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In het kort. Import van 2022 naar 2023 

• Werkte u al in 2022 met Loon, en bent u betalend abonnee? Dan staat Loon 2023 nu 

startklaar voor u.  

• Let op: uw Loon 2022-versie moet zijn bijgewerkt tot de allernieuwste. 

• Open 'Loon' via het gebruikelijke icoon op uw bureaublad, en klik in het Loon Portaal één 

maal op 'Loon 2023'.  

• Accepteer de Licentie- en verwerkersovereenkomst 2023. 

• Volg na de installatie de diverse stappen om de vaste werkgevers- en werknemersgegevens 

uit Loon 2022 te importeren. 

• We hebben bij de import een 'snelweg' aangelegd. U kunt in één keer alle werkgevers en 

werknemers tegelijk importeren.  

 

Na afloop van de 'bulk-import' handelt u de onderstaande punten af: 

• Controleer via 'Loon Vandaag' het importverslag (per werkgever). 

• Start via 'Loon Vandaag' de taak 'Premies 2023 bijwerken' (per werkgever). 

• Kijk op uw beschikking 2023 of de premie ZW-lasten overeenkomt met Loon ('Ziektewet flex 

werkgever').  

• De kans daarop is groot in 2023 want alleen voor werkgevers die in het refertejaar 2021 een 

premieloon hadden van meer dan € 905.000 'wijken af'.  

• Bevestig de premie 'Ziektewet flex werkgever' als die inderdaad overeenkomt met uw 

beschikking. Dan bevestigt Loon ook gelijk uw twee premies  'W.G.A.', en de 'Aof / 

Basispremie W.A.O./ W.I.A. '.  

• Komt de premie 'Ziektewet flex werkgever' niet overeen met uw beschikking? Pas dan zélf 

de premie 'Ziektewet flex werkgever' aan, de twee premies  'W.G.A.' en ook de 'Aof / 
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Basispremie W.A.O./ W.I.A.'. U bent dan namelijk óf een '(middel)grote werkgever', of een 

eigenrisicodrager.  

 

• Herhaal 'later' de import voor werkgevers waarvan de verloning 2022 nog niet klaar was. 

 

 Een en ander wordt in de volgende pagina's nader uitgelegd. 

 

Moet het jaarwerk 2022 eerst af zijn? 

We gaan ervan uit dat u met Loon 2022 hebt gewerkt. Moet het jaarwerk voor 2022 al af zijn 

voordat u de data uit Loon 2022 gaat importeren? Nee, het jaarwerk 2022 staat daar 

namelijk helemaal los van. U kunt dus (ook) na de import het jaarwerk 2022 regelen. Dat 

doet u uiteraard met Loon 2022. 

 

 

Loon 2023 staat voor u klaar 

Een van de voordelen van Loon in de cloud is dat u geen omkijken meer hebt naar nieuwe 

versies. Wij regelen dat voor u. Als u reeds met Loon 2022 werkt, en betalend abonnee bent, 

dan staat Loon 2023 vanaf medio januari 2023 voor u startklaar op het Loon Portaal. 

Hiermee kunt u 'straks' de vaste data uit Loon 2022 importeren. 

 

Open 'Loon' via het gebruikelijke icoon op uw bureaublad, en klik in dat Loon Portaal één maal 

op 'Loon 2023': 

 

 
Afbeelding: 'Loon 2023' 

 

Loon 2023 start nu op.  

 

Loon 2022 nieuwste versie  

Let op: de administratie uw Loon 2022-versie moet (eerst) zijn bijgewerkt tot de allernieuwste 

versie. Is dat nog niet het geval dan ziet u een melding als deze:  
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Afbeelding: Loon 2022, versie *** of hoger nodig  

 

Handleiding installatie Loon 2023 

Bij de korte installatie van Loon 2023 ziet u achtereenvolgens: 

- Licentie- en verwerkersovereenkomst Loon 2023 

- Release Notes 2023 

- Uw factuur voor Loon 2023. 

