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De nieuwe WGA Vast WGA Flex en ZW-premies 
Per 1 januari 2014  gaan de werkgevers ook  premie afdragen voor de ex- en tijdelijke medewerkers 

die ziek of (gedeeltelijk) arbeidsongeschikt worden. Dat naast de al bekende WGA-premie voor het 

personeel in vaste dienst. 

We kennen nu 3 premies ingericht die de werkhervattingskas vullen: 

WGA-Vast (in feite de huidige premie) 

WGA-Flex 

ZW (Flex) 

Omdat er geen premie ZW-Vast is, immers u betaalt als werkgever zelf door tijdens deze periode, 

noemen wij deze geen ZW Flex., maar gewoon ZW. 

 

Kleine, Midden en Grote werkgevers 

De Belastingdienst kent drie grootte klassen voor de premie WGA Flex en ZW: 

Klein, uw loonsom in 2012 was niet meer dan € 307.000 

Midden, uw loonsom was groter dan € 307.000, maar niet groter dan € 3.070.000 

Groot, uw loonsom was in 2012 groter dan €3.070.000 

 

Premies werkgevers grootte “Klein” liggen vast 

De premies voor zowel WGA Vast als WGA Flex als ZW liggen vast per sector als u tot de categorie 

“Klein” behoort. De premies kunnen dus zo vanuit gepubliceerde sectorpremielijst worden 

overgenomen. Daarom hebben wij deze al voor “Klein” ingebracht, dat hoeft u niet zelf meer te doen. 

LET OP: Een totale loonsom van € 307.000 is ongeveer maximaal 5-12 voltijd medewerkers, afhankelijk 

 van salarishoogte natuurlijk. 

 

Premies  “Midden” en “Groot” zijn verschillend per werkgever 

De premies WGA Vast, WGA Flex en ZW zijn voor de werkgevers in de grootte klasse Midden en Groot, 

afhankelijk van het aantal ziektegevallen en arbeidsongeschikte medewerkers uit tijdelijke en vaste 

dienst. Vanaf 18 december 2013 ontvangt u een brief met daarin de premiepercentages voor uw 

organisatie.  Vanaf dat moment kunt u naast deze waarden in het salarissysteem in te brengen, deze 

ook in Pardon Salaris als instelling voor 2014 invoeren. Wij kunnen dat niet voor u doen, omdat wij 

deze brief niet ontvangen. Wij kunnen u wel erbij helpen, maar leest u eerst het onderstaande 

stappenplan om de premie in Pardon Salaris in te brengen. 

 

 

 

Hoe de nieuwe premies in te stellen in Pardon 
We kennen in Pardon de volgende nieuwe instellingen: 

1. De sector  waar u toe behoort  

2. De grootte klasse:  Klein, Midden, Groot 

3. Eigenrisicodragerschap  voor WGA-vast en/of  ZW (voor WGA Flex is eigenrisicodragerschap 

  eerst per 2016 mogelijk) 

Wellicht is het u al opgevallen dat in Pardon Salaris de volgende wijzigingen in de schermen zijn 

aangebracht hiervoor (zie het volgende plaatje). Er is de keuze uit 8 sectoren en een sector met eigen 

instellingen, als u een keertje pro forma voor een andere instelling wilt rekenen. 

 

Ad 1. De Sector 

Van veel van onze klanten kunnen wij de sector al herleiden aan de naam of werkzaamheden, dan 

hebben wij al de juiste sectorkeuze gemaakt, dan hoeft u alleen nog de instellingen (de grootte,  

 eigenrisicodrager Ja/Nee,  en de premiepercentages)  te wijzigen. U ziet dan in onderstaand plaatje bij 

sector al een nummer met  de sector ingevuld staan uit het rijtje eronder.  Volg dan vanaf pagina 3 bij 

het 2de plaatje verder de handleiding voor deze werkgever.  
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De 4 stappen voor het invullen van de juiste premies 
Als u beheerder bent dan ziet u in het startscherm rechtsonderin de “rode knop “Onderhoud, 

daarmee wijzigt u de instellingen voor alle Pardon gebruikers in uw organisatie. Ben u gebruiker dan 

kunt u alleen de instellingen voor u zelf wijzigen en niet die van uw collega’s. 

 

STAP 1.   In welke sector valt u ? 
U bepaalt in welke sector u valt, dat is door de Belastingdienst/UWV aan u kenbaar gemaakt. Een 

beheerder klikt op de rode knop  “onderhoud”  rechtsonder in het  in startscherm en klikt in het 

volgende scherm op keuzeoptie “Werkgever”.  (De sectorkeuze moet per werkgever afzonderlijk 

gemaakt worden) en dan op de werkgever die u een sector wilt toewijzen. Als u op  
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Als u dan op de knop “wijzig” klikt (klik 1) worden de grijze vakken actief en kunt u een sector kiezen 

door op het driehoekje te klikken (klik 2) en u klikt op de juiste sector (klik 3). Vervolgens op de knop 

“opslaan” (klik 4) linksonder in het scherm.  

 
 

Na opslaan klikt u op “Instellingen” bovenin en de optie “Sector”, u komt in het onderstaande scherm. 

