
 

                                                

Premieontwikkeling Vervangings- en Participatiefonds 
 
Door Bé keizer, senior beleidsmedewerker VOS/ABB 
De premieontwikkeling van het vervangings- en participatiefonds (Vf/Pf) vergt 
een afzonderlijke beschouwing. Er is een bijzondere ontwikkeling aan de orde, 
die we hier apart in kaart zullen brengen.  
 
De bevriezing van het personeelsbestand van 5 juli 2006 dat op dat moment 
gedeclareerd werd bij het ministerie is het bestand dat onder de verplichte 
verzekering van het VF valt. Personele mutaties betekenen vanaf dat moment dat 
verandering van werkgever leidt tot het niet langer verplicht verzekerd zijn van de 
werkgever voor de betreffende werknemer. Voor die werknemer is de werkgever dan 
eigen-risicodrager geworden, maar het is wel mogelijk om voor deze werknemer 
weer een vrijwillige verzekering aan te gaan bij het VF. De premie van deze vrijwillige 
verzekering werd aanvankelijk op 2,5% gesteld, maar is sinds 1 oktober 2007 op 
3,5% vastgesteld.  
 
De verandering van werkgever blijkt in het schooljaar 2006-2007 zo’n 10% te 
bedragen, terwijl van dit bestand zo’n 75% weer aangemeld wordt bij het VF voor de 
vrijwillige verzekering (gegevens van het VF). Voor zo’n 25% van dit bestand wordt 
kennelijk een verzekering bij het Risicofonds gezocht dan wel wordt het risico voor 
eigen rekening genomen. In dat laatste geval betekent het dus dat er wel kosten 
worden gemaakt die dan ook nauwkeurig door de werkgever zelf in de gaten 
gehouden dienen te worden.  
 
Uitgaande van de wijziging van werkgever van 10% per jaar betekent het dat globaal 
het volgende plaatje ontstaat: 
 
Situatie per begin schooljaar1 

  2006-2007  2007-2008
 2008-
2009 

verplicht verzekerd 100,0 90,0 81,0
vrijwillig verzekerd 0,0 7,5 14,3
totaal verzekerd bij 
VF 100,0 97,5 95,3
niet verzekerd of bij 
Risicofonds 
verzekerd 0,0 2,5 4,8
 
Forse groei niet-of-vrijwillig verzekerd 
De situatie per 1 januari – medio het schooljaar - is in redelijkheid vast te stellen op 
de helft van de ontwikkeling. De mutaties zijn aan het begin van het schooljaar het 
omvangrijkst zodat het alleszins aannemelijk is dat per 1 januari de helft van de 
overgang van verplicht naar vrijwillig heeft plaats gevonden. Voor de bepaling van 
wat dit betekent voor de te betalen premie gaan we uit van de gemiddelde situatie. 
Daarenboven gaan we er vanuit dat de kosten van het niet-verplicht verzekerde 

 
1 In deze analyse wordt het aandeel vrijwillig verzekerden op basis van de eigen middelen per 31 juli 2006 buiten 
beschouwing gelaten. Wanneer dit wel meegenomen zou worden zou dit alleen maar leiden tot resultaten in de 
berekeningen die wat de feitelijke premiedruk betreft, iets gunstiger uitvallen voor de werkgever.  



 

                                                

personeel voor vervanging van ziekteverzuim ten hoogste gelijk zijn aan die van de 
vrijwillige verzekering (anders is het simpelweg voordeliger om de vrijwillige 
verzekering af te sluiten). 
Dat geeft per  
   Verplicht vrijwillig/anders/niet verzekerd 
1 januari 2007: 95,0%    5,0%  
1 januari 2008: 85,5%  14,5% 
1 januari 2009: 76,9%  23,1% 
 
Dalende premiedruk fondsen 
De premies voor de schooljaren 06-07 zijn nogal aan wisseling onderhevig geweest 
zoals onderstaand overzicht duidelijk maakt. Daarbij gaan we uit van de totaalpremie 
die geldt voor de verplicht verzekerde werknemer. 
 
Premie per   verplicht vrijwillig 
1 augustus 2006: 8,83%  2,50% 
1 januari 2007: 7,59%  2,50% 
1 mei 2007:  6,97%  2,50% 
1 oktober 2007: 7,59%  3,50% 
1 februari 2008: 8,31%2  3,50% 
Voor de periode na 1 februari 2008 worden de premies gelijk gehouden. 
 
