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Inleiding en samenvatting 
 

1 Inleiding en samenvatting 

 
 

1.1 Inleiding 
 
De Juninota financiële ontwikkelingen UWV-fondsen 2008-2009 (Juninota) geeft de actuele 
inzichten weer in de te verwachten ontwikkeling van de programmakosten en de uitvoeringskosten 
UWV in 2008 en 2009. De publicatie dient verschillende, maar wel onderling samenhangende, 
doeleinden: 
• De Juninota levert actuele verwachtingen over de ontwikkeling van de programmakosten UWV, 

die gebruikt worden als referentiepunt voor de control op die programmakosten en voor 
effectberekeningen van nieuw beleid en nieuwe wetgeving. 

• De prognoses in de Juninota zijn zodanig uitgewerkt en gedocumenteerd, dat zij het Ministerie 
van SZW en via SZW het CPB en het Ministerie van Financiën van basismateriaal voorzien voor 
de voorbereiding van de Rijksbegroting en de Macro Economische Verkenningen. In het 
bijzonder bevat de nota basismateriaal voor berekeningen ten behoeve van de budgettaire 
ijklijn sociale zekerheid binnen de rijksbegroting en voor de berekening van het EMU-saldo, 
waarin de uitgaven en inkomsten voor de werknemersverzekeringen een substantiële rol 
spelen. Daarnaast financiert de begroting van SZW de uitgaven voor de Wajong en de 
Toeslagenwet en worden de betrokken artikelen in de komende SZW-begroting mede 
gebaseerd op de raming in deze Juninota. 

• De prognoses in deze Juninota worden, op basis van een wettelijke verplichting, voor een 
aantal UWV-fondsen vertaald in adviezen voor de hoogte van de betrokken premiepercentages 
2009. Het gaat om de premiepercentages voor het Arbeidsongeschiktheidsfonds (Aof), het 
Algemeen Werkloosheidsfonds (AWf) en het Uitvoeringsfonds voor de Overheid (Ufo). 

 
Vanwege de bovengenoemde gebruiksdoelen ligt de nadruk in de Juninota vooral op de 
ontwikkeling van de programmakosten UWV (uitgaven en verplichtingen voor uitkeringen, sociale 
werkgeverslasten, re-integratiebudgetten e.d.) en de onderbouwing daarvan. Deze 
programmakosten maken in 2008 ongeveer 92% uit van de totale UWV-lasten. De resterende 8% 
bestaat uit de uitvoeringskosten UWV. 
 
In dit inleidende hoofdstuk worden achtereenvolgens de belangrijkste uitgangspunten en resultaten 
van de diverse prognoses besproken. Ook bevat het hoofdstuk de premie-adviezen. De prognoses 
worden, gebundeld per wet en/of UWV-fonds, meer in detail besproken in de vervolghoofdstukken. 
 
Bij de ramingen van de volume- en financiële ontwikkelingen van de verschillende fondsen is 
gebruik gemaakt van de in mei beschikbare statistische en financiële gegevens. Bij de prognoses 
van de volume- en financiële ontwikkelingen van de fondsen over 2008 en 2009 zijn de macro-
economische prognoses van het Centraal Planbureau (CPB) als uitgangspunt genomen. De 
ramingen van het CPB zijn afkomstig uit het Centraal Economische Plan 2008 (CEP 2008). 
 
De uitvoeringskosten UWV 2008 zijn ontleend aan het door de Minister van SZW goedgekeurde 
UWV-jaarplan 2008. De uitvoeringskosten 2009 zijn gebaseerd op de Meibrief 2009. Het UWV-
Jaarplan 2009 kan afwijken van deze Meibrief. Op het niveau van de totale lasten UWV zullen 
eventuele bijstellingen echter niet substantieel zijn. 
  
De bedragen opgenomen in de resultatenrekeningen en balansen 2007 in deze nota sluiten aan bij 
de UWV jaarrekening 2007. 
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De berekeningen voor deze nota zijn afgesloten op 13 juni 2008. De financiële en volume-
ontwikkelingen van de fondsen zijn onderhevig aan veranderende wet- en regelgeving. Van de 
volgende maatregelen, die geordend zijn op chronologische volgorde van invoering zijn de effecten 
meegenomen in de berekeningen van het volume- en financiële ontwikkeling: 
• De uitkeringen zijn gekoppeld aan de loonontwikkeling; 
• Wet administratieve lastenverlichting en vereenvoudiging in de sociale verzekeringen 

(WALVIS). WALVIS wordt gefaseerd ingevoerd vanaf 1 januari 2006; 
• Heffing werkgeversbijdrage kinderopvang via de sectorpremies per 1 januari 2007; 
• Verlenging TRI van 6 naar 12 maanden per 23 maart 2007; 
• Wet doorbetaling bij ziekte (DBZ) per 1 mei 2007; 
• Verhoging Wajong, WAZ en WAO-uitkeringen van 70% naar 75% per 1 juli 2007; 
• Gelijkstelling hoogte en duur WGA aan WW per 1 januari 2008; 
• Loonkostensubsidie herbeoordeelden per 1 januari 2008; 
• De Kopjesregeling is vervallen per 1 januari 2008; 
• De WAZO is per 4 juni 2008 uitgebreid met de Zwangerschaps- en bevallingsuitkering 

zelfstandigen (ZEZ); 
• Fusie UWV en CWI per 1 januari 2009; 
• De Inkomensvoorziening oudere werklozen (IOW) per 1 december 2009. 
 
Met uitzondering van de fusie UWV en CWI en de IOW waren de hierboven staande maatregelen 
ook al opgenomen in de Januarinota. Niet meegenomen zijn de volledige privatisering WGA, de 
premiedifferentiatie WW naar werkgever, de wet Stimulering arbeidsparticipatie (Stap) en de 
Inkomensverrekening WW. 

1.2 Belangrijkste resultaten 
 
Tabel 1.1 geeft een overzicht van de geraamde lasten, baten en ultimo-vermogens van UWV, 
uitgesplitst naar de verschillende UWV-fondsen. Voor de betekenis van de diverse afkortingen 
wordt verwezen naar de lijst met afkortingen. 
 

Tabel 1.1   Financiële ontwikkeling UWV-fondsen (mln. euro)     
  2007   2008   2009 

   Vermogen   Lasten Baten Vermogen   Lasten 
Aok 343   644 246 -55   201 
Aof 1.680   10.155 9.960 1.485   10.004 
Whk 760   358 806 1.208   437 
Afj 1) -   2.289 2.289 -   2.289 
Rf 1) -   39 39 -   17 
Sfn 518   1.820 1.737 435   1.888 
AWf 7.138   4.249 6.094 8.982   4.295 
Ufo 249   485 476 240   492 
Tf 1) -   374 374 -   359 

Subtotaal 10.689   20.414 22.021 12.295   19.982 

Correctie Rf 2) -   39 39 -   17 

Totaal 10.689   20.376 21.982 12.295   19.966 
1) Het Afj, Rf en het Tf kennen een sluitende financiering, en derhalve geen vermogen. Het Afj en het Tf 

worden gefinancierd uit algemene middelen. 
2) Het Rf wordt gefinancierd uit het Aof, het Afj, het AWf en het Ufo. Om dubbeltellingen te voorkomen in de 

totale lasten vindt er een correctie plaats. 
 
Het totale vermogen stijgt in 2008 met € 1,6 mld. naar € 12,3 mld. Deze toename komt geheel 
voor rekening van de fondsen AWf en Whk. 
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Het totale vermogen van de ao-fondsen neemt in 2008 af met € 0,1 mld. Zowel bij het Aok als bij 
het Aof neemt het totale vermogen af. Bij het Aok daalt het vermogen als gevolg van de invoering 
van de WIA. Hierdoor nemen bij het Aok zowel de lasten als de baten af. Bij het Aof stijgen de 
lasten en de baten in 2008. Bovendien zijn de baten Aof in 2008 lager dan de lasten, onder meer 
omdat op de basispremie WAO/WIA de rentehobbel in mindering is gebracht. Het vermogen Whk is 
eind 2008 aanzienlijk omdat de lasten van het fonds in opbouw nog relatief laag zijn en de baten 
veel hoger zijn dan de lasten vanwege de rentehobbel. 
 
Het totale vermogen van de WW-fondsen neemt in 2008 toe met € 1,8 mld. Deze toename is het 
gevolg van de stijging van het vermogen AWf, aangezien de premie boven de lastendekkende 
premie is vastgesteld. De lasten AWf dalen in 2008 als gevolg van de conjunctuur en 
wetswijzigingen, terwijl de premiebaten iets toenemen. Het vermogen van de Sfn en het Ufo daalt 
in 2008. 
 
Het vermogen eind 2007 is in de jaarrekening € 746 mln. hoger uitgekomen dan in januari was 
geschat. De in de Juninota verwachte ontwikkelingen voor 2008 zijn bovendien gunstiger dan in de 
Januarinota. De lasten worden € 133 mln. hoger geraamd als gevolg van hogere lasten bij 
meerdere fondsen. De baten worden € 288 mln. hoger geraamd onder meer door de hogere baten 
bij het AWf. Per saldo komt het vermogen eind 2008 daardoor € 902 mln. hoger uit dan in januari 
werd verwacht. 
 
Tabel 1.2 laat voor elk fonds een onderverdeling van de lasten zien naar uitkeringen, sociale 
lasten, overige lasten en uitvoeringskosten. De indeling is conform de indeling van andere UWV-
rapportages. Tussen de uitkeringen en de andere lastensoorten bestaat een logische samenhang. 
Belangrijke uitzonderingen hierop zijn de overige lasten bij het Rf, het Aof en het AWf. Deze post 
wordt vooral door de re-integratiekosten bepaald, die bij deze fondsen relatief hoog zijn. 
Ten opzichte van de Januarinota treden de volgende belangrijke mutaties (meer dan € 50 mln.) op 
in de lasten 2008: 
• Uitkeringen Aok + € 58 mln. 
• Uitkeringen Aof + 61 mln. 
• Uitkeringen Sfn + € 126 mln. 
• Uitkeringen AWf - € 118 mln. 
• Overig Aof + € 52 mln. 
De uitkeringen Aok zijn hoger als gevolg van een hoger volume dan geraamd in januari. De 
Uitkeringen Aof zijn hoger door een hogere gemiddelde daguitkering. De uitkeringen Sfn zijn hoger 
als gevolg van een hoger WW-volume en bij het AWf zijn de uitkeringen lager omdat daar het 
volume WW en ZW lager is dan eerder geraamd. De post Overig Aof is hoger als gevolg van hogere 
re-integratielasten die ten laste van het Aof komen. In de detailhoofdstukken wordt nader ingegaan 
op de verschillen tussen de januari- en juniraming. 
 
Tabel 1.2   Lasten naar fonds per categorie (mln. euro)       

  2008   2009 

  Uitkering 
Sociale 
lasten 

Overig Uitvoering   Uitkering 
Sociale 
lasten 

Overig Uitvoering 

Aok 598 43 3 0   176 12 13 0 
Aof 8.558 576 331 690   8.551 538 282 634 
Whk 307 25 11 16   382 27 11 17 
Afj 2.146 0 61 82   2.373 0 62 82 
Rf 6 0 19 15   1 0 12 4 
Sfn 1.441 122 16 241   1.550 90 18 230 
AWf 3.223 244 291 492   3.015 230 275 774 
Ufo 416 32 5 33   429 25 5 33 
Tf 351 20 0 3   339 19 0 1 
Totaal 17.046 1.061 737 1.571   16.817 941 678 1.775 
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De toedeling naar fonds van de uitvoeringskosten 2008 is gebaseerd op de notitie ‘Toerekening 
uitvoeringskosten UWV 2008’, die is opgesteld door UWV in overleg met het Ministerie van SZW. 
Hierin wordt per tactisch product van Cost Accounting model UWV via verdeelsleutels een verdeling 
naar fonds gemaakt. Voor 2009 is een schatting gemaakt op basis van de toerekening 2008, 
volume ontwikkelingen per fonds en het concept UWV-jaarplan 2009. De aanzienlijke stijging van 
de uitvoeringskosten AWf zijn het gevolg van de fusie tussen UWV en CWI. Voor deze nota is 
aangenomen dat de uitvoeringskosten CWI geheel aan AWf zijn toe te delen. De werkelijke 
toedeling van de uitvoeringskosten 2009 van UWV en CWI tezamen zullen in overleg met het 
Ministerie worden bepaald. 

1.3 Onderliggende volume-ontwikkelingen 
 
De hierboven geschetste financiële resultaten worden in belangrijke mate bepaald door de 
verwachte volume-ontwikkelingen in de diverse werknemersverzekeringen. Deze paragraaf geeft 
daarvan in hoofdlijnen een overzicht voor de arbeidsongeschiktheidsfondsen en de WW-fondsen. 
De volume-ontwikkelingen worden op geaggregeerd niveau weergegeven. Voor een onderbouwing 
van de volumeramingen wordt verwezen naar de hoofdstukken 2 tot en met 6. 
 
Volume-ontwikkeling arbeidsongeschiktheidsfondsen 
In de onderstaande grafieken is de historische ontwikkeling geschetst vanaf 2000 (inclusief een 
voorspelling voor 2008 en 2009) van de instroom, de uitstroom en het bestand van de 
arbeidsongeschiktheidsverzekeringen WAO, WAZ, WIA en Wajong. Tot aan 2003 overtrof de 
instroom de uitstroom. Vanaf 2003 daalt de instroom onder meer door de invoering van de Wet 
Verbetering Poortwachter. Vanaf dit jaar is de uitstroom groter dan de instroom. 
 

 2005 vermindert de instroom bovendien eenmalig door de verlenging van de 
005 bestaat 

mt 

anaf 2006 is de wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen (WIA) van kracht. Deze wet 
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         Figuur 1.1   In- en uitstroom ao                         Figuur 1.2   Aantal ao-uitkeringen

 
In
loondoorbetalingsverplichting bij ziekte van één naar twee jaar. De instroom in 2
slechts uit toegekende uitkeringen waarvan het recht vóór 2005 is ontstaan. De uitstroom nee
rond 2005 toe als gevolg van de aSB-herbeoordelingen en neemt vervolgens door de dalende 
instroom weer af. Deze ontwikkelingen in in- en uitstroom leiden tot een flinke daling van het 
aantal uitkeringen vanaf 2005. 
 
V
vervangt de WAO voor personen waarbij het recht op een arbeidsongeschiktheidsuitkering na
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is ontstaan. Door de strengere toelatingscriteria is de instroom in de WIA nu lager dan bij de 
instroom WAO voor introductie van de WIA. 
 
Het aantal WAZ-uitkeringen neemt af omdat de toegang is beperkt tot rechten die vóór 1 augustus 
2004 zijn ontstaan. 
 
Het aantal Wajong-uitkeringen neemt gestaag toe. Dit komt door de vooralsnog beperkte uitstroom 
vanwege het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd. Daarnaast is vanaf 2007 sprake van 
extra instroom vanuit de Bijstand. 
 
Het totale aantal arbeidsongeschiktheidsuitkeringen neemt af van 844.000 ultimo 2007 naar 
798.000 ultimo 2009 (tabel 1.3). 
De herleide uitkeringsjaren geven een beeld van volumeontwikkeling per fonds. Als gevolg van de 
invoering van de WIA dalen de uitkeringsjaren Aok. Bij het Aof, dat naast de WAO ook een deel 
van de WIA financiert, nemen de uitkeringsjaren nauwelijks af. Bij de Whk en het Afj nemen de 
uitkeringsjaren toe met het stijgend aantal uitkeringen WIA respectievelijk Wajong. 
 

Tabel 1.3   Volume-ontwikkeling arbeidsongeschiktheid (x 1.000)   
  2007 2008 2009 
WAO-uitkeringen 596 547 498 
WIA- uitkeringen 38 58 76 
WAZ- uitkeringen1 43 38 33 
Wajong-uitkeringen 167 178 191 

Totaal ao-uitkeringen 844 820 798 

Herleide uitkeringsjaren Aok 63 35 10 
Herleide uitkeringsjaren Aof 472 474 464 
Herleide uitkeringsjaren Whk 12 16 20 
Herleide uitkeringsjaren Afj 160 171 183 
1) Exclusief zwangerschapsuitkeringen 

 
Volume-ontwikkeling WW-fondsen 
In onderstaande grafieken is de historische ontwikkeling van de instroom, de uitstroom en het 
bestand van de werkloosheidsverzekering opgenomen. De ontwikkeling van de werkloosheid volgt 
de conjunctuur. Tot 2002 overtreft de uitstroom de instroom en neemt het aantal WW-
uitkeringsgerechtigden af. Na 2002 draaien de verhoudingen om. De instroom wordt groter dan de 
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uitstroom en het aantal WW-uitkeringen neemt toe. In 2005 is opnieuw een kentering zichtbaar. 
De economie trekt weer aan en de uitstroom overtreft de instroom. Het aantal 
uitkeringsgerechtigden neemt daardoor af. De verwachting is dat het verschil tussen in- en 
uitstroom vanaf 2007 zal afnemen, waardoor het aantal WW-uitkeringen zal stabiliseren. 
 
In tabel 1.4 is de ontwikkeling van het aantal WW-uitkeringen van 2007 tot 2009 weergegeven. De 
instroom neemt vanaf 2008 niet verder af. Deze ontwikkeling is het gevolg van de minder gunstige 
economische vooruitzichten. 
De uitstroom daalt nog in de beschouwde periode, maar het tempo neemt af. Deze daling hangt 
samen met de instroom en de lopende WW-uitkeringen. De uitkeringsjaren per fonds laten zien 
hoe de volumina zich per fonds ontwikkelen. Deze volumina nemen bij alle fondsen af. Bij de 
fondsen die de eerste maanden van de werkloosheid financieren (Sfn en Ufo) is de daling het 
kleinst.  
  

Tabel 1.4   Volume-ontwikkeling werkloosheid (x 1.000)     
  2007 2008 2009 
Instroom 253 225 224 
Uitstroom 311 256 236 

Totaal WW-uitkeringen 192 161 148 
Uitkeringsjaren Sfn 51 45 44 
Uitkeringsjaren AWf 123 98 80 
Uitkeringsjaren Ufo 9 8 7 
  
De financiering van de vangnetlasten ZW loopt via de WW-fondsen. Ook zijn de WGA-lasten van 
flexwerkers bij de Sfn en het Ufo ondergebracht. De ontwikkeling van het ZW-volume volgt de 
economische ontwikkeling. Enerzijds neemt door de lagere werkloosheid het aantal zieke werklozen 
af. Anderzijds stijgt bij een groeiend aantal flexwerkers het verzuimvolume van deze groep. Deze 
ontwikkelingen worden weerspiegeld in de ontwikkeling van het aantal uitkeringsjaren per fonds 
(tabel 1.5). Bij de Sfn, waar de flexwerkers verzekerd zijn, neemt het volume ten opzichte van 
2007 nog toe. Bij het AWf, waarbij de zieke werklozen verzekerd zijn, neemt het volume echter af. 
Bij het Ufo zijn beide categorieën terug te vinden, voorzover deze bij overheidsinstellingen in dienst 
zijn. De ontwikkeling bij het Ufo ligt dan ook tussen die van Sfn en AWf in. 
 
Bij de WAZO stabiliseert het volume. Tegenover een toename van het aantal werkende vrouwen 
staat een daling van het geboortecijfer. 
 
Tabel 1.5   Volume-ontwikkeling ZW en WAZO (x 1.000)     
  2007 2008 2009 
Uitkeringsjaren Sfn 36 37 37 
Uitkeringsjaren AWf 81 76 75 
Uitkeringsjaren Ufo 12 12 12 
 

1.4 Premie 2009 
 
UWV adviseert jaarlijks over de Aof-, AWf-, en de Ufo-premie, waarna deze door de Minister van 
SZW worden vastgesteld. Daarnaast adviseert UWV over de hoogte van de Ufo-premie voor eigen 
risicodragers ZW. Dit betreft de ziektewetlasten van de vangnetgroep flexwerkers. De verplichting 
tot advisering is vastgelegd in Bijlage VI van de regeling SUWI, onderdeel d. 
 
De premie-adviezen voor 2008 baseert UWV op de ramingen waarvan de hoofdlijnen in de 
voorafgaande paragrafen zijn besproken en die worden uitgewerkt in de hoofdstukken 2 t/m 6. 
Daarnaast wordt in de premie-adviezen ook rekening gehouden met de verwachte ontwikkeling van 
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de premiegrondslagen. UWV geeft advies op basis van louter fondstechnische overwegingen. De 
Minister neemt bij zijn premievaststelling ook het EMU-saldo en inkomenspolitiek mee in zijn 
overweging. 
 
Voor alle premiegefinancierde UWV-fondsen geldt het omslagstelsel. Het te hanteren 
premiepercentage voor een bepaald fonds dient daarin primair zo gekozen te worden, dat uit de 
verwachte premiebaten in een bepaald jaar de verwachte lasten in dat jaar gefinancierd kunnen 
worden. Dit premiepercentage wordt ‘calculatiepremie’ genoemd. In de calculatiepremie is rekening 
gehouden met de hoogte van de liquiditeitsreserve. Wanneer een fonds een vermogensoverschot1 
heeft, is er ruimte om het premiepercentage tijdelijk lager vast te stellen dan de calculatiepremie. 
De premiebaten zijn dan onvoldoende om alle lasten te financieren, zodat het vermogensoverschot 
daalt. De in het verleden teveel betaalde premies worden zo weer aan de premiebetalers 
teruggegeven. Omgekeerd, als een fonds een vermogenstekort heeft, zal het premiepercentage 
tijdelijk hoger dan de calculatiepremie vastgesteld moeten worden. De premiebetalers vullen dan 
de in het verleden te weinig betaalde premies aan. De werkelijke premiepercentages zullen daarom 
in de praktijk altijd fluctueren rond de calculatiepremie. De bandbreedte van de fluctuaties wordt 
bepaald door de omvang van de opgebouwde vermogensoverschotten of tekorten en de termijn die 
gekozen wordt voor het wegwerken daarvan. 
 
In tabel 1.6 is zichtbaar welke dekkingssaldi eind 2009 nog resteren voor de verschillende fondsen 
als de Minister het premie-advies overneemt. Bij het UWV-advies voor de AWf-premie voor 2008 is 
de hoogte van de reserve ter dekking van de werkloosheidslasten relevant. Met deze 
conjunctuurreserve kan de premiestijging in tijden van economische teruggang worden beperkt. In 
economisch gezonde tijden wordt een maximale reserve aangehouden ter grootte van het 
zogenaamde reserveplafond. In mindere tijden kan de reserve op een lager niveau worden 
vastgesteld. Gezien de minder gunstige economische vooruitzichten wordt voor 2009 van deze 
mogelijk gebruik gemaakt: bij het premieadvies is van een niet-maximale Reserve dekking 
werkloosheidslasten uitgegaan. 
 

Tabel 1.6   Voorgesteld premie-advies 2009 (premies in % en saldo's in mln. euro) 

    Aof AWf Ufo Ufo-ERD 
Premie 2008 vastgesteld 5,65 8,25 0,78 0,72 
            
Premie 2009 calculatiepremie 5,48 4,87 0,80 0,72 
  premie-advies 5,33 2,26 0,66 0,58 
            
Dekkingssaldo 2009 bij calculatiepremie 1.060 7.523 216 216 
  bij premie-advies 795 5.642 162 162 

 
Voor het Aof wordt een premie van 5,33% geadviseerd. Bij deze premie wordt het 
vermogensoverschot, om grote premiefluctuaties te vermijden, in vier jaar weggewerkt. Hierbij is 
de korting op de premie Aof die werkgevers krijgen ter compensatie van de extra 
vermogensopbouw (rentehobbel) in het Whk op 0% gesteld (zie hoofdstuk 2). 
 
Voor het AWf wordt een premie van 2,26% geadviseerd en voor het Ufo een premie van 0,66%. Bij 
deze premies wordt het vermogensoverschot eveneens in vier jaar weggewerkt. De premie voor de 
Ufo eigen risicodragers ZW is 0,08% lager dan de Ufo-premie. 
 

                                                           
1 Vermogensoverschot, ook wel dekkingssaldo genoemd, is het verschil tussen de noodzakelijk geachte reserve 

en de feitelijke reserve. 
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1.5 Opzet van de nota 
 
Hoofdstuk 2 behandelt de Aok, het Aof en de Whk. De ramingen Aok, het Aof en de Whk vormen 
samen de prognoses voor de WAO (exclusief de eigenrisicodragers), de WIA en de WAZ. In 
hoofdstuk 3 komt het arbeidsongeschiktheidsfonds Afj aan de orde. Het Afj betaalt de 
arbeidsongeschiktheidsuitkeringen aan jonggehandicapten (Wajong). Hoofdstuk 4 geeft de 
prognoses voor het Rf weer. Dit fonds financiert de kosten van de wet op de Re-integratie (REA). 
De fondsen die de WW financieren voor het bedrijfsleven, de Sfn en het AWf en voor de overheid, 
het Ufo, komen in hoofdstuk 5 aan de orde. Deze fondsen financieren tevens de ZW-
vangnetgevallen en de WAZO. De begroting van het Tf is opgenomen in hoofdstuk 6. 
 
