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In het kort. Eigenrisicodrager 2016 

• Er is sinds 2014 een nieuwe premie: Werkhervattingskas. Die bestaat uit: Ziektewet-flex (ZW-flex),  

  WGA-flex en WGA-vast. De premie WGA-gedifferentieerd is per 2014 verdwenen.  

 

• U kunt in 2016 eigenrisicodrager zijn voor de ZW-flex en de WGA-vast, maar nog niet voor de  

  WGA-flex. In 2015 kon dat ook al niet. 

 

• Bij de import van uw Loon 2015-data naar Loon 2016, is het pakket zo 'slim' om te zien of u in  

  2015 eigenrisicodrager was, en wat voor soort eigenrisicodrager. 

 

• Zo zal Loon 2016 de percentages importeren die u in Loon 2015 hebt ingevuld voor de  

  eigenrisico-premie WGA-vast. 

 

• Als u ook eigenrisicodrager bent voor de premie Ziektewet-flex importeert Loon de premies van  

  2015 voor u in 2016.  

 

• Loon 2016 zet tevens de premies die u als eigenrisicodrager niet hoeft te betalen automatisch op 0  

  (nul). Die moet u nog wel bevestigen. 

 

• Via 'Loon Vandaag' zult u de taak zien staan 'Premies risicogroep *** bijwerken'.  

  Markeer die taak, en klik op 'Start taak': 
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Afbeelding: 'Loon Vandaag', 'Premies risicogroep bijwerken', 'Start taak' 

 

• U belandt dan vanzelf in de data van de werkgever, op tabblad 2 'Premies', 'Wijzig premies'.  

  Op dat tabblad kunt u de premies WGA-vast en ZW-flex checken, bevestigen, of daar waar nodig  

  aanpassen (in Loon 2016).  

 

• U krijgt vóór het aanpassen van de premies eerst een waarschuwing als deze te zien bij het  

  werkgeverscherm ‘Wijzig premies’: 

 

 
Afbeelding: Wijzig premies, Premies nog op standaardwaarde 

 

• Zolang u de premies niet hebt bevestigd of gewijzigd, zal de taak in 'Loon Vandaag' blijven  

  bestaan, en bij de verloningen de melding 'Premies nog op standaardwaarde' zichtbaar zijn. 
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100 procent Eigenrisicodrager WGA-vast en / of ZW-flex? 

• Als u een zogeheten 100% eigenrisicodrager bent, betaalt u helemaal geen premie ZW-flex en / of 

WGA-vast. U verzekert dan niet het risico van langdurige ziekte en / of arbeidsongeschiktheid van 

de werknemers.  

 

Dat ziet na de import uit 2015 het scherm ‘Wijzig premies’ bij de werkgever er zo uit: 

 

 
Afbeelding: 'Werkgever', 'Wijzig premies', na import 2015-data in Loon 2016 

 

1) Controleer of de premies WGA-vast (werknemer en werkgever) inderdaad op nul staan.  

 

2) Controleer of de premie Ziektewet flex werkgever ook op nul staat, als u ook daar  

    eigenrisicodrager voor bent in 2016.  

 

3) Zoals gezegd: u kunt in 2016 nog geen eigenrisicodrager voor de WGA-flex zijn. Pas vanaf 2017. 

 

4) Check daarom aan de hand van uw beschikking 2016 - die u in december 2015 of in  

     januari 2016 van de Belastingdienst kreeg - of de in Loon genoemde percentages WGA-flex in  

     orde zijn. Pas zo nodig aan, en let er daarbij op dat u het percentage WGA-flex op uw  

     beschikking fifty-fifty verdeelt over de werknemer en de werkgever. De werkgever mag  

     namelijk de helft van die premie verrekenen met de werknemer. 

 

5) Na controle van de nul-premies (WGA-vast  en / of Ziektewet flex), en uw premies voor de WGA- 

     flex, kiest u voor ‘F10:Bewaar’.  
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Eigenrisicodrager WGA-vast en / of ZW-flex? 

U bent Eigenrisicodrager voor de WGA-vast en / of ZW-flex, maar wél verzekerd bij een 

verzekeringsmaatschappij? U verzekert dan het risico van arbeidsongeschiktheid en langdurige 

ziekte van de werknemers buiten het publieke bestel (UWV).  

 

Deze situatie is wat ingewikkelder dan 100% eigenrisicodrager, mede doordat u de premies van de 

verzekeringsmaatschappij voor de helft mag verhalen op de werknemer, en er twee grondslagen 

voor de verzekeringspremies mogelijk zijn. 

 

Data voorbeeld 

In ons voorbeeld gaat het in 2015 (!) om: 

• Sector Zakelijke Dienstverlening I 

• Eigenrisicodragerschap voor de WGA-vast. Verzekeringspremie van 0,50% aandeel werknemer,  

  en 0,50% aandeel werkgever.  

• Ook eigenrisicodragerschap voor de ZW-flex. Verzekeringspremie van 0,75%.  

• De verzekeringspremies gaan over het brutoloon 

• Geen eigenrisicodragerschap voor de WGA-flex, want dat kan niet in 2016.  

 

• Premie op de beschikking 2016 van de Belastingdienst voor de WGA-flex is totaal 0,16%  

  (kleine werkgever). Die zijn in orde. 

