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1. Inleiding  
 
De Wet BeZaVa staat voor de ‘Wet beperking ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid vangnetters’ 
en is ingevoerd per 1 januari 2013. De invoering van de wet BeZaVa betekende dat middelgrote en 
grote ondernemingen individueel financieel verantwoordelijk werden voor zieke flex-medewerkers. 
Op dat moment kwamen er naast de WGA-vast premie voor WGA-instroom vanuit vaste 
dienstbetrekkingen, twee nieuwe premies bij: de WGA-flex en ZW-flex voor instroom vanuit flexibele 
dienstbetrekkingen.  Ook werd het mogelijk eigenrisicodrager te worden voor de ZW (vast en flex).  
 
Daarnaast regelde de BeZaVA dat werkgevers die al WGA-eigenrisicodrager zijn voor het vaste 
personeel, dat vanaf 1 januari 2016 ook voor de WGA-flex zouden worden: op dat moment zou er 
een hybride stelsel ontstaan voor alle WGA-lasten (WGA-totaal). Die uitstel naar 2016 zou alle 
partijen (UWV, verzekeraars) de tijd geven zich goed voor te bereiden. Belangrijk, omdat 
verzekeraars al enorme verliezen hadden geleden met de WGA-vast. 
 
Die verliezen hadden verschillende oorzaken, maar een groot punt van kritiek was ook het verschil in 
speelveld tussen UWV en private verzekeraars. Doordat voor het UWV andere regels golden dan 
voor de verzekeraars, was er geen sprake van eerlijke concurrentie. Vanuit meerdere kanten (o.a. 
door het Verbond van Verzekeraars en het Actuarieel Genootschap) werd aangegeven dat het 
hybride stelsel ook na 2017 geen doorgang  zou kunnen vinden. Geen enkele verzekeraar zou bereid 
zijn verzekeringen voor WGA-totaal aan te bieden. 
 
Op 22 juni 2015 maakte minister Asscher daarom in een Kamerbrief bekend dat het evenwicht op de 
hybride WGA-markt hersteld gaat worden. Hiervoor wordt per 1 januari 2017 de Wet verbetering 
hybride markt WGA ingevoerd. Deze whitepaper legt uit welke wijzigingen er vanaf 2017 van 
toepassing zijn en wat deze wijzigingen in de praktijk betekenen. Voor een goed begrip is het echter 
van belang inzicht te hebben in de wet BeZaVa, dus daar beginnen we mee.  
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2. De wet BeZaVa  
 
Sinds de jaren 90 voert de overheid een beleid gericht op het terugdringen van ziekteverzuim en het 
verminderen van de instroom in de arbeidsongeschiktheidsregelingen. O.a. door werkgevers en 
werknemers meer verantwoordelijkheid te geven en vooral door hen financieel te prikkelen. In 2011 
werd geconstateerd dat dit beleid vooral heeft gewerkt voor de werknemers in een vast 
dienstverband. Voor werknemers die bij ziekte geen werkgever (meer) hebben en dus in het 
Ziektewetvangnet komen, liggen het langdurig ziekteverzuim en de instroom in de Wet WIA nog 
onverminderd op een hoog niveau. Deze zogenoemde vangnetters zorgen voor de helft van de 
instroom in de WIA, terwijl zij een aanzienlijk kleiner deel van het verzekerdenbestand vormen. De 
conclusie was dat de Ziektewet te weinig activerend werkte.  
 
De BeZaVa moet daar verandering in brengen. Voor de vangnetters betekende dit dat de re-
integratie- en sollicitatieverplichtingen werden aangescherpt. Daarnaast werd het ZW-criterium in 
het tweede ziektejaar aangepast, waarbij ‘gangbare arbeid’ de norm werd. Dit betekent dat als een 
zieke werknemer nog in staat is om tenminste 65% van het oude loon te gaan verdienen, hij/zij geen 
recht meer heeft op een ZW-uitkering. Er zal dan veelal een overgang plaatsvinden naar de WW. 
 

Financiële prikkel voor de werkgevers 
Voor de werkgevers werd de financiële prikkel op een bekende leest geschoeid. Het uiteindelijke 
doel is een situatie waarin werkgevers worden afgerekend op het verzuim en de  
arbeidsongeschiktheid van (ex-)werknemers.  
 