Bijlage 1 beschrijft de relevante wet- en regelgeving. Bijlage 2 bevat een overzicht van de 
gebruikte rekenpremies. Bijlage 3 behandelt per fonds de balansen. In bijlage 4 staat een 
uitsplitsing van de verschillende categorieën uitkeringsgerechtigden bij de WW-fondsen. In bijlage 
5 staat de uitsplitsing van de resultatenrekening van het Aof naar de verschillende wetten. In 
bijlage 6 wordt een overzicht gegeven van de programmakosten re-integratie per fonds en tot slot 
wordt in bijlage 7 het financieel overzicht van de verschillende Sectorfondsen weergegeven. 
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2 

WIA 
De wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen (WIA) voorziet werknemers en ambtenaren van een 
uitkering als ze arbeidsongeschikt raken. De wet is in werking getreden per 29 december 2005. 
Werknemers ziek geworden vanaf 1 januari 2004 kunnen (na een wachttijd van 104 weken) een beroep 
doen op de WIA. 
 
In de WIA wordt een onderscheid gemaakt tussen:  
- Volledig en duurzaam arbeidsongeschikten; 
- Gedeeltelijk arbeidsgeschikten en volledig niet-duurzaam arbeidsongeschikten (met een meer dan 
geringe kans op herstel).  
 
De regeling Inkomensvoorziening Volledig Arbeidsongeschikten (IVA) verstrekt uitkeringen aan volledig en 
duurzaam arbeidsongeschikten. De uitkeringhoogte bedraagt 75% * grondslag. De grondslag is gelijk aan 
het (gemaximeerde) laatstverdiende loon. De IVA-uitkeringen worden betaald uit het 
Arbeidsongeschiktheidsfonds (Aof).  
 
De regeling Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten (WGA) verstrekt uitkeringen aan gedeeltelijk 
arbeids(on)geschikten en aan volledig niet-duurzaam arbeidsongeschikten. De uitkeringsduur is verdeeld in 
twee uitkeringsfases. 
In de eerste fase is de uitkeringhoogte gelijk aan 70% van de grondslag (de eerste 2 maanden 75%), 
waarbij de grondslag het (gemaximeerde) laatstverdiende loon is. De duur van deze eerste fase is 
afhankelijk van de leeftijd van de arbeidsongeschikte (vanaf 2008 arbeidsverleden). 
In de tweede fase is de uitkeringshoogte afhankelijk van de mate waarin de arbeidsongeschikte zijn 
vastgestelde verdiencapaciteit benut. Wanneer een arbeidsongeschikte minimaal 50% van zijn 
verdiencapaciteit benut, krijgt hij een loonaanvulling ter hoogte van 70% van het verschil tussen het 
laatstverdiende loon (vóór de arbeidsongeschiktheid) en de vastgestelde verdiencapaciteit. 
Wanneer een arbeidsongeschikte minder dan 50% van zijn verdiencapaciteit benut, komt hij in aanmerking 
voor een WGA-vervolguitkering. De hoogte van deze uitkering is 70% * arbeidsongeschiktheidspercentage 
* minimumloon. Eventuele inkomsten uit arbeid tot 50% van de verdiencapaciteit worden niet verrekend 
met de uitkering. 
Vanaf 2007 loopt de financiering via meerdere fondsen: de Werkhervattingskas (Whk) (eerste 10 jaar van 
de WGA-uitkering, exclusief vangnetgroepen, exclusief loonaanvullingen), de sectorfondsen (eerste 10 jaar 
van de WGA-uitkering aan flexwerkers, exclusief loonaanvullingen) en het Aof (overige lasten WGA). 
Voor het Whk-deel kan een werkgever eigen risicodrager worden.  
 
WAO 
De Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering (WAO) verzekert werknemers en ambtenaren in geval 
van arbeidsongeschiktheid van een uitkering. Alleen personen die vóór 1 januari 2004 ziek zijn geworden, 
kunnen nog beroep doen op de WAO. De hoogte van de uitkering is afhankelijk van het laatstverdiende 
loon, de mate van arbeidsongeschiktheid, de leeftijd bij aanvang en de duur van de uitkering. De WAO 
wordt gefinancierd uit de Arbeidsongeschiktheidskas (Aok) en het Aof. Voor het Aok-deel kon een 
werkgever in het verleden eigen risicodrager worden. 
 
WAZ 
De Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen (WAZ) is een verzekering tegen de financiële 
gevolgen van langdurige arbeidsongeschiktheid voor zelfstandigen, beroepsbeoefenaren, directeur-
grootaandeelhouders en meewerkende echtgenoten. Alleen personen die op of vóór 1 augustus 2004 ziek 
zijn geworden, kunnen nog beroep doen op de WAZ. De hoogte van de uitkering is afhankelijk van de mate 
van arbeidsongeschiktheid en de grondslag is ten hoogste het wettelijk minimumloon. WAZ-uitkeringen 
worden gefinancierd uit het Aof. 

De WIA, WAO en WAZ in hoofdlijnen 
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2 Prognoses Aok, Aof en Whk 2008-2009 

 
 
 
In dit hoofdstuk worden de volume- en financiële ontwikkelingen weergegeven van de wetten en 
regelingen die gekoppeld zijn aan de Arbeidsongeschiktheidskas (Aok), het 
Arbeidsongeschiktheidsfonds (Aof) en de Werkhervattingskas (Whk). Het betreft de wetten WAO, 
WAZ, WIA en WAZO. Het Aof financiert uitkeringen voor de wetten WAO, WIA, WAZ en WAZO. De 
Aok financiert uitsluitend WAO-uitkeringen en de Whk financiert uitsluitend WIA-uitkeringen. 
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         Figuur 2.1   In- en uitstroom WIA en WAO                          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figuur 2.1 laat de in- en uitstroom zien van de WAO en WIA. De instroom in 2005 is daarbij laag 
door de verlenging van de wachttijd van 52 naar 104 weken. Vanaf 2006 is er instroom in de WIA.  
 
In de paragrafen 2.1 tot en met 2.4 worden de volumeontwikkelingen behandeld bij 
achtereenvolgens de wetten WAO, WIA, WAZ en WAZO. In de paragrafen 2.5, 2.6 en 2.7 worden 
de financiële gevolgen voor de arbeidsongeschiktheidsfondsen beschreven. In paragraaf 2.8 staan 
de ramingsbijstellingen en in paragraaf 2.9 de onzekerheden. 

2.1 Ontwikkelingen volume WAO 
 
In deze paragraaf zijn de ontwikkelingen van het volume WAO weergegeven. Bij de raming van het 
volume van de WAO is uitgegaan van: 
• de in- en uitstroomkansen in het verleden in combinatie met  
• de omvang van de verzekerde populatie en 
• de leeftijdsverdeling van de WAO-gerechtigden. 
Daarnaast is bij deze raming rekening gehouden met specifieke ontwikkelingen als: 
• de aSB-herbeoordelingen, 
• de reparatie van de herbeoordeling van de groep 45- tot 50-jarigen en 
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• de reparatie van de maximering van het maatmanloon. 
In de ramingen zijn de realisaties tot en met maart 2008 verwerkt. 
 
Aantal uitkeringen 
In tabel 2.1 staan de volumegegevens van de WAO weergegeven. Het aantal WAO-uitkeringen 
daalt tot 498.300 eind 2009. Dat is het gevolg van een reeks van maatregelen, waarvan het sluiten 
van de toegang tot de WAO de belangrijkste is. Daardoor is er alleen nog instroom op basis van 
oud recht. Een andere reden is de gemiddelde leeftijd van de populatie. Momenteel is iets meer 
dan de helft van de WAO-ers 55 jaar of ouder. Deze groep gaat met 65 jaar met pensioen. Daarom 
zal de uitstroom op basis van natuurlijk verloop de komende jaren groot zijn. Toch zal het nog 
enkele tientallen jaren duren voordat de laatste WAO-uitkering beëindigd wordt, omdat er 
ongeveer duizend uitkeringsgerechtigden jonger dan 25 jaar zijn. 
De instroom neemt in 2009 af ten opzichte van 2008. Dit komt doordat de groep die zich op oud 
recht kan beroepen steeds kleiner wordt. Daarnaast was er in 2007 en 2008 een 
instroomverhogend effect zichtbaar van de gevolgen van de aanpassing van de aSB-procedures en 
het afschaffen van de maximering van het maatmanloon. 
De uitstroom neemt in 2008 nog toe en is in 2009 lager. Dit komt doordat de aSB-
herbeoordelingsoperatie in 2009 eindigt. 
 

Tabel 2.1   Ontwikkeling volume en uitkeringsjaren WAO (x 1.000)1,2   

    2007 2008 2009 
Instroom   11,7 8,3 3,4 
Uitstroom   54,7 57,6 51,7 

Bestand   596,0 546,7 498,3 
          
Niet-herleide uitkeringsjaren 608,8 570,0 522,8 
Herleidingsfactor (%) 80,7 80,4 80,0 

Herleide uitkeringsjaren 491,2 458,3 418,4 
1) Instroom, uitstroom en bestand inclusief eigen risicodragers. 
2) Uitkeringsjaren en herleidingsfactor exclusief eigen risicodragers. 
 
Met het dalen van het aantal uitkeringen WAO neemt ook het aantal niet-herleide en herleide 
uitkeringsjaren af. De herleidingsfactor daalt licht naar 80,0 in 2009, ofwel er is een lichte stijging 
van het aandeel gedeeltelijk arbeidsongeschikten. 
 
Uitkeringsjaren en daguitkering per fonds 
In tabel 2.2 staat de ontwikkeling van het volume en de daguitkering van de Aok en het Aof. De 
herleide uitkeringsjaren nemen af door de hierboven beschreven effecten. De geringe instroom in 
de WAO heeft tot nu toe vooral een uitwerking op de Aok, omdat dit fonds de eerste vijf jaar van 
de WAO financiert. Eind 2009 zijn bijna alle uitkeringen overgegaan naar het Aof. Dit betreft 
uitkeringen aan personen die voor 1 januari 2004 ziek geworden zijn en bij wie de wachttijd 
onderbroken is geweest. 
 

Tabel 2.2   Uitkeringsjaren en daguitkering WAO1           

    2007   2008   2009   
Herleide uitkeringsjaren (x 1.000) 491,2   458,3   418,4   

w.v. Aok   63,3   34,6   10,3 
  Aof   427,9   423,8   408,1 

                

Gemiddelde daguitkering (euro/dag) 57,72   60,55   61,43   
w.v. Aok   53,72   56,23   56,52 

  Aof   58,31   60,90   61,56 

1) Exclusief eigen risicodragers. 
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Het Aof financiert WAO-uitkeringen met een duur langer dan 5 jaar en ondervindt daarom pas na 5 
jaar de gevolgen van instroombeperkende maatregelen. Pas vanaf 2010 zal de daling van het 
WAO-volume volledig zichtbaar worden in het Aof. De huidige afname bij het Aof is voornamelijk 
het gevolg van de herbeoordelingsoperatie. Er is hierdoor extra uitstroom vanuit het Aof en minder 
instroom vanuit het Aok. 
 
Halverwege 2007 is het uitkeringspercentage van volledig arbeidsongeschikten verhoogd van 70% 
naar 75%. Dit is nog te zien in de mutatie van de daguitkering van 2007 naar 2008. In 2009 stijgt 
de gemiddelde daguitkering bij de Aok slechts in geringe mate door een afname van het aantal 
uitkeringsgerechtigden met een volledig loongerelateerde uitkering. 

2.2 Ontwikkeling volume WIA 
 
In deze paragraaf zijn de ontwikkelingen van het volume WIA weergegeven. De WIA bestaat uit 
twee regelingen: de regeling Inkomensvoorziening Volledig Arbeidsongeschikten (IVA) en de 
regeling Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten (WGA). 
Bij de raming van het volume van de WIA is uitgegaan van: 
• de in- en uitstroomkansen in combinatie met  
• de omvang van de verzekerde populatie en 
• de leeftijdsverdeling van de WIA-gerechtigden. 
Daarnaast is bij deze raming rekening gehouden met specifieke ontwikkelingen als: 
• overgangen van WGA naar IVA en  
• de reparatie van de maximering van het maatmanloon. 
 
Verwerkt in de ramingen zijn de realisaties tot en met maart 2008. 
 
Per 1 januari 2008 geldt bij de beoordeling van arbeidsongeschikten het werkelijke arbeidsverleden 
in plaats van het fictieve arbeidsverleden op basis van leeftijd. Vooral in de populatie van jonge 
arbeidsongeschikten zullen bij aanvang meer vervolguitkeringen en minder loongerelateerde 
uitkeringen toegekend worden. 
 
Aantal uitkeringen 
In tabel 2.3 zien we dat zowel in 2008 als in 2009 de instroom ten opzichte van het voorgaande 
jaar zal toenemen. Dit heeft te maken met een lichte groei van de verzekerde populatie. Ook 
beginnen de herlevers in de WIA een rol te spelen, in het bijzonder bij de WGA. Daarnaast 
verandert de verdeling tussen IVA en WGA. Deze verandering hangt samen met doorstroom van 
WGA naar IVA (en zeer beperkt van IVA naar WGA). 
 
De uitkeringsjaren IVA stijgen met het aantal uitkeringen. De IVA kent uitsluitend volledig 
arbeidsongeschikten, waardoor er geen onderscheid is tussen niet-herleide en herleide 
uitkeringsjaren. 
 
De herleidingsfactor daalt in 2008 en 2009 omdat het aandeel van uitkeringsgerechtigden met een 
(lagere) vervolguitkering toeneemt. 
 
De stijging van de gemiddelde daguitkering WGA in 2008 en 2009 hangt samen met de 
halfjaarlijkse indexering. Daarnaast speelt in 2008 de verhoging van het uitkeringspercentage van 
70% naar 75% in de eerste twee maanden een rol. De stijging door deze factoren wordt echter 
getemperd door de overgang van loongerelateerde uitkeringen naar vaak lagere 
vervolguitkeringen. De gemiddelde daguitkering is bij de IVA hoger dan bij de WGA. Dit verschil 
hangt samen met het uitkeringspercentage en de grondslag. 
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Tabel 2.3 Ontwikkeling volume, uitkeringsjaren en daguitkering WIA (x 1.000)1,2   

    2007   2008   2009   
Instroom WIA  22,2   23,9   24,7   

w.v. IVA   4,3   4,3   4,4 
  WGA   17,9   19,5   20,3 

Uitwisseling binnen WIA 1,1   3,2   4,9   
w.v. Van WGA naar IVA   1,1   3,2   4,9 

  Van IVA naar WGA   0,0   0,0   0,0 

Uitstroom WIA 3,0   4,7   5,8   
w.v. IVA   0,7   1,0   1,5 

  WGA   2,3   3,7   4,2 

Bestand WIA 38,4   57,5   76,5   

w.v. IVA   8,4   14,9   22,8 
  WGA   30,0   42,6   53,7 

                
Uitkeringsjaren IVA 6,1   11,6   18,8   
Niet-herleide uitkeringsjaren WGA 21,4   34,1   44,9   
Herleidingsfactor WGA (%) 89,4   87,8   86,7   
Herleide uitkeringsjaren WGA 19,2   29,9   38,9   
                
Gemiddelde daguitkering IVA (euro/dag) 65,09   66,92   69,32   
Gemiddelde daguitkering WGA (euro/dag) 60,12   61,22   62,93   
1) Instroom, uitstroom, uitwisseling en bestand inclusief eigen risicodragers. 
2) Uitkeringsjaren, herleidingsfactor en daguitkering exclusief eigen risicodragers. 
 
Uitkeringsjaren en daguitkering per fonds 
Sinds 2007 is de volgende financieringsstructuur voor de WGA van toepassing: 
• de Whk voor 
- uitkeringen korter dan 10 jaar (niet vangnetgroepen) gestart in 2007 of later; 
- uitkeringen korter dan 4 jaar (niet vangnetgroepen) gestart in 2006; 
- uitkeringen aan vrijwillige verzekerden WIA. 

• het Aof voor 
- alle uitkeringen vanaf een duur van 10 jaar gestart in 2007 of later; 
- alle uitkeringen vanaf een duur van 4 jaar gestart in 2006; 
- loonaanvullingen voor het deel boven de vervolguitkering, behalve bij flexwerkers; 
- uitkeringen aan vangnetgroepen (niet flex-werkers); 

• de Sfn voor 
- uitkeringen korter dan 10 jaar aan flex-werkers (niet-overheid) gestart in 2007 of later; 
- uitkeringen korter dan 4 jaar aan flex-werkers (niet-overheid) gestart in 2006; 

• het Ufo voor 
- uitkeringen korter dan 10 jaar aan flex-werkers (overheid) gestart in 2007 of later; 
- uitkeringen korter dan 4 jaar aan flex-werkers (overheid) gestart in 2006. 

Alle IVA-uitkeringen worden uit het Aof gefinancierd. 
 

Tabel 2.4   Uitkeringsjaren en daguitkering WIA1           

    2007   2008   2009   
Herleide uitkeringsjaren (x 1.000) 25,2   41,6   57,7   

w.v. Aof   10,7   19,6   29,7 
  Whk   11,5   16,5   20,2 
  Sfn/UfO   3,0   5,6   7,8 

                

Gemiddelde daguitkering (euro/dag) 60,28   61,58   63,54   

1) Exclusief eigen risicodragers. 
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2.3 Ontwikkeling volume WAZ 
 
In deze paragraaf zijn de ontwikkelingen van het volume WAZ weergegeven. Bij de raming van het 
volume van de WAZ is uitgegaan van: 
• de in- en uitstroomkansen in het verleden in combinatie met  
• de leeftijdsverdeling van het bestand WAZ-gerechtigden. 
Daarnaast is bij deze raming rekening gehouden met specifieke ontwikkelingen als: 
• de aSB-herbeoordelingen, 
• de reparatie van de herbeoordeling van de groep 45- tot 50-jarigen en 
• de reparatie van de maximering van het maatmanloon. 
Verwerkt in de ramingen zijn de realisaties tot en met maart 2008. 
 
Het aantal uitkeringen WAZ zal de komende jaren dalen. Zelfstandigen die na 1 augustus 2004 ziek 
zijn geworden, hebben geen recht meer op een uitkering. De instroom neemt dan ook snel af. Dit 
komt doordat alleen degenen die opnieuw ziek worden na het beëindigen van hun uitkering nog 
recht hebben op een uitkering WAZ. Daarnaast is tweederde van de WAZ-populatie 55 jaar of 
ouder en dus binnen 10 jaar pensioengerechtigd. De uitstroom blijft om die reden de komende 
jaren substantieel. 
 
De herleidingfactor van de WAZ is in 2008 gelijk aan 2007 en daalt in 2009 naar 80,6. De daling is 
veroorzaakt doordat een deel van de herbeoordelingen weer volgens het oude schattingsbesluit zijn 
gegaan. De gemiddelde daguitkering stijgt in 2008 en 2009 vanwege de halfjaarlijkse indexatie. 
Verder is in 2008 nog effect te zien van de verhoging van het uitkeringspercentage van volledig 
arbeidsongeschikten per 1 juli 2007 van 70 naar 75%. 
 

Tabel 2.5   Ontwikkeling volume, uitkeringsjaren en daguitkering WAZ (x 1.000) 

    2007 2008 2009 
Instroom    1,2 0,7 0,3 
Uitstroom   5,5 5,9 5,5 

Bestand   43,0 37,8 32,6 
          
Niet-herleide uitkeringsjaren  41,9 37,6 32,8 
Herleidingsfactor (%) 80,8 80,8 80,6 

Herleide uitkeringsjaren 33,9 30,4 26,5 
          

Gemiddelde daguitkering (euro/dag) 41,14 43,40 44,89 

2.4 Ontwikkeling volume WAZO 
 
De Wet arbeid en zorg vanaf 4 juni 2008 zal worden uitgebreid. Zelfstandigen krijgen vanaf dat 
moment (weer) recht op een zwangerschapsuitkering. De financiering van dit deel van de WAZO 
(inclusief de bijdrage ZWV) zal via het Aof gaan. Het Aof krijgt daarvoor een rijksbijdrage. 
Zodoende hebben deze nieuwe uitkeringen geen invloed op het saldo van lasten en baten van het 
Aof. 
 
Tot en met het eerste halfjaar 2008 bestonden de WAZO-uitkeringen die via een rijksbijdrage uit 
het Aof werden gefinancierd slechts uit zwangerschaps- en bevallingsuitkeringen voor een kleine 
bijzondere groep zelfstandigen, te weten de beroepsbeoefenaar op arbeidsovereenkomst. Deze 
kleine groep maakt per 1 juli deel uit van de uitgebreidere regeling van zwangerschaps- en 
bevallingsuitkeringen voor zelfstandigen. 
 
Het aantal uitkeringen wordt geschat op 5.000 per jaar. Bij een ingangsdatum van 1 juli 2008 
wordt uitgegaan van 2.500 uitkeringen in 2008 en 5.000 uitkeringen in 2009. 
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2.5 Prognoses Aok 
 
De Arbeidsongeschiktheidskas (Aok) heeft uitsluitend betrekking op de eerste vijf jaren WAO. 
Eigenrisicodragers voor de WAO moeten de uitkeringslasten in deze periode zelf dragen. 
 
De Aok bevindt zich in een afbouwfase. De laatste reguliere instroom in de WAO vond plaats eind 
2004. Begin 2010 zal het Aof de financiering van vrijwel alle WAO-uitkeringen overgenomen 
hebben aangezien alle WAO-uitkeringen dan langer dan vijf jaar lopen. Sinds 2006 streeft UWV 
ernaar middels de vaststelling van de Aok-premie het vermogen geleidelijk af te bouwen om eind 
2009 een licht positief vermogen in het Aok over te houden. Door tegenvallers in zowel de 
premieontvangsten als de uitkeringslasten in 2007 en begin 2008 verwacht UWV nu een negatief 
vermogen eind 2008. In de financiële doorrekening voor 2009 is gerekend met een 
calculatiepremie van 0,11%. Om alsnog uit te komen op een positief vermogen eind 2009 zal naar 
de huidige inzichten de Aok-premie hoger moeten zijn dan deze calculatiepremie. 
 
Ontwikkeling volume en daguitkering 
In tabel 2.6 is te zien dat het aantal uitkeringsjaren sterk daalt. Dit komt door de beperkte 
instroom in de WAO (alleen oude rechten), terwijl er jaarlijks een grote hoeveelheid uitkeringen 
uitstroomt naar het Aof. De stijging van de gemiddelde daguitkering hangt, behalve met de 
halfjaarlijkse indexering, samen met de verhoging van het uitkeringspercentage voor volledig 
arbeidsongeschikten per 1 juli 2007. 
 

Tabel 2.6   Uitkeringsjaren en daguitkering Aok     

    2007 2008 2009 
Herleide uitkeringsjaren (x 1.000) 63,3 34,6 10,3 
Gemiddelde daguitkering (euro/dag) 53,72 56,23 56,52 

 
Eigenrisicodragers WAO 
Een deel van de werkgevers is eigenrisicodrager voor de eerste vijf jaar van de WAO. Na vijf jaar 
neemt het Aof de betaling van de uitkering over. Het aantal eigenrisicodragers was begin 2008 
58.000. 
 
Financiële ontwikkeling 
In tabel 2.7 staat het overzicht van baten en lasten voor 2007, 2008 en 2009. 
 
Lasten 
De uitkeringslasten dalen door de forse afname van het volume. De daling van de sociale 
werkgeverslasten en van de bijdrage ZVW hangen hiermee samen. 
De overige lasten stijgen door oplopende rentelasten als gevolg van een negatieve kasstand in de 
Aok. 
 
Baten 
De premiebaten dalen door een lager premiepercentage (2007: rekenpercentage Aok = 0,48%; 
2008: vastgestelde uniforme premie Aok = 0,15%). Voor 2008 en 2009 zijn de totale 
premieontvangsten behoudend geraamd. Oorzaak hiervan ligt in de lagere en voor een deel 
onzekere premieontvangsten in 2007 en begin 2008 (zie § 2.9). 
 
