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Achtergrond
Tot midden jaren negentig was er nog geen sprake van
individuele werkgeversprikkels in de Ziektewet en de
WAO1. Zowel het ziekteverzuim als het arbeids-
ongeschiktheidsrisico waren toen in Nederland
bijzonder hoog. Het sociale zekerheidsstelsel ontbeerde
prikkels om arbeidsongeschiktheid te voorkomen, de
uitkeringen waren hoog en de drempel om gebruik te
kunnen maken van de regelingen was laag.
Opeenvolgende kabinetten hebben diverse beleids-
maatregelen genomen om het gebruik van deze
regelingen in te dammen. Dit resulteerde uiteindelijk in
een nieuwe wet, de WIA2.

Een aantal van die beleidsmaatregelen is zeer succesvol
gebleken. Een van de belangrijkste hervormingen
betrof het introduceren van werkgeversprikkels bij
ziekte en arbeidsongeschiktheid. Bij ziekte van een
werknemer met een vast contract betalen werkgevers
nu zelf de kosten van de eerste twee jaar loon-
doorbetaling; als de werknemer in de WGA3 komt dan
betaalt de werkgever tevens gedurende tien jaar een
premie op basis van zijn arbeidsongeschiktheidsrisico.
Voor werknemers met een vast contract is de
loondoorbetaling bij ziekte volledig geprivatiseerd. Voor
de WGA kunnen werkgevers kiezen tussen publieke
verzekering bij het UWV en eigenrisicodragerschap, wat
doorgaans gepaard gaat met private herverzekering. 

Een tot nu toe onderbelichte categorie werknemers zijn
werknemers met een tijdelijk contract en
uitzendkrachten, de flexwerkers. Recente hervormingen
zijn deels aan deze groep voorbijgegaan. Voor deze
categorie werknemers zijn zowel ziekteverzuim als
arbeidsongeschiktheidsrisico dan ook nog steeds hoog.
Door ook voor deze groepen individuele
werkgeversprikkels te introduceren, probeert de
regering ook voor flexwerkers het beroep op Ziektewet
(ZW) en WIA terug te dringen.

Rol van het UWV
UWV heeft in de uitvoering van de Ziektewet en de WGA
een bijzondere rol. Voor deze wetten geldt een duaal
uitvoeringsstelsel. De publieke verzekeraar is hierin
naast uitvoerder dus ook marktpartij. De aanwezigheid

van een publieke speler die premies in principe
lastendekkend vaststelt, garandeert dat premies op de
markt niet kunstmatig hoog kunnen worden. Ook heeft
het CPB op basis van een onderzoek naar
uitvoeringsstelsels in verschillende Amerikaanse staten
geconcludeerd dat de ongevallenratio het laagst is in
staten met een gecombineerd systeem van private
verzekeraars en een publieke verzekeraar. In een duaal
stelsel is een gelijk speelveld tussen UWV en private
verzekeraars cruciaal. Dat gelijke speelveld is er niet
vanzelf omdat publieke en private verzekeraars op een
aantal essentiële punten van elkaar verschillen. Eén
van de belangrijkste daarvan is de wijze van
financiering (omslagstelsel vs. rentedekking). Om te
voorkomen dat de publieke premie hierdoor in het
begin te laag zou zijn, is die in de beginjaren van de
WIA kunstmatig verhoogd met een opslag. De wetgever
heeft voor de WGA geconcludeerd dat de overige voor-
en nadelen die publieke en private spelers ten opzichte
van elkaar hebben ongeveer in evenwicht zijn en dat er
daarom sprake is van een gelijk speelveld. Sinds het
begin van de WIA hebben verzekeraars hun
marktaandeel4 eerst aanzienlijk verhoogd tot bijna 30
procent van de werkgevers en meer dan de helft van de
loonsom. Een belangrijke reden hiervoor lijkt echter te
zijn geweest dat verzekeraars marktaandeel hebben
verworven door premies beneden kostendekkend
niveau te offreren. In de markt werd dan ook
vooruitgelopen op volledige privatisering van de WGA
en marginalisering van de rol van UWV waarvan steeds
verder oplopende premies verwacht werden. Door
oplopende verliezen op de WGA-portefeuilles, stijgen
momenteel echter de private premies terwijl de
publieke premie al jaren lang, op macroniveau, stabiel
is. De markt lijkt daardoor in een nieuw evenwicht te
zijn gekomen, waarin UWV zijn positie heeft
gestabiliseerd en per 2014 waarschijnlijk voor het eerst
meer werkgevers zullen terugkeren bij UWV dan er
eigenrisicodrager worden. De premie blijkt een
belangrijke rol te spelen in de keuze van de werkgevers
voor publiek of privaat. Dat is ook niet vreemd want uit
de evaluaties van de WGA uit 20105 en 20136 is tot
twee maal toe gebleken dat UWV en zijn private
concurrenten tot nu toe vergelijkbare re-
integratieresultaten behalen. 
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Per 2013 is de Wet beperking ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid vangnetters (BEZAVA)
ingegaan. Met deze Wet worden vanaf 2014 ook extra financiële prikkels voor werkgevers
geïntroduceerd met als doel de werkhervatting van de zieke werknemers zonder werkgever te
stimuleren. Werkgevers krijgen meer keuzemogelijkheid tussen publieke verzekering en
eigenrisicodragerschap. In dit artikel bezien we aan de hand van eerdere ervaringen uit de
WIA wat de impact van deze nieuwe wet is op het systeem van premiedifferentiatie, het
duale uitvoeringsstelsel en op de rol van UWV daarin.
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Arbeidsvermogen (2006)

