

sector 42 Groothandel, loonsom € 4.000.000,

1 instromer van 50 jaar in 2019, inkomen 40.000 

euro bruto per jaar, 55% WGA, geen benutting 

van de restverdiencapaciteit.

Hulp nodig? Wij helpen u graag

Komt u er met uw adviseur niet uit en wilt u de 

beschikking door onze experts laten controle-

ren? Heeft u vragen over de Whk beschikking 

of dit whitepaper? Neem dan contact op met 

één van onze consultants Zorg en Inkomen via 

telefoonnummer 010 241 12 20. Zij staan u graag 

te woord.


