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Premiedifferentiatie WGA
Als werkgever bent u aangesloten bij het UWV voor de uitvoering van de Wet 
Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen (WIA). Naast de basispremie voor 
de regeling Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikte (WGA) betaalt u 
een gedifferentieerde premie. De hoogte van die gedifferentieerde premie 
is afhankelijk van de instroom in de WGA: uw premie wordt hoger naarmate 
meer medewerkers de WGA instromen.
Gedurende de maximaal tien jaar waarin een WGA-uitkering loopt, 
beïnvloedt zij uw gedifferentieerde premie nadelig. Is uw medewerker echter 
uitgevallen door een ongeval waarvoor iemand anders aansprakelijk is 
en heeft BSA met succes loonregres voor u verzorgd, dan is verlaging van 
de gedifferentieerde premie in de meeste gevallen mogelijk. Om verlaging 
van uw premie te realiseren dient BSA voor u een compensatieverzoek 
gedifferentieerde premie in bij de Belastingdienst.

Wat moet u zelf doen?
• Schakel BSA in als uw medewerker arbeidsongeschikt is als gevolg van een ongeval. 
 Uw loonregres wordt verzorgd en u voorkomt dat u later mogelijk te veel premie betaalt.
• Weet u niet zeker of zich bij u een situatie als hierboven beschreven voordoet?
 Neemt u dan contact met ons op via telefoonnummer 079 - 750 71 00. Wij helpen u graag.

Wat levert het u op?
Het compenseren van de gedifferentieerde premie levert u veel op, omdat de systematiek van de 
gedifferentieerde premie er nu eenmaal voor zorgt dat minimale uitkeringslasten grote gevolgen 
hebben. Zo kan een uitkeringslast van € 13.000,- voor één arbeidsongeschikte medewerker voor 
een werkgever met een loonsom van € 22.000.000,- zorgen voor een extra premie van € 24.200,- 
per jaar. Bij een gemiddelde verblijfsduur in de WGA van 4 jaar en 7 maanden (bron CPB) kunt u 
dus maar liefst € 103.657,- besparen. Op onze website treft u een uitgebreid rekenvoorbeeld aan.

Wat kost compensatie u?
Voor het indienen van een compensatieverzoek biedt BSA u een prijs aan die afhankelijk is van het 
resultaat. Wij vragen aan u geen investering vooraf. Als er geen resultaat behaald wordt hoeft u 
niets te betalen. Zo levert het inschakelen van BSA u altijd meer op dan het kost. 



Het resultaat inzichtelijk gemaakt
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Meer informatie?
Wilt u meer informatie over onze diensten? 
Kijk dan op www.bsabv.nl of neem contact op met Martin Dijkshoorn: 079 - 750 71 11. 
Op onze site vindt u ook een digitaal schadeformulier. 
Wilt u op de hoogte blijven van alle ontwikkelingen op het gebied premiedifferentiatie 
WGA? 
Meld u dan aan voor onze nieuwsbrief via de website. U bent daarnaast van harte welkom 
voor een gesprek op ons kantoor in Zoetermeer. Natuurlijk komen wij ook graag naar u toe, 
u hoeft ons maar te bellen voor een afspraak.
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BSA behoudt zich te allen tijde het recht voor zonder voorafgaande kennisgeving dit document te wijzigen of 
te herroepen. U kunt de meest actuele versie van dit document raadplegen op onze website www.bsabv.nl.