3  – Werkhervattingsregeling
Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten
(2006, onderdeel van de WIA)
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Wijzigingen door BEZAVA
De wet BEZAVA leidt tot een aantal wijzigingen in de
premiesystematiek. De individuele premiedifferentiatie
zal met name gelden voor grote werkgevers en naar
draagkracht voor middelgrote werkgevers. Kleine
werkgevers gaan bij UWV sectorale premies betalen,
hetgeen ook op de private markt gebruikelijk is.
Werkgevers kunnen blijven kiezen tussen een publieke
verzekering en eigenrisicodragerschap voor de vaste
contracten in de WGA en voor de ZW in 2014 en 2015.
Vanaf 2016 kan de werkgever voor de combinatie van
vaste en flexibele contracten in de WGA eigenrisico-
drager worden, tot 2016 zijn de WGA-risico’s van
flexibele contracten nog verplicht bij UWV verzekerd.
Uitgangspunt is het bestaande duale stelsel in de WGA
voor vaste contracten, aangezien de premie-
differentiatie hier bewezen heeft effectief te zijn. De
komende periode is er sprake van een overgangsfase.
Deze overgangsfase geeft de mogelijkheid om de
ontwikkeling van het duale stelsel in de ZW en de WGA
te monitoren. 

Deze nieuwe situatie zorgt voor heel wat onzekerheden
over de ontwikkeling van de markt. Private
verzekeraars moeten een risico gaan verzekeren waar
ze tot nu toe nog nauwelijks bekend mee zijn. Hoewel
uit recent onderzoek7 is gebleken dat de risico’s van
flexwerkers minder van die van vaste krachten
verschillen dan eerder gedacht, is de koudwatervrees
van verzekeraars tegen de achtergrond van de actuele
marktontwikkelingen begrijpelijk. UWV moet aan de
andere kant premiedifferentiatie gaan toepassen op
een populatie waar de risico’s heel scheef verdeeld zijn
(sommige bedrijven hebben immers heel veel
flexwerkers en andere helemaal geen). Het is daarom
maar de vraag of het duale stelsel in de ZW net zoals in

de WGA-vast zal werken. Ook is het de vraag wat de
beoogde samenvoeging van WGA-vast en WGA-flex tot
één publieke premie voor gevolgen zal hebben voor het
gelijke speelveld. Private contracten zullen opnieuw
onderhandeld moeten worden en werkgevers zullen
opnieuw hun keuze tussen publiek en privaat gaan
overwegen. Anderzijds kunnen private verzekeraars met
maatwerk beter inspelen op deze ongelijksoortige
risico’s waardoor zij een concurrentievoordeel zouden
kunnen behalen. En ondanks alle onzekerheden heeft
het duale stelsel in de WGA zich tot nu toe stabieler en
schokbestendiger getoond dan gedacht. Ook de
mutaties tussen publiek verzekerd en eigenrisico-
dragerschap blijken tot nu toe als aandeel van de totale
populatie van werkgevers relatief overzichtelijk. Er is
vooralsnog geen reden om aan te nemen dat dat de
komende jaren anders zal zijn.