 

Na de import uit 2015 krijgt u in Loon 2016 in eerste instantie een scherm als deze te zien: 

 

 
Afbeelding: Wijzig premies, Eigenrisicodrager via verzekeringsmaatschappij 

 

Eigenrisicodrager WGA-vast 

• Loon 2016 heeft uw 'verzekeringspercentages' WGA-vast uit Loon 2015 geïmporteerd naar de  

  'verzekeringspercentages' premies WGA-vast in 2016. U moet die 'verzekeringspremies' WGA-vast  

  dus zélf nog aanpassen want ze zullen waarschijnlijk niet meer hetzelfde zijn als in 2015. 

 

• U past de premies ‘WGA -vast -verz.mij’. aan door op de premies te dubbelklikken.  
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• Let op: de helft van de premie mag u verhalen op de werknemer, dus deel het percentage van de 

  verzekeringsmaatschappij door twee! De ene helft vult u in bij ‘WGA -vast –verz.mij. [grondslag]  

  werknemer’, en de andere helft bij ‘WGA -vast -verz.mij. [grondslag] werkgever’.  

 

  In ons voorbeeld gaat het in 2016 om 0,45% voor zowel de werknemer als de werkgever.  

 

• Let er bij de premies ‘WGA -vast -verz.mij.’ op dat u de juiste grondslag kiest: brutoloon óf  

  heffingsloon. In ons voorbeeld vormt de grondslag het brutoloon. 

 

• De bollen bij de overige premies WGA-vast hoeft u niet zelf op nul te zetten. In ons voorbeeld (!)  

   zijn dat de premies WGA -vast werknemer en WGA-vast werkgever. En de premies WGA- 

   vast - verz.mij.(heff.loon) werknemer en WGA vast -verz.mij.(heff.loon) werkgever. Die staan alle     

   vier na de import al standaard op nul. 

 

• We hebben nu de premies WGA-vast correct ingevoerd. De gewijzigde premies krijgen daarna  

  automatisch een 'groen vinkje'. 

 

• Sluit af met ‘F10:Bewaar’. 

 

Eigenrisicodrager ZW-flex 

• Als u ook Eigenrisicodrager bent voor de ZW-flex dan staat na de import uit 2015 de UWV-premie  

  ‘Ziektewet flex werkgever’ reeds op nul. Dat hoeft u dus niet zelf te doen.  

 

• U past de premie ‘Ziektewet flex [grondslag] verz-mij. werkgever’ aan door op de premie te  

  dubbelklikken. In ons voorbeeld gaat het in 2016 om een verzekeringspremie van 0,80%. 

 

• Let op: u mag bij de premie ZW-flex niet de helft van de premie verhalen op de werknemer.  

 

• Let er bij de premie ‘Ziektewet flex [grondslag] verz-mij. werkgever’ ook op dat u juiste  

  grondslag kiest: brutoloon óf heffingsloon. Wij kiezen voor het brutoloon als grondslag. 

 

• We hebben nu de premies ZW-flex correct ingevoerd. De gewijzigde premies krijgen daarna  

  automatisch een 'groen vinkje'. 

 

• Sluit af met ‘F10:Bewaar’. 

 

Eigenrisicodragerschap WGA-flex niet mogelijk 

• Nogmaals: u kunt in 2016 nog geen eigenrisicodrager voor de WGA-flex zijn. In 2015 kon dat ook  

  al niet. Eigenrisicodrager voor de WGA-flex is pas vanaf 2017 mogelijk. 

 

• Check daarom aan de hand van uw beschikking 2016 - die u in december 2015 of in januari 2016 

   van de Belastingdienst kreeg - of de in Loon genoemde percentages in orde zijn. Pas zo nodig  

   aan, en let er daarbij op dat u het percentage WGA-flex op uw beschikking fifty-fifty verdeelt over  

   de werknemer en de werkgever. De werkgever mag namelijk de helft van die premie verrekenen  

   met de werknemer. 

 

• In ons voorbeeld zijn de premies WGA-flex reeds in orde. Kleine werkgever in de sector Zakelijke  

  Dienstverlening I: 0,075% om 0,075%. 
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Eindresultaat 

• Het scherm ziet er in ons voorbeeld (eigenrisicodrager WGA-vast én ZW-flex, kleine werkgever) nu  

  zo uit:  

 

 
Afbeelding: ‘Wijzig premies’, 'Verzekerde eigenrisicodrager', WGA-vast en ZW-flex 

 

Al met al zijn er in ons voorbeeld maar liefst elf mogelijke premies die u moet checken of 

aanpassen. Het is geen hogere wiskunde, maar u moet dus wel even goed opletten wat u met úw 

gegevens in deze doet! 

 

Geen eigenrisicodrager ZW-flex óf WGA-vast? 

Als u géén eigenrisicodrager voor de ZW-flex óf WGA-vast bent, lees dan deze uitleg: 

https://www.loon.nl/Handleiding/Aanpassen_Werkhervattingskas_2016.pdf 

 

 

Verplicht model garantieverklaring voor eigenrisicodragerschap voor de WGA 

Wilt u eigenrisicodrager voor de WGA worden, dan moet u bij uw aanvraag een 

garantieverklaring meesturen. Met ingang van 1 januari 2016 moet u daarvoor een verplicht 

model gebruiken. U kunt dit model downloaden van www.belastingdienst.nl. 

 

 

 

 

https://www.loon.nl/Handleiding/Aanpassen_Werkhervattingskas_2016.pdf
http://www.belastingdienst.nl/

