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 De contractscan geeft de werkgever inzicht in: 

 WGA-risico voor vast en flex personeel met bijbehorende premies 

 Verhouding private verzekeringspremies en UWV-premies  

 Risico opbouw van het werknemersbestand 

 Hiermee kan de werkgever: 

 De keuze onderbouwen om al dan niet WGA eigen risicodrager te worden 

 Offerte premies van private verzekeraars beoordelen 

 De premie wordt voor zowel het huidige WGA-vast risico als voor het WGA-flex 

risico vastgesteld (beide risico’s worden per 1-1-2017 samengevoegd). 

 Deze premie wordt vastgesteld op basis van verzekerde gegevens en WGA-

instroomcijfers 

 De weging tussen deze twee componenten wordt inzichtelijk gemaakt  

 De werkgever krijgt hierdoor inzicht in hoeverre zijn eigen schadelast wordt 

meegewogen in de premie 
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Contractscan WGA-risico 



 Zowel de netto premie als de bruto premie worden getoond. Met de netto premie 

worden de uitkeringen gefinancierd. De bruto premie bevat een in de markt 

gangbare kostenopslag op de netto premie.  

 Het WGA-risico van de werkgever wordt vergeleken met het risico in de 

betreffende sector.   

 Het WGA-risico wordt getoond voor verschillende doorsneden van de 

onderneming (bv leeftijd, salarisklasse, aard dienstverband en geslacht). 

Werkgever krijgt hierdoor zicht in het onderliggende WGA-risico. 

 De private premie kan eenvoudig vergeleken worden met de UWV premie. 

Daarnaast is de UWV premie tot tien jaar vooruit te projecteren onder 

verschillende scenario’s. Bestaande schades kunnen als hersteld opgegeven 

worden om effectieve re-integratie-inspanningen te simuleren.  
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Contractscan WGA-risico 



 Per werknemer zijn de volgende gegevens van benodigd voor de analyse: 

 Geboortedatum 

 Geslacht 

 Salaris op jaarbasis (incl. vakantiegeld) 

 Aard van het dienstverband : 

 Onbepaald 

 Bepaald 

 Uitzendkracht 

 Oproepkracht 

 De sector is benodigd waartoe de onderneming behoort. 
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Input gegevens 



 De volgende gegevens, van werknemers die in de periode 2007-2015 in de WGA 

zijn ingestroomd, zijn benodigd: 

 Geboortedatum 

 Geslacht 

 Datum eerste ziektedag  

 Datum eerste WIA-dag 

 WIA Code :  40 =vast , 45 = flex 

 Aard van het dienstverband (zie slide 4). 

 Einddatum loongerelateerde periode 

 Arbeidsongeschiktheidspercentage WGA 

 Salaris bij ingang WGA 

 Huidig salaris 

 Eventuele hersteldatum 
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Input gegevens 



 Voor de  periode 2007-2013 is het aantal werknemers benodigd. 

 Voor de periode 2011-2015 is de totale WIA-loonsom (afgetopt op maximum Wia-

loon) benodigd. 
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Input gegevens 



 

 

 

 

 

Voorbeelden uit onze rapportage 
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Bijlage A 
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Vergelijking werkelijke premie met UWV premie 

 Onderstaande voorbeeld toont een vergelijking tussen private 

verzekeringspremie en de UWV premies.   

 Doorrekening van verschillende in- en uitstroomscenario’s mogelijk. 
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WGA-instroom bedrijf 

meegewogen in premie 
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Vergelijking risico bedrijf met sector 



Analyse premies verschillende doorsnijdingen 
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Contactgegevens 
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Max Kaspers 

+31 (0)6 8394 7409    
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