Om werkgevers te stimuleren mee te werken aan het terugdringen van de WIA-instroom, bestaat in 
2014, 2015 en 2016 de gedifferentieerde premie Werkhervattingskas (Whk) uit drie onderdelen:  

• Gedifferentieerde premie WGA-vast (voor vaste dienstbetrekkingen) 
• Gedifferentieerde premie WGA-flex  (voor flexibele dienstbetrekkingen) 
• Gedifferentieerde premie ZW-flex  (voor flexibele dienstbetrekkingen) 

 
Werkgevers betalen een hogere gedifferentieerde premie ZW-flex als een werknemer in het 
Ziektewetvangnet komt. Ook geldt een hogere gedifferentieerde premie WGA-flex als deze 
vangnetter in de WGA komt. Vanaf 2017 worden WGA-flex en WGA-vast in een WGA-totaalpremie 
samengevoegd. 
 
Werkgevers hebben voor de Ziektewet en WGA-vast de keuze tussen het publieke bestel dan wel het 
eigenrisicodragerschap (voor de WGA veelal met private herverzekering). 
Indien een werkgever eigenrisicodrager is voor de WGA, is de gedifferentieerde premie WGA-vast 
niet van toepassing oftewel nihil. Is een bedrijf eigenrisicodrager voor de Ziektewet, dan geldt dat de 
gedifferentieerde premie ZW-flex nihil is. De gedifferentieerde premie WGA-flex dient in 2016 
verplicht betaald te worden, ook door de eigenrisicodragers WGA. 
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Indeling klein, middelgroot en groot 
Bij de gedifferentieerde premies WGA-vast, WGA-flex en ZW-flex worden werkgevers in drie 
categorieën ingedeeld. Binnen iedere categorie komen de premies op een andere manier tot stand. 
Hoe groter het bedrijf, hoe groter de invloed van de eigen instroom. 

• Kleine werkgevers (met een loonsom die gelijk of minder is dan 10 keer het gemiddelde 
premieplichtige loon per werknemer) betalen een premie op sectorniveau. Zij krijgen dus  
geen individuele toerekening van de eigen schade. Kleine bedrijven zijn bedrijven die in 2014 
een loonsom kleiner of gelijk hadden aan € 319.000,-. 

• Middelgrote werkgevers (met een loonsom van meer dan 10 en gelijk of minder dan 100 
keer het gemiddelde premieplichtige loon per werknemer) betalen een gewogen gemiddelde 
van sectorpremie en individuele premie. Hoe groter het bedrijf, hoe groter de individuele 
toerekening. De grens middelgroot ligt voor 2016 tussen € 319.000,- tot en met                         
€ 3.190.000,- (kijkend naar de premieplichtige loonsom van 2014). 

• Grote werkgevers (meer dan 100 keer het gemiddelde premieplichtige loon per werknemer) 
betalen een premie op individueel niveau. Grote bedrijven zijn bedrijven met premieplichtig 
loon boven  € 3.190.000,-.  

In schema ziet dit er als volgt uit: 

 

De hoogte van de gedifferentieerde premie wordt door de Belastingdienst bepaald en aan het eind 
van het jaar met een beschikking naar de werkgever gecommuniceerd. De uitkeringen worden 
middels het T-2 principe doorbelast; dit betekent dat de uitkeringen twee jaar later aan de werkgever 
worden doorbelast. Indien een Ziektewetuitkering in 2014 heeft gelopen zal deze dus in 2016 aan de 
werkgever worden doorberekend.  



                                                                                 
 
 

 
VeReFi Whitepaper – de Bezava en de Wet verbetering hybride markt WGA -  juni 2016 
 © Copyright Marjol Nikkels - CS Opleidingen – er kunnen geen rechten aan worden ontleend. 
 

ZW-flex: vangnetters zonder werkgever 
De ZW-flexgroep heeft alleen betrekking op de ZW-vangnetters (werknemers die tijdens ziekte uit 
dienst zijn gegaan) zonder werkgever. Het gaat dus om zieke uitzendkrachten, oproepkrachten, 
werklozen en werknemers met een arbeidsovereenkomst voor bepaalde of onbepaalde tijd van wie 
de arbeidsovereenkomst rechtsgeldig is beëindigd. Indien de werknemer eerst in de WW 
(Werkloosheidswet) heeft gezeten en vervolgens overgaat naar de Ziektewet, wordt hij niet 
toegerekend aan de laatste werkgever.  
 
