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Is het WGA-stelsel wel  
transparant genoeg?

Sinds 2006 kennen we een zogenaamd hybride 

stelsel voor de WGA. De overheid beoogde 

hiermee een systeem te creëren waarin 

werkgevers de keuze wordt geboden hun 

arbeidsongeschiktheidsrisico onder te brengen bij 

het publieke UWV of bij een private verzekeraar. 

Daarnaast bestaat voor werkgevers de 

mogelijkheid dit risico volledig in eigen beheer te 

nemen. De uiteindelijke vraag lijkt daarmee 

gereduceerd tot de keuze: ‘verzekeren of niet 

verzekeren’. De werkelijkheid is echter iets 

ingewikkelder.

De twee opties ‘verzekeren of niet verzekeren’ 

hebben twee belangrijke verschillen, namelijk de 

financieringswijze en de wijze waarop in beide 

systemen met zogenaamde ‘lopende gevallen’ 

wordt omgegaan. Als we die verschillen nader 

bekijken, blijkt van een ‘level playing field’ met 

keuzevrijheid voor de werkgever dan ook geen 

sprake te zijn. 

Geen level playing field
Door de lage premiestelling van de verzekeraars  

in het verleden, ontstond op grond van premie-

vergelijking onterecht het beeld van een ‘level 

playing field’ op deze markt. Dat verzekeraars, zo 

bleek achteraf, een te lage premiestelling hebben 

gehanteerd zou vooral te wijten zijn aan een 

onjuiste risico-inschatting en aan het inkopen  

van marktaandeel. 
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Private verzekeraars zijn wettelijk verplicht een 

premie te vragen die gebaseerd is op de contante 

waarde van alle toekomstige uitkeringen, het 

zogenaamde kapitaaldekkingsstelsel. Hiermee 

worden alle lasten voor ontstane gevallen op 

voorhand genomen. Kort samengevat: een 

werkgever die op 1 januari overstapt naar een 

verzekeraar, verzekert zich tegen alle toekomstige 

uitkeringen die aan werknemers moeten worden 

gedaan die gedurende dat jaar ziek worden, dat 

twee jaar blijven, vervolgens in de WGA terecht-

komen en gedurende die gehele periode een 

uitkering ontvangen. Het risico wordt daarmee, 

door het betalen van de premie, overgedragen  

van de werkgever aan de verzekeraar.

Verschil in risico-overdracht
Bij het UWV werkt dat anders. Het UWV mag haar 

premie namelijk op omslagfinanciering baseren. 

Het UWV kan in dit systeem de financiële gevolgen 

van reeds ingegane uitkeringen in opeenvolgende 

jaren afwentelen op de individuele werkgever door 

middel van premiecorrecties. Dit betekent dat er 

feitelijk geen sprake is van risico-overdracht van 

werkgever naar UWV, met als gevolg dat het risico 

voor rekening van de individuele werkgever blijft.

Als gevolg van de risico-overdracht aan 

verzekeraars, moeten zij rekening houden met 

risico-opslagen in de premie en met kosten voor  

het wettelijk aan te houden kapitaal, beide ter 

afdekking van de onzekerheid. Voor het UWV 

gelden dergelijke opslagen niet als gevolg van 

omslagfinanciering. Dit betekent dat het UWV  

in de premiestelling profiteert van de andere 

methode van financiering.

Verschil in risico-overdracht
Een ander gevolg van de verschillen in financiering en 

risico-overdracht heeft invloed op de overstap tussen 

verzekeraars en UWV. Wanneer een werkgever 

overstapt van UWV naar een verzekeraar, zijn de 

toekomstige uitkeringen van bestaande gevallen niet 

afgedekt bij het UWV: deze komen voor rekening van 

de werkgever. Bij een overstap van verzekeraar naar 

UWV, zijn daarentegen alle lopende uitkeringen 

overgedragen naar de verzekeraar. De werkgever  

kan dus met een schone lei en daarmee met de 

minimumpremie beginnen. Ook hieruit blijkt het 

verschil in risico-overdracht tussen beide stelsels.

Door die start met een schone lei lijkt een overstap  

naar het UWV vanuit kostentechnisch oogpunt voor 

een werkgever interessant. Doordat nieuw ontstane 

schadegevallen de premie zullen doen stijgen, zal  

de werkgever ook bij het UWV uiteindelijk een 

significante premie betalen, zonder dat de toe- 

komstige uitkeringen voor bestaande gevallen zijn 

afgedekt door het UWV. Voor de korte termijn heeft 

een overstap naar het UWV daarmee het karakter van 

een ‘escape’, maar niet zonder dat de werkgever zelf 

het risico op zich neemt.

Het huidige beeld is dat werkgevers massaal over-

stappen naar het UWV omdat de premie daar lager is. 

Gelet op het verschil in wijze van financiering en de 

gevolgen voor de risico-overdracht en de premie-

stelling, is het logisch dat de premie voor die werk-

gevers lager is. Vanuit werkgeversperspectief is de 

overstap dan ook begrijpelijk door een afweging op 

grond van een kortetermijnkostenaspect. Daarbij hoort 

echter wel een groter risico voor de werkgever en het  

is zeer de vraag of de werkgever zich daarvan bewust is. 

Werkgevers moeten zich afvragen of zij bereid zijn 

het risico grotendeels zelf te dragen in ruil voor de 

lagere publieke premie of dat zij kiezen voor een 

daadwerkelijke risico-overdracht, waarvoor een  

hogere premie betaald wordt aan een verzekeraar.  

De keuze die werkgevers moeten maken blijft dan ook 

verzekeren of niet verzekeren, maar de verschillende 

keuzemogelijkheden liggen anders dan veelal 

gedacht.  n

‘Ook bij het UWV zal de 

werkgever uiteindelijk een 

significante premie betalen’


