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VERZEKERINGSPREMIE IS LASTIG  

  

Werkgevers zorgen goed voor werknemers. Zij zorgen voor werk, 

betalen hen loon en betalen ook nog de premies voor de sociale 

werknemersverzekeringen. Sommige werkgevers betalen daar 

bovenop ook nog eens een private aanvullingsverzekering. Een aantal 

van deze premies mag de werkgever geheel of gedeeltelijk inhouden 

op het loon van de werknemer. Voor sommige premies is dat 

uitdrukkelijk verboden en ook bij een bepaalde categorie werknemers 

is verhalen van premie soms uit den boze.  
   

Bij inkomensverzekeringen van werknemers is het buitengewoon praktisch dat de werkgever 

een faciliterende rol speelt. Denk aan de werkgever die verzekeringnemer wordt voor een 

collectieve WIA-aanvullingsverzekering en de werkgever die de premieafdracht moet doen 

voor de sociale werknemersverzekeringen. Voor de werkgever zelf kan het allemaal wat 

minder praktisch zijn, vooral als er meerdere partijen betrokken zijn bij het aanbieden van 

inkomensverzekeringen. De werkgever kan, naast de Belastingdienst en UWV, te maken 

hebben met een private inkomensverzekeraar, een pensioenverzekeraar, pensioenfonds en 

cao-partijen. Per instantie kan de mogelijkheid tot inhouding van verzekeringspremies op het 

loon van de werknemer verschillen.  

Premies voor de sociale verzekeringen  

Sinds 2009 betalen werknemers niet meer mee aan de premie voor de sociale 

werkloosheidsverzekering (WW) en daarmee kwam een volledig einde aan de 

werknemersbijdragen voor de werknemersverzekeringen WIA, WAO, Ziektewet en WW. 

Met de komst van de WIA is er wel een mogelijkheid voor werkgevers gekomen om de 

gedifferentieerde WGA-premie voor maximaal 50 procent op de werknemers te verhalen. 

Omdat de werkgever de premies zelf volledig betaalt, vindt het verhalen op de werknemer 

plaats op het nettoloon. Als er verhaald zou worden op het brutoloon, dan zou de overheid 

meebetalen en dat is vanzelfsprekend niet diens bedoeling. Een eigenrisicodrager voor de 

WGA betaalt geen gedifferentieerde WGA-premie. Voor deze werkgevers is het mogelijk om 

de helft van de premie die zij verschuldigd zijn voor de WGA-eigenrisicodragersverzekering 

op de werknemers te verhalen.  

Dan zijn er nog een aantal werkgevers die eigenrisicodrager zijn zonder dat er een 

eigenrisicodragersverzekering is afgesloten. Ook deze kunnen de lasten van de WGA 

verhalen en zullen daartoe de helft van de WGA-lasten moeten omslaan naar een percentage 

van het loon van de werknemers. Daarbij geldt er een restrictie: het percentage van wat zij in 

rekening brengen, mag niet meer zijn dan anderhalf maal de maximale premie die de 

werkgever zou betalen aan gedifferentieerde premie voor de WGA1.  

https://www.platform-flink.nl/artikel/861-inhouding-van-verzekeringspremie-is-lastig


Per 2016 is er een wet in werking die meebetalen aan een 

aanvullingsregeling een stuk moeilijker maakt  

Premie voor het ziekteverzuimrisico  

Voor 1996 ontving een zieke werknemer een uitkering vanuit de Ziektewet, die gebaseerd 

werd op 70 procent van het loon van de werknemer. Het was mogelijk om via de 

bedrijfsvereniging een bovenwettelijke uitkering te krijgen als aanvulling op de 

Ziektewetuitkering. De verzekering van deze bovenwettelijke uitkering werd gedeeltelijk door 

de werknemers opgehoest. Inmiddels ligt het financiële risico van loondoorbetaling bij ziekte 

voor maximaal 104 weken bij de werkgever en is de Ziektewet alleen nog bedoeld als 

vangnet. De loondoorbetaling bij ziekte kent een wettelijke ondergrens van 70 procent van het 

loon. Het loon wordt daarbij afgetopt op het maximumloon voor de sociale verzekeringen 

(53.706 euro op jaarbasis in 2017). Ook nu zijn nog steeds bovenwettelijke uitkeringen bij 

ziekte mogelijk en wordt jaarlijks rond de 3 miljard euro uitgegeven aan deze bovenwettelijke 

aanvullingen. Vaak wordt in cao's afgesproken dat er in het eerste jaar van ziekte 100 procent 

van het loon door wordt betaald. Bijna altijd is het de werkgever die hierbij opdraait voor de 

kosten. Als dit geen cao-verplichting is, dan kan met de werknemers worden overeengekomen 

dat de bovenwettelijke aanvulling geheel of deels voor hun rekening is. De verzekeringsmarkt 

zou daarbij kunnen helpen door de premie van een ziekteverzuimverzekering uit te splitsen in 

een deel voor de wettelijk verplichte loondoorbetaling en een deel voor de aanvullingen. Naar 

verwachting zou het aandeel van de aanvullingen in de totale premie rond de 29 procent 

moeten zijn2.  

Ook bij de Ziektewet is een bovenwettelijke regeling mogelijk, waarbij de werknemer 

meebetaalt voor de bovenwettelijke aanvulling. Een voorbeeld hiervan is de regeling voor 

uitzendkrachten3 die tussen 0,58 procent en 1,33 procent van hun inkomen aan premie betalen 

voor een aanvulling bij ziekte tot 91 procent van hun loon in het eerste ziektejaar en tot 80 

procent in het tweede jaar van ziekte.  