Voor 2016 worden in de ZW-flexpremie toegerekend de al lopende of nieuw ingegane ZW-
uitkeringen in het jaar 2014 voor:  

• medewerkers die ziek uit dienst zijn gegaan of binnen 28 dagen na beëindiging van het 
contract arbeidsongeschikt zijn geworden en in de tussentijd geen WW-uitkering hebben 
gehad; 

• medewerkers met een fictieve dienstbetrekking, zoals thuiswerkers, stagiaires, 
provisiewerkers of uitzendkrachten.  

N.B. Als een werknemer valt onder de no-riskpolis wordt de uitkering niet toegerekend. Denk aan 
zieke Wajongers, orgaandonoren en vrouwen die ziek zijn als gevolg van zwangerschap/bevalling. 

WGA-flex  
Indien de flex-werknemer vanuit de Ziektewet vervolgens ook nog instroomt in de regeling WGA 
(Werkhervatting gedeeltelijk arbeidsgeschikten), heeft deze instroom ook gevolgen voor de WGA-
flex gedifferentieerde premie. Heeft het bedrijf na het jaar 2012 een WGA-flexinstromer gehad die in 
2014 nog een uitkering heeft ontvangen, dan krijgt het bedrijf deze instromer in 2016 toegerekend.  

  

http://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/zakelijk/personeel_en_loon/personeel_in_uw_onderneming/nagaan_of_er_een_dienstbetrekking_is/wat_is_een_dienstbetrekking/fictieve_dienstbetrekking
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3. Betere balans in hybride stelsel voor de WGA  
 

Op 31 mei 2016 heeft de Eerste 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 
zorgt ervoor dat private verzekeraars beter kunnen concurreren met het UWV. 

Dat was nodig, omdat de meeste private verzekeraars  tussen 2013 en begin 2015 aangaven niet 
verder te willen gaan in de hybride markt. Voor het WGA-vast deel waren de 
concurrentieverhoudingen erg verstoord omdat het UWV een veel lagere premie kon hanteren. Die 
lage premie bij het UWV was mogelijk omdat het UWV een andere verzekeringsmethodiek kent dan 
private verzekeraars. Het UWV werkt met een omslagstelsel. De private verzekering kent een 
kapitaal- of rentedekkingsstelsel. Verzekeraars moeten daarbij voldoen aan eisen van solvabiliteit, 
hetgeen zich vertaalt in een (hogere) premiestelling.   

Bedrijven keerden ook massaal naar het UWV terug, omdat de zogenaamde uitloopschade 
achterbleef bij de private verzekeraar. Hierdoor konden ze als ‘schoon bedrijf’ weer terug naar het 
UWV, waar ze minimaal 4 jaar een minimumpremie toebedeeld kregen. De zogenaamde beoogde 
marktwerking (hybride systeem) liep daarom vast. Verzekeraars moeten realistische risicopremies 
berekenen die wel 20 maal hoger kunnen liggen dan de minimumpremie bij het UWV. Ondertussen 
zitten de verzekeraars ook nog met forse uitloopverliezen (doorbetalen van alle WGA-uitkeringen tot 
de 10 jaar voorbij is, van alle personen die ziek zijn geworden binnen het contract). Volgens het 
Verbond van Verzekeraars bedraagt  het verlies  op de portefeuille van het WGA-
eigenrisicodragerschap ca. 1,6 miljard. Met Wet verbetering hybride markt WGA is de marktwerking 
weer terug.  

Wat verandert er in 2017? 

Ook bij UWV afrekening op eigen historische cijfers 
De grote verandering is dat de bedrijven die na 1 juli 2015 van privaat naar publiek overstappen 
vanaf 2017 niet meer worden ingedeeld in de minimumpremie, maar worden afgerekend op de 
eigen historische cijfers.  

Van UWV naar privaat: staartlasten blijven bij UWV 
Een ander belangrijk verschil is dat bedrijven die juist over willen gaan van publiek naar privaat, vanaf 
2017 niet meer te maken krijgen met inlooprisico’s, maar hun risico als staartlast bij het UWV achter 
kunnen laten. Dit was al het geval voor de flex-risico’s van de WGA maar wordt dus ook van 
toepassing voor WGA-vast. Bedrijven hoeven dit niet meer af te financieren met inloopkoopsommen 
of premie-opslagen. Deze laatste maatregel is vooral gunstig voor bedrijven die niet eerder 
eigenrisicodrager voor de WGA waren geworden. 
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Staartlasten WGA zijn o.a.: 

- de al lopende WGA’ers die korter dan 10 jaar in de WGA zitten; 
- personen die ziek zijn en in de regeling WGA komen; 
- personen die eerder bij de WIA-keuring 35-min waren en binnen vijf jaar alsnog in de 

regeling WGA komen; 
- personen die vanuit de IVA-uitkering bij een herbeoordeling teruggaan naar een WGA-

uitkering.  

