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Verzekeringsprofessionals over de trends in hun vakgebied

UITSTEL SAMENVOEGING
WGA LEVERT NIETS OP
MINISTER ASSCHER VAN SOCIALE ZAKEN WIL DE WGA-SAMENVOEGING EEN JAAR UITSTELLEN. DAT IS

INGEGEVEN DOOR EEN STERKE LOBBY VANUIT DE INKOMENSVERZEKERAARS. MAAR UITSTEL LEVERT OP

ZICHZÊLF EIGENLIJK NIETS OP, VINDT DE NEDERLANDSE VERENIGING VAN INKOMEN ADVISEURS (NVIA).

Peter Abelskamp

Voorzitter NVIA

e inkomensverzekeraars zijn blij met dlt uitstel, omdat

ze hiermee kunnen komen tot een betere analyse van

de door UWV aangeleverde gegevens en het optimali-

seren van de re integratie van werknemers díe nÍet meer in

dienst zijn van werkgevers Aon reageerde hierop al dat deze

beslissing de werkgevers veel geld gaat kosten: zij betalen

hierdoor gedwongen een jaar langer een hoge WGA-flex-premie

De NVIA is van mening dat uitstel op zích niets oplevert Het

grootste probleem van verzekeraars zit in de unfaire concurren

tie met het UWV zeg maar de haperingen van het hybride

stelsel Als de minister dat oplost, is uitstel van de samenvoe-

ging van WGA-vast en flex niet nodig En andersom: uitstel

heeft geen zin als je dat niet oplost En waar Aon vooral de

noodklok luidt voor de grote werkgevers, ziet NVIA veel van haar

leden tegen problemen aanlopen in het MKB-segment Daar

speelt ook nog eens de roep van MKB Nederland om de ZÍekte-

wet-periode terug te brengen naar 1jaar. Wat ons betreft moet

de minÍster nog eens goed nadenken over zijn voornemen

WISSELVALLIGE BESLUITVORM ING
Waar de inkomensadviseurs het meest last van hebben, is de

wisselvalligheid van de besluitvorming op dit dossier. Een gedegen

adviseur heeft voor zÍjn klant een koers uitgezet naar het jaar 201ó,

gerÍcht op het samenvoegen van WGA vast en -flex tot één dek-

king, en dit advies kan ineens in de prullenbak. Heel veel WGA-ei-

genrisicodragersverzekeringen hebben een afloopdatum van 1

januari 201ó En wat is dan nu wijsheid als dat uitstel er komt?

Enkele voorbeelden:

ten werkgever heeft een WGA eigenrisicodragersverzekering

Deze WGA polis is per l januari 2015 qua premie fors verhoogd,

maar omdat de wetgeving per 1 januari

2016 zou worden aangepast, heeft de

adviseur het advies gegeven om de

verhoging te accepteren, om zo toe te

werken naar een passende oplossing per

1-1-2016 Met de verschuiving tot 2017

wordt de relatie opgescheept met nog

een jaar premieverhoging Of toch maar

terug naar het UWV maar dan op vrijWilli-

ge basis waardoor de werkgever daar drie

jaar moet blijven?

Een ander voorbeeld betreft de eis van

verzekeraars om tot combidekkingen te

komen Verzuim is verzekerd bij verzeke-

raar A, WGA ERD bij verzekeraar B, met

afloopdatum 1 lanuarí 201ó Het advies

van de adviseur is gericht op het combi-

neren van deze dekkingen bij één verze-

keraar, maar door het jaar uitstel hebben

de verzekeraars hun productaanbod nog

niet gereed Wat is wijsheid? Alles naar A

of alles naar B? Of het zo laten en een

jaar afwachten? Wat wijsheid is, hangt

voor een groot deel af van de producten

en diensten waarmee de verzekeraars

gaan komen, maar ook de acceptatie-ei-

sen dÍe gesteld gaan worden. Het jaartje

uitstel helpt hÍerbij totaal niet: de verze-

keraars kunnen hun propositie nog even

onder de pet houden (uit onvermogen of

concurrentie-oogpunt?) en dêarmee de

adviseurs én werkgevers zonder een

inkijkje in hun visie keuzes laten maken.