De premiebaten dalen in overeenstemming met de lager vastgestelde premie voor het Aok-deel, 
van 0,48% in 2007 (rekenpercentage) naar 0,15% in 2008 (uniforme premie). Voor 2009 is voor 
deze nota gebruik gemaakt van een calculatiepremie van 0,11%. 
 
De premieplichtige loonsom stijgt naar € 161 mld. in 2008 en € 167 mld. in 2009. 
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Tabel 2.7   Financieel overzicht Aok (mln. euro)     

    2007 2008 2009 
LASTEN         
Uitkeringslasten       
  Uitkeringen 973 558 165 
  Bijdrage ZVW 62 39 11 
Sociale werkgeverslasten 80 43 12 
Overig         
  Toevoeging voorzieningen 8 1 1 
  Programmakosten overig 0 2 12 

Totale lasten  1.124 644 201 
          
BATEN         
Premiebaten 705 190 165 
Overig         
  Rentebaten 23 2 0 
  Overige baten 45 54 16 

Totale baten 774 246 181 
          

SALDO   -350 -398 -20 
          
VERMOGENSPOSITIE       
Vermogen   343 -55 -75 
Liquiditeitsreserve 48 28 9 

Dekkingssaldo 295 -84 -84 

 
Per 1 juli 2007 is het uitkeringspercentage bij volledig arbeidsongeschikten verhoogd naar 75%. 
Voor de uitkeringen die onder de Aok vallen geldt dat deze verhoging niet ten laste komt van de 
Aok maar van het Aof. Deze doorbelasting is in het overzicht bij de overige baten ondergebracht. 
In 2007 bedraagt deze doorbelasting € 29 mln., in 2008 € 43 mln. en in 2009 € 15 mln. 
 
Exploitatiesaldo en vermogenspositie 
Het exploitatiesaldo is in 2008 naar verwachting € 398 mln. negatief. Door tegenvallers aan zowel 
de lasten- als de batenkant is het vermogen eind 2008 € 55 mln. negatief. De tegenvallers 
betreffen de reparatie van de herbeoordeling van de groep 45- tot 50-jaringen en de reparatie van 
de maximering van het maatmanloon. 
 
Uitgaand van de calculatiepremie zal het vermogen in 2009 dalen naar € 75 mln. negatief. In 
augustus wordt de Aok-premie definitief vastgesteld. 
 
De benodigde liquiditeitsreserve, die afhankelijk is van de hoogte van de lasten, laat eveneens een 
sterke daling zien in de periode 2007-2009. 

2.6 Prognoses Aof 
 
Het Aof financiert arbeidsongeschiktheidsuitkeringen voor de wetten WAO, WAZ, WAZO en WIA. 
 
Ontwikkeling volume en daguitkering 
In tabel 2.8 staat de ontwikkeling van de herleide uitkeringsjaren en de daguitkering van het Aof. 
Het aantal herleide uitkeringsjaren stijgt licht in 2008 en daalt in 2009. Deze ontwikkeling is de 
resultante van een toename bij de WIA en een afname bij de WAO en de WAZ. 
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Tabel 2.8   Uitkeringsjaren en daguitkering Aof           

    2007   2008   2009   
Herleide uitkeringsjaren (x 1.000) 472,5   473,7   464,3   

w.v. WAO   427,9   423,8   408,1 
  WIA (IVA)   6,1   11,6   18,8 
  WIA (WGA)   4,6   7,9   10,9 

  WAZ   33,9   30,4   26,5 

                

Gemiddelde daguitkering (euro/dag) 57,18   59,97   61,09   

 
De gemiddelde daguitkering stijgt in zowel 2008 als 2009 door de halfjaarlijkse indexatie van de 
uitkeringen. De stijging in 2008 is extra sterk door de volgende uitkeringsverhogingen: 
• een verhoging van het uitkeringspercentage van 70% naar 75% voor volledig 

arbeidsongeschikten bij de WAO en WAZ per 1 juli 2007. 
• een verhoging van de WGA-uitkeringen van 70% naar 75% van het dagloon tijdens de eerste 2 

maanden van de loongerelateerde fase per 1 januari 2008. 
 
Financiële ontwikkeling 
In tabel 2.9 staat een overzicht van de baten en lasten voor 2007, 2008 en 2009. In alle jaren zijn 
de lasten hoger dan de baten. 
 
Lasten 
De uitkeringslasten nemen toe in 2008, in 2009 is er een daling. Vanaf 1 juli 2007 stijgen de WAO-
uitkeringen door de verhoging van het uitkeringspercentage voor volledig arbeidsongeschikten van 
70% naar 75% van de grondslag. Hetzelfde geldt voor de WAZ-uitkeringen, alleen is daar het 
volume-effect dominant, waardoor de uitkeringslasten dalen. De IVA- en WGA-uitkeringslasten 
stijgen conform de stijging van het IVA- en WGA-volume. Onder de WAZO wordt een uitkering aan 
zwangere zelfstandigen geïntroduceerd per 1 juli 2008. Hierdoor nemen de uitkeringslasten onder 
deze wet toe. De geraamde uitkeringslasten WAZO bedragen € 16 mln. in 2007 en € 34 mln. in 
2009. 
 
De bijdrage ZVW stijgt in 2008 door toename van het aantal uitkeringen en de verhoging van het 
ZVW-premiepercentage. In 2009 is er een daling van de bijdrage ZVW door een daling van de 
uitkeringslasten. 
 
De sociale lasten dalen in 2008 door een daling van het WW-sectorpremiepercentage, ondanks 
hogere uitkeringslasten. In 2009 is er een daling van de sociale lasten door een daling van de 
uitkeringslasten. 
 
De bijdrage aan het Rf neemt af in de periode 2007-2009 omdat het Rf uitsluitend nog lopende 
trajecten, voorzieningen en subsidies financiert (zie hoofdstuk 4). Het Aof draagt vanaf 2006 de re-
integratielasten van nieuwe trajecten, voorzieningen en subsidies zelf. Dit verklaart de oplopende 
post re-integratielasten. 
 
Het Aof financiert een deel van de uitkeringen gedurende de eerste vijf jaar. Het gaat hier om een 
deel van de uitkeringen aan volledig arbeidsongeschikten, namelijk de lasten die voortvloeien uit 
de verhoging van het uitkeringspercentage van 70 naar 75%. Dit betreft zowel Aok-uitkeringen als 
uitkeringen van eigen risicodragers. De extra lasten worden vervolgens doorbelast van het Aok aan 
het Aof en zijn bij de overige programmakosten opgenomen. In 2007 bedragen deze lasten € 29 
mln., in 2008 € 43 mln. en in 2009 € 15 mln. 
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Tabel 2.9   Financieel overzicht Aof (mln. euro)     

    2007 2008 2009 
LASTEN         
Uitkeringslasten       
  Uitkeringen WAO 7.063 7.259 7.081 
  Uitkeringen WAZ 393 371 335 
  Uitkeringen IVA 111 220 368 
  Uitkeringen WGA 74 142 210 
  Uitkeringen WAZO 0 16 33 
  Bijdrage ZVW 473 550 524 
Sociale werkgeverslasten 591 576 538 
Overig         
  Bijdrage Rf 39 16 7 
  Re-integratielasten 142 190 191 
  Toevoeging voorzieningen 48 68 65 
  Rentelasten 1 0 0 
  Programmakosten overig 40 57 18 
Uitvoeringskosten 739 690 634 

Totale lasten  9.715 10.155 10.004 
          
BATEN         
Premiebaten 8.692 9.860 9.900 
Overig         
  Rentebaten 90 40 19 
  Rijksbijdrage WAZO 0 17 35 
  Overige baten 63 44 44 

Totale baten 8.852 9.960 9.998 
          

SALDO   -863 -195 -7 
          
VERMOGENSPOSITIE       
Vermogen   1.680 1.485 1.478 
Liquiditeitsreserve 426 449 442 

Dekkingssaldo 1.254 1.036 1.036 

 
Baten 
De baten stijgen flink in 2008 en blijven vervolgens vrijwel constant in 2009. Deze trend wordt 
veroorzaakt door de ontwikkeling van de premiebaten. Door een stijging van de basispremie 
WAO/WIA van 5,15% in 2007 naar 5,65%, gecombineerd met een stijging van de premieplichtige 
loonsom van € 168 mld. in 2007 naar € 174 mld. in 2008, stijgen de premiebaten met meer dan 1 
miljard euro. De premiebaten in 2009 zijn gebaseerd op een calculatiepremie van 5,49% en een 
premieplichtige loonsom van € 180 mld. 
 
De rentebaten dalen door een daling van de gemiddelde kasstand. 
Ter financiering van de eerder vermelde WAZO-uitkeringen en de ZVW-bijdragen over deze 
uitkeringen ontvangt het Aof een Rijksbijdrage, die deze uitkeringslasten dekt. 
De overige baten bestaan voornamelijk uit regresbaten (2007 en 2008: € 41 mln.) en in 2007 ESF-
baten van € 6 mln. 
 
Exploitatiesaldo en vermogenspositie 
Het exploitatiesaldo is in alle jaren negatief. Dit is het gevolg van de korting op de basispremie 
WAO/WIA ter compensatie van de rentehobbel. Deze korting neemt af met de jaren, waardoor het 
exploitatiesaldo stijgt. Het vermogen daalt door het negatieve exploitatiesaldo. 
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2.7 Prognoses Whk 
 
Vanaf 2007 krijgen individuele werkgevers voor de financiering van lasten in de eerste tien jaar 
van de WGA een gedifferentieerde premie. Financiering voor de reguliere uitkeringen (aan niet-
vangnetgroepen) gedurende deze eerste periode vindt plaats vanuit de Whk. 
 
Eigenrisicodragers WGA 
Werkgevers kunnen eigenrisicodrager worden voor het Whk-deel van de WGA. De meeste 
werkgevers die eigenrisicodrager zijn voor de WAO zijn dit ook voor de WGA. Daarnaast zijn er 
nieuwe eigenrisicodragers. Het aantal eigenrisicodragers voor de WGA betrof begin 2007 63.000 
werkgevers en steeg begin 2008 naar 76.000 werkgevers. 
 
Rentehobbel 
Vanaf 2007 zitten UWV en de private verzekeraars in een hybride stelsel voor de WGA-verzekering. 
Werkgevers kunnen kiezen of ze zich voor de eerste tienjaarslasten verzekeren bij UWV of bij een 
private verzekeraar. Verzekerden bij UWV betalen de gedifferentieerde premie WGA (Whk-premie). 
Private verzekeraars passen een kapitaaldekkingsystematiek toe, waardoor zij genoodzaakt zijn in 
de eerste jaren een vermogen op te bouwen. UWV is daarom door het kabinet verplicht een hogere 
premie te heffen dan noodzakelijk zou zijn binnen het omslagstelsel. Hierdoor bouwt de Whk 
vermogen op. Dit betekent dat werkgevers verzekerd bij UWV een extra opslag op de 
(lastendekkende) premie krijgen. In het rekenpercentage van 0,57% in 2008 was 0,28% 
gereserveerd voor bovengenoemde vermogensopbouw. Dit wordt de rentehobbel genoemd en de 
hoogte wordt jaarlijks (rond augustus) door het Ministerie van SZW vastgesteld.  
 
Alle werkgevers, zowel verzekerd bij UWV als bij private verzekeraars, worden gecompenseerd 
voor deze verhoging middels een korting op de basispremie WAO/WIA. 
 
Ontwikkeling volume en daguitkering 
In tabel 2.10 staan de herleide uitkeringsjaren en daguitkering Whk voor 2007 tot en met 2009. 
Het aantal herleide uitkeringsjaren stijgt, maar de stijging neemt in de tijd wel af. Dat komt omdat 
de uitstroom uit de WGA een steeds nadrukkelijker rol gaat spelen in de volumeontwikkeling. 
 

Tabel 2.10   Uitkeringsjaren en daguitkering Whk     

    2007 2008 2009 
Herleide uitkeringsjaren (x 1.000) 11,5 16,5 20,2 
Gemiddelde daguitkering (euro/dag) 61,66 62,00 62,50 

 
Financiële ontwikkeling 
In tabel 2.11 staat een overzicht van de baten en lasten voor 2007, 2008 en 2009. 
 
Lasten 
De uitkeringslasten, ZVW-bijdrage en sociale werkgeverslasten nemen toe in 2008 en 2009. Dit is 
het gevolg van een stijgend volume. 
De re-integratielasten nemen toe in 2008 en 2009 evenals de uitvoeringskosten. In hoofdstuk 1 is 
aangegeven hoe de hoogte van de uitvoeringskosten UWV is geraamd en hoe de verdeling over de 
fondsen tot stand is gekomen. 
 
Baten 
De premiebaten nemen af in 2008 door een lagere gemiddelde premie. De daling van de 
rentehobbel van 0,47% naar 0,28% is hiervan de oorzaak. De rentebaten stijgen door een aanwas 
van het vermogen. De premiebaten zullen in 2009 dalen door een verdere daling van de 
rentehobbel. Hierbij is gerekend met een calculatiepremie van 0,28%. Omdat de hoogte van de 
rentehobbel voor 2009 nog niet is vastgesteld, is uitgegaan van een rentehobbeltoeslag van 0%. 
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Tabel 2.11   Financieel overzicht Whk (mln. euro) 

    2007   2008   2009   
LASTEN               

Uitkeringslasten             

  Uitkeringen 196   287   356   

  Bijdrage ZVW 13   20   26   

Sociale werkgeverslasten 17   25   27   

Overig               

  Re-integratielasten 1   7   8   

  Toevoeging voorzieningen 5   5   3   

  Rentelasten 0   0   0   

  Programmakosten overig 0   0   0   

Uitvoeringskosten 13   16   17   

Totale lasten  245   358   437   

                

BATEN               

Premiebaten             
  Rentehobbel 619   375   0   
  Regulier 369   389   431   

Overig               

  Rentebaten 17   42   56   

  Overige baten 0   0   0   

Totale baten 1.005   806   487   

                

SALDO   760   448   50   

                

VERMOGENSPOSITIE             

Vermogen               
  Rentehobbel 630   1.040   1.088   

  Regulier 131   168   170   

Liquiditeitsreserve 9   12   14   

Dekkingssaldo 122   156   156   

 
Exploitatiesaldo en vermogenspositie 
Het exploitatiesaldo is in alle jaren hoog door de geplande opbouw van het rentehobbel-vermogen. 
Het reguliere vermogen stijgt in 2008 door een gunstig exploitatiesaldo. Voor de bepaling van het 
dekkingssaldo spelen de baten als gevolg van de rentehobbel geen rol. 

2.8  Ramingsbijstellingen 
 
In deze paragraaf wordt een vergelijking gemaakt tussen de lasten en baten uit de Juninota 2008 
en de Januarinota 2008. Voor het jaar 2007 geldt dat in de Juninota gewerkt wordt met de 
realisaties uit de jaarrekening UWV 2007. 
 
Aok 
Tabel 2.12 toont de bijstellingen voor de Aok. Het saldo van baten en lasten is zowel in 2007 als in 
2008 negatiever dan in de Januarinota. De uitkeringslasten zijn in 2007 hoger door 3% meer 
uitkeringsjaren. In 2008 zijn de uitkeringslasten hoger door 9% meer uitkeringsjaren. 
 
In 2007 zijn de Overige baten hoger door meer rentebaten (€ 15 mln.) en meer regresbaten  
(€ 9 mln.). De premiebaten zijn in 2007 en 2008 lager door een neerwaartse bijstelling van de 
premieplichtige loonsom. 
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Tabel 2.12   Bijstellingen Aok (mln. euro)         

    2007   2008   

Saldo raming oktober 2007 -336   -299   
LASTEN -26   -59   
  Uitkeringslasten   -25   -58 

  Sociale werkgeverslasten   -4   -5 

  Overig   3   3 

  Uitvoeringskosten   0   0 

            
BATEN 11   -39   
  Premiebaten   -18   -39 

  Overig   29   -1 

Saldo raming juni 2008 -350   -398   

 
Aof 
Uit tabel 2.13 staan de bijstellingen voor het Aof. Het saldo van lasten en baten is in 2007 
gunstiger en in 2008 ongunstiger dan in de Januarinota. 
De uitkeringsjaren zijn in 2007 lager en 2008 hoger (2007: -0,4%, 2008: +0,4%). De 
uitkeringslasten zijn in 2008 € 61 mln. hoger door een hogere gemiddelde daguitkering (+4,7%). 
De sociale werkgeverlasten zijn € 34 mln. hoger in 2007 door hogere realisaties. Dit heeft ook 
geleid tot een bijstelling in de raming van de sociale lasten 2008 van € 23 mln. De overige lasten 
zijn € 30 mln. hoger in 2007. Hiervan vormen de re-integratielasten over 2007 de hoofdmoot (€ 25 
mln.). In 2008 is er een bijstelling van de re-integratielasten van € 54 mln., waardoor de Overige 
lasten ook in dat jaar hoger zijn (zie hoofdstuk 4). 
De uitvoeringskosten zijn in 2007 en 2008 hoger. In hoofdstuk 1 wordt de verdeling van de 
uitvoeringskosten over de fondsen beschreven. 
 
De premiebaten vallen in beide jaren hoger uit (2007: € 68 mln., 2008: € 79 mln.) door zowel een 
hogere premieplichtige loonsom als meer premieontvangsten over oudere jaren. 
 

Tabel 2.13   Bijstellingen Aof (mln. euro)         

    2007   2008   

Saldo raming oktober 2007 -903   -146   
LASTEN -29   -106   
  Uitkeringslasten   13   -61 

  Sociale werkgeverslasten   -34   -23 

  Overig   -30   -52 

  Uitvoeringskosten   23   30 

            
BATEN 68   56   
  Premiebaten   48   65 

  Overig   21   -8 

Saldo raming januari 2008 -863   -195   

 
Whk 
In tabel 2.14 staan de bijstellingen voor de Whk. In beide jaren is het saldo van lasten en baten 
gunstiger. 
Door een lager volume zijn de uitkeringslasten zowel in 2007 als in 2008 lager. Het aantal 
uitkeringsjaren is in 2007 en 2008 met 1% respectievelijk 7% neerwaarts bijgesteld. De overige 
lasten zijn in zowel 2007 als 2008 lager. Dit komt door lagere re-integratielasten in beide jaren. De 
premiebaten zijn in beide jaren lager door een lagere premieplichtige loonsom. 
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Tabel 2.14   Bijstellingen Whk (mln. euro)         

    2007   2008   

Saldo raming oktober 2007 755   435   
LASTEN 23   43   
  Uitkeringslasten   6   25 

  Sociale werkgeverslasten   2   2 

  Overig   15   15 

  Uitvoeringskosten   1   1 

            
BATEN -18   -31   
  Premiebaten   -20   -29 

  Overig   2   -2 

Saldo raming januari 2008 760   448   

 

2.9 Onzekerheden 
 
Verschuivingen tussen IVA – WGA 
Verwacht wordt dat van de volledig arbeidsongeschikten uit de WGA in de loop van de jaren een 
deel alsnog als duurzaam aangemerkt wordt. Hierdoor worden WGA-uitkeringen omgezet in IVA-
uitkeringen. Onduidelijk is nog in welke mate dit zal plaatsvinden. 
 
Premieontvangsten Whk, Aok en Aof 
Bij de toedeling van geïnde premies aan de fondsen door de Belastingdienst wordt gebruik 
gemaakt van verdeelsleutels. Voor de jaren 2006 tot en met 2008 zijn deze verdeelsleutels nog 
niet definitief vastgesteld. Het is hierdoor mogelijk dat na vaststelling van deze verdeelsleutels de 
fondsen extra of juist minder premieontvangsten toegewezen krijgen. 
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De Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten (Wajong) verstrekt in geval van 
arbeidsongeschiktheid uitkeringen aan degenen die vóór hun 17e levensjaar of als student 
arbeidsongeschikt zijn geworden. 
 
De uitkeringshoogte wordt als volgt berekend: 
70% * mate van arbeidsongeschiktheid * grondslag. 
 
Met ingang van 1 juli 2007 wordt bij volledige arbeidsongeschiktheid 75% van de grondslag uitgekeerd.  
 
De uitkeringsgrondslag van de Wajong is het minimumloon. 
 
De Wajong wordt gefinancierd uit het Arbeidsongeschiktheidsfonds Jonggehandicapten (Afj), dat wordt 
beheerd door UWV. De uitgaven van het Afj worden gedekt door een rijksbijdrage. 

De Wajong in hoofdlijnen 
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3 Prognoses Afj 2008-2009 

 
 
 
De Wajong is een wet die voorziet in een uitkering aan personen die al op jonge leeftijd 
arbeidsongeschikt zijn. Ook arbeidsongeschikte studenten kunnen een beroep doen op deze wet. 
De uitkeringen Wajong worden betaald uit het Arbeidsongeschiktheidsfonds jonggehandicapten 
(Afj). Dit fonds wordt volledig gefinancierd door een rijksbijdrage. Sinds de invoering van de WIA 
worden ook de re-integratielasten van jonggehandicapten ten laste van dit fonds gebracht. 
 
In paragraaf 3.1 en 3.2 worden de volume- en de financiële ontwikkeling van de Wajong van 2008 
tot 2009 geschetst. In paragraaf 3.3 worden de ramingsbijstellingen ten opzichte van januari 2008 
gepresenteerd. 

3.1 Ontwikkeling volume en daguitkering  
 
Instroom, uitstroom en bestand 
In tabel 3.1 wordt de ontwikkeling van de instroom, de uitstroom en het bestand van de 
Wajonggerechtigden weergegeven voor de periode 2007-2009. De gegevens voor 2007 zijn 
realisaties, terwijl de gegevens voor de jaren 2008 en 2009 zijn geraamd. 
Bij deze ramingen wordt uitgegaan van: 
• de in- en uitstroomkansen in het verleden in combinatie met 
• de omvang van de populatie 18-jarigen, 
• het aantal leerlingen in het Speciaal Voortgezet Onderwijs en Praktijkonderwijs, 
• de realisaties tot en met maart 2008 en 
• de leeftijdsverdeling van het bestand Wajonggerechtigden. 
Deze leeftijdsverdeling is bij de Wajong zeer bepalend voor de omvang van het bestand. Omdat 
een uitkeringsregeling voor jonggehandicapten pas in 1976 is ingevoerd, zijn ouderen in het 
bestand nog schaars. Uitstroom wegens pensionering komt dus nog nauwelijks voor. Bij 
ongewijzigd beleid zal de instroom de uitstroom in de komende jaren daarom ruimschoots 
overtreffen en zal het aantal Wajongers voorlopig nog groeien.  
 
Voor de jaren 2008 en 2009 wordt bovendien verondersteld dat: 
• de instroom tijdelijk toeneemt ten gevolge van de doorlichting van de Bijstand (met ca. 4.000 

per jaar) en 
• de uitstroom vanaf 2009 zal toenemen door de intensivering van de professionele 

herbeoordelingen (na afloop van de herbeoordelingsoperatie). 
 
Uitgaande van deze veronderstellingen zal het aantal Wajonggerechtigden zowel in 2008 als in 
2009 met 7% toenemen. 

 
 
Tabel 3.1   Ontwikkeling volume Wajong (x 1.000)     

    2007 2008 2009 
Instroom    15,3 16,4 17,6 
Uitstroom   4,4 4,7 5,5 

Bestand   166,8 178,4 190,5 
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Uitkeringsjaren en herleidingsfactoren 
Het aantal herleide uitkeringsjaren wordt afgeleid uit het gemiddelde bestand van het betreffende 
jaar (tabel 3.2). Dit aantal groeit van 160.000 in 2007 naar ruim 180.000 in 2009. De 
herleidingsfactor geeft de gemiddelde mate van arbeidsongeschiktheid weer van alle 
uitkeringsgerechtigden. Voor de Wajong is deze factor hoog en stabiel, omdat de meeste 
jonggehandicapten volledig arbeidsongeschikt zijn. 
 
Daguitkering 
De grondslag van de uitkering van een jonggehandicapte is gebaseerd op het minimumloon. Twee 
keer per jaar vindt indexering plaats van het minimumloon en de uitkering. Het verschil tussen de 
gemiddelde uitkering in 2008 en 2009 komt geheel voor rekening van deze indexering. Het verschil 
tussen 2007 en 2008 wordt ook door de volgende factoren bepaald: 
• De verhoging van de uitkering van volledig arbeidsongeschikten van 70% naar 75% van de 

grondslag die halverwege 2007 is ingevoerd. 
• De verdiscontering van de kopjesregeling in de Toeslagenwet (TW), waardoor deze aanvulling 

met ingang van 1 januari 2008 uit de Wajonguitkering verdwijnt. 
 

