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dit najaar heeft minister asscher van Sociale zaken & Werkgelegenheid een 
nieuwe verzuimverzekeraar geïntroduceerd: het UWV. de uitvoerder van werkne-
mersverzekeringen wordt een nieuwe partij waar kleine werkgevers hun verzuim-

risico mogen neerleggen. Waarom komt asscher met dit voorstel? Niet omdat 
het verzuimrisico bij kleine werkgevers de afgelopen jaren is toegenomen. ook 
niet omdat kleine werkgevers moeilijk een verzuimverzekering kunnen afsluiten 

en ook niet omdat die verzuimverzekeringen te duur zijn. Waarom dan wel?

eeN NIeUWe 
VerzuimVerzekeraar

H
et UWV was vroeger 
de enige verzuimver-
zekeraar in Nederland. 
Tot nog geen twintig 
jaar geleden had een 
zieke werknemer geen 

recht op loondoorbetaling bij ziekte, 
maar op een uitkering vanuit de 
Ziektewet. De Ziektewetverzekering 
werd uitgevoerd door het UWV en 
werkgevers en werknemers betaal-
den samen de verzekeringspremie. 
Vanwege de alsmaar oplopende 
kosten in de sociale zekerheid is per 
1996 de Ziektewet geprivatiseerd. 
Werkgevers betalen vanaf dat mo-

ment een jaar lang het loon door 
aan hun zieke werknemers. Per april 
2004 is deze periode verlengd naar 
maximaal twee jaar.

priVaat Verzekeren Van 
Verzuim
Werkgevers werden in 1996 gecon-
fronteerd met een aanzienlijke uit-
breiding van het verzuimrisico. Voor 
grote werkgevers viel dit wel mee; 
met een groot aantal werknemers 
is er doorgaans een stabiel en dus 
goed in te schatten verzuimrisico. 
Voor kleine werkgevers ligt dat 
anders. Een werkgever waarvan een 

van zijn drie 
werknemers 
ziek raakt, moet 
immers direct 
een derde van 

zijn personeel missen en wel op-
draaien voor de loondoorbetaling. 
Toch vond het toenmalige, eerste 
paarse, kabinet dat het ook voor 
kleine werkgevers een aanvaardbare 
risicoverzwaring was. Zij schreef in 
haar regeerakkoord dat bij de uit-
breiding van de loondoorbetalings-
verplichting werkgevers voor alle 
werknemers (zonder selectie) een 
betaalbare verzekering af moesten 

twee jaar loondoorbetaling 
voor kleine werkgevers  
een aanvaardbare  
risicoverzwaring?
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kunnen sluiten. Het Verbond van 
verzekeraars stelde het kabinet op 
dat punt gerust. 
 Bij de verlenging van de maxi-
male periode van loondoorbetaling 
bij ziekte in 2004 was er wederom 
geen vuiltje aan de lucht voor kleine 
werkgevers. Private verzekeraars 
boden ook dekking voor het tweede 
jaar van loondoorbetaling bij ziekte. 
Verzekeraars hadden inmiddels 
ervaring met het verzuimrisico en 
moesten volgens de regering goed 
in staat zijn om het ziekengeldrisico 
in te schatten en een adequate pre-
mie te calculeren.

goed toegankelijke markt
Sinds de privatisering van de Ziek-
tewet is er regelmatig onderzoek 
uitgevoerd naar de loondoorbeta-
ling bij ziekte. Ook de verzuimmarkt 
is op verzoek van Sociale Zaken en 
Werkgelegenheid onderwerp van 
onderzoek geweest. Uit een in 2010 
gepubliceerd onderzoek1 bleek dat 
de markt voor verzuimverzekerin-
gen transparant is en dat werkge-
vers het aanbod van verzuimver-
zekeringen duidelijk vinden, ten 
aanzien van zowel prijs als inhoud. 
Een onderzoek2 van eind 2014 liet 
zien dat de gemiddelde premie 
voor een verzuimverzekering inclu-
sief arbopakket tussen de 3 en 3,5 
procent van de loonsom bedraagt. 
Dat is minder dan een werkgever 
in 1994 aan UWV betaalde voor de 
Ziektewet met uitkeringsduur van 
slechts een jaar. 
 Samen met de verzuimverze-
keraars hebben werkgevers en 
werknemers het ziekteverzuim-
percentage teruggebracht van 6,3 
procent in 1994 naar 3,8 procent in 
2014 (cijfers CBS). Al met al lijkt de 
privatisering van de Ziektewet en 
de verlenging van de loondoorbeta-
lingsperiode dus een succesverhaal. 
Waarom moet het UWV de kleine 
werkgever dan te hulp schieten?

