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Postzegel 

niet

nodig

Kantoor Mr. van Zijl
Antwoordnummer 63004
5000 VE  Tilburg

’‘  
STUDIE
BIJEEN
KOMST

Op 4 oktober 2012 is de Wet beperking ziekteverzuim en 
arbeidsongeschiktheid vangnetters in het Staatsblad gepu-
bliceerd. Deze wet regelt dat werkgevers met meer dan 
ongeveer 10 werknemers met ingang van 1 januari 2014 een 
hogere gedifferentieerde premie gaan betalen, als aan een 
werknemer die ziek uit dienst is gegaan een Ziektewet- of 
WGA-uitkering wordt toegekend. Werkgevers kunnen die 
premie(verhoging) voorkomen door als eigenrisicodrager 
de Ziektewet- of WGA-uitkering van deze 'vangnetters' zelf 
te gaan betalen. Voor de WGA-uitkering van 'vangnetters' 
is dat echter pas mogelijk vanaf 2016, en dan alleen voor 
de WGA-uitkeringen van vaste werknemers en vangnet-
ters tezamen. Het gevolg daarvan is dat de premie die 
WGA-eigenrisicodragers nu aan hun verzekeringsmaat-
schappij dienen te betalen in 2016 aanzienlijk dreigt te 
worden verhoogd. Werkgevers die hun arbeidsongeschikt-
heidslasten willen beperken, moeten er voor gaan zorgen 
dat ook werknemers met een tijdelijk contract die ziek uit 
dienst gaan, worden gereintegreerd. Dat vraagt om een 
hele nieuwe benadering van werknemers met een tijdelijk 
contract. Daarbij komt dat het mede gaat om werkne-
mers die inmiddels al zijn uitgevallen wegens ziekte, zodat 
het vereiste nieuwe re-integratiebeleid eigenlijk per direct 
zou moeten worden ingevoerd. Werkgevers moeten zich 
bovendien afvragen of zij er goed aan doen om eigenrisi-
codrager voor de Ziektewet te worden en of zij eigenrisico-
drager voor de WGA moeten worden dan wel blijven.Tijdens 
de cursus 'premiedifferentiatie en eigenrisicodragen van 

Ziektewet- en WGA-uitkeringen van vangnetters' worden de 
complexe gevolgen van de nieuwe wetgeving uit de doeken 
gedaan. Ingegaan zal worden op de volgende vragen:
•  Wat zijn de kosten van een langdurige arbeidsongeschikte 

werknemer voor de werkgever?
•  In welke mate beïnvloedt de toekenning van een Ziektewet- 

of WGA-uitkering aan een (ex-) werknemer de hoogte van 
de gedifferentieerde premie van de werkgever?

• Hoe wordt de gedifferentieerde premie berekend?
•  Voor welke uitkeringen geldt dat zij de hoogte van de 

gedifferentieerde premie beïnvloeden?
•  Voor welke (ex-) werknemers geldt dat de toekenning van 

een uitkering de hoogte van de gedifferentieerde premie 
van de werkgever beïnvloedt?

•  Wat kunnen werkgevers doen om te voorkomen dat tijde-
lijke werknemers een Ziektewet- of WGA-uitkering krijgen 
die de hoogte van de gedifferentieerde premie beïnvloedt?

•  Wat zijn de gevolgen als een werkgever besluit eigenrisico-
drager voor de WGA te worden? En wat als de werkgever 
juist besluit daarmee te stoppen?

•   Op welke punten wijkt het eigenrisicodragen van Ziekte-
wetuitkeringen af van het eigenrisicodragen van WGA-uit-
keringen?

•  Wat zijn de rechten en verplichtingen van de werknemer 
als een werkgever eigenrisicodrager is?

•  Wat kunnen werkgevers die geen eigenrisicodrager zijn 
c.q. willen worden, doen om de re-integratie van vangnet-
ters te bevorderen?

april

2013

•  premiedifferentiatie Ziekte-

wetuitkering vangnetters

•  premiedifferentiatie 

WGA-wetuitkering vangnetters

•  eigenrisicodragen Ziektewet

•  eigenrisicodragen WGA 

(vaste werknemers en vangnetters)

•  tips en trucs ter voorkoming 

van kosten
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Postbus 1095, 5004 BB  Tilburg

Korvelseweg 142, 5025 JL  Tilburg

E-mail: mail@kantoormrvanzijl.nl

Internet: www.kantoormrvanzijl.nl

Telefoon: (013) 463 55 99

Telefax: (013) 463 22 66

Kantoor Mr. van Zijl is een door Cedeo 
erkende onderwijsinstelling op het gebied 
van opleidingen voor de accountancy.

te behandelen onderwerpen:

datum en plaats:

tijd (aanvang en einde):

spreker:

doelgroep:

uit te reiken studiemateriaal:

waardering met opleidings-
punten diverse beroeps-

organisaties op gebied van 
accountancy en belasting-

advies: 

prijs per deelnemer:

korting:

betalingsvoorwaarden:

annuleringsvoorwaarden:

aanmelding:

nadere informatie:

De ondergetekende:

mr. J.P.M. (Joop) van Zijl

De Soester Duinen

Willem II-stadion

• Premiedifferentiatie Ziektewetuitkering vangnetters
• Premiedifferentiatie WGA-wetuitkering vangnetters
• Eigenrisicodragen Ziektewet
• Eigenrisicodragen WGA (vaste werknemers en vangnetters)
• Tips en trucs ter voorkoming van kosten.