Tabel 3.2   Uitkeringsjaren en daguitkering Afj       

    2007 2008 2009 
Niet-herleide uitkeringsjaren (x 1000) 163,3 174,8 186,8 
Herleidingsfactor (%) 97,8 97,9 97,9 

Herleide uitkeringsjaren (x 1000) 159,8 171,1 182,8 
          

Gemiddelde daguitkering (euro/dag) 40,40 41,93 43,45 

 

3.2 Financiële ontwikkeling 
 
Lasten 
De lasten van het Afj zijn weergegeven in onderstaande tabel. In 2007 bedragen de 
uitkeringslasten € 1.938 mln., inclusief de bijdrage ZVW. Op dit bedrag is de in 2007 ontvangen 
rente in mindering gebracht (€ 2 mln.). De uitkeringslasten voor 2008 en 2009 zijn geraamd op  
€ 2.146 respectievelijk € 2.373 mln. De uitkeringslasten nemen toe door de stijging van de 
gemiddelde daguitkering en het groeiend aantal Wajonggerechtigden.  
 
Vanaf 2006 komen de re-integratielasten van jonggehandicapten direct voor rekening van het Afj. 
De bijdrage aan het Rf neemt navenant af. In 2007 komen deze re-integratielasten voort uit 
 

Tabel 3.3   Lasten Afj (mln. euro)       

    2007 2008 2009 
Uitkeringslasten       
  Uitkeringen 1.837 2.024 2.241 
  Bijdrage ZVW 101 122 132 
Sociale werkgeverslasten 0 0 0 
Overig         
  Bijdrage Rf 8 4 2 
  Re-integratielasten 47 52 59 
  Extra Re-integratie Jonggehandicapten 3 3 0 
  Toevoeging voorziening 1 2 2 
  Overig 0 0 0 
Uitvoeringskosten 53 82 82 

Totale lasten 2.051 2.289 2.517 
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trajecten die worden ingekocht, subsidies aan scholingsinstituten en voorzieningen die voor het 
volgen van onderwijs nodig zijn. Vanaf 2008 zijn ook de loonkostensubsidies aan herbeoordeelden 
bij deze post ondergebracht (zie bijlage 6).  
 
De uitvoeringskosten nemen in 2008 sterk toe. Deze toename hangt samen met de 
verdelingssystematiek van deze kosten over de fondsen. Deze systematiek wordt in hoofdstuk 1 
toegelicht. 

3.3 Ramingsbijstellingen 
 
In tabel 3.4 staan de ramingsbijstellingen voor de jaren 2007 en 2008 ten opzichte van de 
Januarinota. Voor 2007 is de totale bijstelling nihil en voor 2008 bescheiden (+2%). 
 
Voor beide jaren zijn de uitkeringslasten hoger. Dit verschil wordt veroorzaakt door een hogere 
gemiddelde daguitkering. De lasten in 2008 zijn bovendien hoger omdat meer uitvoeringskosten 
aan het Afj zijn toebedeeld (zie hoofdstuk 1). 
  
De raming van het uitkeringsvolume is ten opzichte van de Januarinota nauwelijks veranderd. 
 

Tabel 3.4   Bijstellingen Afj (mln. euro)         

    2007   2008   

Lasten raming januari 2008 2.051   2.243   

LASTEN         
  Uitkeringslasten   14   22 

  Sociale werkgeverslasten   0   0 

  Overig   -14   -4 

  Uitvoeringskosten   0   28 

Lasten jaarrekening/raming juni 2008 2.051   2.289   
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De Wet op de re-integratie arbeidsgehandicapten (REA) richt zich op de (re)integratie van 
arbeidsgehandicapten. Hieronder worden alle werkzoekenden verstaan die door ziekte of gebrek niet in 
staat zijn hun eigen werk te hervatten of ander werk te vinden. Aan de hand van objectieve criteria wordt 
vastgesteld of iemand behoort tot de arbeidsgehandicapten. 
 
De REA wordt gefinancierd uit het Re-integratiefonds (Rf). Het Rf wordt beheerd door UWV. De volgende 
kosten komen voor rekening van het fonds: 
• affinanciering oude re-integratie-instrumenten AAW/WAO; 
• uitkeringen REA; 
• subsidie aan werkgevers; 
• subsidie aan personen; 
• subsidie aan instellingen; 
• inkoop van re-integratiediensten bij re-integratiebedrijven; 
• uitvoeringskosten. 
 
Het Rf wordt voor de ene helft gevoed uit de werkloosheidsfondsen en voor de andere helft uit de 
arbeidsongeschiktheidsfondsen. De onderverdeling naar fonds gaat naar rato van de uitkeringslasten. 
 
Vanaf 2006 worden nieuwe re-integratie-inspanningen voor arbeidsgehandicapten als gevolg van de 
invoering van de WIA niet meer uit het Rf maar uit het Aof, het Afj en het AWf betaald. Vanaf 2007 komt 
het nieuwe fonds Whk daar bij voor de re-integratie-inspanningen van WGA-ers. 

De wet REA in hoofdlijnen 
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4 Prognoses Rf 2008-2009 

 
 
 
Met de invoering van de WIA wordt de ao-verzekering op een nieuwe leest geschoeid. Daarmee 
samenhangend zal het Rf op termijn verdwijnen. De uitkeringen, subsidies en voorzieningen 
worden, soms in aangepaste vorm, via de moederwetten geregeld.  
Vanaf 29 december 2005 worden alle nieuwe uitkeringen, subsidies en voorzieningen gefinancierd 
via het AWf, Afj en Aof. Vanaf 1 januari 2007 vindt ook financiering via de Whk plaats. De lasten 
van de regeling loonkostensubsidie herbeoordeelden worden gefinancierd uit het AWf, Afj, Aof en 
het Ufo. Het Rf blijft nog tot 1 januari 2010 bestaan voor uitkeringen, subsidies en voorzieningen 
die voor 29 december 2005 zijn gestart. Daarna neemt het Aof de resterende lasten over. Dit 
betreft dan vooral lasten voor langlopende voorzieningen. De re-integratie van arbeidsongeschikten 
voor de werkgevers die eigen risicodrager zijn voor de WGA, worden niet gefinancierd vanuit het 
Aof en de Whk, maar door de werkgever zelf. 
 
Dit hoofdstuk beschrijft de financiële ontwikkelingen van het Re-integratiefonds (Rf). Het is als 
volgt ingedeeld. In paragraaf 4.1 wordt ingegaan op de financiële ontwikkelingen van het Rf en in 
paragraaf 4.2 volgen de ramingsbijstellingen ten opzichte van januari 2008. 

4.1 Financiële ontwikkeling 
 
De financiële ontwikkelingen zijn weergegeven in tabel 4.1. Aangezien geen nieuwe re-integratie-
inspanningen worden gefinancierd uit het Rf nemen de lasten snel af. In bijlage 6 is ter 
verduidelijking een overzicht gegeven van alle re-integratielasten, die zowel via het Rf als via de 
moederwetten worden gefinancierd. De totale lasten van het Rf waren in 2007 € 96 mln. en zullen 
in 2008 en 2009 dalen tot € 39 mln. respectievelijk € 17 mln. De programmakosten re-integratie 
AG van de fondsen Aof, Whk en Afj bedroegen in 2007 € 192 mln. en zullen in 2008 en 2009 
stijgen tot respectievelijk € 252 mln. en € 258 mln. De totale lasten aan re-integratie AG (Rf + ao-
fondsen) zullen in 2008 iets stijgen, maar in 2009 weer ongeveer gelijk zijn aan die in 2007. 
 
Uitkeringen 
De uitkeringen bestaan voornamelijk uit re-integratie-uitkeringen en ZW-uitkeringen. Per 1 januari 
2005 zijn de re-integratie-uitkeringen afgeschaft en wordt een WW-uitkering verstrekt bij 
proefplaatsing en scholing. Als gevolg hiervan worden alleen nog lopende re-integratie-uitkeringen 
betaald.  
Vanaf 2006 worden de nieuwe ZW-uitkeringen voor ex-arbeidsongeschikten gefinancierd uit het 
AWf. De lasten in tabel 4.1 hebben daarom slechts betrekking op lopende uitkeringen.  
 
AAf/Aof-oud  
Voordat de Wet REA op 1 juli 1998 werd ingevoerd, betaalden het AAf en het Aof de werk- en 
scholingsvoorzieningen. Op 1 juli 1998 hebben het Rf en de werkgevers de financiering 
overgenomen. De lasten van AAf/Aof-oud zijn daarom gering en dalend.  
 
Subsidies aan werkgevers  
De subsidies herplaatsing, plaatsing en pakket op maat leiden in 2007 niet meer tot lasten omdat 
de regelingen zijn beëindigd. De meerkostenregeling leidt nauwelijks meer tot Rf-lasten.  
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Tabel 4.1   Financieel overzicht Rf (mln. euro) 

      2007   2008   2009   
LASTEN               
Uitkeringslasten 13   6   1   

  Re-integratie-uitkeringen   1   0   0 
  ZW-uitkeringen   10   4   0 
  Uitkeringen REA overig   2   1   1 

Overig               
  AAf/Aof-oud 1   1   1   

  Subsidies aan werkgevers 0   1   1   
  Subsidie aan personen 48   11   7   
  w.v. Werkvoorziening arbeidsgehand.   11   3   2 
    Werkvoorziening werknemer   35   7   4 
    Subsidie aan personen overig   2   1   1 
  Subsidie aan instellingen 8   1   0   
  Inkoop arbeidsbemiddeling 7   4   3   
  Toevoeging voorziening 1   1   1   
  Programmakosten overig 0   0   0   
Uitvoeringskosten 18   15   4   

Totale lasten  96   39   17   
                  
BATEN               
Overig               
  Bijdrage Aof 39   16   7   
  Bijdrage Afj 8   4   2   
  Bijdrage AWf 43   18   8   
  Bijdrage Ufo 4   2   1   
  Overige baten 2   0   0   

Totale baten 96   39   17   

 
Subsidies aan personen  
De subsidies aan personen die ten laste komen van het Rf nemen na 2007 af. Naar verwachting 
zullen de totale lasten van deze voorzieningen (Rf en moederwetten) in 2008 uitkomen op  
€ 106 mln. In 2009 zullen de lasten uitkomen op € 107 mln. De programmakosten voorzieningen 
hebben het karakter van een open einde regeling waardoor de sturing beperkt is.  
  
Subsidies aan instellingen  
De lasten voor de subsidie aan instellingen nemen af omdat de doelgroep voor deze vorm van 
scholing is beperkt tot de Wajong. Deze lasten worden in toenemende mate door het Afj 
gefinancierd, waardoor de lasten voor het Rf afnemen.  
 
Inkoop arbeidsbemiddeling  
De inkoop arbeidsbemiddeling AG ten laste van het Rf neemt in 2007 en 2008 af. Deze trajecten 
worden vanaf 2007 echter niet alleen verantwoord via het Rf, maar ook via het Aof, het Afj en de 
Whk. De lasten inkoop arbeidsbemiddeling AG zijn in 2007 met € 134 mln. binnen het vastgestelde 
budget (€ 136 mln.) uitgekomen. Voor 2008 heeft het ministerie van Sociale Zaken en 
Werkgelegenheid het budget voor de inkoop arbeidsbemiddeling AG vastgesteld op € 103 mln. 
Naar verwachting zullen de lasten van deze vier fondsen samen uitkomen op € 130 mln. 
Verplichtingen uit voorgaande jaren in combinatie met nieuw gestarte trajecten geven hogere 
uitgaven dan het opgelegde budget. De sturingsmogelijkheden zijn beperkt gezien het deels open 
einde karakter van de inkoop re-integratie en het grote aandeel van de uitgaven met betrekking 
tot trajecten die gestart zijn vóór 2008. Voor 2009 is het budget door het ministerie vastgesteld op 
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€ 79 mln. Naar verwachting zullen voor dat jaar de lasten ook op € 130 mln. uitkomen. Deze 
overschrijding is onderwerp van overleg met het ministerie. 
 
Uitvoeringskosten  
De uitvoeringskosten van het Rf hebben betrekking op de kosten van de uitvoering van de lopende 
uitkeringen, voorzieningen en trajecten. In hoofdstuk 1 is aangegeven hoe de hoogte van de 
uitvoeringskosten UWV is geraamd en hoe de verdeling over de fondsen tot stand is gekomen. 
 
Baten  
Het Rf kent per definitie een sluitende financiering. De lasten worden gefinancierd uit bijdragen van 
het AWf, het Ufo, het Aof en het Afj. De werkloosheidsfondsen (AWf en Ufo) en de 
arbeidsongeschiktheidsfondsen (Aof en Afj) dragen als groep voor 50% bij aan het Rf. Binnen de 
groep worden de bijdragen verdeeld naar rato van de uitkeringslasten. De verhouding tussen AWf 
en Ufo is in zowel 2007 als 2008 91:9, in 2009 89:11. De verhouding tussen het Aof en het Afj is 
zowel in 2007 als in 2008 82:18, in 2009 81:19.  
 
De overige baten hebben betrekking op de ESF-financiering. De ESF-gelden worden besteed aan 
trajecten in het kader van de Herbeoordeling WAO en trajecten eigen personeel. Het gaat om 
gelden die zijn toegekend voor de sluiting van het ESF-loket per 28 oktober 2005. In 2008 en 2009 
zullen er geen ESF-baten meer zijn. 

4.2 Ramingsbijstellingen 
 
In tabel 4.2 staan de ramingsbijstellingen voor de jaren 2007 en 2008 ten opzichte van de 
Januarinota. De totale bijstelling voor deze jaren is -5% respectievelijk -40%. 
 
De verschillen zijn substantieel bij de subsidies in 2007 en 2008 en bij de inkoop 
arbeidsbemiddeling in 2008. De verschuiving van het Rf naar de overige fondsen lijkt sneller te 
gaan dan in de Januarinota werd voorzien. 
 

Tabel 4.2   Bijstellingen Rf (mln. euro)         

    2007   2008   

Lasten raming januari 2008 101   65   
LASTEN -5   -26   
  Uitkeringslasten   -1   -4 

  Subsidies   -6   -14 

  Inkoop arbeidsbemiddeling   3   -6 

  Overig   0   0 

  Uitvoeringskosten   -1   -2 

Lasten jaarrekening/raming juni 2008 96   39   
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De Werkloosheidswet (WW) heeft tot doel werknemers en ambtenaren te verzekeren tegen de financiële 
gevolgen van werkloosheid. Daarnaast geeft de wet aan werknemers van wie de werkgever onmachtig is 
het verschuldigde loon te betalen, recht op vergoeding van achterstallig loon. De WW bevat ook regels met 
betrekking tot re-integratie. 
 
De Ziektewet (ZW) geeft bepaalde (vangnet)groepen werknemers en ambtenaren die door ziekte, ongeval 
of gebreken niet in staat zijn om hun arbeid te verrichten recht op ZW-uitkering. Dit geldt als hun 
werkgever niet verplicht is tot loondoorbetaling. De belangrijkste vangnetgroepen zijn: zieke flexwerkers, 
zieke werklozen, zieke werknemers als gevolg van zwangerschap en herintredende arbeidsongeschikten 
met een “no-risk polis”. 
 
De Wet arbeid en zorg (WAZO) bundelt een aantal wettelijke verlofvormen, zoals het zwangerschaps- en 
bevallingsverlof, kraamverlof, adoptieverlof, pleegzorgverlof, ouderschapsverlof en kort- en langdurend 
zorgverlof. Soms bestaat er recht op (gedeeltelijke) loondoorbetaling of op een uitkering van UWV. 
 
De regeling Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsongeschikten (WGA) voorziet vanaf 2007 in een uitkering  
aan flexwerkers (voor de eerste 10 jaar) bij de sectorfondsen en het Ufo. 
 
De financiering van WW, (vangnet) WGA, (vangnet) ZW en (het grootste deel van de) WAZO vindt plaats 
via de sectorfondsen, het Algemeen Werkloosheidsfonds (AWf) en het Uitvoeringsfonds voor de Overheid 
(Ufo). Dit gebeurt door middel van premieheffing over het loon. Een verschil in financiering is het 
eigenrisicodragerschap voor de WW van de overheid. De WW-uitkeringen voor de overheid worden 
verstrekt door UWV en vervolgens rechtstreeks verhaald bij de overheidswerkgevers. 
 
De sectorpremie komt geheel voor rekening van de tot die sector behorende werkgevers. De AWf-premie 
bestaat uit zowel een werknemers- als een werkgeversdeel. Deze verdeling wordt door de Minister bepaald. 
De Ufo-premie wordt betaald door de werkgevers in de overheidssector. 

De WW, ZW, WAZO en vangnet-WGA in hoofdlijnen 
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5 Prognoses Sfn, AWf en Ufo 2008-2009 

 
 
 
In dit hoofdstuk worden de volume- en financiële ontwikkelingen weergegeven van de wetten en 
regelingen die gekoppeld zijn aan de Sectorfondsen (Sfn), het Algemeen Werkloosheidsfonds (AWf) 
en het Uitvoeringsfonds voor de Overheid (Ufo). 
 
De financiering betreft de Werkloosheidswet (WW), de Ziektewet (ZW), de Wet Arbeid en Zorg 
(WAZO) en een klein deel van de regeling Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsongeschikten (WGA). 
De overheidswerkgevers bij het Ufo zijn voor de WW eigenrisicodrager. De WW-uitkeringen komen 
in het bedrijfsleven het eerste halfjaar voor rekening van de Sfn. Daarna financiert het AWf de 
WW-uitkeringen. De vangnetgroepen ZW worden gefinancierd uit Sfn, AWf en Ufo. De WAZO komt 
voor rekening van AWf en Ufo. De vangnetlasten-WGA voor flexwerkers worden betaald door Sfn 
en Ufo. 
 
In paragraaf 5.1 wordt de volumeontwikkeling voor de totale WW en per fonds geschetst. 
Paragraaf 5.2 behandelt het ZW-volume naar vangnetgroepen en fonds. Paragraaf 5.3 gaat in op 
de ontwikkelingen bij arbeid- en zorgverlof. De uitkeringen vangnet-WGA komen aan bod in 
paragraaf 5.4. In paragraaf 5.5 volgt de financiële ontwikkeling van de Sfn. In de daaropvolgende 
paragraaf 5.6 en 5.7 komt de financiële ontwikkeling van het AWf en het Ufo aan bod. In paragraaf 
5.8 worden de bijstellingen van de ramingen besproken. Tenslotte worden in paragraaf 5.9 de 
onzekerheden aangestipt. In bijlage 4 is een totaaloverzicht van de verschillende uitkeringen naar 
fonds gepresenteerd. De ontwikkeling van de lasten, baten en vermogen per sector is opgenomen 
in bijlage 7. 

5.1 Ontwikkeling volume ontslagwerkloosheid 
 
In deze paragraaf zijn de ontwikkelingen van het volume WW weergegeven. Bij de raming van het 
volume is uitgegaan van de bestandsopbouw en de macro-economische ontwikkelingen volgens het 
Centraal Economisch Plan (CEP) 20081. Daarbij is rekening gehouden met de ontwikkelingen 
binnen de arbeidsongeschiktheids- en werkloosheidswetten (zie hoofdstuk 1) en zijn de realisaties 
tot en met december 2007 meegenomen.  
 
De economische vooruitzichten voor 2008 en 2009 zijn minder gunstig dan de realisatie in 2007. In 
2007 kwam de stijging van het Bruto Binnenlands Product (BBP) uit op 3,5%. Voor 2008 verwacht 
het Centraal Planbureau (CPB) in het CEP 2008 een toename van het BBP met 2,25%. De prognose 
van de mutatie van het BBP voor 2009 bedraagt 1,75%. De crisis op de financiële markten is de 
belangrijkste oorzaak voor de minder snelle groei van de economie in 2008 en 2009. Het CPB 
verwacht dat de onrust op de internationale financiële markten extra onzekerheid oplevert voor de 
raming. De uitvoeringskosten en programmakosten WW zullen invloed ondervinden van deze 
minder gunstige economische omstandigheden. 
 
In deze raming is geen rekening gehouden met de effecten van de volgende maatregelen en 
mogelijke toekomstige wetswijzigingen  (zie bijlage 1): 
• Wetsvoorstel Stap; 
• premiedifferentiatie WW. 
 
 
                                                           
1 Centraal Economisch Plan 2008, 19 maart 2008 
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Prognoses WW 
In tabel 5.1 staan de volumegegevens van de WW weergegeven.  
 
De instroom daalt in 2008 met 11%. In 2009 blijft de instroom op het zelfde niveau als in 2008. De 
daling in 2008 volgt uit de economische ontwikkeling. De stabilisatie in 2009 hangt samen met de 
economische ontwikkeling. 
De verhouding tussen de uitstroom en de som van bestand en instroom komt zowel voor 2008 als 
2009 uit op 61%. In absolute zin neemt het aantal beëindigingen in 2007 met 18% en in 2008 met 
8% af. 
Per saldo daalt de omvang van het bestand in 2008 met 16% en in 2009 met 8%.  
 
De deeltijdfactor is een correctie van het gemiddelde bestand naar uitkeringsdagen in fulltime 
eenheden. Voor geheel 2007 is de deeltijdfactor uitgekomen op 85,2%. Voor 2008 en 2009 wordt 
verwacht dat de factor in verband met de economische ontwikkelingen stabiliseert. 
 
De ontwikkelingen van in- en uitstroom in 2008 leiden tot een daling van het aantal uitkeringsjaren 
met 18%. Voor 2009 wordt een verdere afname van het aantal uitkeringsjaren met 13% verwacht.  
 

Tabel 5.1   Ontwikkeling volume en uitkeringsjaren WW (x 1.000)   

    2007 2008 2009 
Instroom    253,0 225,0 224,0 
Uitstroom   311,2 256,0 236,0 

Bestand   192,1 161,0 148,0 
Uitkeringsjaren 182,5 150,1 131,3 
Deeltijdfactor 85,2% 85,0% 85,0% 

 
Prognoses WW per fonds 
In tabel 5.2 staat de ontwikkeling van het volume en de daguitkering van de Sfn, het AWf en het 
Ufo. Per fonds zijn er in 2008 en 2009 verschillen in de ontwikkeling. De uitkeringsjaren van de Sfn 
dalen in 2008 minder sterk dan bij het AWf. Dit komt omdat effecten van de minder gunstige 
economische ontwikkeling zich het eerst bij de Sfn zullen voordoen. De ontwikkeling bij het Ufo ligt 
tussen de Sfn en het AWf in. In 2009 is dit verschil tussen de fondsen om dezelfde reden nog 
sterker.  
 
De hoogte van de daguitkering is rechtstreeks gekoppeld aan de gemiddelde contractloonstijging 
en de halfjaarlijkse indexering van de uitkeringen. De toename van de gemiddelde daguitkering 
WW bedraagt zowel in 2008 als 2009 ca. 4%. De verschillen tussen de fondsen zijn op dit punt 
klein.  
 

Tabel 5.2   Uitkeringsjaren en daguitkering WW           

    2007   2008   2009   
Uitkeringsjaren (x 1.000) 182,5   150,1   131,3   

w.v. AWf   122,7   97,7   79,7 
  Sfn   50,8   44,7   44,3 
  Ufo   9,0   7,7   7,3 

                
Gemiddelde daguitkering (euro/dag) 60,80   63,03   65,78   

w.v. AWf   59,23   61,22   63,61 
  Sfn   62,53   64,98   67,67 

  Ufo   72,34   74,71   78,09 
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5.2 Ontwikkeling volume ziekteverzuim 
 
Deze paragraaf schetst de ontwikkeling van het volume ziekteverzuim. Bij de raming van het 
volume is uitgegaan van de demografische ontwikkelingen, de arbeidsmarktontwikkelingen, de 
macro-economische ontwikkelingen volgens het CEP 2008 en de realisaties tot en met december 
2007. 
 
De financiering van de vangnetlasten ZW loopt via de fondsen Sfn, AWf en Ufo. Uit deze fondsen 
worden de volgende ZW-uitkeringen gefinancierd: 
• uitkeringen aan ex-werknemers met een WW-uitkering (zieke werklozen); 
• uitkeringen aan werknemers zonder arbeidsverhouding (flexwerkers); 
• uitkeringen in verband met ziekte gerelateerd aan zwangerschap en bevalling; 
• uitkeringen aan herintredende ex-arbeidsongeschikten (ex-ao); 
• en uitkeringen in overige situaties (vrijwillig verzekerden, orgaandonoren, nawerking). 
 
Het totaal van de uitkeringsjaren ZW daalt in 2008 met 4% ten opzichte van 2007. In 2009 blijft  
het totaal aantal uitkeringsjaren ZW op hetzelfde niveau.  
 
