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delen van de schadereserves zijn alsnog weggewerkt en re-integratie is nu
strak geregeld. Maar nu komt er ook nog het risico voor die flexwerkers bij.
Daar wordt toch wel wat angstig naar gekeken door de private
verzekeraars.

Ze hebben hun verdedigingslinie tegen een nieuwe zeperd wel goed
opgebouwd. Eisen ten aanzien van re-integratie van de werkgevers die een
verzekering willen zijn stringent. Als een werkgever zijn WGA ERD-
verzekering wil uitbreiden met het WGA-flexrisico dan toch alleen als die
werkgever ook eigen risicodrager wordt voor het Ziektewetrisico voor die
flexkrachten (de eerste twee jaren van ziekte voordat men in de WGA komt)
en onder voorwaarde dat de verzekeraar mee mag kijken naar de re-
integratie in die eerste twee jaar. Verder blijkt dat actuarissen in het
maken van de rekenmodellen die ten grondslag liggen aan offertes nu wel
de nodige veiligheid hebben ingebouwd. Bovendien vertalen de
investeringen in re-integratie zich in forse kostenopslagen. Tenslotte
hebben we nog steeds te maken met het feit dat de private markt werkt
met een kapitaaldekkingsstelsel (premies in een jaar moeten de schades
dekken die in dit jaar ontstaan en dan gedurende tien jaar moeten worden
betaald) ten opzichte van het publieke omslagstelsel. 

De informatie die verzekeraars nu vragen van werkgevers die een offerte
willen voor het eigen risicodragerschap ZW en WGA is veel meer dan even
een personeelsbestand en wat verzuimcijfers over de afgelopen jaren. Men
vraagt jaarverslagen, verzuimbeleid en informatie over de in- en externe
beheersmaatregelen tegen verzuim. 

Dus hoewel theoretisch gezien private verzekering nu voor alle werkgevers
interessant zou moeten zijn, moet de praktijk nog gaan uitwijzen dat dat
zo is. 

H O E V E E L  V E R T E L T  H E T  V E R L E D E N  O N S  O V E R  D E  T O E K O M S T
Maar ook werkgevers hebben geleerd. Zij kregen immers te maken met
private verzekeraars die de tegenvallende schadelast vertaalden in forse
premieverhogingen. Die verhogingen hebben al veel werkgevers doen
besluiten dan maar weer terug te keren naar het UWV, maar heeft hen ook
doen inzien dat investeren in het voorkomen van WGA-instroom van
werknemers de beste optie is. 

Of je nu publiek of privaat verzekerd bent; voor werkgevers (in ieder geval
grote werkgevers vanaf 100 werknemers) geldt dat je zowel publiek als
privaat een premie berekend krijgt die jouw eigen WGA-instroom
weerspiegelt. De positieve vertaling daarvan is dat hoe minder WGA-ers je
hebt, hoe minder premie je betaalt. Dat laatste is veruit de meeste

werkgevers inmiddels wel duidelijk. Vooral bij grote werkgevers betekent
dat, dat ze verzuimmanagement en re-integratie zelf goed geregeld
hebben. ‘Eigen regie’ is het nieuwe model. Werkgevers regelen verzuim
grotendeels zelf en haken professionele partijen aan om hen te helpen op
specifieke onderdelen. Eigen risicodrager zijn voor de Ziektewet (voor die
flexwerkers) hebben velen al geregeld. Daar blijkt overduidelijk dat het
risico zelf dragen – en nee, daar koop je dan geen private verzekering voor
- veel voordeliger is dan publieke premie betalen. Je huurt een partij in die
zich heeft gespecialiseerd in het re-integreren van vangnetters en die ook
zo nodig de doorbetaling aan die voormalig medewerkers regelt en je bent
veel voordeliger uit dan bij het UWV. 

Als je dat allemaal goed geregeld hebt, dan wil je als werkgever inderdaad
niet meer publiek verzekerd zijn. Publieke verzekering levert je immers
weer over aan bemoeienis door het UWV. Tegelijkertijd staan die werk-
gevers ook sceptischer tegenover het kopen van een volledige verzekering
in de private markt. “Als ik het echt goed heb geregeld als werkgever dan
kan ik zelf wel becijferen wat mijn risico is en kan en wil ik het grootste
deel van dat risico wel zelf dragen” is de gedachte bij velen. Private
verzekering hebben zij nodig voor de bankgarantie die de Belastingdienst
eist om uit te mogen treden en voor onverhoopte calamiteiten. 

Verzekeraars zullen offertes baseren op schadeverleden. Maar de werk-
gevers hebben geleerd en geïnvesteerd, dus hoeveel is dat schadeverleden
waard als het gaat om het voorspellen van de toekomst? Succes van re-
integratie-inspanningen van een werkgever zijn de grote onbekende factor
in het rekenmodel. De komende tijd zal moeten blijken hoe competitief en
creatief private verzekeraars kunnen zijn. 