aanpassing 
loondoorBetaling
Het ziekteverzuim bij kleine werk-
gevers is met afgerond 2 procent 
lager dan gemiddeld. Toch geeft 
bijna de helft van de werkgevers tot 
en met 25 werknemers aan dat de 
kosten die voortkomen uit ziekte 
en re-integratie niet goed te dragen 
zijn3. Werkgeversorganisaties VNO-
NCW en MKB Nederland denken 

dat bedrijven beter af zijn met ver-
korting van de loondoorbetalingspe-
riode naar een jaar. Diverse politie-
ke partijen hebben aangegeven dat 
de lange loondoorbetalingsperiode 
slecht is voor de economie. Zij stel-
len dat het midden- en kleinbedrijf 
geen personeel meer aan durft te 
nemen vanwege de grote risico’s bij 
ziekte. 
 Asscher wil werkgeverschap 
aantrekkelijker maken. Voor veel 
kleinere werkgevers is het risico van 
loondoorbetaling bij ziekte onaan-
trekkelijk. Het Centraal Planbureau 
(CPB) heeft een voor de minister 
haalbare beleidsoptie gepresenteerd 
in de studie Kansrijk arbeidsmarkt-
beleid. Het CPB stelt daarin dat de 
 loondoorbetaling bij ziekte vooral 
bij kleine bedrijven kan leiden tot ri-
sicomijdend gedrag. Dit resulteert in 
het minder aannemen van personeel 
en bij het aannamebeleid selecteren 
op risico. Bedrijven tot tien keer de 
gemiddelde loonsom zouden vol-
gens het CPB daarom maar één jaar 
loondoorbetalingsverplichting moe-
ten hebben. Het tweede jaar van 
ziekte kan dan gefinancierd worden 
met een sectoraal gedifferentieerde 
premie. Het UWV voert de regeling 
uit en zorgt voor de re-integratie-in-
spanningen in het tweede ziektejaar. 
Op basis van deze uitgangspunten 

schrijft Asscher 
momenteel een 
wetsvoorstel dat 
hij begin vol-
gend jaar aan de 
Tweede Kamer 
wil presente-

ren. Hij zal daar zelf ook nog een 
onderdeel aan toevoegen: de rege-
ling moet vrijwillig zijn. Een kleine 
werkgever moet dan kunnen kiezen 
voor eigenrisicodragerschap van het 
tweede ziektejaar, waarbij er dus 
feitelijk niets verandert ten opzichte 
van de huidige situatie.

geVolgen Voor 
inkomensVerzekeringen
Als het plan van Asscher in wet-
geving wordt omgezet, dan heeft 
dit ingrijpende gevolgen voor de 
markt van inkomensverzekeringen. 
Er komt een knip in de financiële 
verantwoordelijkheid en, misschien 
belangrijker, de re-integratiever-
antwoordelijkheid. Het eerste 
ziektejaar is de werkgever aan zet, 
al dan niet met hulp van een ver-

