
Werkgeversbetaling 
De werkgeversbetaling is bedoeld voor de situatie waarin de werknemer nog loon uit 
tegenwoordige dienstbetrekking van u krijgt. Of als de werknemer op uw verzoek niet meer 
daadwerkelijk bij u werkt, maar nog wel loon van u krijgt. U gebruikt voor het totaal van de 
uitkering van UWV, het loon uit tegenwoordige dienstbetrekking en een eventuele aanvulling 
de normale regels voor de loonheffingen. De aanvulling is dan ook loon uit tegenwoordige 
dienstbetrekking. UWV betaalt aan u, behalve de uitkering, ook de premies 
werknemersverzekeringen en de werkgeversheffing Zvw over de uitkering. 

Voorbeeld 1: werkgeversbetaling 

In dit voorbeeld betaalt u de werknemer nog regulier loon van € 500. U betaalt de WGA-
uitkering van € 1.000 van UWV door en u betaalt de werknemer ook € 200 aanvulling op zijn 
uitkering. In dit voorbeeld gaan we voor het gemak uit van de volgende percentages: 

• premies werknemersverzekeringen (totaal): 10% 
• werkgeversheffing Zvw: 7% 

Wat / Wie Bedrag 
Voor 

rekening 
van 

Uitkering WGA € 1.000 UWV 

Compensatie voor 
premies werknemers- 

verzekeringen over 
uitkering 

€ 100 UWV 

Compensatie voor 
werkgeversheffing 
Zvw over uitkering 

€ 70 UWV 

UWV betaalt aan 
de werkgever 

€ 1.000 + € 100 + € 70 = € 1.170 
(€ 1.000 voor doorbetalen uitkering en 
€ 170 ter compensatie van de 
werkgeverslasten) 

  

Werkgever betaalt 
uitkering door 

€ 1.000   

Werkgever betaalt 
regulier loon 

€ 500 werkgever 

Werkgever betaalt 
aanvulling 

€ 200 werkgever 

Werkgever berekent 
grondslag voor alle 

loonheffingen 

€ 1.000 + € 500 + € 200 = € 1.700   

Premies 
werknemersverzekeringen 

over de grondslag 

€ 170 werkgever 

Werkgeversheffing Zvw € 119 werkgever 



Wat / Wie Bedrag 
Voor 

rekening 
van 

over de grondslag 
Loonbelasting/ 
premie volksverzekeringen 
over de grondslag 

tabelbedrag witte tabel   werknemer 
(werkgever houdt 
in) 

In uw aangifte loonheffingen geeft u het totale loon aan (uitkering, aanvulling en regulier 
loon) en de bijbehorende premies werknemersverzekeringen, werkgeversheffing Zvw en 
loonbelasting/premie volksverzekeringen. 

 


