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NU SAMEN FLEXRISICO IN 

J
e zou er haast een contactadvertentie aan wijden: 
‘Groep van kleine en middelgrote bedrijven, circa 
560.000 leden, ook bekend als banenmotor, zoekt 
dringend goede private oplossing voor risico ge-

deeltelijke arbeidsongeschiktheid.’ Een desperaat mid-
del? Misschien. Maar de BV Nederland - en daarbinnen 
met name het mkb - heeft dringend behoefte aan zo’n 
adequate private oplossing. Komt die er niet, dan leidt 
dat tot ernstige schade aan onze economie en werkge-

legenheid. En dat is het laatste dat we in deze tijd van 
broos economisch herstel kunnen gebruiken.
Even een stap terug. Onlangs verbleef ik in een familie-
hotel in het uiterste zuiden van het land. De eigenaars 
– laten we ze de familie Baetsen noemen – leggen zich al 
drie generaties toe op een optimaal onthaal voor gasten 
uit het hele land. Ik raakte in gesprek en hoorde dat ze ei-
genrisicodrager voor de WGA waren, maar nu terugkeer-
den naar het publieke bestel (UWV). Ze hebben veertig 
personeelsleden in dienst, waarvan dertig met een tijde-
lijk contract. En van die laatste groep is er, zo vernam ik 
nog, één afgelopen februari ziek uit dienst gegaan.

Overzien deze hardwerkende ondernemers volledig wat 
er nu op hun zaak afkomt, vroeg ik me op de terugweg 

dat zij dat tegenwoordig terugzien in hun ZW-premie 

Werkgevers in het mkb hebben de kans om de verzekering van het risico van gedeeltelijke 
arbeidsongeschiktheid privaat te organiseren. Om grip te realiseren en zo te voorkomen dat toekomstige kosten 
niet uit de klauwen lopen. Maar we zitten met zijn allen af te wachten.

Gaston Merckelbagh, algemeen directeur VSZ Assuradeuren

vast nog wel. Alle werkgevers hebben onlangs immers 

Gedifferentieerde premiepercentage Werkhervattingskas 
(Whk) ontvangen. Die geeft keurig aan welke premie de 

schadelast die is gebaseerd.
Maar zou de gemiddelde mkb-ondernemer ook weten 
welke kosten zijn bedrijf moet ophoesten als een zieke 

-
rijker nog: zou hij enig zicht hebben op de magere active-
rings- en uitstroomcijfers die het UWV voor de Ziektewet 
en de WGA realiseert? En op de mogelijkheden om het 
anders te organiseren?
Ik waag het te betwijfelen. Een mkb-ondernemer is druk 
bezig zijn bedrijf draaiende te houden. Klanten bedienen 
- dáár gaat zijn volledige aandacht naar uit. En zo hoort 
het ook te zijn, zeker nu. Je kunt niet van zo’n werkgever 
verwachten dat hij zich in volle crisistijd ook nog eens 
opwerkt tot een specialist sociale zekerheid. Daar zijn 
assurantieadviseurs, verzekeraars en werkgeversvereni-
gingen voor. Het probleem is alleen dat die op dit punt 
momenteel weinig doen om ondernemers, zoals de fa-
milie Baetsen, vooruit te helpen. En dat we dit met zijn 
allen accepteren.

Op het gebied van de arbeidsongeschiktheidsverzeke-
ringen komen verzekeraars en assurantieadviseurs van 
nature vrij gemakkelijk tot overeenstemming met groot-
zakelijke klanten. Logisch, want die zijn bereid en in staat 
om voor advies te betalen. Ook bij de ZW en de WGA 
zullen deze partijen er uiteindelijk samen wel uitkomen. 
Maar anno 2014 is deze vanzelfsprekende samenwerking 
niet wat we nodig hebben. Zestig procent van onze werk-
gelegenheid zit in het mkb. Die sector is de kurk waar 
ons land op drijft. Daarom heeft de BV Nederland er alle 
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belang bij dat verzekeringsbranche en werkgevers - groot 
én klein - samen grip op de risico’s en schadelast van 
arbeidsongeschiktheid organiseren.
Die grip is er nu niet of nauwelijks, terwijl we werkgevers 
wel laten opdraaien voor de schade. Dat is vooral voor 
kleine en middelgrote bedrijven een onverantwoord 
groot risico, dat gemakkelijk de banengroei en het broze 
economisch herstel kan belemmeren. Daarom is het 
onbegrijpelijk dat alle partijen – verzekeraars, adviseurs, 
sociale partners, politiek – momenteel zo’n afwachtende 
houding aannemen ten aanzien van het duale stelsel.