De staartlasten die in de publieke verzekeringsperiode bij UWV zijn ontstaan, blijven in het publieke 
verzekeringsstelsel. Bij een overgang naar het private stelsel mogen bedrijven dus de lopende 
schades bij het UWV achterlaten. Deze staartlasten worden betaald uit de bestaande reserve in de 
Werkhervattingskas. De reserve wordt verder aangevuld door bedrijven die na 1 juli 2015 teruggaan 
van de private verzekering naar de publieke verzekering, wel te laten betalen op basis van de eigen 
historische schade (terwijl de private verzekeraar feitelijk die uitloopschade van deze bedrijven 
betaalt). 

Het advies van de Raad van State op het wetsvoorstel om alle bedrijven die bij het UWV zitten vanaf 
2017 een premie te laten betalen passend bij de eigen schade (historische premie conform T-2) is  
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 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.’ 

Asscher zegt niet te verwachten dat bedrijven massaal het UWV gaan verlaten om de staartlasten 
achter te kunnen laten. Dit durven wij 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; deze 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 de staartlastenbuffer toch niet groot genoeg is, hij  
tijdig zal ingrijpen om extra maatregelen te nemen ter verbetering. 
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Eerbiedigende werking 
Alle bedrijven die op of voor 1 juli 2015 eigenrisicodrager WGA zijn geworden en daarvoor nog forse 
koopsommen hebben betaald, die krijgen die niet terug! De situatie zoals die geldt op 1 juli 2015 
blijft van kracht. Dus bedrijven die reeds eigenrisicodrager zijn en dit hebben afgefinancierd met 
koopsommen en/of premieopslagen moeten die blijven betalen! 

Alle bedrijven die al voor 1 juli 2015 van privaat naar publiek zijn teruggegaan houden nog de 
voordelen. Ze hebben tenminste vier jaar lang een minimumpremie, maar daarna ook nog een zeer 
geleidelijk stijgende premie. Uit verschillende klantanalyses met de VeReFi WGA-calculator blijkt dat 
pas ergens in 2023 weer het omslagpunt bereikt is dat de private verzekering weer aantrekkelijk is. 
En dit is wel opmerkelijk te noemen, want met name de klanten die een erg onaantrekkelijke private 
verzekeringspremie kregen vanwege de slechte risico’s, zijn van privaat naar publiek teruggegaan. Ze 
worden door hun overstap terug naar het UWV dus ook nog voor deze keuze beloond na 1 januari 
2017.  

Strategisch overstappen: aanpassing anti-duiventilmaatregel 
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 wordt dus aangescherpt. In de wet is dit ook nader uitgewerkt. En dit gaat al in 
voor alle bedrijven die per 1 januari 2016 zijn teruggegaan van privaat naar publiek. Ook al gaat het 
wetsvoorstel pas op 1 januari 2017 in, benoemd is dat de inwerkingtreding van de wachtperiode van 
drie jaar al vervroegd ingaat per 1 januari 2016. 

Aanvraagtermijn eenmalig verlengd 
Tweemaal per jaar kunnen werkgevers een verzoek indienen om eigenrisicodrager te worden of om 
juist terug te keren naar UWV: op 1 januari en op 1 juli van elk jaar. Ze moeten een dergelijk verzoek 
minimaal drie maanden van te voren indienen bij de Belastingdienst: dus voor 1 oktober of voor 1 
april. 

Voor werkgevers die al eigenrisicodrager zijn voor de WGA-vast en die eigenrisicodragers willen 
worden voor WGA-totaal wordt de aanvraagtermijn eenmalig verlengd tot 31 december 2016. Zij 
hebben dus langer de tijd om een garantieverklaring bij de Belastingdienst in te dienen. 

