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Factsheet controle premiebesluiten 2020 
Besparingen voor 58% van de werkgevers.  
Totale premiebesparing: € 21 miljoen!‘  

Controle uitkeringsbesluiten UWV

       Ziektewet       WGA

 aantal uitkeringen  118 100% 436 100%

 aantal uitkeringen met  
 succesvolle procedures 31 26% 200 46% 
 aantal uitkeringen met niet  
 succesvolle procedures 59 50% 88 20%

 aantal uitkeringen met  
 nog lopende procedures 28 24% 148 34%

       Ziektewet       WGA

 aantal uitkeringen met  
 afgesloten procedures 90 100% 288 100% 
 aantal uitkeringen met   
 succesvolle procedures 31 34% 200 69%

 aantal uitkeringen met niet  
 succesvolle procedures 59 66% 88 31%

aantal werkgevers  

totaal aantal premiebesluiten

geen aanleiding voor bezwaar of herzieningsver-
zoek
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Controle premiebesluiten belastingdienst 2020Kans op succes bij:

Kosten (inclusief kosten van medisch adviseur,  
arbeidsdeskundig adviseur en griffierecht) € 1.179.705

Waarvan vergoed door UWV €  182.428

Kosten na aftrek van vergoeding door UWV € €  997.277

Besparing op uitkering gedurende totale resterende duur  
van uitkering die voor rekening van de werkgever komt € €  21.070.879

Besparing op te betalen gedifferentieerde  
premie Werkhervattingskas € €  21.102.032

Kosten als percentage van besparing  4,73%

Rendement van elke geïnvesteerde euro €  €  21,16

Besparingen

 controle van de premiebesluiten:       14%

 controle van uitkeringsbesluiten Ziektewet:      34%

 controle van uitkeringsbesluiten WGA:     69%

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 2020 maar controleerden ook:

• de premiebesluiten over de vijf voorafgaande jaren (aangezien de 
 belastingdienst bij aangetoonde fouten 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 het gevolg van controle van de 
uitkeringsbesluiten.

De resultaten zijn weergegeven naar de stand per 31 oktober 2020. Een aan-
tal 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 weergegeven besparingen zijn een gemiddelde 
van de besparingen die zijn gerealiseerd voor grote werkgevers en van de 
besparingen die zijn gerealiseerd voor middelgrote werkgevers. De bespar-
ingen zijn doorgaans voor grote werkgevers groter dan voor middelgrote 
werkgevers. 


