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KENNISMEMO 

Puntsgewijze samenvatting van de belangrijkste signalen 
- De economische vooruitzichten voor 2010 en 2011 blijven onzeker. De economische 

situatie is vooral van invloed op de WW-ontwikkeling, maar werkt ook door in de 
ramingen voor het vangnet ZW. Dit geldt in het bijzonder voor de vangnetgroepen zieke 
werklozen en uitzendkrachten.  

 
- De toekenningen en meldingen dalen in 2009 naar verwachting met 8 tot 9%. Voor 2010 

en 2011 wordt een lichte stijging verwacht die tussen de 3 en 5% ligt.  
 
- De uitkeringsdagen en –jaren in 2009 komen naar verwachting ruim 5% hoger uit dan in 

2008. In 2010 en 2011 wordt een toename verwacht van 2 tot 3%.  
 
Inleiding 
 
Ten behoeve van de begrotingscyclus en de fonds- en premienota’s wordt periodiek een 
raming gemaakt van de volumeontwikkeling van de sociale zekerheidswetten. Daarin worden 
de beleidsuitgangspunten, de macro-economische ontwikkeling van het CPB en de realisaties 
bij de verschillende wetten verwerkt. De beleidsuitgangspunten worden in overleg tussen 
SZW en UWV vastgesteld. Bij het opstellen van de ramingen zijn de realisaties tot en met 
oktober 2009 verwerkt. De macro-economische uitgangspunten zijn gebaseerd op de meest 
recente ramingen van het CPB (december 2009). Het CPB geeft echter alleen actuele 
ramingen voor het komende jaar: 2010. 
 
Met nadruk wijzen we erop dat de ramingen voor 2011 en de volgende jaren in dit memo 
geen echte prognoses zijn. Dat geldt voor de toekenningen, meldingen en uitkeringsdagen 
en –jaren. De gebruikte macro economische grootheden voor deze jaren zijn middellange 
termijn gemiddelden. 
 
De opbouw van dit memo is als volgt. In de hoofdtekst worden de ramingen per vangnet-
groep besproken. Voor de opbouw van de prognoses wordt een vaste procedure gehanteerd. 
Allereerst worden één of meerdere uitgangspunten per vangnetgroep geformuleerd. Hierbij is 
gebruik gemaakt van CBS- en CPB-cijfers over demografische en conjuncturele ontwikke-
lingen en informatie met betrekking tot WW- en WAO/WIA-ontwikkelingen die van invloed 
zijn op de vangnetgroepen. Vervolgens worden deze uitgangspunten vertaald in een prog-
nose per vangnetgroep. Hierbij worden de volgende vangnetgroepen onderscheiden: zieke 
werklozen, uitzendkrachten, einde dienstverbanders (in de vorige kennismemo’s overige 
flexwerkers genoemd), ziekte als gevolg van zwangerschap, zwangerschapsverlof (wazo), 
herintredende wao’ers, vrijwillig verzekerden en overige groepen, waaronder orgaandonoren. 
In bijlage A wordt het economische beeld geschetst.  
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Uitgangspunten bij de ramingen  
 
De uitgangspunten voor de ontwikkeling van de toekenningen, meldingen en uitkeringsdagen 
zijn vrijwel ongewijzigd gebleven ten opzichte van de vorige raming (zie kennismemo 09/12, 
september 2009). De belangrijkste toevoeging is de compensatieregeling loonkosten bij de 
no risk groep. 
 

 Met ingang van 2009 wordt voor zieke uitzendkrachten het ziekengeld ook uitbetaald op 
zaterdag en zondag als er sprake is van een dienstverband waarbij ook op deze dagen 
wordt gewerkt. Het gevolg hiervan is dat het uitkeringsbedrag en de uitkeringsdagen bij 
de uitzendkrachten zullen stijgen met naar schatting 1,6% op jaarbasis. Uitgaande van 
de beoogde invoering per 1 april 2009 leidt dit tot een extra toename van 1% van de 
uitkeringsdagen in 2009. Dit effect is meegenomen in de raming. 

 Met ingang van 1 januari 2010 is er sprake van een uitbreiding van no risk met een 
“compensatieregeling loonkosten bij ziekte van oudere en voormalig langdurig 
werklozen”. Als gevolg hiervan zal voor de groep herintredende wao’ers naar 
verwachting het aantal toekenningen en uitkeringsdagen stijgen. Dit effect is 
meegenomen in de raming.   