Om in aanmerking te komen voor WGA-eigenrisicodragerschap moeten werkgevers een schriftelijke 
garantie aan de Belastingdienst overleggen waaruit blijkt dat een bank of een verzekeraar garant 
staat voor eventuele door de werkgever niet nagekomen financiële verplichtingen. Omdat 
werkgevers tot en met 2016 alleen eigenrisicodrager kunnen worden voor de WGA-vast hebben zij 
ook alleen een garantieverklaring overlegd voor het WGA-vast-risico. Voor werkgevers die vanaf 1 
januari 2017 eigenrisicodrager worden of blijven, geldt dat zij vanaf dan eigenrisicodrager zijn voor 
hun gehele WGA-risico (dus vast en flex). Daarom moeten alle werkgevers die vanaf 1 januari 2017 
eigenrisicodrager willen worden of blijven ook een garantieverklaring voor het gehele WGA-risico 
overleggen die is ondertekend door één garantsteller die het gehele WGA-risico dekt. 
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Op grond van artikel 40, eerste lid van de Wet financiering sociale verzekeringen (Wfsv) moet deze 
garantieverklaring uiterlijk dertien weken voor de ingangsdatum worden ingediend, dus uiterlijk op 1 
oktober 2016. Deze termijn is lastig voor werkgevers die reeds eigenrisicodrager zijn en dat willen 
blijven. Daarom wordt de termijn voor hen verlengd tot 31 december 2016. 

Voor werkgevers die vanuit de publieke verzekering per 1 januari 2017 eigenrisicodrager willen 
worden blijft de geldende termijn van kracht. Zij moeten uiterlijk 1 oktober de aanvraag (inclusief de 
garantieverklaring) indienen bij de Belastingdienst. 
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3. Goed advies belangrijk  
 

Private verzekeraars zijn blij met de wetswijziging. Het zorgt in ieder geval voor meer balans in het 
systeem. Vooral de bepaling dat bedrijven die juist van privaat naar publiek gaan, niet meer mogen 
terugkeren op een minimumpremie, helpt enorm. Zij gaan een premie betalen op basis van de eigen 
schade (dus historische premielast). Dit is vooral nadelig voor bedrijven die het slecht doen, die gaan 
bij het UWV een hoge premie betalen.  

Bij de schadegevallen tellen alle WGA-instromers mee uit een vast dienstverband die na 2007 zijn 
ingestroomd en in 2015 nog een WGA-uitkering hebben gehad. En bij de flex-WGA’ers tellen alle 
uitkeringen mee die na 2012 zijn ontstaan en ook in 2015 nog liepen. Bij het UWV is het grote nadeel 
dat de flex-instromers wel bij de gedifferentieerde premie WGA meetellen. Bij de private verzekeraar 
is juist het voordeel dat deze flexschade niet meetelt, maar natuurlijk zullen private verzekeraars bij 
de risico-inschatting kijken hoe het bedrijf het zelf in het verleden heeft gedaan en op basis daarvan 
met een premievoorstel voor 2017 gaan komen. 

Alleen de goede risico’s zijn bij het UWV niet slecht af. Juist bij het UWV worden ze maximaal 
beloond voor het ‘goed’ doen. Een laag werkgeversrisico zorgt voor een lage premie. Klanten zullen 
hoe dan ook willen onderzoeken wat hun premie wordt bij de private verzekeraar en wat de premie 
in het publieke bestel wordt. Op 1 september a.s. zijn de publieke premies bekend: wij zullen die 
uiteraard direct verwerken in onze VeReFi WGA calculator waarmee een globale vergelijking tussen 
publiek en privaat gemaakt kan worden. Deze is beschikbaar voor iedereen die een VeReFi Volledig 
Abonnement heeft. 

Ander advies dan vroeger 
Stel dat een bedrijf een goed risico heeft en bij het UWV een zeer lage premie krijgt, bijvoorbeeld 
tussen de minimumpremie en de rekenpremie in. Dan hadden we voor de wetswijziging altijd het 
argument dat verzekeren toch heel gunstig was, omdat er nieuwe WGA-instroom kon ontstaan. Deze 
nieuwe instroom zou dan 2 jaar later bij het UWV weer een hoge premie veroorzaken en die hoge 
premie kon wel 10 jaar doorlopen. Juist door de private verzekering te kiezen, was het toekomstige 
risico afgedekt. Met de systeemwijziging van de Wet verbetering hybride markt is geregeld dat bij 
overgang van publiek (UWV) naar privaat (al dan niet met verzekering) het bedrijf ALLE staartlasten 
mag achterlaten. Dus indien ze nu een lage premie betalen bij het UWV maar in de toekomst wel 
schade krijgen, kunnen ze op een later moment altijd nog besluiten om eigenrisicodrager te worden. 
Ze mogen dan immers de schadelast achterlaten. 