Prognoses ZW per vangnetcategorie 
Het aantal uitkeringsjaren van de zieke werklozen neemt in 2008 af met ruim 14% (tabel 5.3) en 
daalt in 2009 met 4%. De lagere uitkomsten zijn het gevolg van de conjuncturele ontwikkelingen 
bij de WW.  
 
De conjunctuur is ook bepalend voor de ontwikkeling van het aantal uitkeringsjaren bij de 
flexwerkers. In 2008 en 2009 neemt het volume nog met 1% toe.  
 
Bij de vangnetcategorie ziekte bij zwangerschap (voor en/of na de reguliere zwangerschaps-
periode) is het aantal uitkeringsjaren de afgelopen jaren gestegen. Op grond van de gerealiseerde 
uitkeringsdagen in 2007 lijkt er sprake te zijn van een verdergaande toename van de gemiddelde 
ziekteduur. Voor 2008 en 2009 wordt een voortzetting van deze stijging verondersteld. 
 
Op grond van de ZW kan een werkgever het ziekengeld van een gere-integreerde 
arbeidsgehandicapte declareren (ex-ao). De raming van het aantal dagen laat nog een kleine 
stijging zien voor 2008 en 2009. Vanaf 2006 worden de nieuwe ZW-uitkeringen voor ex-
arbeidsongeschikten gefinancierd uit het AWf en niet langer uit het Rf.  
  
De vangnetgroep overig bestaat vrijwel geheel uit vrijwillig verzekerden. Deze groep is relatief 
klein en blijft in deze raming redelijk stabiel.  
 

Tabel 5.3   Uitkeringsjaren ZW (x 1.000)     

    2007 2008 2009 
Zieke werklozen 29,0 24,8 23,8 
Flexwerkers  37,9 38,5 38,9 
Ziekte bij zwangerschap 13,9 14,0 14,2 
Ex AO   4,9 5,2 5,5 
Overig    1,6 1,6 1,7 

Totaal   87,4 84,2 84,0 

 
Prognoses ZW per fonds 
De Sfn financieren de ZW-uitkeringen aan flexwerkers. Het AWf financiert ZW-uitkeringen aan 
zieke werklozen, in geval van ziekte bij zwangerschap en aan overige vangnetcategorieën. Bij het 
Ufo behoren alle vangnetcategorieën van overheidsinstellingen, met uitzondering van de ex-ao’ers. 
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De ontwikkeling per fonds in tabel 5.4 weerspiegelt de volumeontwikkeling van de vangnet-
categorieën. Bij de Sfn past de stijgende tendens bij de ontwikkeling van de flexwerkers en het 
AWf sluit aan bij de daling bij zieke werklozen. De ontwikkeling bij het Ufo, waarin beide 
categorieën te vinden zijn, ligt tussen beide in. De hoogte van de daguitkering is direct gekoppeld 
aan de gemiddelde contractloonstijging en de halfjaarlijkse indexering van de uitkeringen. Een 
stijging van de contractlonen komt tot uitdrukking in hogere uitkeringen van de instroom, terwijl 
indexeringen direct doorwerken in de uitkeringshoogte van de lopende uitkeringen. De gemiddelde 
daguitkering laat in 2008 en 2009 voor de Sfn, het AWf en het Ufo een stijging van zo’n 3 tot 5% 
zien. 
 

Tabel 5.4   Uitkeringsjaren en daguitkering ZW           

    2007   2008   2009   
Uitkeringsjaren (x 1.000) 87,4   84,2   84,0   

w.v. AWf   47,4   43,8   43,3 
  Sfn   36,2   36,7   37,1 
  Ufo   3,8   3,7   3,6 

                
Gemiddelde daguitkering (euro/dag) 51,36   53,13   55,27   

w.v. AWf   54,64   56,87   59,16 
  Sfn   47,15   48,76   50,78 
  Ufo   50,46   52,13   54,74 

 

5.3 Ontwikkeling volume arbeid- en zorgverlof 
 
Deze paragraaf schetst de ontwikkeling van het volume arbeid- en zorgverlof. Deze ramingen zijn 
gebaseerd op realisaties tot en met december 2007 en demografische en 
arbeidsmarktontwikkelingen zoals werkgelegenheid en arbeidsparticipatie van vrouwen. 
 
De uitkeringen die worden verstrekt voor regulier zwangerschaps- en bevallingsverlof (16 weken) 
en de uitkeringen adoptie en pleegzorg vallen onder de WAZO. De lasten worden gefinancierd via 
de fondsen AWf en Ufo. 
 
Het aantal geboorten vertoont sinds enkele jaren een daling die de komende jaren naar 
verwachting doorzet. Uitgaande van een bescheiden werkgelegenheidsgroei in 2008 en 2009 
resulteert per saldo een lichte daling van de uitkeringsdagen bij de WAZO. Hierbij is verondersteld 
dat de arbeidsparticipatie van vrouwen jonger dan 40 jaar licht stijgt. 
De gemiddelde daguitkering in 2008 en 2009 neemt toe met de ontwikkeling van het brutoloon.  
 

Tabel 5.5   Uitkeringsjaren en daguitkering WAZO 

    2007   2008   2009   
Uitkeringsjaren (x 1.000) 41,6   41,2   40,9   

w.v. AWf   33,1   32,3   32,1 
  Ufo   8,5   8,8   8,8 
                
Gemiddelde daguitkering (euro/dag) 78,78   81,69   85,51   

w.v. AWf   78,78   81,71   85,32 
  Ufo   78,78   81,59   86,21 
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5.4 Ontwikkeling volume vangnet WGA 
 
Voor flexwerkers worden de WGA-uitkeringen met ingang van 2007 gefinancierd uit Sfn en Ufo. De 
regeling WGA voorziet in financiering uit: 
• uitkeringen korter dan 10 jaar aan flexwerkers gestart in 2007 of later, 
• uitkeringen korter dan 4 jaar aan flexwerkers gestart in 2006. 

Deze uitkeringen worden door de Sfn voor het bedrijfsleven en door het Ufo voor de overheid 
gefinancierd. 
 
De uitkeringsjaren vangnet WGA nemen in 2008 toe met ruim 112% en in 2009 met 36%. De 
sterke groei houdt verband met de nieuwe instroom van de WIA (paragraaf 2.2). Deze 
uitkeringsjaren behoren bijna alle tot het Sfn.  
De gemiddelde daguitkering neemt in 2008 en 2009 naar verwachting toe met de ontwikkeling van 
het brutoloon. 
 

Tabel 5.6   Uitkeringsjaren en daguitkering vangnet WGA 

    2007   2008   2009   
Uitkeringsjaren (x 1.000) 3,0   6,5   8,8   

w.v. Sfn   3,0   6,4   8,6 

  Ufo   0,0   0,1   0,1 

                
Gemiddelde daguitkering (euro/dag) 51,19   52,88   55,04   

w.v. Sfn   51,38   53,13   55,33 

  Ufo   34,93   36,05   37,71 

 

5.5 Prognoses Sfn 
 
Ontwikkeling volume en daguitkering 
De samenstelling van de Sfn naar wet verandert in de jaren 2007-2009 drastisch. Het aandeel WW 
daalt (van 56% naar 49%) terwijl de aandelen van ZW en WGA stijgen. Deze verandering van 
samenstelling heeft gevolgen voor de ontwikkeling van de gemiddelde daguitkering. Het aandeel 
hoge uitkeringen neemt af, terwijl het aandeel van de lage toeneemt. Hierdoor blijft de stijging van 
de gemiddelde daguitkering bij de Sfn beperkt. 
  

Tabel 5.7   Uitkeringsjaren en daguitkering Sfn           

    2007   2008   2009   
Uitkeringsjaren (x 1.000) 90,0   87,8   90,0   

w.v. WW   50,8   44,7   44,3 
  ZW   36,2   36,7   37,1 
  WGA   3,0   6,4   8,6 
                

Gemiddelde daguitkering (euro/dag) 55,98   57,34   59,53   
w.v. WW   62,53   64,98   67,67 

  ZW   47,15   48,76   50,78 
  WGA   51,38   53,13   55,33 

 
Financiële ontwikkeling 
De hiervoor geschetste ontwikkelingen in volume en daguitkering bepalen grotendeels de 
ontwikkeling van de financiële positie van de Sfn. De resultatenrekening van de Sfn wordt 
weergegeven in tabel 5.8. 
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Tabel 5.8   Financieel overzicht Sfn (mln. euro)           

    2007   2008   2009   
LASTEN               
Uitkeringslasten             
  Uitkeringen 1.326   1.344   1.449   
  Bijdrage ZVW 81   97   101   
Sociale werkgeverslasten 114   122   90   
Overig               
  Toevoeging voorzieningen 27   8   10   
  Programmakosten overig 1   8   8   
Uitvoeringskosten 274   241   230   

Totale lasten  1.824   1.820   1.888   
                
BATEN               
Premiebaten 1.645   1.615   1.763   
Overig               
  Rentebaten 22   17   15   
  Bijdrage Awf 80   97   103   
  Overige baten 13   8   8   

Totale baten 1.760   1.737   1.888   
                

SALDO   -64   -83   0   
                
VERMOGENSPOSITIE             
Vermogen   518   435   435   
Normvermogen 430   349   355   

w.v. Sectorreserve   373   288   288 
  ZW-reserve vangnet   56   62   67 
  Liquiditeitsreserve   0   0   0 

Dekkingssaldo 89   85   80   

 
Lasten 
De totale lasten nemen in 2008 licht af, terwijl in 2009 een toename wordt verwacht (- 0,2% 
versus + 3,7%). De uitkeringslasten nemen in beide jaren toe. Deze toename wordt veroorzaakt 
door de stijging van de gemiddelde daguitkering. In 2009 staat hier een daling van de sociale 
werkgeverslasten tegenover. 
 
In 2007 heeft een incidentele toevoeging aan de voorziening premiedebiteuren plaatsgevonden. 
Voor de jaren 2008 en 2009 wordt slechts een structurele toevoeging van de voorzieningen 
verwacht. 
 
Baten 
In 2008 blijft de daling ten opzichte van het voorgaande jaar beperkt tot 1,3% (€ 23 mln.). De 
premiebaten in 2008 nemen met 1,8% af voornamelijk door de lagere premies over uitkeringen. In 
2009 wordt gerekend met een gemiddelde sectorpremie van 1,09% waarbij hogere premiebaten 
worden verwacht. In 2008 bedraagt de gemiddelde sectorpremie 1,04% tegen 0,98% in 2007. De 
genoemde percentages zijn exclusief de premie voor de werkgeversbijdrage kinderopvang.  
 
De rentebaten zijn geraamd op basis van het gemiddelde vermogen. 
 
De bijdrage AWf aan de Sfn bestaat in volgorde van omvang uit de volgende componenten:  
• Het overschrijden van het lastenplafond WW dat per sector wordt vastgesteld. Indien de WW-

lasten van een sector hoger zijn dan het WW-lastenplafond, wordt het meerdere bij het AWf 
gedeclareerd.  
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• Compensatie van een kwart van de ziekengeldlasten en vangnet WGA-lasten in de sector 
Uitzendbedrijven. 

• Compensatie van extra WW-lasten als gevolg van doorbetaling bij ziekte. 
 
Exploitatiesaldo en vermogenspositie 
Het exploitatiesaldo komt in 2008 uit op € 83 mln. negatief. Hierdoor neemt het totale vermogen 
af, maar wordt het normvermogen niet aangetast. Bij de navolgende bespreking van de sectorale 
vermogensposities wordt hier nader op ingegaan. 
  
Sectorale ontwikkelingen 
De Sfn omvatten 61 sectoren. Voor elke sector afzonderlijk wordt een sectorpremie berekend. 
Bovendien wordt bij zeven sectoren de sectorpremie gedifferentieerd naar premiegroepen. Bij vijf 
sectoren2 gaat het daarbij om een hoge en lage premie afhankelijk van de contractduur van de 
werknemers. Bij twee sectoren3 betreft de premiedifferentiatie verschillende categorieën 
werkgevers (subsectoren). 
 
Sectorale lasten en baten 
Om de lasten tussen de sectoren onderling te vergelijken wordt een kengetal gebruikt, de 
lastenratio. De lastenratio drukt de lasten van een sector uit als percentage van de loonsom van 
die sector. Figuur 5.1 laat de sectoren zien met de hoogste en laagste lastenratio’s in 2009. 
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Schildersbedrijf
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Vervoer posterijen
Openbaar vervoer

Vervoer NS
Railbouw

Vervoer KLM
Baggerbedrijf

WW
ZW
WGA
overig

gemiddeld

Figuur 5.1  Lastenratio 

 
De onderlinge verschillen tussen de sectoren hebben vooral te maken met het verschil in 
werkloosheid en ziekteverzuim. Daarnaast begint de invloed van de WGA-lasten voor flexwerkers 
bij een aantal sectoren merkbaar te worden. De Uitzendbedrijven hebben in 2009 te maken met de 
hoogste lasten per loonsom. In figuur 5.1 is te zien dat dit vooral ZW-lasten zijn. Bij de Visserij en 
de Culturele instellingen is juist de WW oorzaak van de hoge lasten. Het Dakdekkersbedrijf kent 

                                                           
2  De vijf sectoren met een hoge en lage premie afhankelijk van de contractduur zijn Agrarisch bedrijf, 

Bouwbedrijf, Horeca Algemeen, Culturele instellingen en Schildersbedrijf. 
3  De twee sectoren met subcategorieën zijn Grafische industrie en Uitzendbedrijven. 
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relatief de hoogste WGA-lasten. De sectoren met de laagste lastenratio, het Baggerbedrijf, het 
Vervoer KLM en de Railbouw, hebben voor 2008 een sectorpremie van (nagenoeg) nul.  
 
Sectorale vermogensposities 
In 34 sectoren zijn de lasten hoger dan de baten en neemt het vermogen af. In de overige 27 
sectoren zal het vermogen in 2008 toenemen. Bij de premievaststelling staat UWV vanaf het 
premiejaar 2008 geen negatief vermogen meer toe. Volgens deze raming hebben 13 sectoren een 
negatief vermogen ultimo 2008, als gevolg van tegenvallers sinds de vaststelling van de premies.  
 
Het dekkingssaldo is het verschil tussen het vermogen en het normvermogen. Bij een negatief 
dekkingssaldo zal de sectorpremie hoger worden vastgesteld dan de lastendekkende premie. Bij 
een positief dekkingssaldo kan de sectorpremie lager vastgesteld worden dan de lastendekkende 
premie. In 2008 zullen naar verwachting 23 sectoren een negatief dekkingssaldo hebben, acht 
minder dan in 2007. Bij het vaststellen van de sectorpremie wordt rekening gehouden met 
sectorspecifieke factoren. Zo is het mogelijk om een sectorreserve (onderdeel van het 
normvermogen) op te bouwen als een sector de afgelopen jaren sterk wisselende WW-lasten heeft 
gehad. 
 
De dekkingsratio is idealiter gelijk aan 0. Bij waarden kleiner dan 0 zal er extra vermogensopbouw 
moeten plaatsvinden. Volgens figuur 5.2 hebben de sector Railbouw en het Baggerbedrijf de 
hoogste dekkingsratio. Deze sectoren hebben een sectorpremie van nul. Voor sectoren met een 
sterk negatieve dekkingsratio zoals de sector Overig vervoer te land en in de lucht en de sector 
Tabakverwerkende industrie is de premie in 2008 te laag vastgesteld en zal in de komende jaren 
reparatie van de vermogenspositie nodig zijn. 
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Figuur 5.2  Dekkingsratio 
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5.6 Prognoses AWf 
 
Ontwikkeling volume en daguitkering 
Het AWf financiert de WW-uitkeringen voor werknemers in de marktsector. Het betreft uitkeringen 
na de eerste zes maanden. Daarnaast neemt het fonds loonbetalingsverplichtingen aan 
werknemers over van in betalingsonmacht verkerende werkgevers. Bovendien betaalt het AWf de 
ZW-uitkeringen van een aantal vangnetgroepen: ziekte als gevolg van zwangerschap, ziekte 
tijdens WW, vrijwillig verzekerden en ex-ao’ers. De reguliere uitkeringen zwangerschaps- en 
bevallingsverlof plus uitkeringen adoptie en pleegzorg vallen onder de WAZO en komen ook voor 
rekening van het fonds. Ten laste van het AWf komen daarnaast de kosten voor re-integratie WW, 
de bijdrage aan het Rf en de bijdrage aan de Sfn. 
 
Het totale volume (tabel 5.9) van het AWf daalt in 2008 en 2009 sterk. Deze forse daling is vooral 
te danken aan de WW. Bij de ZW en de WAZO is de daling bescheiden. 
Deze ontwikkeling betekent ook dat de samenstelling van het AWf verandert. Het aandeel van de 
WW daalt. De toename van de gemiddelde daguitkering wordt mede door deze verschuiving 
bepaald. Deze daguitkering stijgt extra, omdat het aandeel hoge uitkeringen (WAZO) toeneemt.  
  

Tabel 5.9   Uitkeringsjaren en daguitkering AWf           

    2007   2008   2009   
Uitkeringsjaren (x 1.000) 203,2   173,8   155,1   

w.v. WW   122,7   97,7   79,7 
  ZW   47,4   43,8   43,3 
  WAZO   33,1   32,3   32,1 

                
Gemiddelde daguitkering (euro/dag) 61,34   63,94   66,86   

w.v. WW   59,23   61,22   63,61 
  ZW   54,64   56,87   59,16 
  WAZO   78,78   81,71   85,32 

 
Financiële ontwikkeling 
De resultatenrekening van het AWf wordt weergegeven in tabel 5.10. 
 
Lasten 
De totale lasten AWf dalen in 2008 met € 404 mln. en stijgen in 2009 licht met € 46 mln.  
 
De uitkeringen volgen de volume- en prijsontwikkelingen. De uitkeringen zijn inclusief 
overgenomen verplichtingen loondoorbetaling van in betalingsonmacht verkerende werkgevers 
(2008: € 134 mln. en 2009: € 138 mln.). 
De bijdrage ZVW volgt de uitkeringen niet geheel, omdat het premiepercentage in 2008 is 
verhoogd. De sociale werkgeverslasten volgen vrijwel de ontwikkeling van de uitkeringslasten. 
 
De bijdragen aan de Sfn zijn in paragraaf 5.5 besproken. 
 
De bijdrage Rf neemt snel af (hoofdstuk 4). Het AWf financiert de lasten in verband met re-
integratie WW. Zowel in 2008 als in 2009 bedragen deze lasten € 125. Daarmee wordt het budget 
voor 2008 en 2009 overschreden. 
  
De toevoeging aan de voorzieningen hangt samen met de premieontvangsten. 
  
De Programmakosten overig bestaan voor 2008 en 2009 uit € 13 mln. aan re-integratie ZW. Daar 
komt naar verwachting € 2 mln. aan loonkostensubsidies herbeoordeelde arbeidsongeschikten bij. 
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Tabel 5.10   Financieel overzicht AWf (mln. euro)     

    2007 2008 2009 
LASTEN         
Uitkeringslasten       
  Uitkeringen 3.278 3.015 2.827 
  Bijdrage ZVW 209 208 189 
Sociale werkgeverslasten 273 244 230 
Overig         
  Bijdrage Sectorfondsen 80 97 103 
  Bijdrage Rf 43 18 8 
  Toevoeging voorzieningen 28 31 20 
  Re-integratielasten 142 125 125 
  Programmakosten overig 19 20 20 
Uitvoeringskosten 583 492 774 

Totale lasten  4.653 4.249 4.295 
          
BATEN         
Premiebaten 5.735 5.765 3.563 
Overig         
  Rentebaten 259 276 348 
  Overige baten2 97 53 384 

Totale baten 6.091 6.094 4.295 
          

SALDO   1.438 1.844 0 
          
VERMOGENSPOSITIE       
Vermogen   7.138 8.982 8.982 
Liquiditeitsreserve 0 0 0 

Dekkingssaldo 7.138 8.982 8.982 

Reserve dekking werkloosheidslasten1) 1.816 1.857 1.459 
Resterend dekkingssaldo 5.322 7.125 7.523 
1) De reserve dekking werkloosheidslasten wordt jaarlijks vastgesteld bij de premievaststelling 
2) In 2009 is bij deze post ook de rijksbijdrage CWI opgenomen 
 
In hoofdstuk 1 is aangegeven hoe de hoogte van de uitvoeringskosten UWV is geraamd en hoe de 
verdeling over de fondsen tot stand is gekomen. Per 1 januari 2009 fuseren UWV en CWI. Er is nog  
geen besluit genomen over de financiering van de uitvoeringskosten van het CWI. Het CWI is tot 
en met 2008 gefinancierd uit de algemene middelen. Deze wijze van financieren wordt in 
afwachting van een besluit hierover gecontinueerd in deze nota. De uitvoeringskosten CWI van  
€ 334 mln. worden toegerekend aan het AWf en gefinancierd via een rijksbijdrage aan dit fonds. In 
de uitvoeringskosten is voor 2008 en 2009 ook een bedrag van € 85 mln. aan uitvoeringskosten 
re-integratie WW opgenomen.  
 
Baten 
De baten bestaan in 2008 voor 95% uit premiebaten. Deze post is het resultaat van de totale 
premieplichtige loonsom en het (vastgestelde) premiepercentage. Werkgevers die een 
arbeidsgehandicapte in dienst nemen, ontvangen hiervoor een korting per persoon op de premie. 
Deze premiekorting is in de premieplichtige loonsom verwerkt. 
 
De stijging van de premiebaten in 2008 met € 30 mln. is het saldo van een toename van de 
premieplichtige loonsom, minder afdrachten van premie door de Sfn en een lager verwacht bedrag 
aan premie oude jaren. In 2009 worden bij de gehanteerde calculatiepremie (4,87%) lagere 
premiebaten verwacht. 
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In 2009 wordt uitgegaan van een rijksbijdrage ten behoeve van het CWI van € 334 mln. Deze 
bijdrage is bij de post Overige baten opgenomen. 
 
Exploitatiesaldo en vermogenspositie 
Het saldo op de resultatenrekening in 2008 is € 1.844 mln. positief. Het dekkingssaldo neemt 
daardoor toe naar € 7.125 mln. ultimo 2008.  
 
Het AWf beschikt over een Reserve dekking werkloosheidslasten. Deze norm- of 
conjunctuurreserve is beschikbaar voor perioden met een lage (of geen) economische groei. Gezien 
de afvlakkende economische ontwikkeling is bij het premieadvies van een niet-maximale reserve in 
2009 uitgegaan. Bij een vastgestelde Reserve dekking werkloosheidslasten op € 1.459 mln. 
resteert € 7.523 mln. voor verlaging van de daarbij berekende premie.  
 
Voor het uiteindelijke premieadvies 2009 (inclusief de keuze van de Reserve dekking 
werkloosheidslasten) wordt verwezen naar hoofdstuk 1. Dit advies heeft betrekking op de totale 
premie. De splitsing in werkgevers- en werknemersdeel wordt door de Minister bepaald. 

5.7 Prognoses Ufo 
 
Het Ufo financiert uitkeringen aan (ex-)overheidspersoneel voor de WW, ZW, WAZO en vanaf 2007 
ook de WGA-uitkeringen aan flexwerkers. De overheidswerkgever is voor de WW eigenrisicodrager. 
Dit houdt in dat de WW-uitkeringen worden betaald uit het Ufo en worden verhaald op de 
overheidswerkgever. 
 
Ontwikkeling volume en daguitkering 
In tabel 5.11 staat de ontwikkeling van het volume en van de gemiddelde daguitkering van WW, 
ZW, WAZO en WGA. 
Het totale aantal uitkeringsjaren neemt zowel in 2008 als 2009 af. Deze daling is vrijwel geheel toe 
te schrijven aan de ontwikkeling bij de WW.  
De totale gemiddelde daguitkering neemt in 2008 en 2009 met 3,5% respectievelijk 5% toe. Deze 
stijging doet zich bij alle wetten in vrijwel dezelfde mate voor. 
 

Tabel 5.11   Uitkeringsjaren en daguitkering Ufo           

    2007   2008   2009   
Uitkeringsjaren (x 1.000) 21,4   20,2   19,8   

w.v. WW   9,0   7,7   7,3 
  ZW   3,8   3,7   3,6 
  WAZO   8,5   8,8   8,8 
  WGA   0,0   0,1   0,1 

                
Gemiddelde daguitkering (euro/dag) 71,00   73,46   77,11   

w.v. WW   72,34   74,71   78,09 
  ZW   50,46   52,13   54,74 
  WAZO   78,78   81,59   86,21 
  WGA   34,93   36,05   37,71 

 
Financiële ontwikkeling 
In tabel 5.12 staat het financiële overzicht van het Ufo voor de jaren 2007, 2008 en 2009.  
 