 Met ingang van 1 juli 2008 kunnen vrouwen die als zelfstandige werkzaam zijn een 
beroep doen op de wazo. Dit leidt tot een extra toename van de toekenningen, 
meldingen en uitkeringsdagen. Dit effect is niet meegenomen in de raming. 

 Voorgenomen beleid is niet meegenomen in de ramingen.  
 Bij de raming van de uitkeringsdagen is zoveel mogelijk uitgegaan van een vergelijkbare 

ontwikkeling als bij de toekenningen. Dit betekent dat de gemiddelde uitkeringsduur 
constant wordt gehouden in de raming. Voor de uitzendkrachten is echter sprake van 
een vertraagde doorwerking van de instroom op de uitkeringsdagen. Bij deze groep 
loopt de ontwikkeling van toekenningen en uitkeringsdagen niet gelijk op. 

 Voor de middellange termijn is voor de ontwikkeling van de toekenningen en 
uitkeringsdagen als rekenregel een stabilisatie vanaf 2012 ingezet, met uitzondering van 
de zieke WW’ers.  

 
Realisaties januari-oktober 2009 
 
Het aantal toekenningen ligt in de periode januari-oktober 2009 slechts 3,8% lager dan in 
dezelfde periode in 2008, terwijl op jaarbasis een daling van 9% is geraamd. Dit verschil is 
het gevolg van een extra vierwekelijkse betaalperiode in oktober 2009, waardoor de 
toekenningen voor sommige vangnetgroepen ongeveer twee keer zo hoog liggen als 
gemiddeld. Hierdoor treedt een vertekening op ten opzichte van 2008, In dat jaar viel de 
extra betaalperiode in november. Rekening houdend met deze verschuiving van de extra 
betaalperiode is een nieuwe jaarraming gemaakt die uitkomt op een daling van 8%. Het 
verschil met de vorige raming is voornamelijk toe te schrijven aan de grotere stijging bij de 
einde dienstverbanders en de Wazo. Bij de uitkeringsdagen zien we ook het effect van de 
extra betaalperiode in oktober 2009 terug. Als we hiervoor corrigeren komt het aantal 
uitkeringsdagen voor geheel 2009 ruim 5% hoger uit dan in 2008. Het verschil met de 
septemberraming (een stijging met ongeveer 3%) is dat de stijging bij einde 
dienstverbanders, herintredende wao’ers en Wazo groter is en de daling bij de 
uitzendkrachten minder groot is dan verwacht. Bij de zieke werklozen blijven de 
uitkeringsdagen afnemen en is er nog geen effect te zien van het gestegen aantal 
toekenningen. De ontwikkelingen per vangnetgroep zijn uitgebreider toegelicht in paragraaf 
2. 
 
 
 
 



 
 

Blad 

3 van 10 

KENNISMEMO 09/15 

 
Ramingen 
 
De ramingen zijn hieronder zowel op totaalniveau als per vangnetgroep weergegeven. De 
toekenningen, meldingen, uitkeringsdagen en uitkeringsjaren op totaalniveau staan in tabel 
1 voor de periode 2007-2015. De ramingen van de toekenningen en uitkeringsdagen voor 
2008-2011 per vangnetgroep staan in tabellen 2 en 3. Tabel 4 bevat uitkeringsjaren per 
vangnetgroep. De uitkeringsjaren zijn berekend door de uitkeringsdagen te delen door 260. 
 
1. Prognoses vangnet ZW op totaalniveau 

Bij de prognose van het aantal toekenningen, meldingen en uitkeringsdagen is gebruik 
gemaakt van de realisaties tot en met oktober 2009.  
 
