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Controleer de beschikking WGA 

gedifferentieerde premie 

Ca. 60% van de bedrijven is voor de regeling WGA bij het UWV gebleven. Zij hebben eind november de 
beschikking WGA gedifferentieerde premie ontvangen. Indien er een hoger percentage wordt betaald dan 
de minimumpremie, is het van belang om te controleren of de toegerekende uitkeringen wel terecht zijn. 

 De minimumpremie in 2012 voor een kleine werkgever (loonsom <€ 755.000 in 2010) bedraagt 

0,48% 
 De minimumpremie in 2012 voor een grote werkgever (loonsom > € 755.000 in 2010) bedraagt 

0,13% 

Wanneer er WGA-uitkeringen zijn gedaan aan (ex) werknemers van het bedrijf dan betaalt het bedrijf een 
hogere premie. Op de achterzijde van de beschikking vindt u alleen het totaalbedrag dat er aan 
werknemers is uitgekeerd. Daaraan valt dus niet af te lezen welke uitkeringen aan welke werknemers dit 
betreft.  Het advies is dan altijd om bij de Belastingdienst de specificatie op te vragen welke uitkeringen 
er gedaan zijn aan ex-werknemers in het betreffende jaar. Zie bijgaand daarvoor de voorbeeldbrief. 
Uiteraard kunt u deze brief ook vinden op het abonnementengedeelte van www.verefi.nl 
Let daarbij op dat er niet betaald hoeft te worden indien: 

 de werknemer op het moment van ziek worden korter dan vijf jaar in dienst was en die bij de 
indiensttreding structureel functioneel beperkt was of status arbeidsgehandicapt had. Deze 
regeling is onderdeel van de no-risk polis. 

  

http://www.verefi.nl/bijlage/nieuwsbrief_december2011/voorbeeldbrief%20opvragen%20van%20de%20specificatie%20arbeidsongeschiktheidslasten%202012.doc
http://www.verefi.nl/
http://www.verefi.nl/


 de werknemer is uitgevallen waarbij een schuldige derde betrokken is die aansprakelijk is gesteld 
(regres). Voorwaarde is dat regres succesvol toegepast is binnen de eerste twee verzuimjaren en 
dat deze regresmogelijkheid ook door is gegeven aan het UWV (dit kan alsnog!) 

 de werknemer een WGA uitkering heeft ontvangen, maar voorafgaand aan de WGA een uitkering 
ontving uit de Ziektewet vangnet, een WAZ of een Wajonguitkering. Een WGA-uitkering die 
volgt op een ZW-uitkering beïnvloedt niet de hoogte van gedifferentieerde premie (artikel 117b 
lid 3 onder c Wfsv) en behoeft niet te worden betaald door de eigenrisicodrager (artikel 82 lid 4 
WIA).Bezwaarbrieven op basis van een onterechte doorbelasting zijn opgenomen op het protocol 
gedeelte van het abonnementengedeelte van www.verefi.nl 

 de werknemer niet bij u in dienst is geweest (het UWV of de Belastingdienst kunnen onverhoopt 
een fout maken). 

Een ander controle aspect is de juiste verwerking van een eventuele fusie of splitsing. Waren beide 
bedrijven nog in het publieke bestel dan rekent het UWV de loonsommen en 
arbeidsongeschiktheidslasten toe aan het bedrijf die de onderneming heeft overgenomen. Er zijn allerlei 
regels omtrent overgang van een onderneming en speelt ook een rol of het bedrijf wel of niet WGA eigen 
risicodrager was. Meer informatie treft u hierover aan in werkboek VeReFi dat bestemd is voor 
abonnementhouders VeReFi.  
Naar aanleiding van een bezwaar kan er een nieuw percentage worden vastgesteld (dit mag nog tot 2 
kalenderjaren terug). De loonadministrateur kan correcties verzenden naar de Belastingdienst met het 
formulier 'Verzoek om teruggaaf of naheffing WAO/WGA' en ontvangt of betaalt het verschil tussen het 
betaalde en het nieuwe premiebedrag.  
Terug naar boven 

 

