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Sociale verzekeringen zijn door de overheid collectief verplicht gesteld. De overheid bepaalt de
verzekeringsvoorwaarden en stelt de premie vast. Bij de vaststelling van de premie wordt niet
gekeken naar het individuele risico. Sociale verzekeringen berusten op solidariteit, de premie
wordt geheven naar draagkracht. Niemand kan uitgesloten worden, iedereen wordt geaccepteerd.
Bij sociale verzekeringen onderscheiden we werknemersverzekeringen (voor mensen in loondienst)
en volksverzekeringen (voor iedereen).
- Werknemersverzekeringen:
Werkloosheidswet (WW)
Wet verlenging loondoorbetaling bij ziekte (Wvlz)
Ziektewet (ZW)
Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA)
- Volksverzekeringen:
Algemene Ouderdomswet (AOW)
Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) *)
Algemene nabestaandenwet (Anw)
Algemene Kinderbijslagwet (AKW)
Bij particuliere verzekeringen beslist iedereen zelf of hij zich verzekert en bij welke maatschappij.
Er is geen acceptatieplicht, verzekeringsmaatschappijen mogen klanten weigeren. De premiehoogte
wordt bepaald door het individuele risico.
Per 1 januari 2015 vervalt de AWBZ en vallen delen ervan onder de Wet maatschappelijke
ondersteuning (Wmo), de Zorgverzekeringswet (Zvw) en de Wet langdurige zorg (Wlz).

ZORGVERZEKERINGSWET (Zvw)
De zorgverzekeringswet (Zvw) heeft zowel kenmerken van een sociale verzekering als van een
particuliere verzekering.
Iedereen is verplicht om de basisverzekering af te sluiten. Het ziektekostenstelsel is gebaseerd op
solidariteit. De premie is deels inkomensafhankelijk en mensen met een laag inkomen krijgen van de
overheid een zorgtoeslag als bijdrage in de premie voor de zorgverzekering. De overheid heeft aan de
zorgverzekeraars een acceptatieplicht opgelegd en premiedifferentiatie is niet toegestaan. Iedere
verzekerde die zich aanmeldt, moet voor het basispakket tegen dezelfde premie worden geaccepteerd.
Er is dus geen risicoselectie.
De basisverzekering dekt niet alle medische kosten. Omdat veel mensen risico-avers zijn en geen
onnodig risico willen lopen, sluiten zij aanvullende verzekeringen af. Aanvullende verzekeringen zijn
particuliere verzekeringen. De hoogte van de premie voor aanvullende verzekeringen hangt af van het
verwachte aantal uitkeringen en van de hoogte van het gemiddelde bedrag per uitkering.

