
Fondsen en premies 2016-2019 
 

2016  
 

Fonds Premievaststelling % Ter financiering van o.a. 
    
 
 
Algemeen 
Arbeidsongeschiktheidsfonds 
(AOF) 
 
 

Voor alle sectoren geldt 
dezelfde premie 

6.38% 

 Uitkeringen Wajong 
 Uitkeringen WAO 
 Uitkeringen WAZO 
 Uitkeringen WGA (na 10 jaar) 
 Uitkeringen ZW(no-risk polis) 
 Werkgeversbijdrage kinderopvang 

Werkhervattingskas (Whk) 

Kleine werkgevers 
sectorpremie, grote 
werkgevers, 
gedifferentieerde premie  

 
 ZW-uitkeringen 
 Uitkeringen WGA Vast (1e 10 jaar) 
 Uitkeringen WGA Flex (1e 10 jaar) 

 
Algemeen 
Werkloosheidsfonds (AWF) 
 

Voor alle sectoren geldt 
dezelfde premie 

2.48% 
 Uitkeringen WW 
 Kosten re-integratie 
 WW en ziek (1e 13 weken) 

 
Uitvoeringsfonds voor de 
overheid (UFO) 
 

De premie geldt voor de 
overheidswerkgevers 

0.78% 
 WW-uitkeringen 

overheidswerknemers 
 Kosten re-integratie 

 
 
Sectorfondsen 
 
 

De premie wordt per 
sector vastgesteld 

 
 Uitkeringen WW (6 maanden) 
 Staartverplichtingen 

eigenrisicodragers en resterend 
voor Bezava 

 

  



2017  
 

Fonds Premievaststelling % Ter financiering van o.a. 
    
 
 
Algemeen 
Arbeidsongeschiktheidsfonds 
(AOF) 
 
 

Voor alle sectoren geldt 
dezelfde premie 

6.6% 

 Uitkeringen Wajong 
 Uitkeringen WAO 
 Uitkeringen WAZO 
 Uitkeringen WGA (na 10 jaar) 
 Uitkeringen ZW(no-risk polis) 
 Werkgeversbijdrage kinderopvang 

Werkhervattingskas (Whk) 

Kleine werkgevers 
sectorale premie, grote 
werkgevers, 
gedifferentieerde premie  

1.16% ¹ 
 ZW-uitkeringen 
 Uitkeringen WGA Vast (1e 10 jaar) 
 Uitkeringen WGA Flex (1e 10 jaar) 

 
Algemeen 
Werkloosheidsfonds (AWF) 
 

Voor alle sectoren geldt 
dezelfde premie 

2.64% 
 Uitkeringen WW 
 Kosten re-integratie 
 WW en ziek (1e 13 weken) 

 
Uitvoeringsfonds voor de 
overheid (UFO) 
 

De premie geldt voor de 
overheidswerkgevers 

0.78% 
 WW-uitkeringen 

overheidswerknemers 
 Kosten re-integratie 

 
 
Sectorfondsen 
 
 

De premie wordt per 
sector vastgesteld 

1.36% ² 

 Uitkeringen WW (6 maanden) 
 Staartverplichtingen 

eigenrisicodragers en resterend 
voor Bezava 

 

¹ Dit betreft de rekenpremie. De premies voor de individuele werkgevers zijn afhankelijk van de sector (kleine  
  werkgevers), van de individuele verzuimschade (grote werkgevers) of een mix van beide (middelgrote  
  werkgevers)  
 

² Dit betreft de gemiddelde premie. Voor de individuele werkgever geldt de premie van de sector waarin hij  
  ingedeeld. 
 

  



2018 
 

Fonds Premievaststelling % Ter financiering van o.a. 
    

Algemeen 
Arbeidsongeschiktheidsfonds 
(AOF) 

Voor alle sectoren geldt 
dezelfde premie 

6.77% 

 Uitkeringen Wajong 
 Uitkeringen WAO 
 Uitkeringen WAZO 
 Uitkeringen WGA (na 10 jaar) 
 Uitkeringen ZW(no-risk polis) 
 Bijdrage kinderopvang (0.5%) 

Werkhervattingskas (Whk) 

Kleine werkgevers: 
sectorale premie, grote 
werkgevers: individuele 
premie 

  1.22% ¹ 
 ZW-uitkeringen 
 Uitkeringen WGA (1e 10 jaar) 

Algemeen 
Werkloosheidsfonds (AWF) 

Voor alle sectoren geldt 
dezelfde premie 

2.85% 
 Uitkeringen WW 
 Kosten re-integratie 
 WW en ziek (1e 13 weken) 

Uitvoeringsfonds voor de 
overheid (UFO) 

De premie geldt voor de 
overheidswerkgevers 

0.78% 
 WW-uitkeringen 

overheidswerknemers 
 Kosten re-integratie 

Sectorfondsen 
De premie wordt per 
sector vastgesteld ² 

1.28%² 

 Uitkeringen WW (6 maanden) 
 Staartverplichtingen 

eigenrisicodragers en resterend 
voor Bezava 

 
¹ Dit betreft de rekenpremie. De premies voor de individuele werkgevers zijn afhankelijk van de sector (kleine  
  werkgevers), van de individuele verzuimschade (grote werkgevers) of een mix van beide (middelgrote  
  werkgevers)  
 

² Dit betreft de gemiddelde premie. Voor de individuele werkgever geldt de premie van de sector waarin hij  
  ingedeeld. 
 
 
  



2019 
 

Fonds Premievaststelling % Ter financiering van o.a. 
    

Arbeidsongeschiktheidsfonds 
(AOF) 

Voor alle sectoren geldt 
dezelfde premie 

6.96% 
 

 Uitkeringen Wajong 
 Uitkeringen WAO 
 Uitkeringen WAZO 
 Uitkeringen WGA (na 10 jaar) 
 Uitkeringen ZW (no-risk polis) 
 Bijdrage kinderopvang (0.5%) 

Werkhervattingskas (WHk) 

Kleine werkgevers: 
sectorale premie, grote 
werkgevers: individuele 
premie 

  1.24%¹  
 

 ZW-uitkeringen 
 Uitkeringen WGA (1e 10 jaar) 

Algemeen 
Werkloosheidsfonds (AWF) 

Voor alle sectoren geldt 
dezelfde premie 

3.60% 
 

 Uitkeringen WW 
 Kosten re-integratie 
 WW en ziek (1e 13 weken) 

Uitvoeringsfonds voor de 
overheid (UFO) 

De premie geldt voor de 
overheidswerkgevers 

0.78% 
 

 WW-uitkeringen 
overheidswerknemers 

 Kosten re-integratie 

Sectorfondsen 
De premie wordt per 
sector vastgesteld ² 

0.77%² 
 

 Uitkeringen WW (6 maanden) 
 Staartverplichtingen 

eigenrisicodragers en resterend 
voor Bezava 

 

¹ Betreft de rekenpremie. De premie per werkgever wordt bepaald door de sectorindeling resp. de individuele premie. 
 

² Betreft de vervangende sectorpremie. 