Keuzes moeten niet alleen worden gemaakt op basis van een vergelijking
van premies. Dat is te simpel. Risicobeheersing (verzuimbeleid en re-
integratie) is nu de bepalende factor. 

Werkgevers doen er goed aan zich te laten bijstaan door professionele
adviseurs. Adviseurs die niet alleen die premievergelijking maken tussen
diverse verzekeraars en het UWV, maar ook de ROI kunnen maken op het
gebied van risicobeheersing. Last but not least kan die adviseur tevens
adviseren welke beheersmaatregelen de werkgever kan nemen en welke
partijen daarbij een rol kunnen spelen. Adviseren over sociale zekerheid is
een ontzettend gaaf, specialistisch en veelzijdig vak geworden en er komt
nog veel op ons af. �

22 de actuaris mei 2016
# sociaal zekerheidsstelsel

Op 22 maart passeerde in de Tweede Kamer de wijzigingen

in de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA).

Officieel gaat de wetswijziging de boeken in als de Wet

verbetering hybride markt WGA. Het wetsvoorstel regelt

dat werkgevers die na 1 juli 2015 uit de WGA-verzekering

van UWV stappen, hun publieke staartlasten vanaf 

1 januari 2017 niet meer zelf hoeven te financieren, maar

dat deze vanuit het staartlastenvermogen in de

Werkhervattingskas gefinancierd worden. Het totale

bedrag aan potentiële staartlasten voor zowel de WGA-

vast als -flex bedraagt € 3,8 miljard. 

De wijziging is dus vooral dat tot nu toe werkgevers die het publieke stelsel
wilden inruilen voor een private verzekering hun lopende ziektegevallen en
WGA-lasten die nog niet de volle termijn van 10 jaar hadden gehaald,
moesten meenemen. Die moesten ze dan bij een private verzekeraar
inkopen via een koopsom (al dan niet uitgesmeerd over meerdere jaren),
die ze betaalden bovenop de jaarpremie. Andersom was dat niet zo. Een
privaat verzekerde werkgever die terug wilde naar het publieke stelsel liet
zijn lopende WGA gevallen achter bij de verzekeraar en ging dus ‘schoon’
terug. En kreeg daarvoor dan de minimum publieke premie berekend. 

In de afgelopen jaren leidde deze onevenwichtigheid tot berekenende
werkgevers die verzekeraars met uitloopschade lieten zitten en terug-
keerden naar het UWV.

De wijziging komt op een goed moment, want per 1 januari 2017 vindt ook
de samenvoeging plaats van WGA vast en WGA flex. Daar waar werkgevers
tot nu toe alleen konden kiezen om eigen risicodrager te worden voor hun
vaste werknemers kunnen ze dat dan ook voor de WGA-lasten van
flexwerkers (met name mensen met contract voor bepaalde tijd of die via
ontslag vertrokken).

S T R I J D  G A A T  B E G I N N E N
In de Tweede Kamer zijn al vragen gesteld aan minister Asscher of de
wijziging ertoe zou kunnen leiden dat alle werkgevers het publieke stelsel
verlaten. Ze kunnen immers zonder medeneming van inloopschade een
voordelige private verzekering zoeken. Dat zou dan betekenen dat de
staartlasten bij het UWV achterblijven zonder dat daar nog premie
tegenover staat. In het omslagstelsel waar de sociale verzekeringen op
gebaseerd zijn, zou dat een enorme financiële strop betekenen. 

E R  Z A L  N I E T  Z O  M A S S A A L  
W O R D E N  G E S W I T C H T  N A A R  

P R I V A T E  V E R Z E K E R I N G

Minister Asscher heeft al geantwoord dat hij – naast de technische buffers
die er nog zijn in de betreffende kassen - niet verwacht dat er zo massaal
zal worden geswitcht naar private verzekering. Maar wat is dan een reële
verwachting? Laten we een aantal onderwerpen eens wat van dichterbij
bekijken.

P R I V A T E  V E R Z E K E R A A R S  H E B B E N  V E R D E D I G I N G S L I N I E
G E B O U W D
Laten we eerlijk zijn; tot nu toe hebben private verzekeraars niet veel
plezier beleefd aan de markt die via het eigen-risicodragerschap WGA op
hen af kwam. Het begon allemaal veel belovend, maar in totaal hebben
verzekeraars gezamenlijk honderden miljoenen verlies geleden op de WGA
ERD-verzekeringen. Natuurlijk waren ze daar mede zelf debet aan; te lage
premies in de concurrentiedruk, te weinig opvolging gegeven aan
opportunistische re-integratieplannen. Maar inmiddels heeft men de
lessen geleerd. Er is ontzettend veel geïnvesteerd in re-integratie. Grote
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Nieuwe WGA-spelregels. 
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