De sector bij deze werkgever is nu ingevuld nl. de sector “Overheid, provincies en gemeenten”. Nu 

gaan we de grootte van de werkgever en het eventuele Eigenrisicodragerschap aangeven.  
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U klikt op het vak met de regelnummers 253-255, en klikt in het volgende scherm op de knop “wijzig” 

onder in het scherm. U moet dan eerst de ingangsdatum 1 januari 2014 invoeren en krijgt dit scherm: 

 

 
 

 

STAP 2.   Welke grootte klasse valt uw als werkgever (per werkgever in te vullen!) 
U geeft achter  regelnummer 253 aan of uw organisatie valt onder Klein, Midden of Groot: 

- Klein is loonsom  tot en met   € 307.000,  

- Midden is loonsom  > € 307.000 en max. € 3.070.000 

- Groot is een loonsom > € 3.070.000 

 

 

STAP 3.   Bent u eigenrisicodrager (ERD) ZW en/of  (ERD) WGA vast 
Op regelnummers 254 en 255 kunt u de keuze maken of u ERD bent voor WGA-vast  en/of voor ZW 

voor flexpersoneel. (Voor WGA-Flex bestaat er nog geen ERD!) 

Als u ERD bent voor een premie, dan krijgt die premies 0,00% als instelling. U kunt deze instelling als u 

dat wil wél handmatig overschrijven. U bevestigd uw keuzes door een klik op met de knop “Opslaan”. 

Voorbeeld Klein 

Als u kiest voor grootteklasse Klein en ook helemaal geen ERD, dan zijn de volgende instellingen van 

toepassing: 

 
 

Een werkgever Klein is na de keuze voor de juiste sector en grootte meteen ook klaar.  

Alle premies zijn voor deze werkgevers gelijk als ze in dezelfde sector zitten én dezelfde grootte 

hebben.  

Standaard verdelen wij de WGA 50% werkgever en 50% werknemer. Dat kunt u uiteraard ook zelf weer 

wijzigen in de regels 270 en 271 Zorgt u er dan wel voor dat u beide regels wijzigt. Als de werknemer 

niet bijdraagt dan wordt de werkgeverspremie in regel 270 hier 0,4400 % ip.v. 0,2200% en de regel 271 

0,0000%. 

 

  



Pagina 5 van 6 

 

 

Voorbeeld Midden en Groot 

Als u kiest voor grootte Midden en  bijvoorbeeld ERD WGA-Vast, dan zijn de volgende instellingen  

van toepassing: 

 

 
 

 

STAP 4.  Uw  eigen werkgeverspercentages invoeren 
De waarde ZW Midden van  0,3100 % is een gemiddelde percentage evenals dat van 292 WGA-Flex van 

0,1700%! Dat hoeven niet uw % te zijn, dit zijn de gemiddelde premies. Voor grootteklasse Midden en 

Groot dient u deze percentages zelf nog aan te passen. U heeft van de Belastingdienst vanaf 18 

december bericht  gekregen welke percentages voor u als werkgever gelden. Wij kennen deze 

percentages niet, dus kunnen die helaas niet voor u invullen, dat dient u zelf te doen. 

 

Door de keuzeoptie: “ERD WGA-Vast; Ja”  staan deze premies op 0,0000%. (U kunt dat zelf alsnog 

wijzigen in een ander percentage dan 0,0000%. Bijvoorbeeld als u toch een stuk van de 

verzekeringspremie op de werknemer verhaalt, of in de loonkosten een fictieve premielast wilt laten 

berekenen. ) Door in het vak met de premies te klikken en de knop “wijzig” en dan na de 

ingangsdatum ingevoerd te hebben het betreffende regelnummer te muteren en dan op te slaan. 

 

 

LET OP: Als u GEEN ERD bent dient u ALTIJD en HANDMATIG de percentages  

Voor grootte Midden: 

- van de regelnummer: 280, 290 en 291, en 292 handmatig te wijzigen! 

 
Voor klassegrootte Groot: 

-van de regelnummers: 300, 201 en 311, en 312 
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Het resultaat 
Als u dan het schermresultaat bekijkt dan ziet het er zo uit als het scherm hieronder. De rode “A” laat 

zien dat via de knop “Onderhoud” de accountbeheerder voor ALLE gebruikers van dit account en  bij 

deze werkgever, de premies heeft gewijzigd.  

Als u als gebruiker dit wijzigt, dan ziet u niet een “A, maar ene rode “G”. Dan werken deze wijziging 

alleen voor uw eigen licentie en niet voor die van uw collega’s die Pardon ook gebruiken. 

 

Ingewikkeld? 
Als u het ingewikkeld vindt, of het lukt om wat voor reden dan ook, niet om de percentages te wijzigen, 

neemt u dan gerust contact met ons op. Dan wijzigen wij de percentages voor u: 0522-443368. Daar 

zijn we als  - Uw collega’s online - juist voor. 

Het is dan wel handig als u de brief van de Belastingdienst met de WGA- en ZW-premies bij de hand 

heeft. Wij van Pardon kennen deze gedifferentieerde percentages voor de werkgevers Midden en 

Groot namelijk niet.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rogat, 19 december 2013 

 