Dinsdag 2 april 2013: Congres en Vergadercentrum De Soester Duinen, 
Soesterbergsestraat 188, 3768 MD Soest; of woensdag 3 april 2013: 
Koning Willem II-stadion, Goirleseweg 34 5026  PC Tilburg.

14:00 uur tot 17:15 uur.

mr. J.P.M. (Joop) van Zijl, advocaat (Kantoor Mr. van Zijl, Tilburg).

(Assistent-) accountants, belastingadviseurs, ervaren medewerkers loon-
administratie.

Afdruk van uitgebreide sheets  van presentatie.

RB: 3 PE-punten
NIVRA (NBA): 3 PE-punten
NovAA (NBA): 3 uur
NOAB: 2 PE-punten
NIRPA: 30 PE-punten

€ 225,00 per persoon, exclusief BTW, inclusief studiemateriaal, koffie, thee 
en drankjes.

20% voor deelnemers aan het arbeidsrecht abonnement© van 
Kantoor Mr. van Zijl op voorwaarde van aanmelding uiterlijk één maand vóór 
de datum van de betreffende studiebijeenkomst.

Binnen veertien dagen na factuurdatum. De algemene dienstverlenings-
voorwaarden van Kantoor Mr. van Zijl zijn van toepassing. Deze zijn gedeponeerd 
bij de Kamer van Koophandel te Tilburg onder nr. 983 en worden op verzoek gratis 
toegezonden.

Tot zeven dagen voor de datum van de betreffende studiebijeenkomst; bij latere 
annulering of bij niet verschijnen is het deelnamegeld verschuldigd.
Kantoor Mr. van Zijl kan bij onvoldoende belangstelling de studiebijeenkomst 
annuleren.

Door invulling, ondertekening en toezending aan Kantoor Mr. van Zijl (per post: 
Postbus 1095, 5004 BB Tilburg, of per fax: 013-4632266) van het aan de achter-
zijde afgedrukte aanmeldingsformulier.

Tel. 013-4635599; E-mail: mail@kantoormrvanzijl.nl;
Internet: www.kantoormrvanzijl.nl.

Dit formulier a.u.b. zo snel mogelijk ingevuld en 
ondertekend retourneren aan: Kantoor Mr. van Zijl, 
Antwoordnummer 63004, 5000 VE Tilburg. U kunt het 
formulier ook per fax verzenden: nr. (013) 463 22 66.

Premiedifferentiatie en eigenrisicodragen Ziektewet-en WGA-uitkeringen van vangnetters

Premiedifferentiatie en eigenrisicodragen Ziektewet-en WGA-uitkeringen van vangnetters

AANMELDINGS
FORMULIER

‘ '
    deelnemer 1 deelnemer 2

(achter)naam: 

voorletters: 

     m/v  m/v

functie: 

naam kantoor/bedrijf: 

adres: 

postcode en woonplaats: 

telefoonnummer: 

faxnummer: 

e-mailadres: 

wenst deel te nemen aan de studiebijeenkomst "Premiedifferentiatie en eigenrisicodragen van Ziektewet- en 
WGA-uitkeringen van vangnetters" op (de bijeenkomst van uw keuze aankruisen a.u.b.)

  dinsdag 2 april 2013: Congres en Vergadercentrum De Soester Duinen, Soesterbergsestraat 188, 3768 MD Soest.

 woensdag 3 april 2013: Koning Willem II-stadion, Goirleseweg 34 5026 PC Tilburg.

onder de navolgende (en overigens in de folder vermelde) condities:

kosten studiebijeenkomst:  € 225,00 per persoon, exclusief BTW, inclusief studiemateriaal, koffie, thee en drankjes.

20% korting wegens     (aankruisen indien van toepassing; alleen bij aanmelding uiterlijk één maand vóór de
arbeidsrecht abonnement©

  
datum van de betreffende studiebijeenkomst).

betaling:  Binnen veertien dagen na factuurdatum.

annulering:   Tot zeven dagen voor de datum van de betreffende studiebijeenkomst; bij latere 
annulering of niet verschijnen is het deelnamegeld verschuldigd.

datum: 

handtekening: 
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