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Over dit formulier

Voor wie is dit formulier bestemd?
Als een (ex-)werkgever activiteiten overdraagt aan een andere werkgever
moet dit formulier gezamenlijk door de overdragende en overnemende
werkgever worden ingevuld. Dit geldt ook als u (een deel van) uw bedrijf
in een andere rechtsvorm bent gaan uitoefenen, bijvoorbeeld van
eenmanszaak naar .

Waarom dit formulier?
Overdracht van activiteiten tussen werkgevers kan gevolgen hebben voor
de gedifferentieerde premies / van zowel de overdragende als de
overnemende werkgever. Daarbij is het overgedragen deel van de
activiteiten van belang, maar ook het zogenoemde /-verleden
van de overdragende werkgever.

Invullen
Als u bij een vraag onvoldoende invulruimte heeft, kunt u zelf een bijlage
maken. Vermeld steeds duidelijk bij welke vraag de bijlage hoort.

Het formulier opsturen
Stuur het formulier inclusief eventuele bijlagen naar uw
belastingkantoor. Als het adres niet bekend is kunt u dat vinden op
www.belastingdienst.nl onder ‘Contact’. Bij de berekening van de
gedifferentieerde premies / houdt de Belastingdienst rekening
met deze melding, voor zowel de overdragende als de overnemende
werkgever.

Meer informatie
Voor meer informatie over de loonheffingen, kijk op
www.belastingdienst.nl/loonheffingen. Of lees het Handboek
loonheffingen. Of bel de BelastingTelefoon:  - . Daar kunt u
ook het handboek bestellen.

1 Gegevens werkgevers

1a Wat is de (juridische) naam van de overdragende werkgever?

1b Wat is het loonheffingennummer?

1c Wat is de (juridische) naam van de overnemende werkgever?

1d Wat is het loonheffingennummer?

1e Wie is de contactpersoon voor vragen over deze verklaring?

Naam

Functie

Telefoonnummer

2 Gegevens van de overgang

2a Wat is de datum van de feitelijke overdracht van dd-mm-jjjj
de activiteiten?

2b Welk percentage van de premieloonsom gedifferentieerde premies , %
WAO/WGA van de overdragende werkgever wordt overgedragen?
Zie voor de bepaling van de premieloonsom en het berekenen van het 
percentage de onderstaande toelichting

2c Geef een omschrijving van de activiteiten die worden overgedragen.
Als u onvoldoende invulruimte heeft, ga dan verder op een bijlage.



3 Ondertekening

Dit formulier is volledig en naar waarheid ingevuld.

3a Overdragende werkgever

Naam

Functie

Datum

Handtekening

3b Overnemende werkgever

Naam

Functie

Datum

Handtekening

Toelichting

Premieloonsom gedifferentieerde premies WAO/WGA (vraag 2b)
‘Premieloonsom gedifferentieerde premies WAO/WGA’ is de som van
het per werknemer gemaximeerde loon voor de werknemers-
verzekeringen. Het loon waarvoor de premievrijstelling marginale
arbeid (PMA), arbeidsgehandicaptenkorting of ouderenvrijstelling
geldt, telt u wél mee.

Gebruik voor de onderstaande premieloonsommen de loongegevens
van het kalenderjaar voorafgaand aan het jaar waarin is overgedragen.
Als die loongegevens niet voorhanden zijn, gebruik dan de meest
recente loongegevens. Het aantal werknemers of de bijbehorende
premieloonsom dat feitelijk wordt overgedragen, is niet van belang voor
de berekening van het percentage. Van belang is de premieloonsom
die het overgedragen deel van de activiteiten vertegenwoordigde. 
Herleid de lonen niet tot jaarlonen.

Berekening van het percentage van overdracht (vraag 2b)
Voor de berekening van het percentage van overdracht maakt de
overdragende werkgever de volgende berekening:

De premieloonsom gedifferentieerde premies  
WAO/WGA van alle werknemers € ……. A

De premieloonsom gedifferentieerde premies  
WAO/WGA van de werknemers, werkzaam bij het  
overgedragen deel € ……. B

Het percentage van overdracht is
B gedeeld door A maal 100 … , … %

Eigenrisicodragen WAO en/of WGA
Bij overdracht van activiteiten wordt het eigenrisicodragerschap WAO
en/of WGA niet automatisch van de overdragende naar de over-
nemende werkgever doorgegeven. Wilt u als overnemende werkgever
het eigenrisicodragerschap voortzetten, dan dient u hiervoor separaat
een aanvraag in te dienen. Echter, vanaf 2007 kunt u alleen nog in
aanmerking komen voor het eigenriscodragerschap WGA.
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