Tabel 1. Toekenningen, uitkeringsdagen en uitkeringsjaren en meldingen ZW, 
2007-2015, aantallen x 1000 
 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013-

2015 

Raming 2009-III        

Toekenningen 468,0 462,9 425,9 440,8 455,8 455,8 455,8 

Uitkeringsdagen 33.646 32.461 34.189 34.955 36.114 36.532 36.605 

Uitkeringsjaren 129,4 124,9 131,5 134,4 138,9 140,5 140,8 

Meldingen  621,5 613,9 559,7 586,0 614,2 614,2 614,2 

        

Mutaties (%)        

Toekenningen  -0,2 -8,0  3,5 3,4 0,0 0,0 

Uitkeringsdagen  -3,5 5,3 2,2 3,3 1,2 0,2 

Uitkeringsjaren  -3,5 5,3 2,2 3,3 1,2 0,2 

Meldingen   -1,2 -8,8 4,7 4,8 0,0 0,0 

        

Raming 2009-II        

Toekenningen 468,0 462,9 421,5 417,2 418,0 418,0 418,0 

Uitkeringsdagen 33.646 32.461 33.411 34.358 35.721 36.211 36.298 

Uitkeringsjaren 129,4 124,9 128,5 132,1 137,4 139,3 139,6 

Meldingen  621,5 613,9 550,6 550,3 552,7 552,7 552,7 

 
De toekenningen en meldingen nemen in 2010 en 2011 naar verwachting licht toe en 
vertonen een vergelijkbare ontwikkeling. Voor alle vangnetgroepen is in 2010 een toename 
geraamd. De grootste stijging treedt op bij de zieke werklozen als gevolg van de sterke 
toename van de instroom en lopende uitkeringen in de WW. In 2011 is de stijging toe te 
schrijven aan de uitzendkrachten en de zieke werklozen. Hierbij is verondersteld dat de 
werkloosheid verder oploopt, maar ook dat de economische situatie zich in de loop van 2010 
weer enigszins herstelt, wat leidt tot meer toekenningen en meldingen van uitzendkrachten. 
Een vergelijkbare ontwikkeling is geraamd voor de uitkeringsdagen en uitkeringsjaren, dat 
wil zeggen zowel in 2010 als 2011 wordt een lichte stijging verwacht. Vanaf 2012 is de 
ontwikkeling van de toekenningen en meldingen constant gehouden ten opzicht van 2011. 
De uitkeringsdagen van zieke werklozen nemen in 2012 nog toe en vanaf 2013 is een 
stabilisatie verondersteld.  
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2. Prognose toekenningen en uitkeringsdagen ZW per vangnetgroep 

De toekenningen per vangnetgroep voor de periode 2008-2011 staan in tabel 2, de 
uitkeringsdagen in tabel 3. In tabel 4 zijn de uitkeringsjaren opgenomen. Hieronder volgt per 
vangnetgroep een toelichting op de prognoses.  
 
Uitzendkrachten en einde dienstverbanders 
In 2009 is het aantal toekenningen van uitzendkrachten met ongeveer 30% gedaald ten 
opzichte van 2008. De verwachting is dat de uitzendbranche in 2010 niet verder krimpt en in 
zich in de loop van volgend jaar weer licht zal herstellen. De ontwikkeling van het aantal 
toekenningen (en meldingen) houdt hiermee gelijke tred. In 2010 houden wij rekening met 
een stijging van 4%. In 2011 wordt een stijging van 10% verwacht, uitgaande van een 
verder aantrekkende economie. Omdat op dit moment onduidelijk is wanneer en in welke 
mate het economische herstel doorzet, is de onzekerheidsmarge van deze raming groot.  
 
Voor de einde dienstverbanders (EDV’ers) is in 2009 sprake geweest van een forse toename 
van het aantal toekenningen ten opzichte van 2008 met ruim 25%. Zoals in het vorige 
kennismemo ZW ramingen van september 2009 is opgemerkt, kan een van de verklaringen 
van deze stijging zijn dat werkgevers den duur van flexibele dienstverbanden verkorten of 
eerder beëindigen. Het gevolg is dat zieke EDV’ers versneld doorstromen naar het vangnet. 
In de raming voor 2010 is uitgegaan van een verdere stijging met 5% en in 2011 van een 
stabilisatie van het aantal toekenningen.  
 
Omdat de uitkeringsdagen van uitzendkrachten in 2009 met minder dan 2% zijn afgenomen, 
terwijl de toekenningen veel sterker teruglopen, volgt hieruit dat de gemiddelde 
uitkeringsduur moet zijn gestegen. Het effect van de lagere instroom zal pas in de loop van 
2010 doorwerken in de dagen. Voor 2010 wordt een daling van 15% aangehouden en voor 
2011 een stabilisatie.  
 