 

In deze uitleg leest u er meer over: https://www.loon.nl/Handleiding/InstallatieLoon2023.pdf 

 

Import via administratie-map Loon 2022 

In het volgende scherm van de welkomstwizard staat reeds de voor u correcte keuze 

aangestipt. Want u bent een bestaande gebruiker van Loon en u wilt inderdaad uw Loon-

administratie 2022 gaan importeren:  

 

 
Afbeelding: 'Welkomstwizard', 'Verder met importeer-wizard' 

 

• Nogmaals: let op dat uw Loon 2022-versie is bijgewerkt tot de allernieuwste versie!  

 

Map Loon-administratie 2022 

Na 'Voltooien' ziet u het scherm 'Importeer administratie'. De vaste data uit Loon 2022 

kunnen nu daadwerkelijk worden geïmporteerd.  

 

https://www.loon.nl/Handleiding/InstallatieLoon2023.pdf
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Loon 2023 zal u de standaardmap tonen waarin u de Loon-administratie 2022 hebt staan. 

Want Loon 'ziet achter de schermen' welke map dat is in de cloud. Check het wel even.  

 

U kunt eventueel van de door Loon voorgestelde map afwijken via 'Kies'. Die optie ligt echter 

zeker niet voor de hand! 

 

 
Afbeelding: 'Importeer administratie' uit Loon 2022 

 

Importeren vaste gegevens werkgevers en werknemers 

Standaard worden in dit volgende scherm alle werkgevers getoond, en zijn ze geselecteerd: 

 

 
Afbeelding: ' Importeer administratie', 'Werkgevers' 

 

Advies: importeer álle werkgevers 

Hebt u een administratiekantoor, of verloont u meerdere 'eigen' bedrijven? Dan zijn de lonen 

2022 waarschijnlijk voor sommige werkgevers wel al gedaan, en voor andere nog niet. Wij 

raden u echter toch aan met Loon 2023 álle werkgevers tegelijk te importeren. Want zo kunt 

u nooit een werkgever vergeten te importeren.  

 

Deze 'bulk import' is geen probleem want naderhand kunt u nogmaals een werkgever 

importeren met de volledige 2022-data. Die import overschrijft dan 'zonder vragen' de 

eerdere import van de betreffende werkgever.  

 

Zie ook de uitleg onder 'Na de wizard nogmaals een werkgever importeren'.  

 

Wij adviseren u alleen de werkgevers te de-selecteren die in 2023 in het geheel niet zullen 

worden verloond. Bijvoorbeeld omdat het bedrijf in 2022 gestopt is.  

 

Voltooien 

Loon meldt dat u op het punt staat de werkgevers te importeren. In ons voorbeeld gaat het 
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om zes werkgevers. Klik op 'Voltooien': 

 

Afbeelding: 'Importeer administratie', 'Voltooien' 

 

Werkgevers worden geïmporteerd 

U ziet nu dat de werkgevers stuk voor stuk worden geïmporteerd. Als u veel werkgevers 

(cliënten) hebt, kan het importeren even duren.  

 

Na de import volgt de melding dat [aantal] werkgevers zijn geïmporteerd: 

 

 
 

Geef 'OK'. 

 

U kiest de gewenste werkgever, zoals u dat gewend bent. Daarna belandt u vanzelf in 'Loon 

Vandaag', en ziet dat alle (geselecteerde) werkgevers zijn geïmporteerd: 

 

 
Afbeelding: 'Loon Vandaag', 'Werkgevers' 

 

'Loon Vandaag' met import-taken 

Kies de gewenste werkgever zoals u dat gewend bent. Nu ziet u een belangrijk scherm. 

'Loon Vandaag' toont u namelijk de import-taken die u nog moet uitvoeren voordat u met 

Loon 2023 verder aan de slag kunt.  

 

Dat zijn in ieder geval - per werkgever - de volgende drie taken: 

1) Maak een back-up van deze administratie 
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2) Controleer via 'Loon Vandaag' het importverslag 

3) Start via 'Loon Vandaag' de taak 'Premies risicogroep **** bijwerken': 

 

 
Afbeelding: 'Loon Vandaag', 'Import-taken'  

 

Ad 1) Maak een back-up van deze administratie, ook voor Mijn LoonDossier 

Het is altijd goed om even een back-up te draaien en die (ook) naar mijn.loondossier.nl te 

uploaden voordat u verder aan de slag gaat met Loon. Zeker na de importslag die u net hebt 

gemaakt want dan hebt u een back-up van alle gegevens, ook buiten uw Loon-omgeving. 