Het systeem zal mogelijk weer wijzigen als het achterlaten van staartlasten onbetaalbaar dreigt te 
worden. De minister houdt de mogelijkheid open om steeds opnieuw naar de balans in het hybride 
systeem te blijven kijken. Maar met de huidige kennis is het ook mogelijk om in de toekomst nog 
weer de staartlasten achter te laten. Dus als er mensen ziek worden die mogelijk in de WGA terecht 
gaan komen, zal het bedrijf daarvoor bij het UWV pas twee jaar later betalen. Door op dat moment 
dan eigenrisicodrager voor de WGA te worden, hebben ze het grote voordeel dat ze de staartlast 
mogen achterlaten. 
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Aandacht voor re-integratie 
Los van de financiële gevolgen moet er gekeken worden naar de re-integratieverantwoordelijkheid. 
De eigenrisicodrager WGA is ook gedurende 10 jaar verantwoordelijk voor de re-integratie van de 
WGA’er. De private verzekeraars hebben altijd aangegeven dit beter te kunnen dan het UWV. Wel 
zijn ze door de politiek op het matje geroepen om dit dan ook te laten zien. Want onderzoeken 
wijzen nu nog uit dat er weinig verschil is tussen publiek of privaat. Als werkgever kun je meer grip 
uitoefenen op de re-integratie als eigenrisicodrager. De grootste schadelastbesparing is echter 
gerealiseerd door omzettingen van WGA 80-100% situaties naar de IVA. 

Ook gedifferentieerde premie IVA? 
Of dit ook in de toekomst nog het grootste effect zal hebben, is weer afhankelijk van de vraag of de 
IVA ook onder de marktwerking komt te vallen. Dit was een voorstel o.a. van het Actuarieel 
Genootschap. Dit voorstel was echter wel gekoppeld aan een nieuw financieringssysteem waarbij de 
werkgevers maximaal vijf jaar financieel verantwoordelijk zijn voor de werknemers. Er loopt 
momenteel nog een onderzoek of de IVA ook binnen het hybride systeem komt te vallen. Als dit gaat 
gebeuren, kunnen werkgevers alsnog een ophoging van de gedifferentieerde premie IVA krijgen als 
ze heel succesvol zijn geweest in de omzettingen WGA 80-100% naar IVA. Kortom, wat wijsheid is op 
een bepaald moment, kan op een later moment weer totaal anders liggen. 

Grootste voordeel voor bedrijven die al terug zijn bij UWV 
Hadden we bijvoorbeeld geweten dat de Wet verbetering hybride markt WGA zou komen, dan 
hadden we alle bedrijven ook wel per 1 januari 2015 terug laten gaan naar het UWV. Die bedrijven 
die dat wel hebben gedaan, hebben het grootste voordeel met de wetswijziging. Ze houden nog de 
lage premiesystematiek voor de WGA-vast schades. Omdat de private verzekeraar het uitlooprisico 
draagt, zijn ze schoon teruggekeerd naar het UWV en betalen daarvoor een minimumpremie. Pas na 
vier jaar minimumpremie kunnen ze de eerste gedifferentieerde-premieverhoging krijgen op de 
vaste WGA-risico’s. Mogelijk gaan ze in 2017 wel meer betalen bij het UWV omdat ze ook de 
uitkeringen doorbelast krijgen binnen een WGA-totaalpremie van de flexwerkers. Ze zitten dus niet 
meer standaard op een minimumpremie, maar vermoedelijk betalen ze nog wel heel weinig bij het 
UWV. Deze bedrijven hebben dus geen haast om opnieuw eigenrisicodrager te worden. En worden 
ze wel weer eigenrisicodrager, dan kunnen ze de staartlasten weer achterlaten bij het UWV en 
schoon over naar de private verzekeraar. 

Mogelijke koppeling met Ziektewet-eigenrisicodragerschap 
Bij de afweging voor het WGA-eigenrisicodragerschap dienen bedrijven zich ook te realiseren dat de 
meeste verzekeraars de koppeling met het ZW-eigenrisicodragerschap verplicht gaan stellen. Dit kan 
weer worden uitbesteed aan een private Ziektewet uitvoerder of de werkgever dient dit zelf te 
organiseren. Hier komt organisatorisch veel bij kijken.  

Het zal u duidelijk zijn, dat om deze wereld te snappen je een goede inkomensadviseur nodig 
hebt. De goede inkomensadviseurs met kennis van deze materie krijgen een zeer druk najaar. Wees 
kritisch wat wijsheid is in uw situatie en laat u goed en onafhankelijk voorlichten. 
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