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MarkEting

llereerst de geamakkelijkste wijziging. De 
komst van de Wet Werk en Zekerheid heeft 
ervoor gezorgd dat de WW-uitkeringsduur 
op termijn wordt verkort naar 24 maanden. 

Via een gefaseerde afbouw is dit bereikt in 2019. Deze 
wijziging treft ook de WIA in de vorm van eenzelfde kor-
tere WGA-loongerelateerde periode. U weet wel, de eerste 
en hoge uitkering voor werknemers die nog wel kunnen 
werken of dit op termijn kunnen (WGA 80-100%). Deze 
wijziging zorgt voor twee tegengestelde effecten op twee 
verschillende verzekeringsvormen:
1. De WGA Hiaatverzekering. Deze zal sneller tot uitke-
ring moeten komen en hiervoor zal ingaande 1 januari 
2016 een nieuwe hogere premie gelden. Er is immers 
sprake van een (wettelijke) risicowijziging. 
2. De WGA Eigenrisicodragersverzekering. Deze zal min-
der gaan uitkeren door de kortere periode van de WGA-
loongerelateerde uitkering. Dus een premieverlaging (of 
wellicht een minder sterke premieverhoging). 

inkoMEn

Het is een bijna sinistere datum, 1 januari 2016, helemaal in 
relatie tot de WIA. Want iedere verzekering die ook maar iets 
van WIA in de dekking heeft zitten, zal per deze datum te maken 
krijgen met een wijziging. Het lijkt nog ver weg, maar toch is het 
goed om hier alvast rekening mee te gaan houden.

WW-gat kan 
zomaar extra 
verzekerings-

product worden 

WIA 



WW-gat
Tot zover is het nog wel uit te leggen. Maar 
er speelt nog wat extra’s. Er is sprake van een 
overleg tussen werkgevers en werknemers 
om het WW-gat (van 38 maanden uitkering 
terug naar 24 maanden) te repareren. En 
ook hierbij geldt: als dit voor de WW gere-
pareerd wordt, dan ook voor de WGA. Daar 
is geen discussie over. Ook is er geen discus-
sie over dat deze wijziging niet geldt voor 
het eigenrisicodragen WGA of de bijho-
rende premiedifferentiatie. Het gaat hierbij 
om bovenwettelijke aanvullingen. Niet 
iedere werknemer zal deze aanvulling gaan 
krijgen. Dit zal plaatsvinden per algemeen 
verbindend verklaarde cao. En dat maakt 
het weer lastig. De verzekeraars zullen eerst 
rekening moeten houden met de wettelijke 
wijziging. En dan moeten afwachten welke 
cao’s – al dan niet met terugwerkende 
kracht – worden aangepast. En een adviseur 
Inkomensverzekeringen zal bij de relaties te 
rade moeten gaan om dit tijdig en passend 
geregeld te krijgen. Overigens, het WW-gat 
zou zomaar eens een extra verzekeringspro-
duct kunnen worden.

Tweedeling opheffen
De tweede premieaanpassing per 1 januari 
2016 heeft te maken met de wet BeZaVa 
(modernisering ZW). In deze wet is opge-
nomen dat de nu bekende tweedeling tussen 
WGA-vast en WGA-flex wordt opgeheven. 
Er is dan nog maar één WGA-risico. Dus 
ook één premie in de premiebeschikking 
Werkhervattingskas (Whk) en één premie 
voor de WGA Eigenrisicodragersverze-
kering. Over de jaren 2014 en 2015 is dit 
anders. De werkgever die geen eigenrisi-

codrager is voor de WGA, krijgt op de 
premiebeschikking Whk twee premies 
te zien: WGA-vast en WGA-flex. Is de 
werkgever wel eigenrisicodrager voor de 
WGA, dan is dat alleen voor WGA-vast. 
Dan nog steeds krijgt de werkgever een 
premiebeschikking Whk, maar dan staat 
de premie WGA-vast op nul en wordt 
er een premiepercentage genoemd voor 
WGA-flex. Per 1 januari 2016 verandert 
dat dus als volgt: of de werkgever is voor 
het gehele WGA-risico eigenrisicodrager 
of de werkgever is voor het gehele WGA-
risico publiek verzekerd bij het UWV en 
gaat een gedifferentieerde WGA-premie 
betalen voor dit risico. De premie per 
1 januari 2016 is thans al enigszins te 
bepalen (bij ongewijzigde toe te rekenen 
WGA-instroom): het optellen van de 
premies WGA-vast en flex. 

eerste ziektedag
De premies voor de WGA Eigenrisico-
dragersverzekering is lastiger te bepalen. 
Want daar speelt een lastiger uit te leggen 
bijzonderheid. De minister heeft (onder 
andere als gevolg van een lobby door ver-
zekeraars) bepaald dat eigenrisicodragers 
pas WGA-flex krijgen toegerekend als de 
eerste ziektedag van deze WGA-flex’er ligt 
op of na 1 januari 2016. Deze personen 
moeten dus nog ziek gaan worden en 
vormen hiermee een toekomstig risico. Er 
is aldus geen sprake van een inlooprisico 
voor WGA-flex. Overigens, inloop geldt 
wel voor WGA-vast met een onderscheid 
tussen kleine (geen), middelgrote (weinig) 
en grote werkgevers (alles). Deze kennis 
leidt aldus tot wijzigingen WGA Eigenri-
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sicodragen per 1 januari 2016. Allereerst is 
er een acceptatiebeleid. Wil de verzekeraar 
losse WGA-polissen of alleen in die situaties 
dat het risico van de WIA-wachttijd van 
104 weken ziekte ook is verzekerd? En is 
ziekte dan enkel de verzuimverzekering 
of is ziekte dan ook de ZW en daarmee 
ZW eigenrisicodragen? Het kan zijn dat 
verzekeraars deze combinaties gaan eisen. 
Of een premieverhoging voorstellen, zodat 
het loskoppelen minder interessant is. Het 
is zaak om hier nu al rekening mee te gaan 
houden en momenteel niet al te langlopende 
verzuimverzekeringen te gaan sluiten. 

Uitbreiding risico
De premieaanpassing WGA Eigenrisico-
dragersverzekering heeft te maken met 
de uitbreiding van het risico. De verzeke-
raars verzamelen momenteel statistische 
data voor het bepalen van deze premies. 
Gehoopt mag worden dat medio 2015 de 
voorstellen zullen komen. Want per  
1 september 2015 volgt het UWV met de 
premieparameters Whk en vóór 1 oktober 
2015 moeten de keuzes gemaakt zijn. 
Het worden drukke tijden, waarin vele 
vragen op u af zullen komen. De nieuw 
opgericht beroepsvereniging van inko-
mensadviseurs NVIA kan uw steun en 
toeverlaat worden via een speciaal ingerichte 
telefonische helpdesk. Met neutrale visie en 
antwoorden. 
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