Lasten 
De uitkeringslasten omvatten de ZW-, WAZO-, WW- en WGA-uitkeringen aan overheidspersoneel. 
Deze lasten volgen de volume- en prijsontwikkelingen. 
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Tabel 5.12   Financieel overzicht Ufo (mln. euro)     

    2007 2008 2009 
LASTEN         
Uitkeringslasten       
  Uitkeringen 413 389 401 
  Bijdrage ZVW 25 28 28 
Sociale werkgeverslasten 41 32 25 
Overig         
  Bijdrage Rf 4 2 2 
  Programmakosten overig 0 3 3 
Uitvoeringskosten 33 33 33 

Totale lasten  515 485 492 
          
BATEN         
Premiebaten 286 295 313 
Overig         
  Verhaal ex art 79 WW 194 169 168 
  Rentebaten 12 12 12 
  Overige baten 6 0 0 

Totale baten 498 476 492 
          

SALDO   -17 -9 0 
          
VERMOGENSPOSITIE       
Vermogen   249 240 240 
Liquiditeitsreserve 24 24 24 

Dekkingssaldo 225 216 216 

 
De ZVW-bijdrage hangt samen met de uitkeringen. Omdat de premie in 2008 is verhoogd neemt 
de bijdrage in 2008 echter toe. 
 
De sociale werkgeverslasten komen in 2008 veel lager uit dan in 2007. Dit is het gevolg van een 
combinatie van een minder groot uitkeringsbedrag en lagere premiepercentages. In 2009 blijft het  
bedrag op het niveau van 2008. Het uitkeringbedrag is hoger, maar de premiepercentages zijn iets 
lager. 
 
De bijdrage aan het Rf daalt vanwege de uitfasering van dit fonds. De re-integratie WW wordt 
direct betaald door de werkgevers en is niet zichtbaar in het financiële overzicht. Bij de 
Programmakosten overig is een klein bedrag (bijna € 0,2 mln.) aan loonkostensubsidies voor 
herbeoordeelde arbeidsongeschikten opgenomen. 
In hoofdstuk 1 is aangegeven hoe de hoogte van de uitvoeringskosten UWV is geraamd en hoe de 
verdeling over de fondsen tot stand is gekomen. 
 
Baten 
De premieplichtige loonsom stijgt in 2008 en 2009 door de toename van het aantal verzekerden en 
de loonontwikkeling. Daarmee samenhangend stijgen ook de premiebaten in deze jaren. 
  
De post verhaal ex artikel 79 WW betreft de declaratie van de WW-uitkeringslasten van werkloze 
overheidswerknemers bij de (ex)overheidswerkgevers. De declaratie bestaat uit de WW-
uitkeringslasten inclusief vakantiegeld en sociale werkgeverslasten. In 2008 is sprake van een 
daling van het verhaal ex artikel 79 WW. Voor 2009 gaat UWV uit van stabilisatie van deze 
batenpost. 
De overige baten in 2007 hebben een incidenteel karakter en worden daarom niet meegenomen in 
de raming voor 2008 en 2009. 
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Exploitatiesaldo en vermogenspositie 
Het saldo van baten en lasten is in 2008 € 9 mln. negatief. Na  aftrek van de liquiditeitsreserve van 
€ 24 mln. is € 216 mln. beschikbaar voor verlaging van de premie. Voor het premieadvies 2009 
wordt verwezen naar hoofdstuk 1. De aftrek voor eigenrisicodragers ZW wordt bij een 
calculatiepremie van 0,80% geraamd op 0,08%-punt. 

5.8 Ramingsbijstellingen 
 
In deze paragraaf worden per fonds de in deze nota gepresenteerde ramingen vergeleken met de 
ramingen van januari 2008. Per fonds wordt in een tabel de bijstellingen op het saldo van baten en 
lasten gepresenteerd. Zo leiden hogere uitkeringen tot een lager saldo; daarom worden ze 
weergegeven met een minteken. 
 
Sfn 
Tabel 5.13 geeft de bijstellingen voor de Sfn over 2007 ten opzichte van de raming in de 
Januarinota 2008.  
In 2007 is het volume met 5.500 uitkeringsjaren gedaald. De uitkeringslasten zijn echter hoger 
omdat de gemiddelde daguitkering hoger is vastgesteld. 
De totale baten zijn naar boven bijgesteld door het realiseren van een bedrag van € 68 mln. aan 
premiebaten uit 2006. Daarnaast zijn ook voor het jaar 2007 hogere premiebaten gerealiseerd. Het 
saldo van de baten en lasten is hierdoor in 2007 met bijna € 100 mln. hoger uitgekomen dan in de 
Januarinota werd geraamd.  
 
Voor het jaar 2008 zijn de totale lasten met € 146 mln. naar boven bijgesteld. Deze aanpassing is 
onder meer het gevolg van een hoger WW-volume (2.500 uitkeringsjaren). Dit hogere volume is 
ook de belangrijkste reden voor de toename van de sociale lasten. De meevallende baten zijn een 
rechtstreeks gevolg van de onderschatting van de premiebaten over 2006, die in de jaarrekening 
2007 zijn verantwoord en in de raming voor 2008 doorwerken. 
 
Tabel 5.13   Bijstellingen Sfn (mln. euro)         

    2007   2008   

Saldo raming januari 2008 -163   23   
LASTEN -36   -146   
  Uitkeringslasten   -38   -117 

  Sociale werkgeverslasten   19   -40 

  Overig   -11   7 

  Uitvoeringskosten   -6   4 

            
BATEN 135   39   
  Premiebaten   128   33 

  Overig   7   6 

Saldo jaarrekening/raming juni 2008 -63   -83   

 
AWf 
In tabel 5.14 staat de bijstelling in de lasten en baten van het AWf voor 2007 en 2008.  
 
De totale bijstelling 2007 komt positief uit op € 629 mln. De bijstelling bij de lasten is € 227 mln. 
De meevallende baten bedroegen € 402 mln. 
De meevallende uitkeringslasten in 2007 zijn het gevolg van de bijstelling van het volume (-3%) 
en een lagere vaststelling van de uitkeringsverplichtingen. 
De hogere baten 2007 ten opzichte van de Januarinota zijn het gevolg van meevallende 
premieopbrengsten. Deze meevaller wordt voor een groot deel veroorzaakt door premies over 
2006 die in 2007 verantwoord zijn. 
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De hogere overige baten 2007 zijn vooral te danken aan € 34 mln. extra verhaal op overgenomen 
verplichtingen tot loondoorbetaling. 
 
De totale bijstelling van lasten en baten 2008 komt uit op € 446 mln. Door een bijstelling van het 
volume (- 6.500 uitkeringsjaren) zijn de uitkeringslasten afgenomen. De lasten in 2008 zijn 
bovendien lager omdat minder uitvoeringskosten aan het AWf zijn toebedeeld (zie hoofdstuk 1). 
De premiebaten 2008 worden bijna 6% hoger geraamd dan in de Januarinota. Deze baten vallen 
mee door de onderschatting van de premiebaten over 2006, die in de jaarrekening 2007 zijn 
verantwoord en in de raming voor 2008 doorwerken.  De overige baten zijn lager omdat de 
rentebaten naar beneden zijn bijgesteld.  
 

Tabel 5.14   Bijstellingen AWf (mln. euro)         

    2007   2008   

Saldo raming januari 2008 809   1.430   
LASTEN 227   171   
  Uitkeringslasten   191   118 

  Sociale werkgeverslasten   23   16 

  Overig   9   1 

  Uitvoeringskosten   4   36 

            
BATEN 402   243   
  Premiebaten   369   304 

  Overig   33   -60 

Saldo jaarrekening/raming juni 2008 1.438   1.844   

 
Ufo 
In tabel 5.15 staat de bijstelling in de lasten en baten van het Ufo voor 2007 en 2008.  
 
De totale bijstelling 2007 komt negatief uit op € 8 mln. De uitkeringslasten zijn hoger omdat in de 
Januarinota het bedrag aan uitkeringsverplichtingen werd onderschat. De premiebaten komen lager 
uit omdat er te weinig WW-premie over de arbeidsongeschiktheidsuitkeringen is afgedragen.  
 
In 2008 is sprake van € 16 mln. bijstelling van het saldo van baten en lasten. De belangrijkste 
bijstelling zijn de premiebaten. Deze zijn lager omdat verondersteld is dat de WW-premie afdracht 
over arbeidsongeschiktheidsuitkeringen voorlopig op een laag niveau zal blijven. 
 

Tabel 5.15   Bijstellingen Ufo (mln. euro)         

    2007   2008   

Saldo raming januari 2008 -9   7   
LASTEN -18   -2   
  Uitkeringslasten   -15   4 

  Sociale werkgeverslasten   -6   -6 

  Overig   3   1 

  Uitvoeringskosten   0   -1 

            
BATEN 10   -14   
  Premiebaten   -12   -12 

  Overig   22   -2 

Saldo jaarrekening/raming juni 2008 -17   -9   
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5.9 Onzekerheden 
 
Premieontvangsten Awf, Sfn en Ufo 
Bij de toedeling van geïnde premies aan de fondsen/sectoren door de Belastingdienst wordt 
gebruik gemaakt van verdeelsleutels. Voor de jaren 2006 tot en met 2008 zijn deze verdeelsleutels 
nog niet definitief vastgesteld. Het is hierdoor mogelijk dat na vaststelling van deze verdeelsleutels 
de fondsen/sectoren extra of juist minder premieontvangsten toegewezen krijgen. 
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De Toeslagenwet (TW) heeft tot doel toeslagen te verlenen tot het relevante sociaal minimum aan 
bepaalde uitkeringsgerechtigden. Toeslagen kunnen worden verstrekt bovenop de uitkeringen van de 
zogenoemde moederwetten (WAO, WAZ, Wajong, WIA, WW, ZW, WAMIL en Bia). De Toeslagenwet vult 
ook het loon aan wanneer de werkgever in het tweede ziektejaar minder dan 100% van het loon 
doorbetaalt en iemand daardoor onder het sociaal minimum raakt. 
 
De volgende personen hebben recht op een toeslag: 
• een gehuwde of samenwonende, die per dag een inkomen heeft dat lager is dan het minimumloon per 

dag; 
• een ongehuwde, die 

a) een kind heeft jonger dan 18 jaar, voor wie recht op kinderbijslag bestaat en dat niet tot het 
huishouden van een ander behoort en 

b) per dag een inkomen heeft dat lager is dan 90% van het minimumloon per dag. 
• een alleenstaande, die per dag een inkomen heeft dat lager is dan 70% van het minimumloon per 

dag. 
 
De hoogte van de toeslag bedraagt voor: 
• gehuwden en samenwonenden het verschil tussen minimumloon en inkomen; 
• alleenstaanden met een kind jonger dan 18 jaar het verschil tussen 90% van het minimumloon en het 

inkomen; 
• alleenstaanden zonder kinderen het verschil tussen 70% van het minimumloon en het inkomen. 
 
Tot 29 december 2005 was de toeslag gemaximeerd tot respectievelijk 30%, 27% en 21% van het 
minimumloon. Deze maximering geldt alleen nog voor al bestaande toeslagen bij uitkeringen ZW. Verder 
blijft de hoogte van de toeslag gemaximeerd het verschil tussen de grondslag en de uitkering. 
 
Wanneer de toeslag onvoldoende is om het relevante sociaal minimum te bereiken, kan de betrokkene 
vervolgens een beroep doen op een uitkering krachtens de IOAW, de IOAZ, of de ABW. 
 
Geen recht op toeslag heeft: 
• een ongehuwde jonger dan 21 jaar, die behoort tot het huishouden van zijn (pleeg)ouders; 
• een gehuwde/samenwonende van wie de partner is geboren na 31 december 1971, tenzij tot de 

huishouding behoort een eigen, aangehuwd of pleegkind dat jonger is dan twaalf jaar (1990-
maatregel). 

 
Met ingang van 1 januari 2008 vervalt de Kopjesregeling. De Kopjesregeling heeft tot doel te voorkomen 
dat werknemers met een loon net boven het sociaal minimum, wanneer zij een beroep moeten doen op 
een loondervingsuitkering, een inkomen ontvangen onder dat minimum. De tegemoetkoming wordt met 
ingang van 1 januari 2008 als toeslag in het kader van de TW toegekend  
 
De TW wordt gefinancierd uit het Toeslagenfonds (Tf), dat beheerd wordt door UWV. De uitgaven van het 
Tf worden vrijwel geheel gedekt door een rijksbijdrage. 
 

De TW in hoofdlijnen 
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6 Prognoses Tf 2008-2009 

 
 
 
In dit hoofdstuk worden de prognoses van het Toeslagenfonds (Tf) voor de periode 2008-2009 
weergegeven.  
Het Tf verstrekt toeslagen op een uitkering van de moederwetten WAO, WIA, WAZ, Wajong, WW, 
ZW, Bia en Wamil. Daarnaast worden de Bia- en TRI-uitkeringen uit dit fonds gefinancierd. De 
volumeontwikkelingen van de moederwetten werken door in de prognose voor het Tf. 
 
In paragraaf 6.1 en paragraaf 6.2 worden de volume- en de financiële ontwikkeling van het Tf van 
2007 en 2008 geschetst. Naast de toeslagen die voortvloeien uit de genoemde wetten wordt 
tevens ingegaan op de Bia- en TRI-uitkeringen. In paragraaf 6.3 worden de ramingsbijstellingen 
ten opzichte van de Januarinota weergegeven. 

6.1 Ontwikkeling volume en gemiddelde toeslag 
 
Bia-uitkeringen 
De wet Bia geldt voor personen die op 1 augustus 1993 een AAW- of WAO-uitkering ontvingen en 
45 jaar of ouder waren en waarvan als gevolg van aangescherpte ao-criteria uit de wet TBA de 
uitkering werd verlaagd. Het aantal lopende uitkeringen vertoont een langzaam dalende trend. Dit 
geldt ook voor de toeslagen op de Bia-uitkeringen. 
 
TRI-uitkeringen 
De Tijdelijke Regeling Inkomensgevolgen herbeoordeelde arbeidsongeschikten (TRI) vangt 
gedurende maximaal 12 maanden een terugval in inkomen op, wanneer deze teruggang het gevolg 
is van de per 1 oktober 2004 aangepaste herbeoordelingscriteria (aSB). Vanaf 23 maart 2007 is de 
uitkeringsduur verlengd van 6 naar maximaal 12 maanden. 
 
Toeslagen 
Het volume van de toeslagen volgt de ontwikkelingen bij de moederwetten. Het volume van WAO 
neemt af als gevolg van de invoering van de WIA en aSB. De WW neemt af als gevolg van de 
conjunctuurontwikkeling en wetswijzigingen. Het aantal uitkeringen bij de TW neemt navenant af. 
Het volume bij de WIA en Wajong neemt echter toe en daardoor ook het aantal uitkeringen TW.  
Vanaf 2008 is de Kopjesregeling bij de TW ondergebracht. Deze wetswijziging heeft met name 
effect op het volume van Wajong, WW en WAZ.  
 

Tabel 6.1   Uitkeringsjaren Bia, TRI en Toeslagenwet (x 1.000)       

    2007   2008   2009   
Uitkeringsjaren Bia 0,8   0,7   0,7   
Uitkeringsjaren TRI 3,5   2,8   1,3   
Uitkeringsjaren TW 77,8   177,1   174,9   

w.v. WAO   40,9   39,8   35,6 
  WIA   2,1   3,4   4,5 
  WAZ   4,5   11,0   10,0 

  Wajong   5,8   71,7   76,6 
  WW   19,3   46,0   43,0 
  ZW   5,0   5,0   5,0 

  Bia   0,2   0,2   0,2 
  Wamil   0,0   0,0   0,0 
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Daguitkering en gemiddelde toeslag 
In tabel 6.2 staat de ontwikkeling van de daguitkering en de gemiddelde toeslag. 
Deze ontwikkeling wordt door de volgende factoren bepaald: 
• Wijzigingen in de samenstelling van het totale bestand. Indien een categorie met gemiddeld 

een hoge toeslag een groter aandeel in het bestand krijgt, neemt de gemiddelde toeslag toe. 
• De hoogte van de uitkering bij de verschillende moederwetten. Neemt bijvoorbeeld bij de 

moederwet het aandeel minimumloongerelateerde uitkeringen toe, dan stijgt de gemiddelde 
toeslag uit hoofde van de TW. 

• De koppeling van uitkeringen aan de algemene loonontwikkeling. 
• Wet- en regelgeving. Door het onderbrengen van de Kopjesregeling bij de TW neemt het 

aantal uitkeringsjaren TW toe. Door de relatief geringe hoogte van de vervallen Kopjesregeling 
daalt de gemiddelde daguitkering TW. 

 
Het in paragraaf 6.2 nader omschreven financiële effect van het onderbrengen van de 
kopjesregeling in de TW per 1 januari 2008 gecombineerd met de toename van het aantal 
uitkeringjaren is doorgerekend in de gemiddelde daguitkeringen 2008. Dit leidt bij de toeslagen op 
de WAZ, de Wajong en WW tot een aanzienlijke daling van de gemiddelde toeslag. 
 

Tabel 6.2   Daguitkering Bia en TRI en TW-toeslag (euro/dag)       

    2007   2008   2009   
Gemiddelde daguitkering Bia 24,75   24,75   25,00   
Gemiddelde daguitkering TRI 17,59   17,61   17,00   
Gemiddelde toeslag TW 13,58   6,37   7,44   

w.v. WAO/WIA   14,21   15,27   16,00 
  WAZ   22,23   5,76   6,00 

  Wajong   15,65   2,35   2,36 
  WW   10,55   4,07   3,62 
  ZW   11,39   11,64   11,70 

  Bia   12,09   12,18   12,20 
  Wamil   10,00   10,15   10,17 

 

6.2 Financiële ontwikkeling 
 
De ontwikkelingen die in de vorige paragraaf zijn beschreven bepalen in belangrijke mate de 
financiële ontwikkeling van het Tf (tabel 6.3). De toeslaglasten volgen uit het volume en de 
gemiddelde toeslag. Onder de toeslagen TW zijn ook de TRIT-uitkeringen opgenomen (€ 6 mln.).  
 
De uitvoeringskosten hebben uitsluitend betrekking op de uitvoering van de Bia en TRI. De 
uitvoeringskosten behorende bij de toeslagen worden gedragen door de fondsen van de 
betreffende moederwetten. 
 
De uitkeringen WAO, WAZ en Wajong van volledig arbeidsongeschikten zijn per 1 juli 2007 
verhoogd van 70 naar 75%. Bij die gevallen waarin tevens een toeslag wordt verstrekt, zal de 
toeslag daardoor lager worden (inverdieneffect). De uitkeringslasten TW, inclusief vakantiegeld en 
sociale werkgeverslasten, zullen hierdoor op jaarbasis met € 35 mln. afnemen.  
 
Met ingang van 1 januari 2008 is de zgn. Kopjesregeling ondergebracht bij de TW. De fondsen Aof, 
Afj, Sfn, AWf en Ufo worden hierdoor ontlast, terwijl de rijksgefinancierde TW-lasten met hetzelfde 
bedrag zullen toenemen. Het grootste kopjesvolume wordt toegekend op Wajonguitkeringen. 
Hierdoor zullen de Tf-lasten met betrekking tot de Wajong in 2008 met ca. € 20 mln. toenemen. Bij  
de WAO/WIA en de WAZ respectievelijk de WW wordt een lastenverhoging van € 3 mln. en € 5 
mln. verwacht.  
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Tabel 6.3   Financieel overzicht Tf (mln. euro)           

      2007   2008   2009   
Uitkeringslasten             
  Bia-uitkeringen 4   4   4   
  TRI-uitkeringen 25   13   7   
  Toeslagen TW 263   291   283   
  w.v. WAO/WIA   167   179   175 
    WAZ   10   10   8 
    Wajong   21   39   42 
    WW   50   47   41 
    ZW   15   16   17 
    Bia   0   0   0 
    Wamil   0   0   0 

  Vakantiegeld 21   21   22   
  Bijdrage ZVW 21   22   23   
Sociale werkgeverslasten 22   20   19   
Overig   0   0   0   

w.v. Toevoeging voorziening   0   0   0  
  Programmakosten overig   0   0   0  

Uitvoeringskosten 5   3   1   

Totale lasten 362   374   359   

 

6.3 Ramingsbijstellingen 
 
In tabel 6.4 staan de ramingsbijstellingen voor de jaren 2007 en 2008 ten opzichte van de 
Januarinota. De totale bijstelling voor deze jaren is -5% respectievelijk -3%. 
 
De uitkeringslasten 2007 kennen een lagere realisatie dan in de Januarinota werd aangenomen als 
gevolg van lagere dan geraamde overlopende uitkeringsverplichtingen.  
De uitkeringslasten 2008 zijn neerwaarts bijgesteld omdat het effect van de overkomst van de 
kopjes lager wordt ingeschat. Bovendien zijn de TRI-lasten op grond van recente informatie over 
de instroom neerwaarts bijgesteld.  
 

Tabel 6.4   Bijstellingen Tf (mln. euro)         

    2007   2008   

Lasten raming januari 2008 382   387   
LASTEN         

  Uitkeringslasten   -19   -12 

  Sociale werkgeverslasten   0   -1 

  Overig   0   0 

  Uitvoeringskosten   -1   0 

Lasten jaarrekening/raming juni 2008 362   374   
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Bijlage 1  
 

Bijlage 1 Nieuwe wet- en regelgeving 

 

De financiële en volume-ontwikkelingen van de fondsen zijn onderhevig aan veranderende wet- en regelgeving. 

Van de wetswijzigingen, die in deze bijlage worden besproken, worden de effecten meegenomen in de 

ramingen. De effecten onder het kopje onzeker beleid worden buiten beschouwing gelaten. 

 

Algemeen 
 

Wet koppeling met afwijkingsmogelijkheid (WKA) 
De uitkeringen en het minimumloon zijn gekoppeld aan de contractloonstijging van het bedrijfsleven. De 

indexering vindt plaats op 1 januari en 1 juli. Het CPB raamt in de CEP 2008 een contractloonstijging van 

1,38% op 1 januari 2008 en 1,62% op 1 juli 2008. Voor 2009 wordt een contractloonstijging verwacht van 

1,85% op 1 januari 2009 en van 1,85% op 1 juli 2009. 

 

Wet administratieve lastenverlichting en vereenvoudiging in de sociale verzekeringen (WALVIS) 
In het kader van vereenvoudiging en lastenverlichting voor werkgevers is de Wet administratieve 

lastenverlichting en vereenvoudiging in de sociale verzekeringen (WALVIS) ingevoerd. 

De wet bevat regelingen op vier terreinen: 

• het loonbegrip; 

• de dagloonsystematiek; 

• de polisadministratie; 

• de premieafdracht systematiek. 

Het loonbegrip wordt vereenvoudigd door onkostenvergoedingen en loon in natura niet langer tot het loon te 

rekenen. De dagloonsystematiek wordt vereenvoudigd door het uitkeringsloon en het premieloon aan elkaar 

gelijk te maken. De dagloonregels ZW, WAO en WW worden geüniformeerd. 

UWV zet een polisadministratie op, die meer dan nu bij de VZA het geval is, gebruikt kan worden bij het 

uitvoeren van de wettelijke en toegestane taken van UWV. Het systeem van premiebetaling op voorschotbasis 

vervalt. Voortaan wordt de premie op afdracht achteraf geïnd. WALVIS wordt gefaseerd ingevoerd vanaf 1 

januari 2005. 

 

 

Arbeidsongeschiktheidsfondsen 
 

Hoogte en duur loongerelateerde WGA-uitkeringen 
De hoogte en duur van de loongerelateerde WGA-uitkeringen worden vanaf 1 januari 2008 gelijk geschakeld 

aan de WW. Dit betekent dat in de eerste twee maanden een uitkering wordt verstrekt van 75% van het 

laatstverdiende loon en daarna een uitkering van 70%. Bovendien wordt de maximale uitkeringsduur tot 38 

maanden beperkt. 

 

Verhoging uitkeringen Wajong, WAZ en WAO 
De uitkeringen van volledig arbeidsongeschikte Wajongers, WAZ’ers en WAO’ers zijn op 1 juli 2007 omhoog 

gegaan van 70 procent naar 75 procent. 

