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Premies 6b n6b
'Stel ontslagrecht
mbtenaren ter

WGA dwi n$ werk

Lagere tarieven door privatisering WGA Arbeidsrechtadvocate Mirjam de Blécourt:

Miriam de Blécourt-Wouterse houdt niet van half werk.

De arbeidsrechtadvocate van advocatenkantoor Baker

& McKenzie vindt dat werkgevers te allen tijde moe-

ten investeren in hun medewerkers. langer dooruerken
hoort een vrije keuze te zijn. Hoe denkt ze over andere

actuele thema's?
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$ver tot actie
Méér premie betalen voor de regeling Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidson-
geschikten (WGA)? 0f nÍ privaat verzekeren en duizenden euro's besparen? Voor

veel werkgevers is dit jaar op Prinsjesdag hierover geen klare taal gesproken.Voor de

kenners is het echter duidelijk. Het besluit tot privatisering van de WGA-regeling

wordt pas in 2010 genomen. Maar het is in veel gevallen juist nÍ al zeer aantrek-

kelijk om de zaken anders te regelen.
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gewaarschuwd. De premies voor de

\íGA (de regeling voor werknemers

die tussen de 35 en 80% arbeidson-

geschikt ztjn of volledig maar niet

duurzaam arbeidsongeschikt zijn)

schieten omhoog. Voor werkgevers

kan die premieverhoging flink in de

papieren lopen. Zelfs voor kleinere

bedrijven gaat het vaak om duizen-

den euro's per jaar.

Het kabinet concludeert dat er geen

andere mogelijkheid is dan de pre-

mies in 2010 flink aan te passen.

Tegelijkertijd ontstaat er meer ruimte

voor private partijen, zoals verzeke-

raars, om rechtstreeks met werkge-

vers zaken te doen. Dat laatste biedt
kansen voor de werkgever. Nu kan

immers zelf worden bepaald wie het

risico gaat verzekeren.

Hogere premies
\íat is de reden dat de premies zo

omhoog zullen schieten? Net als alle

premies bij USíV geldt ook voor de

ïflGA-premie het omslagstelsel. Dit
betekent dat de premieopbrengsten

in een bepaald jaar voldoende moe-

ten zijn om ook de lasten van dat
jaar te kunnen financieren. IJWV
verwacht hogere uitkeringslasten in
2010 omdat er steeds meer \fGA-
gerechtigden zijn en omdat de gemid-

delde uitkering oploopt.

Inmiddels is ook duidelijk gewor-

den dat de \íGA-premie voor 2009

te laag is vastgesteld en dat de uit-
keringskas leegloopt. Als dat ook
gecompenseerd moet worden, zullen

de premies ook de komende jaren

verder stijgen.

Mirjam de Blécourt-Wouterse geniet

bekendheid in Nederland. Dat komt
vooral door de'Blécourt-methode':
toen Compaq met Digital fuseerde,

kwam zij met het plan alle mede-

werkers te ontslaan en vervolgens

opnieuw te laten solliciteren. Zo kon
een groot deel van de medewer-

kers worden behouden. Veel bedrij-
ven gebruiken inmiddels de Blécourt-
methode. Vooral degenen die zich op
hun corebusiness willen richten. De

Blécourt maakt zich daarnaast hard

voor de positie van vrouwen in de

top van het bedrijfsleven. Dat is vol-
gens haar nog steeds overwegend een

mannenbolwerk.

Dichttimmeren
Privatisering van de sociale zeker-

heid? Voorzichtigheid is geboden,

is het devies van De Blécourt. Haar
lijkt het een lastige klus. "\Terkgevers

zijn erbij gebaat, maar de keerzijde

is dat privatisering tot hoge premies

kan leiden. \íe kunnen de markt
immers niet beheersen. In het ergste

geval moet de minister van Financiën

bijspringen wanneer het economisch

minder gaat. Als je de sociale zeker-

heid wilt privatiseren, dan moet je

alles goed dichttimmeren."