 

Zo'n back-up - inclusief een upload naar mijn.loondossier.nl - maakt u snel en eenvoudig 

vanuit dit scherm via de optie 'Maak back-up' (links iets onder het midden). Stip de optie 

'Stuur back-up naar mijn.loondossier.nl' ook aan.  

 

Ga daarna naar 'Werkgever' (linksboven), en kies daar voor de onderste optie. Hierna 

verdwijnen de back-up-taken uit beeld.  

 

Werkt u nog niet met mijn.loondossier.nl? Hier vindt u meer info: 

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

 

Ad 2) Taak 'Controleer importverslag werkgever' 

Markeer de taak 'Controleer importverslag werkgever' en dubbelklik erop. U krijgt dan een 

scherm in deze trant te zien:   

 

 

 

https://www.loon.nl/Handleiding/Mijnloondossier.pdf
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Afbeelding: 'Loon Vandaag', 'Controle importverslag werkgever'  

 

Het importverslag zal meldingen tonen over o.a.: 

• het vorig fiscaal jaarloon (2022)  

• de stand van het vakantiegeld over 2022 

• grondslag (indien van toepassing) 

 

Verder kunnen in dit verslag opmerkingen staan over deze punten: 

• het ontbreken van een indienstdatum 

• advies om bruto naar netto te verlonen in plaats van netto naar bruto 

• het ontbreken van de pensioengrondslag (bij een aantal risicogroepen) 

• geen volledig loonjaar verloond ➔ fiscaal jaarloon pro rato berekend 

• geen reguliere lonen berekend. Dit betreft normaliter alleen het 'Rekenvoorbeeld'. 

 

Negeert u de meldingen niet maar corrigeer de eventuele fouten direct via de betreffende 

werknemer(s). Tip: Druk het importverslag af als 'reminder'.  

 

Als de taak 'Controleer importverslag werkgever' helemaal is voltooid, kunt u die in 'Loon 

Vandaag' via de bekende weg uit beeld krijgen: markeer de taak, en klik op 'Markeer 

voltooid'. 

 

Het importverslag blijft sowieso oproepbaar via de optie 'Toon ook voltooide taken' in 'Loon 

vandaag'. Het importverslag kunt u dus altijd nog oproepen, mocht dat nodig zijn. 

 

Ad 3) Taak 'Premies risicogroep bijwerken'  

Loon kent de premies van alle 200 cao's. Maar er zijn drie landelijk verplichte premies 

waarvan Loon de percentages Loon niet zeker kan weten omdat die per werkgever kunnen (!) 

verschillen: 

-  ZW-flex  

- WGA  
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- Aof / Basispremie W.A.O./ W.I.A. . Sinds 2023 is die premie ook gedifferentieerd. 

 

U vindt de premies op de zogeheten beschikking 'Loonheffingen Gedifferentieerd 

premiepercentage Werkhervattingskas' die hierover in december 2022 of in januari 2023 van 

de fiscus hebt ontvangen.  

 

 

Komt de in Loon 2023 getoonde premie ' ZW-flex werkgever' overeen met het percentage 

'ZW-lasten' op uw beschikking 2023? Dan weet Loon ook gelijk uw percentage voor de WGA, 

en tevens voor de ‘Aof / Basispremie W.A.O./ W.I.A.’, die dan 5,46% bedraagt. U bent dan 

namelijk hoogstwaarschijnlijk een kleine werkgever.  

 

NB U bent een kleine werkgever met een totaal premieloon in het refertejaar 2021 van 

maximaal € 905.000.  

 

Check de drie premies wel even! 

