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ACTUARISSEN

‘Verzekeraar
kansloos in
concurrentie
met UWV’
Cor de Horde
Amsterdam
Particuliere verzekeraars zijn in
het nadeel ten opzichte van het
semi-overheidsbedrijf UWV bij
het verkopen van polissen voor arbeidsongeschiktheid, stelt het Actuarieel Genootschap (AG) in een
maandag te verschijnen studie. De
huidige regels zitten zo in elkaar,
dat het UWV in de meeste gevallen
goedkoper is.
Als de overheid de regels niet verandert, is voor het huidige stelsel
‘geen rooskleurige toekomst weggelegd’, aldus het AG. ‘We constateren dat er geen “level playing field”
is’, aldus Jeroen Breen, directeur
van het genootschap.
Sinds 2006 kunnen werkgevers
de wettelijke plicht om (gedeeltelijk) arbeidsongeschikte werknemers nog jarenlang door te betalen, verzekeren bij een private
verzekeraar. Het idee was dat in
het uitkeringsbedrijf UWV alleen
de werkgevers achterblijven die
privaat bijna onverzekerbaar zijn.
De laatste jaren gebeurt het omgekeerde. Afgelopen najaar meldde het UWV al dat het marktaandeel van de private partijen met 5
procentpunt is gedaald naar 45%.
Dat komt volgens het AG door de
manier waarop het stelsel in elkaar
zit. Een werkgever die nu een particuliere verzekering heeft, kan terug naar het UWV en zijn oude arbeidsongeschikten achterlaten bij
de oude verzekeraar. Bij het UWV
komt hij ‘schadevrij’ binnen en
krijgt een lage premie. Maar een
werkgever die de omgekeerde weg
bewandelt, moet wel een afkoopsom voor de oude groep betalen.
Een ander probleem is dat er te
weinig wordt gekeurd om mensen volledig en voor altijd arbeidsongeschikt te verklaren. Het UWV
is de enige instantie die dat mag
doen, maar doet dat te weinig, aldus Breen. ‘Die herkeuringen zijn
er in de praktijk niet.’ Voor verzekeraars is dat een tegenvaller, want de
‘duurzame’ gevallen zijn sowieso
voor rekening van het publieke stelsel. Zolang ze dat stempel niet hebben, moet de verzekeraar betalen.
Particuliere verzekeraars hebben hun premies fors verhoogd of
de markt helemaal verlaten, nadat
ze enorme verliezen hebben geleden. Die verliezen komen deels
doordat verzekeraars bewust een
lage premie hebben gehanteerd
om marktaandeel te veroveren en
deels door het gebrek aan herkeuringen.

Het marktaandeel
van private partijen
is gedaald met
5 procentpunt
naar 45%