Minimum- en maximumdaglonen voor 2012 

bekend 

Per 1 januari 2012 worden de afgeronde (bruto) minimumloon met 0,79% verhoogd. Het 
minimumdagloon voor personen vanaf 23 jaar bedraagt € 66,77 per dag exclusief vakantietoeslag. Op 
jaarbasis komt het minimumloon inclusief vakantietoeslag uit op € 18.747,94. 
De daglonen van de uitkeringen WAO/WIA, WW en ZW zullen per 1 januari aanstaande eveneens met 
dat percentage worden verhoogd. Het maximumdagloon wordt per 1 januari 2012 vastgesteld op € 191,82 

op jaarbasis € 50.065,02. 
Alle rekenregels kunt u vinden op de site van de rijksoverheid 
http://www.rijksoverheid.nl/ministeries/szw/nieuws/2011/11/22/rekenregels-januari-2012.html 
Dit betekent dat in 2012 de maximale IVA-uitkering voor personen met een inkomen op of boven 
maximum dagloon bedraagt 75% van € € 50.065,02 = € 37.548,76. IVA staat voor de 

Inkomensvoorziening volledig arbeidsongeschikten. 
De bedragen van de WGA vervolguitkering (*) zijn afgeleid van het minimumloon. Deze worden voor 
2012 op jaarbasis: 

 
Mate van arbeidsongeschiktheid  Uitkeringspercentage Bedrag WGA 

vervolguitkering 
35 – 45% 28%     € 5.249,42 
45 – 55%   35% € 6.561,78 
55 - 65%   42% € 7.874,13 
65 – 80%   50,75%  € 9.514,58 

(*) WGA staat voor de regeling Werkhervatting gedeeltelijk arbeidsgeschikten. Wanneer een gedeeltelijk 
arbeidsgeschikte (35-80%) na afloop van de zogenaamde WGA loongerelateerde uitkering niet 

http://www.verefi.nl/
http://www.verefi.nl/bijlage/nieuwsbrief_december2011/rekenregels-2012%20min%20en%20max%20dagloon%20-%20premieloon.pdf
http://www.rijksoverheid.nl/ministeries/szw/nieuws/2011/11/22/rekenregels-januari-2012.html


voldoende werkt, dan zal hij slechts deze bedragen van de WGA vervolguitkering op jaarbasis 
overhouden.  
Terug naar boven 

 

  

Sectorpremies WW voor 2012 blijven hoog  
 
Bedrijven betalen in 2012 nog forse sectorpremies voor de WW. Dit komt mede door de geïntegreerde 
verplichte werkgeversbijdrage kinderopvang. Deze zijn fors gestegen. De uniforme opslag voor de 
kinderopvang stijgt in 2012 van 0,34% naar 0,50%. Anders was de stijging van de kinderopvangkosten 
bij de ouders terecht gekomen en daar was de Tweede Kamer het niet mee eens.  
Het UWV doet elk jaar een voorstel voor de hoogte van de sectorpremies. Deze premies komen in het 
sectorfonds waaruit o.a. de Werkloosheidswet (WW)  en de Ziektewet (ZW) wordt gefinancierd. Uit deze 
sectorfondsen worden ook de WGA uitkeringen gefinancierd van de instromers die vanuit de Ziektewet 
in de regeling WGA komen. Het risico ligt per sector verschillend.  De verschillen in premies tussen de 
sectoren zijn groot. In de bijlage vindt u de hoogte van de premie. Let op dat bij deze premiepercentages 
de uniforme opslag werkgeversbijdrage kinderopvang ad. 0,50 nog opgeteld moet worden.  
Voor bedrijven die gekozen hebben om eigen risicodrager voor de Ziektewet te worden, geldt de tweede 
kolom met de lagere premie. 
Daarnaast bestaat er in enkele sectoren nog een verschil in een laag- of een hoog percentage. Dit heeft te 
maken met sectoren waar seizoenswerkloosheid voorkomt.  Het gaat dan om:  

 agrarisch bedrijf 
 bouwbedrijf 
 culturele instellingen 
 horeca algemeen 
 schildersbedrijf 