 

Tijdelijke regeling inkomensgevolgen herbeoordeelde arbeidsongeschikten (TRI) 
De TRI verstrekt tijdelijk een uitkering gedurende maximaal zes maanden zodat arbeidsongeschikten die een 

lager arbeidsongeschiktheidspercentage als gevolg van de herbeoordelingen krijgen geen 

inkomensachteruitgang ondervinden. De regeling is op 1 januari 2005 ingevoerd. Met ingang van 1 juli 2005 is 

de regeling uitgebreid met verlenging van de duur in verband met scholing. Met ingang van 23 maart 2007 is 

de regeling verlengd van 6 naar 12 maanden voor nieuwe en lopende gevallen. 
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Kopjesregeling 
Met ingang van 1 januari 2008 vervalt de kopjesregeling en wordt deze inkomensaanvulling verdisconteerd in 

de Toeslagenwet. 

 

Reparatie onvoorzien effect WIA (TRIT) 
Een onvoorzien effect van de WIA is dat alleenstaande gedeeltelijk arbeidsongeschikten met een IOAW- of 

IOAZ-uitkering onder het sociaal minimum uitkwamen. In september 2006 hebben betrokkenen daarom ter 

compensatie een eenmalige uitkering ontvangen. Deze uitkering valt onder de Toeslagenwet. In 2007 wordt 

eveneens een aanvullende uitkering verstrekt, zij het in meerdere termijnen. Vanaf 1 januari 2008 wordt deze 

compensatie met de verdiscontering van de kopjesregeling in de Toeslagenwet structureel geregeld en zal de 

tijdelijke regeling vervallen. 

 

Zwangerschaps- en bevallingsuitkering zelfstandigen (ZEZ) 
Het kabinet wil een separate publieke rijksgefinancierde voorziening treffen. In de WAZO wordt een recht voor 

vrouwelijke zelfstandigen opgenomen op een zwangerschaps- en bevallingsuitkering gedurende 16 weken. De 

uitkering wordt gebaseerd op de inkomsten van de zelfstandige in het voorafgaande jaar, met een maximum 

van het wettelijk minimumloon. Uitgegaan is van invoering met ingang van 4 juni 2008. 

 

Loonkostensubsidie herbeoordeelde arbeidsongeschikten 
De regering is voornemens om de arbeidsparticipatie op verschillende manieren te bevorderen (via 

loonkostensubsidies, participatieplaatsen, scholing en wijziging van het ontslagrecht). Het gehele traject van 

deze wettelijke regeling vergt enige tijd. Om deze reden is gekozen voor een tijdelijke regeling waarmee al op 

1-1-2008 met loonkostensubsidies kan worden gestart. De regeling betreft loonkostensubsidies die uitsluitend 

voor herbeoordeelde arbeidsongeschikten kunnen worden ingezet. Het gaat om een subsidie van maximaal 

50% van het wettelijk minimumloon voor maximaal een jaar. 

 

 

Werkloosheidsfondsen 
 

Wet Wijziging WW stelsel 
De wet voorziet in een scala van wijzigingen. De onderwerpen die voor de financiële ontwikkeling van belang 

zijn, komen aan de orde.  

Er bestaat recht op een WW-uitkering wanneer in de 36 weken direct voorafgaand aan de werkloosheid in 

tenminste 26 weken is gewerkt (wekeneis). De (aangepaste) wekeneis is op 1 april 2006 in werking getreden. 

Wie aan de wekeneis voldoet, heeft recht op een basis- WW-uitkering van in elk geval drie maanden. Voldoet 

de werkloze bovendien aan de zogeheten jareneis (in de vijf jaar voorafgaand aan de werkloosheid is in ten 

minste vier jaar gewerkt) dan neemt de maximale uitkeringsduur met één maand per gewerkt jaar toe, waarbij 

een maximum van 38 maanden geldt. In de eerste twee maanden bedraagt de uitkering 75 procent van het 

laatstverdiende loon, daarna is dat 70 procent. De jareneis trad in werking op 1 oktober 2006. 

Het laten doorlopen van de WW-uitkering bij ziekte tijdens werkloosheid gedurende de eerste dertien weken zal 

de noodzaak en daarmee de frequentie van (kortdurende) gevalsoverdracht verminderen. De wetswijziging 

houdt in dat werklozen, die een WW-uitkering ontvangen en ziek worden, gedurende de eerste dertien weken 

van ziekte hun WW-uitkering blijven ontvangen. Nadat de ziekte dertien weken heeft geduurd of indien de 

maximale duur van de WW is bereikt, krijgt betrokkene alsnog recht op een ZW-uitkering. Dit onderdeel is 

ingegaan vanaf 1 mei 2007. 

 
Werkgeversbijdrage kinderopvang 
De werkgeversbijdrage voor kinderopvang is per 1 januari 2007 verplicht gesteld. De compensatie bedraagt 

eenderde van de totale kosten voor de opvang van kinderen tot en met de basisschoolleeftijd. De bijdrage is 

een heffing in de vorm van een opslag op de sectorpremies die door de werkgever wordt afgedragen. Inning 

van de sectorpremie inclusief opslag en afdracht van de opslag aan een daartoe in te stellen fonds zal door de 

Belastingdienst geschieden. 
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Inkomensvoorziening oudere werklozen (IOW) 
Werknemers die na hun 60e werkloos worden in de periode tussen 1-10-2006 en 1-7-2011 krijgen na afloop 

van hun WW-uitkering een IOW-uitkering. Deze tijdelijke regeling geeft recht op minimumniveau, waarbij geen 

rekening wordt gehouden met het eigen vermogen of het partnerinkomen. De ingangsdatum is 1 december 

2009.  

 

Onzeker beleid 
 

Arbeidsongeschiktheidsfondsen 
 
Volledige privatisering van de WGA 
In het coalitieakkoord is afgesproken dat de WGA volledig privaat uitgevoerd gaat worden. Aansluitend op de 

evaluatie WGA in 2009 zal hier besluitvorming over plaatsvinden. 

 

Wijziging Wajong 
Er wordt een wijziging van de Wajong voorbereid waarbij het recht op een Wajong-uitkeringen van personen 

jonger dan 27 jaar wordt beperkt. 

 
Werkloosheidsfondsen 
 
Premiedifferentiatie WW 
In het Coalitieakkoord wordt voorgesteld om (middel)grote bedrijven een individuele WW-premie te laten 

betalen. 

 

Wet stimulering arbeidsparticipatie (Stap) 
Om de afstand tot de arbeidsmarkt van kwetsbare groepen te verkleinen wordt een extra re-integratie-

instrument geïntroduceerd. Als werkgevers langdurig werklozen of herbeoordeelden WAO, WAZ of Wajong in 

dienst nemen, kan een loonkostensubsidie worden verstrekt. Dit nieuwe instrument wordt in samenhang met 

voorstellen over participatieplaatsen en scholing in één wetsvoorstel wordt ondergebracht. Vooruitlopend op dit 

wetsvoorstel is een tijdelijke loonkostensubsidieregeling voor herbeoordeelde arbeidsongeschikten ingevoerd. 

 

Inkomensverrekening WW 
Om de kansen op werk van langdurig werklozen te vergroten wordt, naast loonkostensubsidie (via de Bap), het 

accepteren van lager beloond werk aantrekkelijker gemaakt: het verschil tussen het oude en het nieuwe loon 

zal (deels) worden verrekend.  
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Bijlage 2 Premies 

 
 

Tabel 1   Rekenpremies1 per 1 januari 2008 en 2009         

    2008     2009   

    Wg Wn   Wg Wn 
Premiepercentages             

  AOW   17,90     17,90 
  AWBZ   12,15     12,15 
  ANW   1,10     1,10 
  WAO - Aof 5,65     5,70   

  WAO - Aok 0,15     0,10   
  WIA - Whk 0,57     0,57   
  WW - Sfn2 1,32     1,36   

  WW - AWf 4,75 3,50   3,55 0,00 
  WW- Ufo 0,78     0,78   

  ZVW 7,20     7,00   
              

Franchise AWf (euro per dag) 61 61   63 63 

Maximum premie-inkomensgrens WNVZ (euro per dag) 177 177   183 183 
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Bijlage 3 Balansen 

 
 
 
Tabel 1   Balans Aok (mln. euro)       

    2007 2008 2009 
ACTIVA         
Debiteuren   990 203 195 
Liquide middelen 0 0 0 

Totale activa 990 203 195 
          
PASSIVA         
Vermogen   343 -55 -75 
Voorziening dubieuze debiteuren 22 13 7 
Voorziening uitkeringsdebiteuren 22 18 14 
Crediteuren 61 30 12 
Opgenomen gelden 543 197 237 

Totale passiva 990 203 195 
          
VERMOGENSPOSITIE       
Vermogen   343 -55 -75 
Liquiditeitsreserve * 48 28 9 

Dekkingssaldo 295 -84 -84 
          
* normpercentage 4,5% 4,5% 4,5% 

 

 

 

 

 

Tabel 2   Balans Aof (mln. euro)       

    2007 2008 2009 
ACTIVA         
Debiteuren   740 1.599 1.601 
Liquide middelen 1.864 467 417 

Totale activa 2.604 2.066 2.017 
          
PASSIVA         
Vermogen   1.680 1.485 1.478 
Voorziening dubieuze debiteuren 133 129 125 
Voorziening overig 55 56 56 
Crediteuren 736 396 358 
Opgenomen gelden 0 0 0 

Totale passiva 2.604 2.066 2.017 
          
VERMOGENSPOSITIE       
Vermogen   1.680 1.485 1.478 
Liquiditeitsreserve * 426 449 442 

Dekkingssaldo 1.254 1.036 1.036 
          
* normpercentage 4,5% 4,5% 4,5% 
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Tabel 3   Balans Whk (mln. euro)       

    2007 2008 2009 
ACTIVA         
Debiteuren   129 38 19 
Liquide middelen 635 1.197 1.222 

Totale activa 764 1.235 1.241 
          
PASSIVA         
Vermogen   760 1.208 1.210 
Voorziening dubieuze debiteuren 4 8 10 
Crediteuren 0 16 18 
Opgenomen gelden 0 0 0 

Totale passiva 765 1.235 1.241 
          
VERMOGENSPOSITIE       
Vermogen         
  Rentehobbel 630 1.040 1.088 
  Regulier 131 168 170 
Liquiditeitsreserve * 9 12 14 

Dekkingssaldo 122 156 156 
          
* normpercentage 4,5% 4,5% 4,5% 

 

 

 

 

 

Tabel 4   Balans AWf (mln. euro)       

    2007 2008 2009 
ACTIVA         
Debiteuren   768 753 467 
Liquide middelen 7.817 8.562 8.814 

Totale activa 8.585 9.315 9.282 
          
PASSIVA         
Vermogen   7.138 8.982 8.982 
Voorziening dubieuze debiteuren 70 32 19 
Crediteuren 1.377 300 280 
Opgenomen gelden 0 0 0 

Totale passiva 8.585 9.315 9.282 
          
VERMOGENSPOSITIE       
Vermogen   7.138 8.982 8.982 
Liquiditeitsreserve 0 0 0 

Dekkingssaldo 7.138 8.982 8.982 
Reserve dekking werkloosheidslasten1 1.816 1.857 1.459 

Resterend dekkingssaldo 5.322 7.125 7.523 

1) In 2009 is de reserve dekking werkloosheidslasten lager dan het lastenplafond vastgesteld. 
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Tabel 5   Balans Sfn (mln. euro)       

    2007 2008 2009 
ACTIVA         
Debiteuren   623 481 481 
Liquide middelen -120 0 0 

Totale activa 503 481 481 
          
PASSIVA         
Vermogen   518 435 435 
Voorziening dubieuze debiteuren 57 46 46 
Crediteuren -151 0 0 
Opgenomen gelden 79 0 0 

Totale passiva 503 481 481 
          
VERMOGENSPOSITIE       
Vermogen   518 435 435 
Sectorreserve 373 288 288 
ZW-reserve vangnet 56 62 67 
Liquiditeitsreserve 0 0 0 

Dekkingssaldo 89 85 80 

 

 

 

 

 
Tabel 6   Balans Ufo (mln. euro)       
    2007 2008 2009 
ACTIVA         
Debiteuren   91 42 44 
Liquide middelen 200 290 289 

Totale activa 291 332 333 
          
PASSIVA         
Vermogen   249 240 240 
Crediteuren 44 92 93 

Totale passiva 294 332 333 
          
VERMOGENSPOSITIE       
Vermogen   249 240 240 
Liquiditeitsreserve 24 24 24 

Dekkingssaldo 225 216 216 
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Bijlage 4 ZW naar vangnetgroep, WAZO en WW 

 

 

 

 

Tabel 1   Uitkeringsbedragen naar (vangnet)groep AWf, Sfn en Ufo (mln. euro)   

    2007   2008   2009   
Ontslagwerkloosheid 2.885   2.460   2.246   

w.v. AWf   1.889   1.555   1.319 
  Sfn   826   756   779 
  Ufo   170   149   148 

WGA-vangnet 41   89   125   
w.v. Sfn   40   88   124 

  Ufo   0   1   1 

Vorstwerkloosheid 1   2   2   
w.v. Sfn   1   2   2 

Overgenomen verplichtingen 141   134   138   
w.v. AWf   141   134   138 

WAZO-zwangerschap 852   874   909   
w.v. AWf   677   687   712 

  Ufo   175   187   196 

ZW-zwangerschap 215   224   236   
w.v. AWf   205   214   224 

  Ufo   10   11   11 

ZW-zieke werklozen 382   337   336   
w.v. AWf   364   321   321 

  Ufo   18   16   16 

ZW-flex   465   488   514   
w.v. Sfn   443   466   490 

  Ufo   21   23   24 

ZW-ex AO   79   85   93   
w.v. AWf   79   85   93 

ZW-overig   26   27   28   
w.v. AWf   26   27   27 

  Ufo   0   0   0 

Toename verplichtingen -85   -33   -11   
w.v. AWf   -106   -19   -17 

  Sfn   -5   -13   5 
  Ufo   26   -1   1 

Plus/min aansluiting jr 15   60   62   
w.v. AWf   2   10   10 

  Sfn   21   47   49 
  Ufo   -7   3   3 

Totaal   5.017   4.748   4.677   

w.v. AWf   3.278   3.015   2.827 

  Sfn   1.326   1.344   1.449 

  Ufo   413   389   401 
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Tabel 2   Volumina uitkeringen naar (vangnet)groep AWf, Sfn en Ufo (x 1.000)   

    2007   2008   2009   
Ontslagwerkloosheid 182,5   150,1   131,3   

w.v. AWf   122,7   97,7   79,7 
  Sfn   50,8   44,7   44,3 
  Ufo   9,0   7,7   7,3 

WGA-vangnet 3,0   6,5   8,8   
w.v. Sfn   3,0   6,4   8,6 

  Ufo   0,0   0,1   0,1 

WAZO-zwangerschap 41,6   41,2   40,9   
w.v. AWf   33,1   32,3   32,1 

  Ufo   8,5   8,8   8,8 

ZW-zwangerschap 13,9   14,0   14,2   
w.v. AWf   13,2   13,4   13,5 

  Ufo   0,7   0,7   0,7 

ZW-zieke werklozen 29,0   24,8   23,8   
w.v. AWf   27,7   23,6   22,7 

  Ufo   1,3   1,2   1,1 

ZW-flex   37,9   38,5   38,9   
w.v. Sfn   36,2   36,7   37,1 

  Ufo   1,8   1,8   1,8 

ZW-ex AO   4,9   5,2   5,5   
w.v. AWf   4,9   5,2   5,5 

ZW-overig   1,6   1,6   1,7   
w.v. AWf   1,6   1,6   1,6 

  Ufo   0,0   0,0   0,0 

Totaal   314,5   281,9   265,0   

w.v. AWf   203,2   173,8   155,1 

  Sfn   90,0   87,8   90,0 

  Ufo   21,4   20,2   19,8 
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Bijlage 5 WAO, WIA en WAZ naar fonds 

 

 

 

 

Tabel 1   Uitkeringsbedragen naar wet en fonds (mln. euro)       

    2007   2008   2009   
Uitkeringen WAO 8.036   7.817   7.247   

w.v. Aof   7.063   7.259   7.081 
  Aok   973   558   165 

Uitkeringen WAZ 393   371   335   

Uitkeringen IVA 111   220   368   

Uitkeringen WGA 312   516   690   
w.v. Aof   74   142   210 

  Whk   196   287   356 
  Sfn/Ufo   41   87   124 
                

Totaal   8.852   8.924   8.639   

w.v. Aof   7.641   7.992   7.994 

  Aok   973   558   165 

  Whk   196   287   356 

  Sfn/Ufo   41   87   124 

 

 

 

 

 

Tabel 2   Herleide uitkeringsjaren naar wet en fonds (x 1.000)       

    2007   2008   2009   
Uitkeringsjaren WAO 491,2   458,3   418,4   

w.v. Aof   427,9   423,8   408,1 
  Aok   63,3   34,6   10,3 

Uitkeringsjaren WAZ 33,9   30,4   26,5   

Uitkeringsjaren IVA 6,1   11,6   18,8   

Uitkeringsjaren WGA 19,2   29,9   38,9   
w.v. Aof   4,6   7,9   10,9 

  Whk   11,5   16,5   20,2 
  Sfn/Ufo   3,0   5,6   7,8 
                

Totaal   550,4   530,3   502,5   

w.v. Aof   472,5   473,7   464,3 

  Aok   63,3   34,6   10,3 

  Whk   11,5   16,5   20,2 

  Sfn/Ufo   3,0   5,6   7,8 
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Bijlage 6 Re-integratie AG 

Met de invoering van de WIA verandert de financiering van de re-integratie AG sterk. Het Rf blijft vanaf 1 

januari 2006 nog vier jaar bestaan voor bestaande uitkeringen, subsidies en voorzieningen. De lasten voor 

nieuwe voorzieningen, subsidies, uitkeringen en inkoop worden vanaf 2006 gefinancierd uit het AWf, Aof en Afj 

en vanaf 2007 ook uit de Whk. Loonkostensubsidie voor herbeoordeelden wordt gefinancierd uit het Aof, Afj, 

Awf en UFO. In hoofdstuk 4 zijn de lasten en baten van het Rf weergegeven. In deze bijlage worden de totale 

programmakosten re-integratie AG gepresenteerd, onderverdeeld naar de lasten van het Rf, het Afj, het Aof, de 

Whk, het AWf en het UFO.  

 

Tabel 1   Overzicht programmakosten re-integratie AG 2008 (mln. euro) 

      Rf Afj Aof Whk AWf Ufo 
Uitkeringslasten             

  Re-integratie-uitkeringen 0           
  ZW-uitkeringen 4       85   
  Uitkeringen REA overig 1           
Overig               

  AAf/Aof-oud 1 -         
  Subsidies aan werkgevers             
    Loonkosten   3 21   2 0 
    Overig 1   1       
  Subsidie aan personen             
    Werkvoorziening arbeidsgehand. 3 18         
    Werkvoorziening werknemer 7 0 71       
    Subsidie aan personen overig 1 0 1       
  Subsidie aan instellingen 1 9         
  Inkoop arbeidsbemiddeling 4 23 96 7 125   
  Extra re-integratie Jonggehandicapten   3         
  ZW Arbo Interventies         13   
  Toevoeging voorziening 1 -         
  Programmakosten overig 0 -         

Totale Programmakosten 25 56 190 7 225 0 

 

Tabel 2   Overzicht programmakosten re-integratie AG 2009 (mln. euro) 

      Rf Afj Aof Whk AWf Ufo 
Uitkeringslasten             

  Re-integratie-uitkeringen 0           
  ZW-uitkeringen 0       93   
  Uitkeringen REA overig 1           
Overig               

  AAf/Aof-oud 1           
  Subsidies aan werkgevers 1           
    Loonkosten   3 20   2 0 
    Overig     1       
  Subsidie aan personen 7           
    Werkvoorziening arbeidsgehand. 2 19         
    Werkvoorziening werknemer 4   75       
    Subsidie aan personen overig 1   1       
  Subsidie aan instellingen 0 10         
  Inkoop arbeidsbemiddeling 3 26 94 8 125   
  Extra re-integratie Jonggehandicapten   0         
  ZW Arbo Interventies         13   
  Toevoeging voorziening 1           
  Programmakosten overig 0           

Totale Programmakosten 13 58 191 8 233 0 
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Bijlage 7 Financieel overzicht sectorfondsen 

  2007                   
    Lasten (mln. €)      LR1 Baten (mln. €) Vermogen D/J1

  Sector Totaal w.v. uitkeringen     Totaal w.v.  (mln. €)   

      WW ZW WGA     premies     
1 Agrarisch bedrijf 33,2 16,2 6,4 0,6 1,47 37,9 37,1 19,8 0,26 
2 Tabakverwerkende ind. 1,9 1,2 0,2 0,0 0,74 4,0 4,0 0,2 -0,30 
3 Bouwbedrijf 41,3 16,6 12,4 1,2 0,71 22,8 16,8 84,9 1,34 
4 Baggerbedrijf 0,4 0,2 0,1 0,0 0,19 0,1 -0,1 3,8 8,79 
5 Hout en emballage ind. 2,3 1,1 0,5 0,0 1,05 2,5 2,4 1,5 0,60 
6 Timmerindustrie 2,1 0,8 0,7 0,1 0,59 1,1 0,9 5,0 0,17 
7 Meubel & orgelbouw ind. 5,9 2,6 1,3 0,1 1,27 10,5 10,3 6,0 0,62 
8 Groothandel hout, etc. 1,9 0,9 0,4 0,1 0,81 1,3 1,2 0,2 0,06 
9 Grafische industrie 16,6 9,3 2,5 0,5 1,48 24,1 23,4 14,3 0,16 

