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Factsheet controle premiebesluiten t/m 2019 
Besparingen voor 56% van de werkgevers.  
Totale premiebesparing: € 12,5 miljoen!‘  

Controle onderliggende uitkeringsbesluiten UWV

       Ziektewet       WGA

 aantal uitkeringen  54 100% 258 100%

 aantal uitkeringen met  
 succesvolle procedures 19 35% 137 53% 
 aantal uitkeringen met niet  
 succesvolle procedures 29 54% 41 16%

 aantal uitkeringen met  
 nog lopende procedures 6 11% 80 31%
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Controle premiebesluiten  
belastingdienst:

Kosten (inclusief kosten van medisch adviseur,  
arbeidsdeskundig adviseur en griffierecht) € 659.869

Vergoed door UWV €  112.496

Resterende kosten € €  659.869

Besparing op uitkering gedurende totale resterende duur  
van uitkering die voor rekening van de werkgever komt € €  11.814.698

Besparing op te betalen gedifferentieerde  
premie Werkhervattingskas € €  12.463.910

Kosten als percentage van besparing  5,29%

Rendement van elke geïnvesteerde euro €  €  18,89

Besparingen

Aantal gevallen waarin de premiebesparing  
het gevolg was van:

 controle van de premiebesluiten:       13%

 controle van uitkeringsbesluiten Ziektewet:      35%

 controle van uitkeringsbesluiten WGA:     53%

Wij beperkten onze controle niet tot het besluit van de belastingdienst tot 
vaststelling van de hoogte van de gedifferentieerde premie Werkhervat-
tingskas over het jaar 2019 maar controleerden ook:

•  de premiebesluiten over de vijf voorafgaande jaren (aangezien de  
belastingdienst op verzoek premieteruggaaf verleent over maximaal  
de laatste vijf kalenderjaren);

•  door ons uitgelokte besluiten betreffende de Ziektewet- of WGA- 
uitkeringen van (ex-) werknemers die van invloed zijn op de hoogte  
van de gedifferentieerde premie Werkhervattingskas.

Controle van uitkeringsbesluiten vraagt om specifieke deskundigheid en 
ervaring, waarover onze advocaten bij uitstek beschikken. Verreweg het 
grootste deel van de premiebesparing is dan ook het gevolg van controle  
van de uitkeringsbesluiten:

De resultaten zijn weergegeven naar de stand van zaken per 31 
oktober 2019. Een aantal bezwaarschriften en herzieningsverzoeken 
was toen nog in behandeling. 

De kans op succes is statistisch gezien groter naarmate de loonsom 
van de werkgever groter is. De wet maakt onderscheid tussen grote 
en middelgrote werkgevers. Op onze website kunt u ook de resultaten 
zien van de controle van de premiebesluiten van alleen de grote 
werkgevers of alleen de middelgrote werkgevers:  
www.kantoormrvanzijl.nl/resultatencontrolepremiebesluiten2019.