 

 

Een korte uitleg over de nieuwe premies Werkhervattingskas vindt u hier: 

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

 

Markeer in 'Loon Vandaag' de taak 'Premies risicogroep [naam van de groep] bijwerken', en 

klik op 'Open taak': 

 

 
Afbeelding: 'Loon Vandaag', 'Premies 2023 bijwerken' 

 

Als u de taak daadwerkelijk start, ziet u eerst nog deze waarschuwing: 

 

https://www.loon.nl/Handleiding/Werkhervattingskas.pdf
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Afbeelding: 'Premie onbekend' 

 

U belandt na 'OK' in het werkgeversscherm waar u de premies kunt aanpassen. Deze screen 

dump toont een voorbeeld met één rood gemarkeerde premie: Ziektewet flex werkgever: 

 

 Afbeelding: 'Werkgever', tabblad 2, 'Wijzig premies' 

 

Bevestigen premies 2023 

Het bevestigen van uw premies 'Ziektewet flex werkgever' en daarna de check op uw 'WGA' 

en op uw 'Aof / Basispremie W.A.O./ W.I.A' doet u als volgt: 

1) Markeer de premie 'Ziektewet flex werkgever' 

2) Klik op 'Wijzig premie', of op de F2-toets van uw toetsenbord 

3) Laat de waarde ongewijzigd  

4) Check voor alle zekerheid of het totaal van de premie WGA (werknemersdeel plus het  

    werkgeversdeel) ook overeenkomt met uw beschikking 

5) Check ook of de 'Aof / Basispremie W.A.O./ W.I.A.' op 5,46% staat 

6) Klik op een willekeurige plek in het witte deel van het scherm 

7) Sluit af met 'Bewaar' 

8) Bevestig Loons vraag over gewijzigde premies met 'OK'. 

9) Loon kent nu ook uw premies voor de 'WGA '. En tevens van de ‘Aof / Basispremie W.A.O./ 

W.I.A.’, zijnde 5,46%.  



Import data van Loon 2022 naar Loon 2023 10 

 

 

Komt het premiepercentage in Loon bij 'Ziektewet flex werkgever' niet overeen met het 

percentage voor de premie 'ZW-lasten', dat u op uw fiscale beschikking 2023 ziet staan?  

 

Dan bent u vrijwel zeker een (middel)grote werkgever, of een eigenrisicodrager. Dan moet u 

zelf de premie 'ZW-flex ', de twee premies 'WGA ', en ook de premie 'Aof / Basispremie 

W.A.O./ W.I.A.' aanpassen in Loon! 

 

Zie hoofdstuk ' Aanpassen premies 'Werkhervattingskas' voor (middel)grote 

werkgevers'. 

 

 

Nog meer 'onbekende' premiepercentages werkgever? 

In een beperkt aantal risicogroepen - o.a. de Bouw en Metaal en Techniek - dient u nog meer 

'individuele' percentages aan te passen. 

 

Als er inderdaad nog meer onbekende premies zijn (met een 'rode bol'), dan is het belangrijk 

dat u ook díe premies zelf aanpast. Ze hebben immers invloed op de berekeningen.  

 

Als u het juiste percentage (nog) niet hebt ingevuld, zal Loon iedere keer dat u wilt 

berekenen, melden dat een percentage nog op de standaardwaarde staat. Loon zal dit ook 

melden op de loonstrook middels de tekst: 'Waarschuwing: standaardpremies Loon 

Salarissoftware gebruikt bij berekening! Pas dit aan bij gegevens werkgever, tabblad 

Premies'. 

 

U past de eventueel resterende 'rode bollen' op dezelfde wijze aan als eerder beschreven.  

 

Start importtaken pér werkgever 

Een open deur, maar zo belangrijk dat we hem toch intrappen: u moet de import-taken 

uiteraard per werkgever uitvoeren. Dus pér werkgever het importverslag controleren, en pér 

werkgever de onbekende premies voor de risicogroep aanpassen. 

 

Alle import-taken als 'Markeer voltooid' aanmerken  

Als u voor alle werkgevers de import-taken hebt afgehandeld, en als 'Markeer voltooid' hebt 

aangemerkt, kunt u met Loon 2023 verder aan de slag. Zoals verlonen, overzichten draaien 

en de eerste loonaangifte doen.  

 

Na de wizard nogmaals een werkgever importeren? 

Stel, u hebt de verloningen 2022 voor een werkgever nog niet af, maar u hebt die werkgever 

wel al geïmporteerd in Loon. Dat heeft Loon Salarissoftware u immers aangeraden in deze 

uitleg. U kunt dan heel simpel de betreffende werkgever nogmaals importeren. De bestaande 

gegevens in Loon 2023 van die werkgever worden dan overschreven met de nieuwe, 

correcte data.  