Dan dient er per werknemer bekeken te worden of het hoge of het lage percentage mag worden toegepast. 
Meer uitleg over de voorwaarden van het hoge of lage tarief treft u aan op de website van de 
Belastingdienst.  
Terug naar boven 

 

  

November 2011 : 3 miljoen AOW’ers,  2022 :  4 

miljoen AOW’ers 

De Sociale Verzekeringsbank (Svb) heeft bekend gemaakt dat Nederland officieel 3 miljoen AOW’ers 

telt. Die grens is in november 2011 gepasseerd. Het aantal AOW-gerechtigden stijgt snel omdat de 
babyboomgeneratie met pensioen gaat. In 2011 zijn de eerste babyboomers met pensioen gegaan. Bij een 
ongewijzigde pensioenleeftijd van 65 jaar kent Nederland in 2022 4 miljoen AOW-gerechtigden. Zie 
grafiek voor ontwikkeling van de AOW. 
De Sociale Verzekeringsbank verwerkt elke maand € 20.000 nieuwe aanvragen voor de AOW. De meeste 

aanvragen worden via het internet ingediend op via www.MijnSVB.nl. Via deze site kan ook elke burger 
de opgebouwde AOW-rechten inzien. Natuurlijk zijn deze ook gekoppeld aan 
www.mijnpensioenoverzicht.nl. 
Terug naar boven 

http://www.verefi.nl/bijlage/nieuwsbrief_december2011/overzicht%20sectorpremies%202012%20-%20wel%20of%20geen%20ZW%20eigen%20risicodrager.docx
http://www.belastingdienst.nl/zakelijk/loonheffingen/lb22_premies_werknemersverzekeringen/lb22_premies_werknemersverzekeringen-05.html#P50_6858
http://www.verefi.nl/bijlage/nieuwsbrief_december2011/Persbericht%20SVB%203%20miljoen%20AOW-ers.docx
http://www.svb.nl/Images/grafiek_1_groei_aantal_aow_pensioenen_1957_2025.pdf
http://www.mijnsvb.nl/
http://www.mijnpensioenoverzicht.nl/
http://www.mijnpensioenoverzicht.nl/


 

  

Einde aan loonkostensubsidie en Re-

integratiebudget WW   

In de vorige nieuwsbrief is al opgenomen dat de SUWI (structuur uitvoering werk en inkomen) 
wetgeving gewijzigd wordt dat er een einde gaat komen aan de loonkostensubsidie (LKS) voor moeilijk 
plaatsbaren. Daarnaast komt er een einde aan het Re-integratiebudget dat UWV beschikbaar had voor 
langdurig werklozen.  
Een werkgever kan alleen nog loonkostensubsidie (LKS) aanvragen voor mensen die uiterlijk 31 
december 2011 bij hem in dienst treden. De subsidie duurt een jaar en is 50% van het minimumloon bij 
een fulltime dienstverband. De werkgever kan de aanvraag indienen tot 3 maanden nadat de werknemer 
in dienst is getreden. Vanaf 1 april 2012 is het niet meer mogelijk om LKS aan te vragen. 
Aan de bestaande LKS-regelingen verandert niets en worden gewoon uitbetaald mits deze voldoen aan de 
daarvoor geldende voorwaarden.  
Ook wordt in de SUWI opgenomen dat het re-integratiebudget WW per 1 januari 2012 stopt. Dit budget 
werd ingezet om mensen die een WW-uitkering hebben naar werk te begeleiden. Met name was dit 
budget bedoeld om de langdurig werklozen (langer dan 12 maanden) te begeleiden.  
Er was reeds eind september al tussen het UWV en het ministerie van SZW overeengekomen dat het 
UWV vanaf 1 oktober 2011 geen nieuwe aanvragen voor de inkoop van re-integratiedienstverlening in 
behandeling meer neemt. Dit  omdat de gemiddelde doorlooptijd van een verzoek tot inkoop bij een re-
integratiebedrijf gemiddeld 3 maanden bedraagt. Aanvragen die vóór 1 oktober 2011 zijn ingediend 
worden in behandeling genomen. Wanneer ze worden toegekend en de activiteiten lopen door na 1 
januari 2012 dan is er wel budget voor beschikbaar. Dus de al toegekende verzoeken of nog toe te kennen 
verzoeken van lopende aanvragen worden uitgevoerd zoals afgesproken.  
Vanwege bezuinigingsredenen gaat het UWV gaat de dienstverlening om mensen aan het werk te helpen 
zoveel mogelijk op afstand doen en minder face-to-face. Voorbeelden zijn e-coaching, Werkm@p en 
www.werk.nl 
Het UWV beschikt in 2012 nog wel over re-integratiebudget voor werkzoekenden met een 
arbeidshandicap. Daaruit worden externe inkoop van re-integratie- en scholingstrajecten voor 
werkzoekenden met een uitkering WAO/WAZ/WGA/ZW/Wajong betaald. 
Terug naar boven 