zuimverzekeraar. Vervolgens neemt 
UWV de re-integratietaak over en is 
er voor de werkgever geen directe 
prikkel meer om de werknemer aan 
het werk te helpen. Dit zal zorgen 
voor een toename van de instroom 
in de WIA. Voor inkomensverzeke-
raars wordt de WGA-eigenrisicodra-
gersverzekering daardoor een nog 
risicovoller product dan het nu al is. 
Werkgevers kunnen ook kiezen om 
het tweede ziektejaar niet bij het 
UWV onder te brengen. Er zal voor 
kleine werkgevers daardoor een 
tweedeling ontstaan. Werkgevers 
kiezen voor sectorale financiering 
van het tweede verzuimjaar en het 
WGA-risico of voor private verze-
kering van het volledige risico van 
loondoorbetaling en WGA-uitkerin-
gen. Verzekeraars kunnen de kleine 
werkgevers dus bedienen met een 
verzuimverzekering met de dekking 
van een jaar of met een volledige 
twaalfjaarsdekking. De aanvullende 
dienstverlening en de re-integratie-
budgetten zullen bij die laatste vari-
ant vanzelfsprekend ruimer zijn dan 
bij de beperkte verzuimverzekering.

slim of slecht plan?
Het is de bedoeling van Asscher om 
met de aanpassingen een slim plan 
te presenteren, waarmee de kleine 
werkgevers geholpen zijn. Als deze 
werkgevers vernemen dat zij bij 
ziekte voortaan slechts één in plaats 
van twee jaar het loon door moeten 
betalen, dan zullen zij zeker vinden 
dat het loondoorbetalingsrisico 
aanzienlijk is verkleind. Het CPB 
stelt dat een publieke verzekering 
doorgaans goedkoper is dan een 
private verzekering en minder ad-
ministratieve lasten kent als gevolg 
van re-integratieverplichtingen. Dit 
geldt echter alleen voor werkgevers 
met veel verzuimschade. De voor-
gestelde regeling kan er dus voor 
zorgen dat werkgevers met veel 
schade hun lasten voor een deel 
op de sector gaan afwentelen. De 
voorganger van minister Asscher, 
Henk Kamp, vond verkorting van de 
loondoorbetaling dan ook een slecht 
plan. Hij stelde dat het risico van 
loondoorbetaling bij ziekte goed 
privaat te verzekeren is voor kleine 
werkgevers en verkorting van de 
periode voor discontinuïteit in de 
verantwoordelijkheid voor beper-
king van ziekteverzuim en WGA zou 
zorgen.

loondoorbetaling bij  
ziekte kan vooral bij kleine 
bedrijven leiden tot risico
mijdend gedrag

»
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andere plannen
De loondoorbetaling bij ziekte be-
staat uit een wettelijke minimum 
en aanvullingen vanuit de (collec-
tieve) arbeidsvoorwaarden. Deze 
aanvullingen kosten werkgevers 
jaarlijks zo’n 3,7 miljard euro. In 
het Najaarsoverleg van 2004 is 
afgesproken om de aanvullingen te 
maximeren, zodat een werknemer 
niet meer dan in totaal 170 procent 
loondoorbetaling gedurende twee 
jaar van ziekte ontvangt. Meer dan 
de helft van de cao’s regelt momen-
teel dat er meer dan dit afgespro-
ken maximum wordt doorbetaald 
bij ziekte. Asscher wil de sociale 
partners weer aan deze afspraak 
herinneren, maar heeft aangegeven 
dat hij niet van plan is om daarbij 
erg streng te zijn. De reden daarvan 
is dat voorgaande kabinetten deze 
aanvullingen die zijn gepresenteerd 
als re-integratiestimulans steeds 
hebben goedgekeurd. Een dergelijke 
stimulans is echter niet nodig, want 
een zieke werknemer die niet mee-
werkt aan zijn re-integratie heeft 
überhaupt geen recht op loondoor-
betaling. Toen de verlenging van de 
loondoorbetalingsverplichting werd 
doorgevoerd, stelde het toenmalige 
kabinet dat het cruciaal was dat de 
bovenwettelijke aanvullingen wer-
den gelimiteerd op 70 procent van 
het loon. Misschien is het dus wel 
een goed plan voor Asscher om op 
dit punt toch wat strenger te zijn.

