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Realiseer grote besparingen en laat ons
uw premiebesluit 2021 controleren!
Rond 1 december 2020 stuurt de belastingdienst aan werkgevers de beschikking gedifferentieerde premie Werkhervattingskas. Bij die beschikking wordt vastgesteld hoeveel premie
de werkgever in 2021 aan de belastingdienst moet betalen in verband met Ziektewet- en
WGA-uitkeringen van (ex-) werknemers.
Op basis van de ervaring opgedaan bij controles in het verleden weten wij dat meer dan de helft van de
werkgevers een te hoge premie betaalt. Bij de controle van de premiebesluiten van 2020 bereikten wij
besparingen voor 58% van de werkgevers! Laat ons daarom uw premiebesluit controleren!
De kosten van onze controle bedragen gemiddeld minder dan dan 5% van de gerealiseerde besparingen*.
Hoge besparingen worden met name gerealiseerd door een intensieve controle van de onderliggende
uitkeringsbesluiten van het UWV, uitgevoerd door onze advocaten in samenwerking met onze register
casemanagers.
* Zie voor meer details onze website of kijk maar eens wat één van onze cliënten daarover
zegt in deze video

Kosteloos Quickscan premiebeschikking 2021

Wilt u weten of controle ook zinvol is voor uw onderneming? Wij maken graag eerst kosteloos een
quickscan waarin we uw besparingskansen beoordelen en telefonisch toelichten.
Controle van het premiebesluit is doorgaans zinvol voor werkgevers met een premieplichtige loonsom
vanaf ongeveer € 1.000.000. Let op: tegen het premiebesluit van de belastingdienst moet binnen zes
weken bezwaar gemaakt worden. Laat uw besparingskans niet voorbij gaan en neem tijdig
contact met ons op!

Nog geen eigenrisicodrager Ziektewet?

Is uw premieplichtige loonsom hoger dan ongeveer € 2.000.000? Dan is de kans groot dat eigenrisicodragen Ziektewet (naar keuze mét of zonder verzekering) uw onderneming besparingen kan opleveren.
Dat geldt zeker als (ex-) werknemers van uw onderneming in 2019 een Ziektewetuitkering ontvingen
of als uw onderneming met ingang van 2020 in de uitzendsector is ingedeeld in plaats van in een vaksector. Na controle van het premiebesluit kan Kantoor Mr. van Zijl u helpen bij de keuze om al dan niet
eigenrisicodrager Ziektewet te worden.
Voor een kosteloze quickscan of meer informatie kunt u contact opnemen met
mevrouw M. (Michèle) Sonneveld van ons kantoor:
T 013 463 55 99
E m.sonneveld@kantoormrvanzijl.nl

Postbus 1095, 5004 BB Tilburg

Telefoon: (013) 463 55 99

E-mail:

Korvelseweg 142, 5025 JL Tilburg

Telefax:

Internet: www.kantoormrvanzijl.nl

(013) 463 22 66
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