Nu is in het geval van de verzekeringsbranche de ach-
terliggende psychologie nog wel te begrijpen. In februari 
van dit jaar becijferde De Nederlandsche Bank dat ver-
zekeraars meer dan een miljard verlies hebben geleden 
op eigenrisicodragen WGA. Dat doet pijn en maakt het 
noodzakelijk om eerder getroffen voorzieningen één op 
één gelijk te krijgen met de werkelijke schade die er bij 
een werkgever is.
Premiestijgingen met soms 300 procent en meer zijn het 
gevolg, met alle onzekerheid over voortzetting van de 
verzekeringsrelatie van dien. Menige eigenrisicodrager 
keert momenteel terug naar UWV, dat zich met zijn 
geringe premieschommelingen optimaal als stabiele ver-

-
mies voor de WGA per 1 januari 2014 ook nog eens licht 
gedaald door de invoering van premiedifferentiatie in de 

Toch hoeven we hier met zijn allen niet zo van onder de 
indruk te zijn. Integendeel zelfs. De lage publieke premie 
is een tijdelijk fenomeen; op de lange termijn gaat het 
om effectieve schadelastbeheersing. En iedereen weet 
dat beheersing van de instroom en verbetering van de 
uitstroom beter kunnen – nee: móeten – dan de pres-
taties die UWV levert. Daar ligt een geweldige kans én 
noodzaak om tot een concurrerend privaat alternatief te 
komen, zowel voor de ZW als de WGA. In de huidige 
economische situatie kunnen we niet accepteren dat 
werkgevers onnodig op kosten worden gejaagd. En als 
het herstel doorzet, kunnen we ons niet veroorloven om 
een deel van ons arbeidspotentieel onbenut te laten.
Het punt is dat de private partijen die op het gebied van 
de Ziektewet bewezen effectief zijn, nog op de vingers 
van één hand zijn te tellen. Bij de WGA is het zelfs nog 
erger: daar heeft op dit moment niemand de wijsheid in 
pacht. In de zeven jaar dat de WGA nu bestaat hebben 
we helaas verzuimd hier ervaring mee op te doen. Verze-
keraars en werkgevers hebben geprobeerd de risico’s in 
te schatten, verondersteld dat herkeuringen werkelijkheid 

zouden worden en concurrerende premies afgesproken. 
Maar er is weinig gedaan aan schadelastbeheersing.

Feitelijk is dat het probleem vanaf de verkeerde kant be-
naderen. Je kunt niet beginnen met verzekeren en je dan 
pas afvragen hoe de uitvoering eruit moet zien. Laten we 
die fout dus niet nog eens maken.
Het moet precies andersom: het begint met risicobeheer-
sing. Dat is de enige manier om betrouwbare inzichten 
op te doen. Daarom moet iedereen nu aan de slag om 
grip te organiseren en data te verzamelen, met inbegrip 

in hun premies wel degelijk rekening moeten houden 
met de track record, ook wanneer de huidige ZW-in-
stroom (‘staartlasten’) bij het UWV is achtergelaten.
Niets doen is geen optie. Organiseren we de toekomstige 
Ziektewet-last niet door de uitvoering privaat te orga-
niseren en ontstaat er schade, dan gaan de kosten voor 
werkgevers alleen maar toenemen. Want die Ziektewet-

betalen werkgevers onevenredig veel premies waarvoor 
ze niets terugkrijgen. Daarom is het zaak nú samen het 

Er is dringend behoefte aan een alternatief voor publieke 
verzekering en uitvoering in de vorm van stabiele private 
verzekeringen met adequate premies en specialistische 
ondersteuning. De BV Nederland, met het mkb voorop, 
kán simpelweg niet zonder. ««

Gaston Merckelbagh.