Onbekendheid met de wijze waarop UWV premies
berekent, speelt in de markt overigens nog steeds een
rol. Om die reden kiest UWV voor een rol die past bij
een publieke organisatie, namelijk die van volledige
transparantie over de wijze waarop premies worden
vastgesteld. Sinds vorig jaar wordt de jaarlijkse
premienota8 voorzien van een gedetailleerde
toelichting op de premiestelling plus een uitgebreide
analyse van de gevolgen van de nieuwe premies voor
verschillende groepen werkgevers. Ook stelt UWV op zijn
website een premiewijzer beschikbaar waarmee
individuele werkgevers hun eigen premies voor 2014
kunnen uitrekenen aan de hand van hun risico’s en
loonsommen uit het verleden. Deze transparantie
maakt het mogelijk voor zowel werkgevers als adviseurs
om een weloverwogen keuze te kunnen maken tussen
publieke en private verzekering. Publieke verzekering
blijkt dan in veel gevallen zo gek nog niet. �

“D E  R O L  V A N  D E  A C T U A R I S  A L S
A D V I S E U R  I N  D E  W G A -M A R K T ”

7  – Flexibele dienstverbanden en
het beroep op de WIA, Peter Hilbers
en Carla van Deursen, UWV
Kennisverslag 2013-1, blz. 16-21.

8  – Nota Gedifferentieerde Premies
WGA en ZW 2014
(http:⁄/www.uwv.nl/OverUWV/
publicaties/Kennis_onderzoeken/
Premieadviezen_en_sociale_fonds
en/Gedifferentieerde_Premies_WGA
_en_ZW_2014.aspx)

‘Steeds meer werkgevers keren per volgend jaar de private verzekeraars de rug toe. Zij zoeken
hun heil bij UWV wegens de sterk stijgende premie voor de WGA bij private partijen per 2014.
Gevolg is dan wel dat bij UWV de premie daardoor in de jaren na 2014 nog weer lager uitvalt.
Conclusie is zodoende dat het duale stelsel van één publieke aanbieder en private
verzekeraars spoedig failliet gaat. Als er nóg een grote groep terugkeert, is de WGA-
verzekering via private partijen ten dode opgeschreven.’

Ik weet niet meer precies waar ik deze passage gelezen
heb, maar duidelijk is dat er iets aan de hand is op de
WGA-markt. Ik heb zelf mede aan de wieg gestaan van
de WGA zoals we die nu kennen. Samen met een klein
groepje ambtenaren bij SZW en onder andere met
actuarissen van verzekeraars en van het UWV. Samen
ontwierpen we het duale stelsel en raamden we de
effecten van de WIA. Tastend in het duister, want

referenties hadden we nauwelijks, probeerden we te
voldoen aan alle politieke eisen die aan het stelsel
gesteld werden. Resultaat: een ingewikkeld
samenspel van regels dat, ondanks alle kritiek die we
hoorden, het delicate evenwicht op de WGA-markt
tussen publieke en private partijen zo goed mogelijk
leek te bewaken. 

door Jan-Maarten Sonsbeek
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Daarna ben ik de WGA een tijd uit het oog verloren. Wel
kreeg ik elke zomer mee dat het duale stelsel volop in
beweging was. De radiospotjes en perscampagnes om
weg te gaan bij het UWV en je privaat te gaan
verzekeren waren niet te missen in de zomermaanden.
De WGA-markt werd in die tijd gedomineerd door de
snelle jongens uit de commerciële hoek. Sommige
verzekeraars boden bij het oversluiten van een
verzuimverzekering er een gratis WGA-verzekering bij.
Grote premieverlagingen en garanties op succes waren
aan de orde van de dag. Volgens de verzekeraars was
dit alles volledig verzekeringstechnisch verantwoord. De
markt deed zijn werk, precies zoals we dat bedoeld
hadden. 

Ook de adviseursmarkt beleefde hoogtijdagen.
Bedrijven die nog bij UWV zaten, deden dat uit pure
onwetendheid en zouden dat spoedig bezuren. Goede
risico’s zouden massaal het UWV verlaten waardoor de
publieke premie in een spiraal omhoog zou belanden.
Sommige adviseurs voerden de druk op werkgevers op
door als een vaststaand feit te melden dat werkgevers
binnen twee jaar verplicht waren over te stappen naar
een verzekeraar. Dat was natuurlijk pure misleiding,
maar dat de WGA-markt op omvallen stond, daar leek
niemand meer aan te twijfelen.

