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Tweede Kamer akkoord met Wet verbetering hybride markt WGA 

Op 22 maart 2016 heeft de Tweede Kamer ingestemd met de Wet verbetering hybride markt WGA. De 
hybride markt WGA houdt in dat werkgevers een keuze hebben tussen een publieke verzekering bij het 
UWV of kiezen voor het WGA-eigenrisicodragerschap. Veelal met een private verzekering. De wet 
verbetert het speelveld waardoor het voor de private verzekeraars weer mogelijk is om de concurrentie aan 
te kunnen gaan met het UWV. Dit was niet mogelijk omdat bedrijven voor een minimumpremie naar het 
UWV terug konden gaan. Bovendien worden de risico’s nog groter door de samenvoeging vast en flex per 
2017. Het eigenrisicodragerschap WGA is dan niet alleen meer voor werknemers met een vast 
dienstverband maar ook voor werknemers met een flex-dienstverband. Asscher is met de Wet verbetering 
hybride stelsel WGA de private verzekeraars tegemoetgekomen om zo te zorgen dat het hybride systeem 
met keuzemogelijkheid tussen UWV of het eigenrisicodragerschap met private verzekering blijft bestaan. 

Advies Raad van State niet opgevolgd 

Het advies van de Raad van State op het wetsvoorstel om alle bedrijven vanaf 2017 die bij het UWV zitten 
een premie te laten betalen passend bij de eigen schade (historische premie conform T-2) is dus niet 
opgevolgd. De kritiek van de Raad van State kwam mede voort uit het feit dat de bestaande 
staartlastenreserve van 1,5 miljard niet genoeg is om alle bedrijven die nu nog bij het UWV zitten 
eigenrisicodrager te laten worden. Berekeningen laten zien dat dan ongeveer 3,8 miljard euro nodig zou 
zijn wanneer alle bedrijven die nu bij het UWV zitten zouden besluiten om eigenrisicodrager te worden. 
Minister Asscher verwacht echter geen problemen. Hij verwijst daarbij naar een passage van het UWV bij 
de premienota 2016. Daarin staat: 

‘Wij verwachten dat het aantal werkgevers dat jaarlijks weggaat bij UWV vanaf 2017 licht zal stijgen. Het 
gaat hierbij met name om werkgevers met een hoog risico. Het aantal werkgevers dat jaarlijks terugkeert 
naar UWV zal vanaf 2017 licht dalen. Ook hier zijn het de werkgevers met een hoog risico die eerder op de 
private markt zullen blijven. De stromen zullen naar verwachting klein zijn en elkaar redelijk in evenwicht 
houden.”  

Evenwicht op hybride markt 

De minister benoemt zelf niet te verwachten dat bedrijven massaal het UWV gaan verlaten om de 
staartlasten achter te kunnen laten. Dit durf ik zeker te betwijfelen. Juist bedrijven met slechte schadecijfers 
hebben een groot voordeel de schade als staartlast achter te kunnen laten. En zeker bedrijven die nooit 
eerder eigenrisicodrager zijn geweest, hebben al schades sinds 2007 in de boeken! Veelal zijn 
overheidsorganisaties bij het UWV gebleven, ze hebben nu een gigantisch voordeel om er alsnog voor te 
kiezen vanaf 2017 eigenrisicodrager te worden. Er zijn genoeg adviseurs die bedrijven hierop gaan wijzen. 
Ze mogen dus een staartlast van 10 jaar WGA schade achterlaten en ze gaan pas risico lopen voor 
mensen die ziek worden na het moment van eigenrisicodragerschap. De minister houdt nog wel een slag 
om de arm. Hij schrijft o.a. dat als toch het volledig risico zich voor gaat doen oftewel dat de 
staartlastenbuffer niet groot genoeg is, dat hij dan tijdig zal ingrijpen om extra maatregelen te nemen ter 
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verbetering van de hybride markt. 

Wijzigingen per 2017 

We vatten graag nog even voor u samen, welke veranderingen er allemaal gaan komen per 2017. Ook 
zullen we op 20 april a.s. een masterclass WGA hybride markt verzorgen met een uitleg welke keuzes in 
welke situatie verstandig zijn om te maken. 