 

  

Waar een wil is, is werk : extra geld voor 

introductie voor WWNV per 1 januari 2013 

Tijdens een toespraak op 24 november 2011 heeft de Krom aangegeven dat er bijna 5 miljoen euro wordt 
uitgetrokken om gemeenten te ondersteunen bij de aanpassingen van de Wwb per 1 januari 2012 en het 
invoeren van de nieuwe Wet werken naar vermogen (WWNV) begin 2013. Deze ondersteuning wordt 
ingezet naar aanleiding van het verzoek van VNG (Vereniging van Nederlandse Gemeenten) en Divosa 
(de Nederlandse vereniging van gemeentelijke managers op het terrein van participatie, werk en 
inkomen).  
De uitvoering van de WWNV ligt bij de gemeenten. Binnen de WWNV komt er één regeling voor 
iedereen met arbeidsvermogen die voorheen een beroep zou doen op de Wet investeren in jongeren, de 
Wajong, Wet werk en bijstand en de Wet op de sociale werkvoorziening. Het extra geld van SZW is 

http://www.werk.nl/
http://www.verefi.nl/bijlage/nieuwsbrief_december2011/Toespraak%20staatssecretaris%20De%20Krom%20bij%20bijeenkomst%20Divosa.docx


bedoeld voor extra investeringen in deskundigheid en doelmatigheid. Er komen 6 regio teams om 
knelpunten in de uitvoering van de nieuwe regelgeving op te sporten en te helpen om oplossingen te 
bedenken. Het ministerie SZW draait zelf ook mee in de teams. 
De Wet werken naar vermogen (WWNV) per 2013 betekent een grote verandering voor de Sociale 
Diensten en voor de personen die afhankelijk zijn van een bijstandsuitkering, Wajong uitkering of de 
Sociale Werkvoorziening. De staatssecretaris benadrukt dat de voorgestelde veranderingen hard nodig 
zijn omdat ‘het stelsel van sociale zekerheid nu onvoldoende activerend is en onvoldoende kansen biedt 

op werk voor mensen met een arbeidsbeperking. Met de WWNV komt er één brede voorziening voor 
mensen met arbeidsvermogen. Met zoveel mogelijk gelijke rechten en gelijke plichten. Het nieuwe motto 
is voor mensen die nog arbeidsvermogen hebben ‘Waar een wil is, is werk.’ 
De Krom benoemt ook dat de S van Sociale en de D van Diensten straks ook staan voor de S van 
Slagvaardig en de D van doelmatig.  
Terug naar boven 

 

  

De IWI, Arbeidsinspectie en de SIOD gaan op in 

‘Inspectie SZW’ 