Omgerekend naar schooljaar naar rato van het aantal maanden dat de betreffende 
premie van toepassing is, geeft dit het volgende resultaat: 
   Verplicht Vrijwillig 
Schooljaar 06-07: 7,95%  2,50% 
Schooljaar 07-08: 7,89%  3,33% 
Schooljaar 08-09: 8,28%  3,50% 
 
De gemiddelde premiedruk voor een werkgever is op deze wijze te bepalen als de 
premiedruk naar rato van het verplichte en het vrijwillige/anders/niet verzekerde deel. 
Dat geeft als resultaat een gemiddelde premiedruk medio het schooljaar: 
 

2006-2007 
 2007-
2008  2008-2009

7,68% 7,23% 7,18% 
 
Hieruit blijkt dat de premiedruk voor het schooljaar 07-08 bij benadering 0,45% lager 
is dan voor het schooljaar 06-07. Deze premiedruk is gebaseerd op het bijdrage-
inkomen en voor de bepaling van het effect op de GPL vindt een omrekening plaats. 
Dit leidt tot een effect op de GPL van 0,3%. Van een verdere verlaging in het 
schooljaar 08-09 is nauwelijks sprake (0,05%), vooral omdat rekening is gehouden 
met een hogere premie voor de verplicht verzekerden in relatie met de relatief hogere 
kosten. Bovendien wordt de overgang van verplicht naar niet-of-vrijwillig verzekerd 

 
2 Het blijkt dat de kosten van vervanging bij het verplicht verzekerde bestand relatief stijgen. De oorzaak daarvan 
hangt naar verwachting met name samen met de inschatting dat het minder mobiele deel van het 
verzekerdenbestand een hoger ziekteverzuim heeft. Dat zorgt dus ook voor een stijging van de premie die 
vastgesteld wordt voor het bestand met verplicht verzekerden. De premie voor dit deel is voor 2008 vastgesteld 
op 8,31% met ingang van 1 februari 2008. Dit betekent op jaarbasis voor 2008 een premie van 8,28%. 



 
per 1 januari 2009 naar verwachting stopgezet in verband met de pilot 
Vervangingsfonds. 
 
Opslag in GPL 
De voorgaande exercitie maakt tevens duidelijk dat de bepaling van de gemiddelde 
premie van het VF geen simpele zaak is. Het is ook niet duidelijk hoe het 
departement deze berekeningen maakt en omrekent naar de mutatie van de GPL. 
In elk geval is duidelijk dat de kosten van ziektevervanging in relatie tot de 
voorgaande wijze van bepaling van de premiedruk voor de gemiddelde werkgever 
geen lastenverzwaring met zich brengt maar eerder een lastenverlichting.  
Ook hierbij geldt de waarschuwing: het gaat hier om gemiddelden, elke werkgever 
wordt met klem aangeraden de kosten in de eigen situatie op analoge wijze in kaart 
te brengen. Dat kan betrekkelijk eenvoudig door de premielasten van de verplicht 
verzekerden plus de eventuele malus op te tellen bij de premielasten van de vrijwillig 
verzekerden en/of de kosten van de anders of niet verzekerden. Deze last kan in 
relatie gebracht worden tot de totale rijksinkomsten en dat geeft de ‘premiedruk’ weer 
van de ziektevervanging. 
 
De ontwikkeling van de premie van het PF is minder aan verandering onderhevig. 
Deze is sinds 1 januari 2007 op 2,06% gesteld en wordt per 1 januari 2008 verlaagd 
met 0,55% tot 1,51%. Deze verlaging komt omgerekend naar de GPL neer op een 
effect van bijna 0,4% verlaging. 
 
Totale premiedruk 
Het voorgaande leert dat de daling van de premiedruk van VF en PF samen zo’n 
0,7% van de GPL kan bedragen. Maar voor een deel is dit reeds verwerkt zijn in de 
indexering van de GPL. In de GPL voor 06-07 is in april 2007 een correctie van 
+0,53% verrekend met een daling van 0,53% van de opslag voor de premie VF 
waardoor geen achterafcorrectie van de GPL 06-07 meer hoefde plaats te vinden. 
Voor de GPL voor 07-08 is vervolgens nog een verdere daling doorgevoerd van 
0,19% van de opslag VF/PF. Waarop de daling van 0,53% plus de 0,19% precies is 
gebaseerd en hoe die berekening exact is gemaakt is niet bekend.  
Wel is bekend dat de geraamde opbrengst voor het VF van de premie over 2007 
overeenstemt met de opslag op de GPL. Maar daarbij is nog geen rekening 
gehouden met de verhoging van de premie die per 1 oktober 2007 heeft plaats 
gevonden (van 6,97% naar  7,59%). Bij de komende indexering is het van belang 
hier nog nadere informatie over te krijgen. 
 
Het is nu even afwachten hoe de wijziging van alle premies doorwerkt in de bijstelling 
van de GPL die rond 1 april 2008 bekend wordt. Daarbij moet er rekening mee 
worden gehouden dat de salarisverhoging en de verhoging van de 
eindejaarsuitkering betekent dat de premieopbrengsten daardoor ook toenemen. 
Indirect veroorzaakt dat dus ook verhoging van de premiedruk. Mede daardoor is het 
nogal lastig het totale effect van de premiedruk goed te ramen. 
 
Zodra de nadere informatie van het ministerie over de bijstelling van de GPL 
beschikbaar is, komen we hier nog op terug. 
 
Informatie: Bé Keizer, 0348-405251, bkeizer@vosabb.nl  
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