Maar niets bleek minder waar. In 2012 keerde het tij.
Dat was ook de tijd dat ik in dienst trad bij UWV en
weer met mijn oude liefde, de WGA, geconfronteerd
werd. Steeds meer verzekeraars bleken geconfronteerd
te worden met grote verliezen op hun WGA-portefeuille
en in 2013 stapten de eerste verzekeraars zelfs volledig
uit de WGA-markt. De premies in de private markt
moesten noodgedwongen verhoogd worden; verdrie-
of viervoudigingen van de premie zijn momenteel geen
uitzondering. En dat terwijl de publieke premie bij UWV
met het jaar stabieler blijkt. 

Gouden tijden voor een goede 
adviseur, zou je denken

Gouden tijden voor een goede adviseur, zou je denken.
Ook terugkeer naar het UWV is immers een reële optie
en voor de ene werkgever aantrekkelijk en voor de
andere niet. De complexe langetermijnafweging tussen
premie en prestatie die daarvoor leidend zou moeten
zijn, is voer voor actuarissen. Daarbij komt dat
werkgevers nu ook voor de Ziektewet een soortgelijke
afweging tussen publiek en privaat kunnen gaan
maken als voor de WGA. UWV draagt hieraan bij door
als enige speler in de markt maximale transparantie te
bieden in de wijze waarop wij onze premies stellen.
Dat past bij UWV als publieke organisatie, want
concurrentieoverwegingen zijn voor ons geen issue. 

Maar de berichten in de media stemmen mij nog niet
hoopvol over de rol van de adviseurs. Over de WGA
horen we niemand meer, over de Ziektewet des te

meer. Adviseurs buitelen over elkaar heen in het
maken van niet-onderbouwde claims over het aantal
fouten in de UWV-gegevens over ex-werknemers in de
ZW. Volgens adviseur Robidus was zelfs bijna de helft
van de Ziektewet-claims van UWV onterecht. Vreemd
genoeg is het aantal bezwaarzaken tegen beslissingen
van UWV slechts een fractie daarvan. 

Minister Dijsselbloem zal ervan
opgekeken hebben

Robidus stelde ook dat de publieke Ziektewetpremie
schrikbarend hoog uitviel. De waarheid is dat bijna alle
werkgevers in 2014 bij UWV ook voor de Ziektewet
minder premie gaan betalen dan in 2013. Waardoor
het maar de vraag is of weggaan bij UWV wel zo
aantrekkelijk is als verwacht werd. Een andere
adviseur, Aon, stelde dat betere schadelastbeheersing
in de WGA de BV Nederland 2 miljard euro kan
opleveren. Minister Dijsselbloem zal ervan opgekeken
hebben. Die schadelastbeheersing bestond er overigens
uit om WGA-uitkeringen af te stoten naar de IVA, die
voor rekening van de overheid komt. Wie die IVA-
uitkeringen uiteindelijk betaalt, kwam niet ter sprake.

Het klinkt allemaal bekend, die retoriek, maar het
werkt niet meer. De BV Nederland zit niet te wachten
op het omlabelen van uitkeringen en ook niet op
kletsverhalen over buitenproportioneel hoge publieke
premies. De BV Nederland zit te wachten op goede,
onafhankelijke adviseurs, die werkgevers gedegen en
objectief advies geven over de premie die zij betalen en
de prestaties die zij daarvoor terugkrijgen. Actuarissen
hebben daar een belangrijke rol in en moeten die
pakken, ook als dat tegen de commerciële belangen
ingaat.

En ja, nou weet ik weer waar ik die passage uit het
begin gelezen heb. Het was in 2011, maar precies
andersom, met private verzekeraars in de rol van UWV
en vice versa. De WGA-markt is toen niet omgevallen en
zal dat ook nu niet doen. Het duale stelsel werkt,
misschien niet altijd optimaal, maar het werkt. Wel
hebben we hopelijk geleerd van al die marktschokken
van de laatste jaren. Waar het immers allemaal om
begonnen was, is dat werkgevers een optimale keuze
maken voor die verzekeraar, publiek of privaat, die de
best mogelijke re-integratie kan bieden. En daar is nog
een wereld te winnen. �

thema zorg & innovatie

de actuaris november 201326

�
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