10 Metaalindustrie 32,6 19,1 4,8 0,8 0,74 38,7 37,9 11,4 -0,29 
11 Electrotechnische ind. 12,9 8,3 1,3 0,1 0,73 16,2 15,6 9,3 -0,66 
12 Metaal en techn. bedr. 84,7 36,0 20,7 2,8 0,83 100,1 97,7 34,5 0,30 
13 Bakkerijen 7,2 3,3 1,5 0,2 1,25 7,6 7,4 3,0 0,31 
14 Suikerverw. ind. 2,8 1,5 0,6 0,1 0,86 1,9 1,8 1,7 0,55 
15 Slagersbedrijven 5,2 2,3 1,1 0,1 2,30 7,5 7,5 -1,0 -0,22 
16 Slagers overig 6,6 2,4 2,1 0,2 1,33 11,5 11,4 -0,9 -0,18 
17 Detailh. & ambachten 96,9 43,3 19,5 1,9 1,73 88,4 86,5 4,6 -0,07 
18 Reiniging 30,2 11,0 8,0 0,8 1,90 27,7 27,1 -0,7 -0,19 
19 Grootwinkelbedrijf 33,7 17,0 6,6 0,4 0,85 31,4 30,7 4,6 0,11 
20 Havenbedrijven 14,6 7,5 3,1 0,3 0,77 13,8 13,3 5,8 0,37 
21 Havenclassificeerders 1,3 0,5 0,4 0,1 1,58 1,0 1,0 0,2 0,08 
22 Binnenscheepvaart 2,6 1,1 0,7 0,1 1,18 2,0 2,0 0,0 -0,16 
23 Visserij 1,1 0,8 0,0 0,1 3,32 1,6 1,5 0,1 -0,12 
24 Koopvaardij 1,4 0,6 0,4 0,1 0,67 0,8 0,7 1,1 0,62 
25 Vervoer KLM 2,8 1,6 0,4 0,1 0,24 0,5 0,2 5,9 2,10 
26 Vervoer NS 2,7 1,8 0,3 0,0 0,37 2,6 2,6 -0,1 -0,07 
27 Vervoer posterijen 4,4 2,1 0,8 0,1 0,41 3,3 3,2 0,6 -0,26 
28 Taxi en ambulanceverv. 11,4 3,6 4,1 0,3 2,29 13,8 13,6 -0,1 -0,06 
29 Openbaar vervoer 0,9 0,5 0,1 0,1 0,31 0,4 0,4 1,2 0,90 
30 Besloten busvervoer 1,9 0,9 0,4 0,0 1,75 1,8 1,8 0,0 -0,04 
31 Overig personenvervoer 0,6 0,3 0,1 0,0 0,89 2,2 2,1 -0,3 -5,61 
32 Overig goederenvervoer 40,8 14,0 14,5 1,3 0,94 47,9 47,2 9,7 0,08 
33 Horeca algemeen 53,6 23,7 11,2 1,0 1,89 55,9 54,8 13,5 0,06 
34 Horeca catering 4,1 2,0 0,8 0,1 1,53 2,5 2,4 -1,0 -0,28 
35 Gezondheid, … 172,6 86,8 33,2 3,4 0,76 152,4 149,2 -23,5 -0,16 
38 Banken 30,7 20,2 3,4 0,4 0,64 29,8 29,4 -5,6 -0,20 
39 Verzekering & ziekenf. 12,2 8,0 1,4 0,2 0,61 13,1 13,0 -1,2 -0,11 
40 Uitgeverij 16,9 10,3 2,6 0,2 1,48 14,3 14,1 -4,1 -0,26 
41 Groothandel I 46,9 26,2 7,9 0,9 0,91 40,5 39,5 4,6 0,08 
42 Groothandel II 89,6 49,7 15,6 1,8 1,22 79,7 78,4 -7,2 -0,10 
43 Zakelijke dienstv. I 16,6 8,7 3,3 0,3 0,59 11,6 11,4 -1,3 -0,10 
44 Zakelijke dienstv. II 117,6 67,5 20,1 1,7 1,01 77,6 73,6 62,7 0,51 
45 Zakelijke dienstv. III 110,6 62,9 18,1 2,1 1,16 83,3 81,5 7,9 0,05 
46 Zuivelindustrie 2,2 1,2 0,4 0,1 0,59 1,9 1,7 2,7 1,16 
47 Textielindustrie 2,8 1,4 0,5 0,1 1,10 3,3 3,1 3,0 1,02 
48 Steen, cement, … 7,5 4,2 1,4 0,2 0,96 6,6 6,5 0,5 -0,05 
49 Chemische industrie 22,0 13,0 3,5 0,4 0,87 18,9 18,6 -3,7 -0,27 
50 Voedingsindustrie 17,2 9,8 3,0 0,3 1,08 17,0 16,7 0,7 0,02 
51 Algemene industrie 16,9 10,4 2,3 0,4 0,75 12,2 12,0 -1,3 -0,10 
52 Uitzendbedrijven 449,8 133,3 184,8 8,7 7,03 459,9 386,3 101,9 -0,17 
53 Bewakingsondern. 11,3 5,5 2,7 0,2 1,73 9,0 8,6 3,6 -0,27 
54 Culturele instellingen 35,3 24,0 2,7 0,3 2,81 36,0 35,1 9,6 0,26 
55 Overige bedr. en ber. 15,4 7,7 3,1 0,4 1,38 14,1 13,8 2,1 0,11 
56 Schildersbedrijf 18,2 10,1 2,9 0,3 2,61 20,9 18,3 42,3 -0,21 
57 Stukadoorsbedrijf 3,4 1,2 1,2 0,2 1,47 2,7 2,4 4,8 -0,07 
58 Dakdekkersbedrijf 3,0 1,0 0,7 0,6 2,36 4,3 4,3 0,8 0,16 
59 Mortelbedrijf 0,4 0,2 0,1 0,0 0,67 0,2 0,2 0,0 -0,37 
60 Steenhouwersbedr. 0,2 0,1 0,1 0,0 1,55 0,1 0,1 0,1 -0,32 
61-67 Overheid 29,1 10,3 6,0 2,6 2,62 58,3 55,1 76,1 1,98 
68 Railbouw 0,4 0,2 0,1 0,0 0,20 0,1 0,0 2,4 5,96 
69 Telecommunicatie 12,2 8,2 1,2 0,1 1,03 6,7 6,4 1,7 -0,32 
  Totaal 1.823,8 836,5 450,2 39,5 1,29 1.760,0 1.645,3 518,2 0,05 

1) LR = lastenratio; D/J = dekkingssaldo/jaarlasten       
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  2008                   
    Lasten (mln. €)      LR1 Baten (mln. €) Vermogen D/J1

  Sector Totaal w.v. uitkeringen     Totaal w.v.  (mln. €)   

      WW ZW WGA     premies     
1 Agrarisch bedrijf 28,5 13,0 5,6 1,3 1,23 31,7 30,7 22,9 0,74 
2 Tabakverwerkende ind. 2,3 1,6 0,2 0,1 0,91 0,7 0,6 -1,5 -0,67 
3 Bouwbedrijf 39,8 16,0 10,1 2,7 0,65 3,5 0,0 49,7 0,37 
4 Baggerbedrijf 0,4 0,2 0,1 0,1 0,17 0,0 0,0 3,5 7,90 
5 Hout en emballage ind. 2,6 1,2 0,7 0,0 1,16 2,0 2,0 0,9 0,29 
6 Timmerindustrie 2,2 0,7 0,8 0,1 0,61 0,5 0,4 3,4 1,42 
7 Meubel & orgelbouw ind. 5,2 1,9 1,5 0,3 1,11 6,1 6,1 7,0 0,09 
8 Groothandel hout, etc. 1,8 0,6 0,5 0,2 0,75 1,5 1,5 -0,1 -0,10 
9 Grafische industrie 14,8 7,6 2,4 1,1 1,30 13,8 13,5 13,6 0,07 

10 Metaalindustrie 26,5 13,9 4,6 1,8 0,59 35,4 34,4 20,1 0,21 
11 Electrotechnische ind. 12,3 8,0 1,2 0,3 0,68 13,7 12,7 10,6 -0,29 
12 Metaal en techn. bedr. 74,9 28,0 19,2 6,1 0,72 77,3 74,8 36,9 0,42 
13 Bakkerijen 7,1 3,3 1,5 0,4 1,23 5,5 5,3 1,4 0,13 
14 Suikerverw. ind. 2,2 1,1 0,4 0,1 0,66 2,3 2,1 1,7 0,69 
15 Slagersbedrijven 4,2 1,7 0,9 0,2 1,85 6,2 6,1 0,9 0,14 
16 Slagers overig 5,3 1,8 1,5 0,4 1,05 8,2 7,8 2,0 -0,66 
17 Detailh. & ambachten 90,1 35,3 21,8 4,1 1,55 85,2 84,6 -0,3 -0,07 
18 Reiniging 27,4 8,4 7,9 1,8 1,67 30,5 30,4 2,4 0,00 
19 Grootwinkelbedrijf 31,9 14,9 7,5 1,0 0,77 33,2 32,1 5,6 0,11 
20 Havenbedrijven 14,7 7,4 3,2 0,6 0,75 12,7 12,0 3,7 0,20 
21 Havenclassificeerders 1,2 0,5 0,3 0,1 1,45 1,2 1,2 0,1 0,01 
22 Binnenscheepvaart 2,5 1,2 0,6 0,1 1,11 2,7 2,7 0,1 -0,02 
23 Visserij 0,9 0,5 0,0 0,1 2,59 2,0 2,0 1,2 1,37 
24 Koopvaardij 1,2 0,3 0,3 0,2 0,53 1,1 1,1 1,0 0,81 
25 Vervoer KLM 2,9 1,4 0,5 0,2 0,24 0,9 0,7 4,1 1,36 
26 Vervoer NS 2,4 1,6 0,2 0,1 0,31 3,0 2,9 0,4 0,15 
27 Vervoer posterijen 4,3 1,9 0,8 0,3 0,39 4,2 4,0 0,5 0,05 
28 Taxi en ambulanceverv. 11,5 3,1 4,4 0,7 2,22 10,5 10,4 -1,1 -0,19 
29 Openbaar vervoer 1,2 0,6 0,2 0,2 0,38 0,5 0,5 0,6 0,45 
30 Besloten busvervoer 2,0 0,9 0,5 0,1 1,79 1,8 1,8 -0,2 -0,17 
31 Overig personenvervoer 0,7 0,4 0,1 0,0 0,99 0,5 0,5 -0,5 -0,74 
32 Overig goederenvervoer 38,5 11,4 14,2 2,9 0,86 38,9 38,7 10,0 0,16 
33 Horeca algemeen 51,3 19,9 12,8 2,3 1,72 49,6 49,3 11,9 0,02 
34 Horeca catering 3,5 1,5 0,7 0,2 1,25 4,7 4,6 0,2 -0,01 
35 Gezondheid, … 168,4 78,7 36,8 7,7 0,71 189,9 186,1 -3,4 -0,08 
38 Banken 35,6 24,1 3,6 1,0 0,72 32,2 31,4 -9,3 -0,29 
39 Verzekering & ziekenf. 13,9 9,4 1,4 0,4 0,68 14,6 14,4 -0,5 -0,06 
40 Uitgeverij 15,1 8,5 2,6 0,5 1,31 25,3 25,2 6,0 0,36 
41 Groothandel I 44,8 24,1 7,8 2,0 0,83 42,7 41,8 2,5 0,01 
42 Groothandel II 84,6 45,2 15,2 4,0 1,11 93,5 90,0 0,5 -0,04 
43 Zakelijke dienstv. I 17,2 8,1 3,5 0,6 0,57 14,7 14,6 -3,8 -0,27 
44 Zakelijke dienstv. II 122,3 67,0 23,5 3,7 0,97 98,7 91,9 38,7 0,27 
45 Zakelijke dienstv. III 115,0 61,3 22,1 4,7 1,11 97,8 92,9 -10,8 -0,14 
46 Zuivelindustrie 2,1 1,0 0,3 0,3 0,54 0,5 0,4 1,1 0,10 
47 Textielindustrie 2,6 1,3 0,4 0,3 1,00 1,5 1,5 2,0 0,72 
48 Steen, cement, … 6,0 3,1 1,1 0,4 0,76 9,8 9,7 4,3 0,65 
49 Chemische industrie 18,8 10,2 3,2 1,0 0,75 24,3 23,7 1,5 0,03 
50 Voedingsindustrie 16,8 9,4 3,0 0,7 1,04 14,8 14,2 -1,4 -0,13 
51 Algemene industrie 26,9 12,2 2,5 0,8 1,17 31,9 31,8 3,7 0,11 
52 Uitzendbedrijven 490,6 130,7 216,8 19,4 7,43 426,3 344,0 38,0 -0,09 
53 Bewakingsondern. 11,4 4,9 3,2 0,5 1,70 12,4 12,4 4,8 -0,30 
54 Culturele instellingen 35,5 24,2 2,9 0,7 2,74 33,5 32,6 7,6 -0,02 
55 Overige bedr. en ber. 13,5 6,2 2,8 0,8 1,19 16,5 16,0 5,0 0,30 
56 Schildersbedrijf 16,2 9,0 2,5 0,7 2,22 15,6 14,6 43,1 -0,49 
57 Stukadoorsbedrijf 3,0 0,7 1,1 0,3 1,25 1,2 1,1 3,1 0,93 
58 Dakdekkersbedrijf 2,8 0,5 0,5 1,2 2,13 4,5 4,4 2,4 0,80 
59 Mortelbedrijf 0,5 0,2 0,1 0,1 0,79 0,4 0,4 -0,1 -0,21 
60 Steenhouwersbedr. 0,2 0,1 0,1 0,0 1,35 0,2 0,2 0,1 0,21 
61-67 Overheid 26,3 5,2 5,9 5,7 2,28 30,2 30,1 82,1 1,58 
68 Railbouw 0,5 0,3 0,1 0,0 0,24 0,1 0,0 2,0 4,05 
69 Telecommunicatie 10,9 7,1 1,2 0,3 0,91 12,7 12,2 3,5 0,29 
  Totaal 1.819,9 764,9 491,3 87,9 1,23 1.737,3 1.614,9 435,3 0,05 

1) LR = lastenratio; D/J = dekkingssaldo/jaarlasten        
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  2009                   
    Lasten (mln. €)      LR1         

  Sector Totaal w.v. uitkeringen             

      WW ZW WGA           
1 Agrarisch bedrijf 29,1 13,3 6,1 1,8 1,21         
2 Tabakverwerkende ind. 2,4 1,7 0,2 0,1 0,91         
3 Bouwbedrijf 41,2 16,7 10,6 3,8 0,65         
4 Baggerbedrijf 0,4 0,1 0,1 0,1 0,17         
5 Hout en emballage ind. 2,7 1,3 0,7 0,1 1,16         
6 Timmerindustrie 2,3 0,7 0,8 0,2 0,61         
7 Meubel & orgelbouw ind. 5,4 2,0 1,6 0,5 1,10         
8 Groothandel hout, etc. 1,8 0,6 0,5 0,3 0,74         
9 Grafische industrie 15,2 7,8 2,6 1,5 1,29         

10 Metaalindustrie 27,6 14,4 4,9 2,6 0,59         
11 Electrotechnische ind. 12,8 8,6 1,3 0,4 0,68         
12 Metaal en techn. bedr. 77,3 28,3 20,4 8,7 0,71         
13 Bakkerijen 7,3 3,3 1,7 0,5 1,21         
14 Suikerverw. ind. 2,3 1,2 0,5 0,2 0,66         
15 Slagersbedrijven 4,3 1,7 1,0 0,3 1,82         
16 Slagers overig 5,4 1,8 1,7 0,6 1,04         
17 Detailh. & ambachten 93,2 37,1 23,0 5,8 1,55         
18 Reiniging 28,1 8,6 8,3 2,6 1,65         
19 Grootwinkelbedrijf 33,1 15,9 7,9 1,4 0,77         
20 Havenbedrijven 15,2 7,8 3,4 0,8 0,75         
21 Havenclassificeerders 1,3 0,5 0,3 0,2 1,45         
22 Binnenscheepvaart 2,6 1,2 0,6 0,2 1,10         
23 Visserij 0,9 0,5 0,0 0,2 2,55         
24 Koopvaardij 1,2 0,3 0,3 0,3 0,53         
25 Vervoer KLM 3,0 1,5 0,6 0,3 0,24         
26 Vervoer NS 2,5 1,7 0,2 0,1 0,31         
27 Vervoer posterijen 4,5 2,0 0,9 0,4 0,38         
28 Taxi en ambulanceverv. 11,8 3,1 4,7 1,0 2,21         
29 Openbaar vervoer 1,2 0,6 0,2 0,2 0,38         
30 Besloten busvervoer 2,1 0,9 0,5 0,1 1,79         
31 Overig personenvervoer 0,8 0,5 0,1 0,0 1,05         
32 Overig goederenvervoer 39,8 11,4 15,2 4,0 0,86         
33 Horeca algemeen 53,1 21,5 13,1 3,2 1,72         
34 Horeca catering 3,6 1,6 0,8 0,2 1,25         
35 Gezondheid, … 175,1 83,9 38,5 10,8 0,71         
38 Banken 37,5 26,0 3,8 1,4 0,73         
39 Verzekering & ziekenf. 14,6 10,2 1,4 0,5 0,69         
40 Uitgeverij 15,6 8,9 2,8 0,7 1,30         
41 Groothandel I 46,7 25,6 8,3 2,8 0,84         
42 Groothandel II 88,1 47,9 16,1 5,7 1,11         
43 Zakelijke dienstv. I 17,9 8,9 3,6 0,8 0,57         
44 Zakelijke dienstv. II 129,9 73,7 24,2 5,2 1,00         
45 Zakelijke dienstv. III 121,2 67,1 22,7 6,6 1,13         
46 Zuivelindustrie 2,1 1,0 0,3 0,4 0,54         
47 Textielindustrie 2,7 1,2 0,4 0,4 0,99         
48 Steen, cement, … 6,2 3,1 1,2 0,6 0,75         
49 Chemische industrie 19,5 10,6 3,5 1,4 0,74         
50 Voedingsindustrie 17,3 9,7 3,2 1,1 1,03         
51 Algemene industrie 26,0 12,7 2,7 1,1 1,09         
52 Uitzendbedrijven 506,4 136,5 228,2 27,3 7,39         
53 Bewakingsondern. 11,9 5,2 3,3 0,8 1,70         
54 Culturele instellingen 37,3 26,2 3,0 1,0 2,78         
55 Overige bedr. en ber. 13,9 6,4 3,1 1,1 1,18         
56 Schildersbedrijf 16,9 9,6 2,6 0,9 2,23         
57 Stukadoorsbedrijf 3,1 0,7 1,1 0,5 1,24         
58 Dakdekkersbedrijf 2,9 0,1 0,5 1,7 2,16         
59 Mortelbedrijf 0,6 0,2 0,1 0,1 0,81         
60 Steenhouwersbedr. 0,2 0,1 0,1 0,0 1,33         
61-67 Overheid 26,9 3,9 6,2 8,1 2,25         
68 Railbouw 0,5 0,3 0,1 0,0 0,24         
69 Telecommunicatie 11,3 7,5 1,3 0,4 0,91         
  Totaal 1.887,9 807,0 517,2 124,1 1,23         

1) LR = lastenratio; D/J = dekkingssaldo/jaarlasten       
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Begrippenlijst 

 

 

 

Calculatiepremie 

De lastendekkende premie die het dekkingssaldo constant houdt. 

Dekkingssaldo 

Het verschil tussen de aanwezige reserve en de liquiditeitsreserve. 

Exploitatiesaldo 

Het saldo van de totale baten en de totale lasten. 

Franchise 

Dat gedeelte van het loon per dag waarover géén premie verschuldigd is (de zogenaamde heffingsvrije voet). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Maximaal loon per dag waarover premie wordt geheven 

    

  Loon per dag waarover premie wordt geheven 

    

  franchise  

    

  Loon per dag waarover géén premie wordt geheven 

Grondslag 

Loonsom waarover premie wordt geheven. 

Herleidingsfactor 

Gemiddelde mate van arbeidsongeschiktheid, deze bepaalt de verhouding tussen herleide en niet-herleide 

dagen. 

Niet-herleide uitkeringsjaren 

Het aantal jaren dat de uitkeringsgerechtigden aan arbeidsongeschiktheidsuitkeringen ontvangen, zonder te 

corrigeren voor de mate van arbeidsongeschiktheid. 

Herleide uitkeringsjaren 

Product van niet-herleide uitkeringsjaren en herleidingsfactoren. 

Indexering 

Het aanpassen van de hoogte van uitkeringen aan de loonontwikkeling. De aanpassing wordt vastgesteld door 

het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid op basis van ramingen van het Centraal Planbureau. 

Jonggehandicapte 

De persoon die op zijn 17e verjaardag arbeidsongeschikt is of als student arbeidsongeschikt wordt. 

Kasbasis 

Administratievorm waarbij lasten en baten worden geboekt in de maand waarin ze betaald zijn (uitgaven en 

inkomsten). Een alternatief is de administratie op transactiebasis. Bij deze administratievorm worden lasten en 

baten geboekt in de maand waarop ze betrekking hebben. 

 



Begrippenlijst  
 

Lastendekkende premie 

De premie die voldoende is om het verschil tussen de lasten en de niet-premiebaten (inclusief premiebaten 

voorgaande jaren) te dekken. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Exploitatierekening 

Lasten Baten 

 premiebaten 

niet-premiebaten 

 
 
Lastendekkende premie = (Lasten - niet-premiebaten) / Loonsom 

 

Bij de lastendekkende premie is het exploitatiesaldo nul. 

Lastenplafond 

Objectief criterium voor de maximale WW lasten die een sector zelf moet kunnen dragen. 

Liquiditeitsreserve 

Het bedrag dat aan het begin van elk jaar aanwezig moet zijn, zodat rentebaten en rentelasten elkaar in 

evenwicht houden. Het bedrag wordt berekend als een (vast) percentage van de lasten (exclusief toevoegingen 

aan voorzieningen) verminderd met de niet-premiebaten. 

Loondoorbetalingsverplichtingen 

Overname (door het AWf) van loondoorbetalingsplicht van de werkgever bij betalingsonmacht. 

Moederwetten 

Wetten waarbij toeslagen voorkomen; dit zijn de ZW, WW, WAO, WIA, WAZ, Wajong en BIA. 

Mutatie in de verplichtingen 

De lasten zoals die in de administratie van UWV verschijnen zijn de lasten op kasbasis: de werkelijk betaalde 

gelden. Een gedeelte van deze betalingen heeft betrekking op voorgaande of volgende jaren. Bij de 

verantwoording op transactiebasis wordt voor deze achteraf- en vooruitbetalingen gecorrigeerd.  Deze correctie 

wordt zichtbaar gemaakt onder de noemer “mutatie verplichtingen”. 

Normvermogen 

De reserve die door een fonds moet worden aangehouden. Deze reserve kan een of meer doelgerichte reserves 

omvatten (bijv. liquiditeitsreserve, sectorreserve of ZW-reserve). 

Premiegroep 

Gedifferentieerde sectorfondspremie binnen een sector naar verschillende categorieën werkgevers. 

Premieplichtig inkomen 

Inkomen waarover premies worden afgedragen. Tot het inkomen behoren naast loon ook rente en winst. 

Premieplichtige loonsom 

Het deel van het loon waarover premies werknemersverzekeringen moet worden afgedragen. 

 

 

 

Loonsom = (grondslag - franchise) x aantal gewerkte dagen 

Re-integratietraject 

Door UWV bij re-integratiebedrijven ingekochte dienstverlening, gericht op toeleiding van de 

arbeidsgehandicapte naar (betaalde) arbeid. 
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Reserve Dekking Werkloosheidslasten 

Reserve die de premie van het AWf minder afhankelijk maakt van conjuncturele schommelingen. De hoogte is 

gemaximeerd tot een reserve plafond. 

Rekenpremie 

Premie waarmee de sociale lasten worden berekend. 

Sectorreserve 

Een reserve (bij de sectorfondsen) ter dekking van de werkloosheidslasten.  

Transactiebasis 

UWV verantwoordt op transactiebasis. Dit betekent dat uitkeringen, vakantiegeld en sociale lasten niet worden 

verantwoord in het jaar waarin zij zijn uitbetaald, maar in het jaar waarop zij betrekking hebben. 

Volume 

Beroep op een fonds uitgedrukt in aantal uitkeringsjaren. 

ZW-reserve  

Een reserve bij de sectorfondsen ter dekking van de ziekengeldlasten van vangnetgroepen.  

 

 

Verbanden tussen begrippen 

Vermogen, normvermogen en dekkingssaldo 

De ontvangsten van de premiegefinancierde fondsen lopen achter bij de uitgaven. Het verschil dient in principe 

uit eigen middelen te worden gefinancierd. Daarom is bepaald dat het vermogen aan het eind van het jaar 

groter of gelijk moet zijn dan het normvermogen. Er is sprake van een dekkingssaldo als het feitelijke 

vermogen afwijkt van het normvermogen. 

Premiepercentage, lastendekkende premie, normvermogen, calculatiepremie en dekkingssaldo 

Het premiepercentage is opgebouwd uit drie componenten: 

• de lastendekkende premie; 

• een opslag/korting voor de mutatie van het normvermogen; 

• een opslag/korting voor het wegwerken van het dekkingssaldo. 

De lastendekkende premie plus de opslag/korting voor de mutatie van het normvermogen is de 

calculatiepremie. 

 



Afkortingen  
 

Lijst van afkortingen 

ABW Algemene bijstandswet 

Afj Arbeidsongeschiktheidsfonds Jonggehandicapten 

Afz Arbeidsongeschiktheidsfonds Zelfstandigen 

Aof Arbeidsongeschiktheidsfonds 

Aok Arbeidsongeschiktheidskas 

AOW Algemene ouderdomswet 

aSB Aangepast schattingsbesluit 

AWf Algemeen Werkloosheidsfonds 

Bia Tijdelijke wet beperking inkomensgevolgen arbeidsongeschiktheidsverzekeringen 

CBS Centraal Bureau voor de Statistiek 

CEP Centraal Economisch Plan 

CPB Centraal Planbureau 

CWI Centra voor Werk en Inkomen 

ESF Europees Sociaal Fonds 

IRO Individuele reïntegratieovereenkomst 

IVA Inkomensvoorziening Volledig Arbeidsongeschikten 

LKS Loonkostensubsidie 

MEV Macro Economische Verkenning 

Pemba Premiedifferentiatie en marktwerking bij arbeidsongeschiktheidsverzekeringen 

REA Wet Re-integratie Arbeidsgehandicapten 

Rf Re-integratiefonds 

SER Sociaal Economische Raad 

Sfn Sectorfondsen 

SUWI Structuur Uitvoering Werk en Inkomen 

SVB Sociale Verzekeringsbank 

SZW Sociale Zaken en Werkgelegenheid 

Tf Toeslagenfonds 

TW Toeslagenwet 

TRI Tijdelijke regeling inkomensgevolgen herbeoordeelde arbeidsongeschikten 

TRIT Tijdelijke regeling inkomensgevolgen overgang IOAW naar TW 

Ufo Uitvoeringsfonds voor de Overheid 

UWV Uitvoering werknemersverzekeringen 

Wajong Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten 

Walvis Wet administratieve lastenverlichting en vereenvoudiging  

WAO Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering 

WAZ Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen 

WAZO Wet arbeid en zorg 

WGA Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsongeschikten 

Whk Werkhervattingskas 

WIA Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen 

WKA Wet koppeling met afwijkingsmogelijkheid 

WW Werkloosheidswet 

ZEZ Regeling zelfstandig en zwanger 

ZFW Ziekenfondswet 

ZW Ziektewet 

 
 

 


