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Halfslachtige aanpak 
brengt financiering 
ziektepremie in gevaar 
Bedrijven kiezen massaal voor goedkope route via het 
UWV, maar ooit moet de rekening betaald worden

Leo Bil 

BBinnen het hybride stelsel 
van de Ziektewet en de rege-
ling werkhervatting gedeel-
telijk arbeidsgeschikten 
(WGA) kunnen bedrijven 
zich via twee routes verze-

keren. Publiek, via het UWV, of privaat, 
via een verzekeraar. Bedrijven kiezen 
daarbij logischerwijs de optie met de 
goedkoopste premie, zo bleek onlangs 
uit een brief aan de Tweede Kamer van 
minister Lodewijk Asscher. 

In zijn brief over de aanpak van de 
Ziektewet en WGA ontkent Asscher dat 
dit stelsel rammelt. Ten onrechte. Als ge-
volg van die aanpak verdampt de pot met 
geld waarmee (gedeeltelijk) arbeidson-
geschikte werknemers worden betaald 
en zullen premies voor het bedrijfsleven 
uiteindelijk explosief toenemen. 

Begin dit jaar is zo’n 30% tot 40% van 
de bedrijven die een premieaanpassing 
kregen van hun verzekeraar voor hun 
WGA-verzekering overgestapt van eigen-
risicodragerschap naar het UWV. Dit 
omdat de verzekeringspremies verbon-
den aan het eigenrisicodragerschap veel 
hoger zijn dan de premies die het UWV 
rekent. Die eerste zijn in sommige geval-
len het afgelopen jaar vervijfvoudigd om-
dat verzekeraars de afgelopen jaren meer 
dan € 1 mrd verlies hebben geleden. Het 
UWV biedt een goedkoper alternatief 
(0,12% van de loonsom). Vanuit kosten-
perspectief is de overstap naar het UWV 
dus logisch. Of het verstandig is voor de 
lange termijn is nog maar de vraag. 

Uiteindelijk moet de WGA namelijk 

gewoon gefinancierd worden, of dat nu 
via het publieke of private bestel is. Het 
kan haast niet anders of de UWV-premie 
voor de regeling werkhervatting gedeel-
telijk arbeidsgeschikten zal in 2017 net 
zo hoog zijn als die van de verzekeraars.  

De ogenschijnlijk lage UWV-premies 
zijn ontstaan doordat uitkeringen vanuit 
het publieke bestel anders gefinancierd 
worden. Verzekeraars werken op basis 
van kapitaaldekking. Het UWV bere-
kent op basis van omslagpremies. Grof 
gezegd kijken verzekeraars dus naar de 
toekomst, en het UWV naar het verleden. 
Je hoeft geen helderziende te zijn om te 
zien dat hier sprake is van scheefgroei. 

De minister erkent dit probleem voor 
de Ziektewet. Hij vindt dat bedrijven, 
wanneer ze terug stappen naar het UWV 
een ‘meer risicodekkende ZW-premie’ 
moeten betalen. Maar hoewel bij de 
WGA hetzelfde vraagstuk speelt, wordt 
het probleem door Asscher ontkend. De 
minister van Sociale Zaken en Werkge-
legenheid wijt de daling van het aantal 
eigenrisicodragers binnen de WGA 
onder andere aan het vertrek van een ver-
zekeraar uit de markt. Die verzekeraar is 
echter vertrokken omdat er sprake is van 
oneerlijke concurrentie van het publieke 
UWV dat veel lagere premies biedt. 

Asscher lijkt de onvermijdelijke con-
clusie uit de weg te willen gaan dat het 
hele stelsel rammelt. Het systeem stuurt 
aan op de laagste premie, maar vergeet 
daarbij het doel: lasten die door ziekte 
en langdurige uitval ontstaan in de toe-
komst kunnen blijven betalen. 

Het is beter te kiezen voor óf een 
volledig private route óf een volledig 
 publieke. Dat laatste is gezien de slechte 
resultaten van het UWV op het gebied 
van schadelastbeheersing niet te hopen. 
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