
 
Stijging premies WGA en Ziektewet in 2022 

De premies en parameters Werkhervattingskas voor het premiejaar 2022 zijn bekend gemaakt. Dit 

zijn de bouwstenen waarmee UWV de premies WGA en Ziektewet 2022 voor publiek verzekerde 

werkgevers berekent. 

De gemiddelde premies WGA en Ziektewet bij UWV gaan in 2022 omhoog. Deze stijging heeft ook 

gevolgen voor werkgevers in het onderwijs, de premies zullen verder toenemen. De stijging wordt 

ondermeer veroorzaakt door de coronacrisis en de vergrijzing van de arbeidsmarkt (een hogere 

leeftijd kent een hoger WGA-risico). 

Wijzigingen in 2022 
Vanaf 2022 ligt de loonsomgrens tussen kleine en middelgrote werkgevers op 25 maal het 
gemiddelde loon per werknemer. Tot en met 2021 lag deze grens op 10 maal het gemiddelde loon 
per werknemer. Hierdoor wordt de groep van kleine werkgevers vergroot en zullen in 2022 meer 
werkgevers een sectorale premie betalen.  
 
Premies WGA en Ziektewet 2022  
Hoe hoog uw premies WGA en Ziektewet in 2022 precies zullen zijn, wordt rond eind november/ 
begin december 2021 bekend gemaakt. Dan ontvangt u van de Belastingdienst weer de nieuwe 
beschikking met uw premie WGA en Ziektewet in 2022.  
 
Ons aanbod 
De Werkhervattingskas is een complexe materie, waarbij de Belastingdienst en UWV fouten maken. 
Afgelopen jaren hebben wij regelmatig fouten ontdekt en forse besparingen voor werkgevers 
gerealiseerd. Ook in 2022 zijn er volop besparingsmogelijkheden. Controle kan zelfs met 
terugwerkende kracht over 5 jaar terug.  
 
Door de inzet van de Dyade Whk Scan weet u snel of u de juiste premies betaalt. Door de beschikking 
Werkhervattingskas 2022 door ons te laten controleren, voorkomt u onnodige WGA en Ziektewet 
kosten. Wij nemen dan het gehele traject van controle en bezwaar van u over.  
 
Interesse? 
Hebt u belangstelling voor de Dyade Whk Scan of vragen? Neem dan contact op met Ronald van 

Rooijen, Senior Adviseur Dyade email: ronald.van.rooijen@dyade.nl of mobiele telefoon: 06-

51097257. 

 

R.(Ronald) van Rooijen is senior-adviseur bij Dyade Advies. Zijn aanpak staat bekend als betrokken, 
doordacht, zorgvuldig, flexibel, innovatief en werkend vanuit een helicopterview. Zijn passie ligt in 
het vertalen van complexe materie in het arbeids- en fiscaalrecht, naar werkbare oplossingen en 
methoden. Ronald heeft een P&O achtergrond en is gecertificeerd als Risico-adviseur duurzame 
inzetbaarheid (RADI) en Functionaris gegevensbescherming (FG). Ronald werkt en handelt vanuit 
grote betrokkenheid bij het Nederlands onderwijs en bij hun opdrachtgevers.  
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