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Controle gedifferentieerde premies WHK  
De Belastingdienst heeft tussen 18 en 24 december 2013 de brieven verstuurd met het percentage voor de 

gedifferentieerde premie Werkhervattingskas 2014. Dit premiepercentage is belangrijk voor de aangifte 

loonheffingen. 

De gedifferentieerde premie WGA en ZW voor de Werkhervattingskas is een gevolg van de wet Beperking 

ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid vangnetters (Bezava). Vanaf 1 januari 2014 betalen werkgevers via de 

Werkhervattingskas niet alleen voor het WGA- en ZW-risico van hun vaste werknemers, maar ook voor dat van 

hun tijdelijke werknemers. 

Controleer de beschikking 

Controleer goed of de beschikking klopt! Wilt u in bezwaar gaan dan heeft u zes weken de tijd om in orde te 

doen. 

Kunt u wel wat hulp gebruiken bij de controle van de beschikkingen of bij het in bezwaar gaan? Ons team van 

specialisten staat voor u klaar.  

Aanpassing in de arbeidsovereenkomst 

In verband met deze wijzigingen is het voor grote en middelgrote werkgevers van belang te weten of 

werknemers zich binnen vier weken na het einde van de arbeidsovereenkomst ziek melden en zo ja, of deze 

ziekmelding terecht is. Om zicht te krijgen op de gevallen waarin een Ziektewetuitkering en mogelijk later een 

WGA-uitkering voor rekening van de werkgever komt, zou in de arbeidsovereenkomst een bepaling kunnen 

worden opgenomen die de werknemer verplicht om van een eventuele ziekmelding binnen vier weken na het 

einde van de arbeidsovereenkomst mededeling aan de werkgever te doen. Om te kunnen beoordelen of sprake 

is van een terechte ziekmelding, zou de werknemer in de arbeidsovereenkomst kunnen worden verplicht om 

zich ter zake van die ziekte nog onder controle van de bedrijfsarts te stellen.  

 

Rapport arbeidsdeskundige bij beslissing WIA en ZW  
Vanaf 1 januari 2014 ontvangt de werkgever bij de WIA beslissing ook het rapport van de arbeidsdeskundige 

over de uitkering toe.  

 

Wij zijn zeer verheugd dat het UWV deze wijziging door heeft gevoerd. Als werkgever die verantwoordelijk is 

voor de re-integratie van zijn (ex-) werknemer was het een lastige situatie dat het UWV wel een beslissing gaf 

over de mate van arbeidsongeschiktheid maar niet liet weten welke mogelijkheden tot het verrichten van 

arbeid aanwezig was. Nu ontvangt de werkgever wel een rapport wat voor werk de (ex-) werknemer wel en 

niet kan doen met zijn beperkingen. Beide kunnen direct aan de slag om de re-integratie vorm te geven. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Tijdelijke nieuwe premiekorting 
Omdat onder de jongeren de werkloosheid is toegenomen heeft de Belastingdienst een nieuwe premiekorting 

geïntroduceerd. Deze korting is van tijdelijke aard en bedoeld om werkgevers te stimuleren om juist ook jonge, 

onervaren werklozen aan te nemen. 

  

Premiekorting jonge werknemers 

De premiekorting jonge werknemers mag worden toegepast vanaf 1-7-2014. Maar ook medewerkers die in het 

eerste halfjaar van 2014 zijn gestart kunnen in aanmerking komen. Het gaat om medewerkers die in dienst zijn 

gekomen met een leeftijd van 18 tot 27 jaar. De medewerker moet direct voorafgaand aan het dienstverband 

een werkloosheidsuitkering hebben. Voldoet de medewerker aan deze en nog een aantal aanvullende eisen, 

dan mag de korting van € 3.500,- op jaarbasis worden toegepast. 

 

Administratieve verplichting voor de werkgever 

Voor het toepassen van deze korting is het niet nodig om toestemming te vragen bij UWV of Belastingdienst. 

Wel is de werkgever verantwoordelijk om te kunnen bewijzen dat een medewerker recht heeft op deze 

korting. Om die reden raden wij aan dat u de juiste onderbouwende documentatie in de administratie heeft, 

alvorens de korting toe te passen. 

  

Let op: geen combinatie mogelijk met gehandicaptenkorting! 

De korting jonge werknemers mag niet worden toegepast in combinatie met de gehandicaptenkorting. Komt 

de medewerker voor beide kortingen in aanmerking dan kan alleen de gehandicaptenkorting worden 

toegepast. 

  

De nieuwe regeling staat vastgesteld in ieder geval door te lopen tot 1-7-2016 

Welk loon moet worden doorbetaald tijdens een loonsanctie? 
Een recente uitspraak van de Kantonrechter in Nijmegen gaf hier meer duidelijkheid over. 

Een werkgever aan wie door het UWV een loonsanctie werd opgelegd wegens het verrichten van te weinig re-

integratie-inspanningen moest in het derde jaar van ziekte 70% van het loon doorbetalen, ook voor zover dat 

hoger was dan 70% van het maximum dagloon.  

 

De kantonrechter die als voorzieningenrechter over de zaak moet oordelen overweegt dat de werkgever op 

grond van het Burgerlijk Wetboek verplicht is tot doorbetaling van 70% van het maximum dagloon en dat in de 

WIA de mogelijkheid is opgenomen dat het UWV het tijdvak waarin de werknemer recht heeft op 

loondoorbetaling van de werkgever met maximaal 52 weken verlengt, opdat de werkgever in die periode zijn 

tekortkomingen ten aanzien van de re-integratie-inspanningen kan herstellen.  

 

De kantonrechter is echter van mening dat uit de verwijzing in de WIA naar het Burgerlijk Wetboek niet volgt 

dat de verplichting van de werkgever gedurende het derde ziektejaar ook beperkt is tot betaling van 70% van 

het maximum dagloon. De kantonrechter stelt niet te kunnen inzien waarom de omvang van de 

loondoorbetalingsverplichting in het derde ziektejaar anders zou zijn dan in de periode daarvoor. Het feit dat 

de werkgever tijdens de eerste twee ziektejaren verzekerd was voor de doorbetaling van 70% van het 

daadwerkelijk overeengekomen loon, vormt voor de kantonrechter geen reden daar anders over te denken. Hij 

veroordeelt de werkgever daarom in kort geding tot doorbetaling van 70% van het daadwerkelijk 

overeengekomen loon, derhalve ook voor 70% van het deel dat het maximum dagloon te boven gaat. 

 

Wilt u meer informatie ontvangen over één van deze onderwerpen of de oplossingen die wij bieden? 

U kunt ons bereiken op 085-877 14 65  of per mail consulting@convalsense.nl  

 

Aan of afmelden van deze nieuwsbrief kan via nieuwsbrief@convalsense.nl  