 

Kies voor de her-import vanuit 'Loon Vandaag' voor 'Administratie' (linksbovenin), 'Importeer', 

'Importeer gegevens uit 2022'. Markeer alleen de betreffende werkgever(s), en doorloop 
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daarna wederom de import-wizard zoals bovenomschreven. 

 

 
Afbeelding: 'Administratie', 'Importeer', 'Importeer (nogmaals) gegevens uit 2022' 

 

Voor de her-import moet u in de wizard wel even aanvinken dat u het ermee eens bent dat 

de huidige gegevens worden vervangen:  

 

Afbeelding: 'Administratie', 'Importeer', 'Importeer administratie'  

 

Gedifferentieerde premies Werkhervattingskas (middel)grote werkgevers  

Voor middelgrote en grote werkgevers wisselen de premies Werkhervattingskas per 

werkgever (= gedifferentieerd). Dus voor de middelgrote en grote werkgevers kan Loon de 

premies onmogelijk standaard reeds laten zien.  

 

Nogmaals: komt het premiepercentage in Loon bij 'Ziektewet flex werkgever' niet overeen met 

het percentage voor de premie 'ZW-lasten', dat u op uw fiscale beschikking 2023 ziet staan? 

Dan bent u een (middel)grote werkgever. Dan moet u de premie 'ZW-flex', de twee premies 

'WGA ', en ook de 'Aof / Basispremie W.A.O./ W.I.A.' zélf aanpassen in Loon.  
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De beschikking 2023 van de Belastingdienst hebt u in december 2022 of begin januari 2023 

ontvangen.  

 

 

Let op. De grens tussen kleine en (middel)grote werkgevers is sinds 2022 veel hoger komen 

te liggen.  

 

U bent in 2023 een kleine werkgever als er in het refertejaar 2021 een totaal premieloon is 

van maximaal € 905.000.  

 

 

 

Verrekening WGA 

En er is nog een complicerende factor… 

• Het Whk-onderdeel WGA mag de werkgever voor de helft verrekenen met de werknemer.  

  De werkgever betaalt dus de ene helft, de werknemer de andere helft.  

• De premie is niet aftrekbaar en wordt door de werknemer dus vanuit het netto loon betaald. 

• Het Whk-onderdeel ZW-flex mag niet worden verrekend met de werknemer. 

 

Hoe past u als (middel)grote werkgever nu uw Werkhervattingskas-premie (ZW-flex en 

WGA) aan in Loon 2023? Dat leest u in het volgende hoofdstuk. 

 

Meer uitleg: https://www.loon.nl/Handleiding/Aanpassen_Werkhervattingskas_2023.pdf 

 

 

Aanpassen premies 'Werkhervattingskas' voor (middel)grote werkgevers 

1) Kies vanuit Loon Vandaag voor de taak 'Premies risicogroep bijwerken'. Of ga naar de    

    werkgever, tabblad 2 'Premies', 'Wijzig premies'. Dit is het scherm waarin u belandt: 

 

 
Afbeelding: 'Werkgever', 'Wijzig premies' (uitsnede) 

 

2) Markeer de rode bol 'Ziektewet flex werkgever' 

3) Klik op 'Wijzig premie', of op de F2-toets van uw toetsenbord 

4) Voer uw percentage 'Ziektewet flex werkgever ' in. Dat wil zeggen: het gehele premieper- 

   centage dat u op uw beschikking ziet staan onder de naam ZW-lasten.  

5) Markeer de premie 'WGA werknemer' 

6) Voer de helft van het premiepercentage in dat u op voor deze premie op uw beschikking  

    ziet staan.  

7) Markeer de premie 'WGA werkgever' en voer daar de 'resterende helft' in. 

8) Markeer de ‘Aof / Basispremie W.A.O./ W.I.A.’ en voer daar het betreffende percentage in. 

Voor de (middel)grote werkgever is dat 7,11%. Voor de kleine werkgever is het 5,46%. 