Donner dat iedereen zomaar langer
door moet werken. Er zlin beroepen

denkbaar die te zwaar zijn om na je

65e vol te houden. Langer doorwer-
ken moet een eigen keuze zijn. Wat

mij betreft is de eerste prioriteit: jon-

geren aan het werk helpen."

lnvesteren in
mensen
'Werkgevers moeten te allen tijde in
hun mensen investeren, stelt De BIé-

court. Al is het verstandig daar gedu-

rende economische hoogtijdagen de

nadruk op te leggen. "In crisistijden
is er wellicht minder geld, maar wel

meer tijd om medewerkers te scho-

len. Vooral als er minder orders bin-
nenkomen. Daarom ben ik een voor-

stander van de deeltijd-W!7. Maar
deze aanpak is niet houdbaar als een

crisis jaren aanhoudt."
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Eigenrisicodrager
Gezien de premiestijging is het de

moeite waard in kaart te brengen wat
voor uw bedrijf de gevolgen zíjn als

u besluit per 1. januari of per 1 juli
2010 eigenrisicodrager te worden. Bij

[fWV betaalt de werkgever een basis-

premie en een gedifferentieerde pre-

mie voor de \X/GA. Voor de \7GA-
premie bestaat de mogelijkheid om

eigenrisicodrager te worden.'Wan-
neer de werkgever eigenrisicodrager

is, neemt hij de kosten van tien jaar

uitkering aat deze werknemers over
en herverzekert deze kosten bij een

private partij.
Voor een ondernemer die geen \íGA-
instroom en ook geen langdurig zie-

ken heeft gehad, is het vaak financieel

gezien zeer interessant eigenrisico-

drager te worden. Dat hangt overi-
gens ook samen met de omvang van

het bedrijf en de huidige premie. Een

ander voordeel van eigenrisicodragen

is dat de premies van verzekeraars

stabieler zijn dan die van [JWV.

Op 11 september 2009 maakte de

regering bekend dat de minimum-
premie van bedrijven met een loon-

som tot € 730.000,- per 1 januari

2010 stijgt met maar liefst 118%.

Kansen werkgever
Het eigenrisicodragerschap voor de

\7GA kan, zoals gez.egd, jaarlijks op

1 januari of op 1 juli worden aange-

gaan. De aanvtaag daartoe moet 13

weken voor de beoogde ingangsda-

tum bij de Belastingdienst binnen zijn,

dus voor 1 oktober of voor 1 april.

Bij het aanvragen van een verzekering

om eigenrisicodrager te worden, is het

mogelijk de verzekeraar te machtigen

om de aanvraag bii de Belastingdienst

voor u in te dienen.
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Geen alternatief
Tegen het huidige pensioenstelsel

heeft De Blécourt weinig. "I7aarom
zouden jongeren niet voor ouderen

betalen? De jongeren van nu zijn de

ouderen van de toekomst. Zij komen

vanzelÍ aan de beurt." Van het hui-
dige stelsel afstappen, is zelfs onver-

standig, stelt de advocate. "'We heb-

ben geen goed alternatief. En ik vind
dat je degenen die nu aan hun pen-

sioen toe zijn dit niet kunt ontzeggen,

omdat het nu'even' niet uitkomt."
Een van de manieren om toene-

mende lasten door de vergrijzing op
te vangen, is langer doorwerken. De

Blécourt is daar in principe niet op
tegen. Wel vindt ze dat niet voor alle

beroepsgroepen dezelfde regels moe-

ten gelden. "Ik kan me niet helemaal

vinden in het beleid van minister

Wat De Blécourt opvalt
aan de Miljoenennota
"lk ben verbljsterd door twee
zaken. AllereeÍst dat er veel te
welnlg woÍdt geïnvesteerd ln
schollng van jongeren. We ziJn

hard op weg om gÍote gÍoepen

jonge mensen te laten vastlo
pen ln de aÍbeidsmaÍkt. Dat zou

besllst anders moeten. Verder ls
de beschermlng van ambtenaren

onbegdjpeliJk. lk denk dat het
eenvoudlgeÍ en goedkoper is om

ambtenarenontslagrecht gelilk
te stellen met het bedrijfsleven.

Dat verschll ls nu veel te gloot.
Dat ldee ls wat mï betreft achter-

haald. Je kunt nlet van ledereen

offers vragen en ambtenaÍen vol-

ledlg ontzien."ffi
1995
ln 1995 vindt de oprichting van
de Achmea Groep plaats, die par-
ticipeert in de Europese holding
Eureko. Centraal Beheer vormt
hier een onderdeel van.

1999
De overheid komt met een plan
van aanpak voor de WAO, met
als doel een daling van 16.O0O
arbeidsongeschiKen per jaar.

2000
Centraal Beheer krijgt een nieuwe
achternaam en heet voortaan
Centraal Beheer Achmea.
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