Per 1 januari 2012 gaan de Arbeidsinspectie, SIOD (Sociale Inlichtingen- en Opsporingsdienst)  en IWI 
(Inspectie Werk en Inkomen) op in één nieuwe organisatie, genaamd ‘Inspectie SZW’.  
Deze inspectiedienst van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) maakt zich hard 
voor betere werkomstandigheden, eerlijker werkverhoudingen en een goed functionerend stelsel van 
werk en inkomen. De Inspectie SZW werkt dus heel breed, van preventie tot opsporing. Volgens het 
ministerie zal Inspectie SWZ in 2012 met name de uitbuiting van werknemers fors aanpakken.  
Wat veel bedrijven niet weten is dat de Arbeidsinspectie zich ook bezig houdt met preventie en hier 
hulpmiddelen voor ontwikkeld. Zo is op 1 november 2011 een nieuw hulpmiddel gepresenteerd om 
ongevallen te voorkomen. Via de website zelfinspectie en het voorkomen van ongevallen doorloopt een 
bedrijf dezelfde vier stappen  als een inspecteur bij een controle. Bedrijven kunnen zich  zo voorbereiden 
op een bezoek van de Arbeidsinspectie en vooraf aanpassingen doorvoeren om  ongevallen en boetes te 
voorkomen. 
Jaarlijks gebeuren er in Nederland meer dan 200.000 arbeidsongevallen met letsel en verzuim. Bijna 100 
werknemers komen niet meer thuis aan het einde van hun werkdag, omdat ze slachtoffer worden van een 
dodelijk arbeidsongeval. De sectoren met de hoogste risico’s zijn de bouw, de metaal en de op- en 
overslag.  
Het doel van deze hulpmiddelen is dat eind 2012 het aantal ongevallen met 25 procent is verminderd in 
de sectoren waar de meeste ongevallen gebeuren. 
De inspecteurs bezoeken nu de branches waar de risico’s het grootst zijn. Deze digitale zelfinspectie helpt 

bedrijven om door de ogen van een inspecteur naar hun eigen veiligheid te kijken. Er komen actiepunten 
uit waarmee werkgevers en werknemers aan de slag kunnen.  
Terug naar boven 

 

  

D66 dient initiatief wetsvoorstel in om debat over 

ontslagrecht uit te lokken 

http://www.zelfinspectie.nl/voorkomongevallen


 
Al jaren zorgt de hervorming van het huidige ontslagrecht veel discussie. Ook regeringspartijen VVD en 
CDA wilden het ontslagrecht hervormen. Echter als gevolg van de eisen van gedoogpartner PVV is 
afgesproken het ontslagrecht ongemoeid te laten. Koser Kaya (D’66) brengt opnieuw een wetsvoorstel in 

om het ontslagrecht te hervormen met als doel een einde te maken aan het bestaan van twee verschillende 
ontslagroutes naast elkaar. Oftewel de route via een ontbinding van de arbeidsovereenkomst via de 
kantonrechter of het aanvragen van een ontslagvergunning bij het UWV.  
Een ontbinding via de kantonrechter gaat sneller. Deze leidt vrijwel altijd tot een ontslagvergoeding voor 
de werknemer. Terwijl deze ontslagvergoeding niet wordt toegekend wanneer een ontslagvergunning 
door het UWV wordt afgegeven. Binnen het bestaande stelsel zijn er grote verschillen in doorlooptijd, 
procesgang en ontslagvergoeding. Koser Kaya schrijft dat dit voor werknemers fors negatieve gevolgen 
voor de rechtszekerheid geeft. Er ontstaat een tweedeling op de arbeidsmarkt tussen werknemers met een 
vast contract en degenen zonder vast dienstverband.  
Het initiatief wetsvoorstel  geeft aan de werkgever de mogelijkheid het vaste arbeidsverband op te 
zeggen. Daarbij heeft hij de plicht de werknemer te horen. Komen werkgever en werknemer er onderling 
niet uit, dan rest de gang naar de rechter. Als deze stelt dat er sprake is van een onredelijke opzegging, 
dan moet de werkgever een schadevergoeding betalen aan de werknemer of de dienstbetrekking 
herstellen. Het CDA heeft op het wetsvoorstel gereageerd dat het een ‘interessant voorstel’ is, maar dat er 

in deze kabinetsperiode geen mogelijkheid is om ermee in te stemmen.  
Terug naar boven 

  

  

De informatie in deze nieuwsbrief is zorgvuldig tot stand gekomen op basis van gegevens, bekend  tot 
en met de datum van uitgifte van deze nieuwsbrief. Desondanks kunnen er geen rechten aan worden 
ontleend. 
© Copyright Marjol Nikkels-Agema - CS Opleidingen B.V. Teksten mogen niet zonder toestemming 
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