
 

 

 

   

Betreft: Gegevens voor de werknemersverzekeringen in uw aangifte loonheffingen 

 

 

Geachte heer/mevrouw, 

 

Wij controleren regelmatig de gegevens voor de werknemersverzekeringen in de 

aangiften loonheffingen. Dat doen wij omdat het berekenen van de premies 

werknemersverzekeringen niet eenvoudig is, terwijl het maatschappelijk belang ervan 

groot is.  

 

Wat is er aan de hand? 

Ook uw aangiften over de periode 1 januari 2022 tot en met 6 juni 2022 hebben wij 

gecontroleerd. Het gaat dan om de aangiften over januari 2022 tot en met april 2022. 

Bij de controle zijn we uitgegaan van de aangiften en correcties over deze tijdvakken 

die u tot en met 6 juni 2022 hebt gedaan.  

 

U krijgt deze brief omdat we bij onze controle een aantal verschillen hebben 

gevonden. Verschillen tussen wat u hebt aangegeven en wat wij op basis van onze 

gegevens zouden verwachten. En wij kunnen de verschillen zonder uw hulp niet 

verklaren. 

 

Wat vragen wij van u?  

In de bijlage bij deze brief vindt u een overzicht van de verschillen die we over de 

periode 1 januari 2022 tot en met 6 juni 2022 hebben vastgesteld. We vragen u om 

ons te helpen die verschillen te verklaren. Kijk daarvoor eerst of u de aangiften die wij 

hebben gecontroleerd, na 6 juni 2022 nog hebt gecorrigeerd. Afhankelijk daarvan 

doet u het volgende:  

- Als u de aangiften niet hebt gecorrigeerd, controleer dan aan de hand van het 

overzicht of u de gegevens voor de werknemersverzekeringen goed hebt ingevuld 

in uw aangiften. Kloppen uw aangiften, stuur ons dan een e-mail met een 

verklaring voor de verschillen die wij hebben vastgesteld. Hebt u een aangifte niet 

goed ingevuld, corrigeer deze dan zo snel mogelijk. U hoeft ons in dat geval niet 

te mailen. 
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- Als u 1 of meer aangiften wel hebt gecorrigeerd, ga dan na of de gegevens in de 

aangiften na 

-  uw correcties overeenkomen met onze verwachting. Zijn er nog steeds 

verschillen? Mail ons dan een verklaring voor de verschillen of corrigeer de 

aangifte(n) nog een keer. Komen uw en onze gegevens na de correcties overeen, 

dan hoeft u niets te doen. 

 

U kunt mailen naar: Premies.Werknemersverzekeringen@belastingdienst.nl. Wilt u 

dat doen vóór <3 weken na verzenddatum>? Vermeld in uw e-mail ook: 

- het loonheffingennummer 

- om welke periode het gaat 

 

Het e-mailadres is alleen bedoeld voor uw reactie op deze brief en niet voor andere 

correspondentie.  

 

Wij stellen een antwoord per e-mail op prijs. Wilt u toch liever per brief antwoorden, 

stuur uw brief dan naar de postbus die boven aan deze brief staat. 

 

Waarom vragen wij uw medewerking? 

Die vragen wij omdat het zo belangrijk is dat de gegevens voor de 

werknemersverzekeringen in uw aangiften kloppen. Want deze gegevens gaan naar 

de polisadministratie van UWV, samen met alle andere werknemersgegevens van alle 

aangiften loonheffingen. En ongeveer 800 instanties en organisaties maken gebruik 

van deze polisadministratie en vertrouwen op de juistheid ervan. Zo heeft UWV de 

gegevens uit de polisadministratie nodig om de hoogte van uitkeringen vast te 

stellen, zoals WW-uitkeringen. En wij gebruiken de gegevens onder andere voor het 

toekennen van toeslagen en voor de vooraf ingevulde aangiften inkomstenbelasting.  

 

Het maatschappelijk belang van juiste gegevens in de polisadministratie is dus groot. 

En alleen juiste aangiften van u en alle andere inhoudingsplichtigen kunnen daarvoor 

zorgen. Want wij zijn niet bevoegd om gegevens in de polisadministratie te wijzigen 

of aan te vullen. Daarom vragen we u uw aangiften te corrigeren of een verklaring 

voor de verschillen te sturen.  

 

Als u een intermediair hebt 

Geef deze brief dan ook aan hem. Dan is hij op de hoogte. 

 

Laat u uw intermediair op deze brief reageren? Dan gaan wij ervan uit dat hij namens 

u per e-mail met ons mag corresponderen. 

 

Hebt u nog vragen? 

U kunt uw vragen mailen naar: 

Premies.Werknemersverzekeringen@belastingdienst.nl. Meer informatie over het 

corrigeren van de aangifte loonheffingen vindt u in hoofdstuk 14 van het 'Handboek 

Loonheffingen'. Op belastingdienst.nl/loonheffingen kunt u dit handboek downloaden. 

 

Alvast dank voor uw medewerking. 

 

 

Hoogachtend, 

 

 

 

<Ondertekeningen inspecteur> 
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Bijlage: Overzicht van de verschillen op 000000000L01 

 

 

Wij hebben de gegevens voor de werknemersverzekeringen gecontroleerd in uw 

aangiften over de periode 1 januari 2022 tot en met 6 juni 2022 met 

loonheffingennummer 000000000L01. Het gaat dan om de aangiften over januari 

2022 tot en met april 2022. Bij de controle hebben wij bij 1 of meer werknemers een 

aantal verschillen gevonden met onze gegevens. Het gaat om deze rubrieken in de 

aangifte: 

 

Gedifferentieerde premie Werkhervattingskas (Whk) 

 

U hebt van ons een mededeling of beschikking gekregen met uw percentage voor de 

gedifferentieerde premie Whk 2022. U bent eigenrisicodrager voor de ZW. Uw 

gedifferentieerde premie Whk is dus lager, omdat u de premiecomponent ZW niet 

hoeft te betalen. Uw premiepercentage Whk is 1,2%. Dit percentage is opgebouwd uit 

de volgende premiecomponenten: 

·        premiecomponent voor de WGA-lasten: 1,2%. 

·        premiecomponent voor de ZW-lasten: 0%. 

 

U hebt gebruikt: 1,58%. 

Wij verwachten: 1,2%. 

 

 

Meer informatie over de gedifferentieerde premie Whk en het eigenrisicodragerschap 

voor de ZW vind u in paragraaf 7.5 en 7.7.2 van het 'Handboek Loonheffingen'. Op 

belastingdienst.nl/loonheffingen kunt u dit handboek downloaden. 
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