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•  Praktische uitleg. 
•  Hoe te besparen op de WGA- en ZW-lasten?
•  Voor welke bedrijven is controle kansrijk? 
•  Is controle ook zinvol voor eigenrisicodragers? Jazeker! 
•  Hoe lees je ….
 - de premiebeschikking Werkhervattingskas?
 - de instroomlijsten van de belastingdienst?
 - de risico-overzichten van UWV?
•  Praktische uitleg van de methode “gedifferentieerde premie Werkhervattingskas”
 - versus lasten als eigenrisicodrager.
•  Te controleren aspecten? 
•  Algemene aspecten van de premiebeschikking:
 - Controle van de uitkeringsbeslissingen van UWV.
 - Gevolgen van overgang van onderneming? 
 - Correctieboekingen?

De belastingdienst verstuurt jaarlijks aan werkgevers de beslissing waarmee de hoogte wordt vastgesteld 
van de gedifferentieerde premie Werkhervattingskas die de betreffende werkgever in het volgende jaar 
aan de belastingdienst moet betalen. Michèle Sonneveld Rccm en Marja Florax Rccm laten u zien hoe u 
de premiebeschikking Werkhervattingskas kunt controleren, en waarom dit belangrijk is. Voor de controle 
van de premiebeschikking Werkhervattingskas hebben zij een efficiënte methode en rekentool ontwikkeld. 
Samen met de advocaten van Kantoor Mr. van Zijl realiseren zij voor hun cliënten grote besparingen op de 
kosten van arbeidsongeschikte (ex-) werknemers door een intensieve controle, niet alleen van het besluit 
van de belastingdienst, maar ook van de onderliggende uitkeringsbesluiten van het UWV. Soms kunnen 
besparingen worden gerealiseerd tot vijf jaar terug! Tijdens de studiebijeenkomst laten Michèle en Marja 
zien voor welke werkgevers het controleren van de premiebesluiten wel en niet van belang is, op welke 
onderdelen gecontroleerd zou moeten worden, op welke verschillende wijzen fouten in premiebesluiten 
kunnen worden gecorrigeerd en hoe de besparingen op de te betalen premie kunnen worden gerealiseerd.
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• Praktische uitleg 
• Hoe te besparen op de WGA- en ZW-lasten?
• Voor welke bedrijven is controle kansrijk? 
• Is controle ook zinvol voor eigenrisicodragers? Jazeker! 
• Hoe lees je de premiebeschikking Werkhervattingskas, de instroomlijsten 
 van de belastingdienst en de risico-overzichten van UWV?
• Praktische uitleg van de methode “gedifferentieerde premie 
 Werkhervattingskas” versus lasten als eigenrisicodrager
• Te controleren aspecten? 
• Algemene aspecten van de premiebeschikking (controle van de 
 uitkeringsbeslissingen van UWV; gevolgen van overgang van onderneming? 
 correctieboekingen?)

Dinsdag 16 juni 2020: Van der Valk Hotel Tilburg, Dokter Bloemenlaan 8, 5022 
KW Tilburg. Er is ook de mogelijkheid om de studiebijeenkomst online te volgen. 
U kunt dan de docenten zien en horen en u kunt deelnemen aan de discussies en 
vragen stellen alsof u in de zaal aanwezig zou zijn.

van 13:15 uur tot 17:30 uur

M. (Michèle) Sonneveld RCCM® en M.F. (Marja) Florax RCCM®/RCMC, 
adviseurs Ziektewet en WIA bij Van Zijl Casemanagement, Tilburg

HR-managers, (assistent-) accountants, belastingadviseurs,
salarisadministrateurs/loonadviseurs, casemanagers

syllabus met tekst en afdruk van sheets van presentatie 

RB: 4 PE-punten
NBA: 4 uren
NOAB: 4 PE-punten
NIRPA: 40 PE-punten

€ 200,00 per persoon, exclusief BTW, inclusief studiemateriaal, koffie, thee en 
drankjes.

20% voor deelnemers aan het arbeidsrecht abonnement© van Kantoor Mr. van Zijl

Binnen veertien dagen na factuurdatum. De algemene dienstverleningsvoor-
waarden 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

Uitnodiging "Controle premiebeschikking Werkhervattingskas"

M.F. (Marja) Florax RCCM®/RCMC

Mogelijkheid tot online deelname

Van der Valk Hotel Tilburg



 

De ondergetekende:

Dit formulier a.u.b. zo snel mogelijk ingevuld en 
ondertekend retourneren aan: Kantoor Mr. van 
Zijl, Postbus 1095, 5004 BB Tilburg. U kunt het 
formulier ook per fax (nr. 013 4632266) of per E-mail  
(mail@kantoormrvanzijl.nl) verzenden.

Aanmeldingsformulier "Controle premiebeschikking Werkhervattingskas"

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 “Controle premiebeschikking Werkhervattingskas” op 
(de bijeenkomst van uw keuze aankruisen a.u.b.)

 dinsdag 16 juni 2020 Koning Willem II-stadion, Goirleseweg 34 5026 PC Tilburg

 dinsdag 16 juni 2020 Online

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

kosten studiebijeenkomst:  e 200,00 per persoon, exclusief BTW, 
    inclusief studiemateriaal, koffie, thee en drankjes

20% korting wegens   (aankruisen indien van toepassing)
arbeidsrecht abonnement© 

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: 



Postzegel  

niet

nodig

Kantoor Mr. van Zijl
Antwoordnummer 63004
5000 VE  Tilburg