Aanvullende regelingen bij arbeidsongeschiktheid  

Aanvullende regelingen op sociale werknemersverzekeringen bestaan ongeveer net zo lang 

als de werknemersverzekeringen zelf. Met het ontstaan van het WAO-gat in 1993 is de 

aanvulling gemeengoed geworden voor zo goed als alle werknemers. Werkgevers en 

werknemers spraken vanaf dat moment af dat de WAO-vervolguitkering zou worden 

aangevuld. Dit kon bijvoorbeeld met een WAO-gatverzekering waarvoor de premie ook deels 

door de werknemers werd betaald. De WAO is per 2006 opgevolgd door de WIA die nog 

meer 'gaten' biedt om aan te vullen. Denk aan het WGA-hiaat voor de werknemer die in de 

WGA-vervolguitkering belandt of de WIA-bodemverzekering voor werknemers die minder 

dan 35 procent arbeidsongeschikt zijn geraakt.  

Aanvullingen voor de WIA worden bijna altijd vormgegeven in een verzekeringsconstructie. 

De werkgever kan een collectieve aanvullingsverzekering of arbeidsongeschiktheidspensioen 

sluiten bij een verzekeraar. Ook een regeling vanuit het pensioenfonds komt veelvuldig voor. 

Bij de collectieve regeling is de werkgever de verzekeringnemer en de werknemer de 

verzekerde. De premie houdt de werkgever desgewenst deels of geheel in op het loon van de 

werknemer. De inhouding vindt plaats op het brutoloon en zorgt daarmee voor een lager 

sociaalverzekeringsloon. Een eventuele uitkering vanuit de aanvullingsregeling is vervolgens 

belast.  

Inhouden op loon vanaf 2017 lastiger  



Aanvullende regelingen kunnen over het algemeen nuttig zijn voor werknemers en het is 

daarmee ook logisch dat een werknemer er deels aan meebetaalt. Per 2016 is er een wet in 

werking getreden die dat meebetalen aan een aanvullingsregeling een stuk moeilijker maakt. 

Het gaat om de Wet aanpak schijnconstructies (WAS), die onder andere regelt dat iedere 

werknemer het wettelijk minimumloon betaald krijgt. De nieuwe wet regelt ook welke 

inhoudingen per 2017 nog mogelijk zijn op het minimumloon. In het kort komt het erop neer 

dat inhoudingen op het wettelijk minimumloon verboden zijn, tenzij er een wettelijke basis is 

voor de inhouding. Een wettelijke basis kan bestaan uit een regeling in bijvoorbeeld de 

Pensioenwet of de Wet op de loonbelasting. Dit betekent dat werkgevers en hun 

inkomensadviseurs na moeten gaan hoe zij de aanvullende WIA-verzekeringen voor het 

personeel hebben geregeld. Een werknemersbijdrage voor een aanvullende WIA-verzekering 

of een aanvulling op de Ziektewetuitkering heeft geen wettelijke basis. Dat betekent dat de 

premie niet mag worden ingehouden op het loon tot en met het wettelijk minimumloon. Het 

maakt daarbij niet uit of een werknemer er toestemming voor geeft of dat er een cao-regeling 

is die een dergelijke verzekering verplicht stelt. Er is wel een uitzondering. Als de 

aanvullende verzekering onderdeel uitmaakt van een pensioenregeling, dan is er sprake van 

een wettelijke basis: de Pensioenwet. De premie voor de aanvullende verzekering mag dan, 

net als de premie voor het nabestaandenpensioen, wel worden ingehouden op het 

minimumloon.  

Inhouden van een deel van de WGA-gedifferentieerde premie of de premie van de WGA-

eigenrisicodragersverzekering blijft wel mogelijk op het minimumloon. Deze mogelijkheid is 

geregeld in de Wet financiering sociale verzekeringen en heeft daarmee een wettelijke basis.  

Geef inhoudingen ten behoeve van inkomensaanvullingen bij ziekte en 

arbeidsongeschiktheid een wettelijke basis  

Risico's van de nieuwe wetgeving  

Voor werkgevers, inkomensverzekeraars en werknemers is de nieuwe wetgeving lastig. 

Inhouding van de premie op het loon van de werknemer wordt bovenal gedaan voor de 

werknemer. Het biedt de werknemer twee belangrijke voordelen.  

Allereerst biedt een collectieve regeling vaak een voordeel van een lagere premiestelling. 

Daarnaast is het gevaar van niet-verzekerd zijn door wanbetaling dankzij de inhouding op het 

loon bijna afwezig. Een risico wat met name bij werknemers aan de onderkant van de 

arbeidsmarkt speelt. Zo heeft de wetgeving ter bescherming van de positie van werknemers 

op het punt van inkomensbescherming een averechts effect. De vraag is hoe hier in de praktijk 

mee omgegaan zal worden. De vraag rijst of de werkgever de aanvullingen uit eigen zak moet 

betalen voor zijn werknemers met een laag inkomen, en of hij in dat geval dan nog wel 

premie mag inhouden op het loon van de wat beter gesalarieerde collega's. Een andere 

oplossing is dat de werknemers een loonsverhoging krijgen, die zich verhoudt tot de bijdrage 

aan de aanvulling. Hoe dan ook een kostenverhoging voor werkgevers.  

De meest praktische oplossing is misschien om de inhoudingen ten behoeve van 

inkomensaanvullingen bij ziekte en arbeidsongeschiktheid een wettelijke basis te geven. Wat 

is immers een beter bewijs tegen schijnconstructies dan de werkgever die een collectieve 

regeling voor zijn werknemers faciliteert?  

   

Voetnoten: 

1. Regeling Wfsv art. 3.17. 



2. Astri: Effect van bovenwettelijke  cao-aanvullingen. 

3. Cao ABU 2012 - 2017.  
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