Die misschien later nlet de juiste keuzes

blijken te zÍjn: verkeerde verzekeraar,

HET GROOTSTE PROBLEEII VAT{ VERZEKERAARS
ZIT IN DE UNFAIRE COI{CURREI{TIE IIET HEÏ UWV

52 : NUMMER l1



verkeerde combinêtie van dekkingen, niet de goede re-integrê-

tiepartlj De NVIA pleit er bij de verzekerêars voor om zo snel

mogelijk te komen met een heldere strategie. Details hoeven

dan nog niet klaar te zijn, als de koers maar duidelijk is

UITLEGGEN EN INREGELEN
Maar ook het ministerie ontkomt niet aan een kritische noot: de

NVIA heeft in een open brief aan de minister haar visie gegeven

en aandacht gevraagd voor de rol van de adviseurs op het

Ziektewet- en WGA-domein Want al die elkaar opvolgende

wijzigingen en correcties moeten allemaal wel uitgelegd kunnen

worden en tijdig ingeregeld kunnen worden De adviseur Inko-

mensverzekeringen staêt telkens weer voor een voldongen feit

en heeft het maar uit te leggen aan zijn relaties Wij maken ons

er hard voor om een rol te krijgen in de aanloop naar besluitvor-

ming, op de inhoud maar ook voor de praktlsche gevolgen in het

adviestraject. De sociale zekerheid is de afgelopen jaren zo

ingrijpend gewijzigd, dat nog maar weinigen alle details weten

en snêppen hoe zaken in elkaar grijpen. En het moet nlet alleen

vanuit een eigen wetgevingsdomeln bekeken worden. Beslissin-

gen in de sociale zekerheid treffen bijna altijd rond 350 000

werkgevers en diens inkomensverzekerlngen En van standaar-

disatie is in de verzekeringsmarkt geen sprake

TRANSITIEVERGOEDING
Een nieuw probleem is de transitievergoeding, nieuw in de Wet

Werk en Zekerheid Ook bil einde dienstverband van een langdu-

rig zieke moet door de werkgever een transitievergoeding be-

taald worden. Of de werknemer nu wel of niet kan werken, een

ontslagvergunning via UWV leidt automatisch tot deze vergoe-

ding. Dit valt werkgevers rauw op hun dak; ze hebben kosten

gemaakt voor re-integratie en dan moeten ze ook nog financieel

afscheid nemen Dit valt voor een werkgever vooralsnog niet te

verzekeren, maar is voor hem wel een kostenpost

Een actueel onderwerp is de Participatiewet en de Banenaf-

spraak: werkgevers gaan arbeidsbeperkte werknemers aanne-

men, tegen minimumloon of CAO-loon

De bedoeling is dat eÍ in de looP van

enkele jaren (tot 2025) op deze wijze

125.000 nieuwe banen komen De werk-

gevers nemen ze aan (al dan niet ver-

plicht), maar hiermee ontstaat meteen

het private verzekeringsprobleem Het zijn

dan immers werknemers op de loonlijst,

met een minimumloon, maar een lagere

arbeidscapacitelt. Dit verschil wordt opge-

vangen door een loonkostensubsidie, dus

de werkgever heeft een financiële tege-

moetkoming Maar op welke inkomensver-

zekeringen moeten deze werknemers

worden aangemeld? En als er sprake is

van premievrijstelling bij arbeidsonge-

schiktheid op pensioenverzekeringen, hoe

werkt dat dan? Deze vragen zijn nog lang

niet allemaal beantwoord, omdat de

wetgever hier niet over nadenkt en de

verzekeraars te laat reageren

De vraag is of met Permanent Actueel zijn

vanuit de Wft eisen voldoende kwaliteit

gewaarborgd wordt. De NVIA is van

mening van niet. Zolang de inkomensver-

zekeringen niet met'liefde voor het vak'

behandeld worden, zal het product-advi-

seren blijven Terwijl werkgevers behoefte

aan een integr:ale aanpak En deze inte-

grale aanpak kan alleen bereikt worden als

de politiek ook de belangrijke rol van de

adviseur inkomensverzekering betrekt in

de besluitvorming Want nogmaals: het

moet allemaal wel uitgelegd en uitgevoerd

kunnen worden, I
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