Overstappen van private verzekering naar het UWV na 1 juli 2015 

De werkgevers die na 1 juli 2015 overstappen van het eigenrisicodragerschap WGA naar het publieke 
bestel, gaan bij het UWV een premie betalen op basis van de eigen historische WGA-lasten conform de 
bekende premiesystematiek (T-2). Voor uitleg van de premieberekening verwijzen we graag naar de 
VeReFi whitepaper parameters Werkhervattingskas dd. 2 september 2016. 

Van UWV naar eigenrisicodragerschap: staartlasten blijven bij UWV achter 

Verder geldt als grote verandering dat alle bedrijven die na 1 juli 2015 juist eigenrisicodrager worden, vanaf 
2017 alle staartlasten bij het UWV mogen achterlaten. Dit is vooral gunstig voor bedrijven die nog niet 
eerder eigenrisicodrager voor de WGA waren geworden. Voor hen wordt het zeker aantrekkelijk om 
eigenrisicodrager WGA te worden omdat ze schoon over gaan. Maar dan moeten ze wel laten zien dat ze 
grip hebben op de schade, anders zullen ze bij de private verzekeraars ook hoge verzekeringspremies 
krijgen. 

Samenvoeging vast en flex in WGA-totaal 

Al in de wet Bezava is geregeld dat vast en flex samengevoegd gaan worden binnen één WGA-
totaalpremie. Dit was eerst de bedoeling per 2016. Op 20 februari 2015 werd bekend dat de samenvoeging 
1 jaar is uitgesteld naar 2017. Mede omdat de verzekeraars nog niet klaar waren om de flex-risico’s te 
berekenen. 

Wijziging hybride markt WGA noodzakelijk ten behoeve van marktwerking 

De meeste private verzekeraars gaven tussen 2013 tot begin 2015 aan om niet verder te willen gaan in de 
hybride markt. Voor het WGA-vast deel waren de concurrentieverhoudingen erg verstoord omdat bedrijven 
het uitlooprisico van de WGA-schade bij de verzekeraars achterlieten en als ‘schoon bedrijf’ tegen een 
minimumpremie weer terug gingen naar het UWV. Met de door de Tweede Kamer aangenomen wet is de 
marktwerking weer terug. Want bedrijven kunnen niet meer van de private verzekeraar naar het UWV 
terugkeren tegen een minimumpremie. Bovendien geldt dat ook de keuze voor het eigenrisicodragerschap 
WGA aantrekkelijker wordt nu de staartlasten bij het UWV mogen achterblijven. Sinds de aankondiging van 
het wetsvoorstel hebben diverse verzekeraars weer aangegeven WEL weer op de markt te willen blijven 
voor het eigenrisicodragerschap van de WGA. Er zijn echter nog niet veel verzekeraars waar we al offertes 
voor het jaar 2017 kunnen krijgen. De verwachting is dat dit nu niet lang meer gaat duren. 

Drie jaar verplicht bij UWV blijven 

Al in september 2015 maakte minister Asscher bekend dat indien de werkgever de garantieverklaring voor 
het eigenrisicodragerschap laat eindigen en terugkeert van de private naar de publieke verzekering, er 
altijd een wachtperiode gaat gelden van drie jaar. De zogenaamde anti-duiventilmaatregel is aangescherpt: 
de driejaarstermijn is ook van toepassing indien de private verzekeraar de garantiestelling intrekt. De Wet 
verbetering hybride markt WGA regelt dat deze maatregel met terugwerkende kracht ingaat voor alle 
bedrijven die op of na 1 januari 2016 zijn teruggegaan van privaat naar publiek. 

Masterclass op 20 april a.s. 

Wilt u meer weten over mogelijke keuzes, wel of niet eigenrisicodrager worden of juist teruggaan? Kom 
naar onze masterclass Hybride markt WGA op 20 april a.s. op onze leslocatie in Randwijk. Inschrijven is 
mogelijk vanaf donderdagmiddag 24 maart. Ook op InCompany basis verzorgen we graag deze 
interessante masterclass. 
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