informatieVoorziening
Ook een goed plan is inzetten op 
informatievoorziening richting 
kleine werkgevers. Deze werkge-
vers lopen een groot financieel 
risico bij de loondoorbetaling, 
maar kunnen zich daarvoor goed 
verzekeren. De verzekeringsgraad 
van kleine bedrijven (tot en met 10 
werknemers) is lager naarmate het 
bedrijf minder ervaring heeft met 
langdurig verzuim. Uit de eerder 
aangehaalde onderzoeken van APE 
en Panteia blijkt dat slechts de helft 
(54 procent) van alle werkgevers 
vindt dat de regels rondom ziekte 
en re-integratie van zieke werkne-
mers duidelijk zijn. Een belangrijke 
reden van het verlengen van de 
loondoorbetalingperiode naar twee 
jaar, namelijk dat werkgevers de tijd 
krijgen om rendement te halen op 
hun re-integratie-inspanningen van 
de eerste periode, wordt door werk-

gevers niet spontaan herkend als 
pluspunt. Misschien moet Asscher 
vaststellen dat de roep om verkor-
ting van de duur van loondoorbeta-
ling bij ziekte is ingegeven door een 
kennisachterstand.

Behoefte
De verlenging van de loondoor-
betaling heeft bijgedragen aan de 
daling van instroom in de arbeids-
ongeschiktheidsregelingen. Doordat 
de directe financiële gevolgen van 
langdurig verzuim verdwijnen, 
zal bij een aantal werkgevers ook 
de interesse in re-integratie van 
langdurig zieke werknemers ver-
dwijnen. Onderzoeken, nota bene 
in opdracht van het ministerie 
van SZ&W, hebben laten zien dat 
werkgevers zich uitstekend privaat 
kunnen verzekeren tegen het risico 
van loondoorbetaling bij ziekte. Die 

private verzeke-
ring biedt voor-
delen doordat, 
anders dan bij 
een sectorale 
regeling via het 
UWV, het finan-
ciële belang 

van re-integratie gedeeld wordt. 
MKB-werkgevers hebben misschien 
niet zozeer behoefte aan verkorting 
van de periode van loondoorbeta-
lingsverplichting bij ziekte en ver-
snippering in de financiële verant-
woordelijkheid, maar wel aan goed 
verzekeringsadvies. En vooruit; 
bij een goed advies wordt ook de 
mogelijkheid van verzekeren bij het 
UWV betrokken.   l

J. (Jeroen) Vluggen
De auteur is adviseur bij Enkwest 
Opleiding & Advies B.V. te Apeldoorn.
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reageren? 
Mail naar beursbengel@nibesvv.nl.

Elk advies is automatiseer-
baar. Liefst giet je dat in  
een model.
Marcel Kalse, directeur 
K&BD Knab in Finance  
Innovation

Integriteit is een combinatie 
van papier (beschrijving 
van beleid, processen, pro-
cedures), gedrag (handelen 
naar de beschrijving) en 
gesprek (steeds opnieuw 
bespreekbaar maken van 
integriteitsissues).
Lisette de Geus en  
Margriet Adema, consultant 
en partner Montae in  
Pensioenvraagstukken

In de organisaties van 
banken en verzekeraars zijn 
onvoldoende prikkels voor 
kwaliteitssturing. Dat is 
vooral te zien in de buiten-
dienst, waar nog steeds een 
hardnekkige verkoopcul-
tuur merkbaar is.
Silvia Janssen, partner  
Oostdam en Partners in am:

Mijn adviseur stuurt mij 
standaard de brieven van 
de maatschappij door, 
zonder enige opmerking of 
advies.
Paulien van Stijn,  
ondernemer in VVP

Van een professionele partij 
als een verzekeraar mag 
worden verwacht dat hij 
niet het private domein 
betreedt ‘omdat het nu 
eenmaal kan en niemand 
gezegd heeft dat het niet 
mag’.
Niek de Jager, partner VC 
Holland in Het Verzekerings-
Archief

de voorgestelde regeling 
kan ervoor zorgen dat werk
gevers met veel schade hun 
lasten deels afwentelen op 
de sector
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