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Risico procesverstoringen: groot / gemiddeld / klein 

Uitvoeringskosten 
• Dienstverlening 
• Handhaving/toezicht 
• Automatisering 

Personele gevolgen: 

Invoering mogelijk per: 

Beslag portfolio: geen 

Eindoordeel: uitvoerbaar 
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Beschrijving voorstel/regeling 
Het wetsvoorstel bevat twee maatregelen. In de eerste 
plaats wordt geregeld dat private uitvoerders die 
namens een eigenrisicodrager (ERD) een uitkering 
betalen op grond van de Ziektewet (ZW) of de 
werkhervattingsregeling gedeeltelijk 
arbeidsongeschikten (WGA), voortschrijdend cumulatief 
rekenen (VCR) toepassen over slechts de uitkering. De 
werkgever die ERD is, past dan afzonderlijk VCR toe 
over het loon. Deze maatregel is in lijn met de sinds 
2013 bestaande praktijk. 

Op basis van de tweede maatregel gaat voor premies 
over uitkeringen het gemiddelde premiepercentage van 
de ZW en WGA gelden voor zover premies verschuldigd 
zljn. 

Interactie burgers/bedrijven 
De maatregelen hebben gevolgen voor berekeningen die 
plaatsvinden buiten de loonaangifte, waarvan de 
uitkomst door inhoudingsplichtigen en software
ontwikkelaars in de loonaangifte moet worden 
opgegeven. De communicatie vindt plaats via de 
reguliere kanalen. 

Maakbaarheid systemen 
Niet van toepassing. 

Handhaafbaarheid 
Niet van toepassing. 

Fraudebestendigheid 
Niet van toepassing. 

Complexiteitsgevolgen 
Door de extracomptabele berekeningen door 
inhoudingsplichtigen en softwareontwikkelaars komt 
deze maatregel op de lange termijn niet ten goede aan 
de voorkeur om de twee huidige heffingssystematieken 
(loonbelastingtabellen voor belastingheffing en de VCR-
berekeningsmethodiek voor de premies werknemers
verzekeringen) op den duur meer naar elkaar toe laten 
groeien. 

Risico procesverstoringen 
Gezien de complicerende gevolgen in de berekeningen 
is het risico op procesverstonngen gemiddeld. 

Uitvoeringskosten 
De incidentele communicatiekosten vallen binnen de 
jaaraanpassingen. Er zijn geen structurele kosten. 

Personele gevolgen 
Er zijn geen personele gevolgen. 

Invoeringsmoment 
Invoering is mogelijk per: 1 januan 2022. 

Eindoordeel 
Het voorstel is uitvoerbaar. 