9) Bevestig Loons vraag over gewijzigde premies met 'OK'.  

https://www.loon.nl/Handleiding/Aanpassen_Werkhervattingskas_2023.pdf
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De rode bol voor de premie 'Ziektewet flex werkgever' is nu in orde ('groen'). En ook de twee 

premies 'WGA ' en de 'Aof / Basispremie W.A.O./ W.I.A.' zijn nu correct ingevoerd. Loon zal 

in de berekeningen de premie WGA fifty-fifty verdelen, zoals u dat hebt aangegeven.  

 

Meer info vindt u in dit uitlegdocument: 

https://www.loon.nl/Handleiding/Aanpassen_Werkhervattingskas_2023.pdf 

 

Arbeidsongeschiktheidsfonds (Aof) 

Op de beschikking 'Loonheffingen Gedifferentieerd premiepercentage Werkhervatingskas'  staat 

sinds 2022 ook de premie ‘Arbeidsongeschiktheidsfonds (Aof)’. Die is vanaf 2022 namelijk ook 

gedifferentieerd, en wel naar kleine werkgevers c.q. (middel)grote werkgevers. Met daarbij 

hetzelfde premieloon van maximaal € 905.000 (refertejaar 2021) als 'grens'.  

 

Voor alle kleine werkgevers bedraagt in 2023 de premie 'Arbeidsongeschiktheidsfonds (Aof)’ 

5,46%. 

 

Voor alle (middel)grote werkgevers bedraagt in 2023 de premie 'Arbeidsongeschiktheidsfonds 

(Aof)’ 7,11%. 

 

In Loon werd tot en met het jaar 2022 de premie 'Arbeidsongeschiktheidsfonds (Aof)' als volgt 

genoemd: 'Basispremie W.A.O./ W.I.A.'. 

 

100% Eigenrisicodrager WGA en / of ZW-flex? 

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

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

werknemers.  

 

1) Controleer of de premie WGA (werknemer en werkgever) op nul staan.  

 

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

     eigenrisicodrager voor bent in 2023.  

 

3) Check daarom aan de hand van uw beschikking 2023 - die u in december 2022 of in  

     januari 2023 van de Belastingdienst kreeg - of de in Loon genoemde percentages WGA in  

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

 

4) Na controle van de nul-premies (WGA en / of Ziektewet flex) kiest u voor 'Bewaar'. 

 

• Advies: lees deze uitleg over eigenrisicodragerschap 2023: 

   https://www.loon.nl/Handleiding/Eigenrisicodragers2023.pdf 

 

 

 

https://www.loon.nl/Handleiding/Aanpassen_Werkhervattingskas_2023.pdf
https://www.loon.nl/Handleiding/Eigenrisicodragers2023.pdf
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Eigenrisicodrager WGA en / of ZW-flex? 

• U bent Eigenrisicodrager voor de WGA 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 - waarbij u met een verzekeringsmaatschappij werkt - is iets complexer want 

dan hebt u ook nog te maken met een keuze tussen premieberekening over het brutoloon óf 

het heffingsloon, en een gedeeltelijke verhaling van uw premie WGA op de werknemer.  

 

• Ons advies is dan ook: lees deze uitleg over het eigenrisicodragerschap in 2023: 

https://www.loon.nl/Handleiding/Eigenrisicodragers2023.pdf 

 

 

Geen eigenrisicodragerschap voor Aof / Basispremie W.A.O./ W.I.A.  

Ter info. Sinds 2022 is de premie ‘Aof / Basispremie W.A.O./ W.I.A.’ ook gedifferentieerd, en 

wel naar 'kleine werkgever' en '(middel)grote werkgever'. 

 

Het gros van de werkgevers in Loon zal een kleine werkgever zijn want de 'grens' is flink 

hoog: loonsom tot € 905.000 (refertejaar 2021). Voor de 'Aof / Basispremie W.A.O./ W.I.A.' is 

er geen premieverschil per sector, maar dus wel de scheiding in werkgevergrootte.  

 

Voor de premies 'ZW-flex' en / of 'WGA' kan de werkgever kiezen voor eigenrisicodragerschap. 

Dan is niet mogelijk voor de 'Aof / Basispremie W.A.O./ W.I.A. '. 

 

 

 

 

 

https://www.loon.nl/Handleiding/Eigenrisicodragers2023.pdf