De uitkeringsdagen bij de EDV’ers zijn in 2009 met circa 30% gestegen. Deze stijging is in 
lijn met de instroomstijging. Evenals bij de toekenningen is het onzeker hoe de 
tegenvallende economische ontwikkeling doorwerkt in de uitkeringsdagen. Voor volgend jaar 
is een stijging aangehouden van 5% en voor 2011 een stabilisatie.  
 
Wazo en ziekte als gevolg van zwangerschap 
Het aantal geboorten vertoont sinds enkele jaren een daling die zich in 2008 niet verder 
heeft doorgezet. In de eerste drie kwartalen van 2009 zien we vrijwel een stabilisatie ten 
opzichte van 20081. Op basis van deze cijfers is uitgegaan van een stabilisatie in 2010 en 
2011. Daarnaast is verondersteld dat de arbeidsparticipatie van vrouwen jonger dan 40 jaar 
nog licht stijgt in 2010 en stabiliseert in 2011. Dit betekent dat het aantal WAZO 
toekenningen in 2010 licht toeneemt en vanaf 2011 stabiliseert op het niveau van 2010. 
Voor de uitkeringsdagen wordt uitgegaan van een vergelijkbare ontwikkeling als bij de 
toekenningen, mede op basis van een lichte toename van de dagen in de periode januari-
oktober 2009 ten opzichte van 2008.  
 
Bij ziekte als gevolg van zwangerschap is het aantal toekenningen en uitkeringsdagen in 
2009 licht gestegen. Voor de toekenningen uitgegaan van een stijging met 1% in 2010 en 
een stabilisatie in 2011. Hetzelfde geldt voor de uitkeringsdagen.   
 
 
 
 

                                               
1 CBS, Statline, Bevolking en bevolkingsontwikkeling per maand, kwartaal, jaar (tot en met september 
2009) 
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Zieke werklozen 
De ontwikkeling van de vangnetgroep zieke werklozen is gerelateerd aan de ontwikkeling 
van het gemiddelde lopende bestand WW. Uitgaande van de meest recente CPB-ramingen2 
van de economische groei, werkloze beroepsbevolking en loonontwikkeling heeft UWV een 
prognose vervaardigd van zowel de instroom, uitstroom als het lopende bestand WW. Op 
basis van de UWV-prognoses voor de WW is de raming voor de zieke werklozen verkregen.  
In 2009 is het aantal toekenningen licht gestegen met ongeveer 3% en is het effect van de 
gestegen WW-instroom en het lopende WW-bestand nog nauwelijks zichtbaar. Voor 2010 en 
2011 wordt voor de toekenningen een grotere doorwerking verwacht dan dit jaar: 15 
respectievelijk 10%. Het is echter niet uitgesloten dat de stijging hoger uitvalt en dat de 
raming opwaarts dient te worden bijgesteld. In de komende maanden zal duidelijk worden of 
er een versnelling van de instroom in het vangnet optreedt.    
 
De uitkeringsdagen zijn in 2008 sterk gedaald, voornamelijk vanwege de invoering van 
doorbetaling WW gedurende de eerste 13 weken van de ziekteperiode (dbz) per 1 mei 2007. 
Ook in 2009 zijn de dagen verder gedaald en is er nog geen effect zichtbaar van het 
gestegen aantal WW-uitkeringen. De verwachting is dat de ontwikkeling van de 
uitkeringsdagen voor zieke werklozen met vertraging reageert op de stijging van de WW-
uitkeringen. Omdat onzeker is in welke mate er een omslag zal optreden in 2010 is 
voorzichtigheidshalve uitgegaan van een geringere toename dan voor het lopende WW-
bestand. In 2010 (2011) is een stijging geraamd van 15% (20%).  
 
Herintredende arbeidsongeschikten 
Het aantal toekenningen ligt in 2009 ruim 2% hoger dan in 2008. Bij de uitkeringsdagen is 
er in 2009 sprake van een grotere stijging (5%). De verwachting is dat in 2010 meer 
herintredende ao’ers bij ziekte gebruik maakt van het vangnet als gevolg van een uitbreiding 
van de no risk regeling bij ziekte van oudere en voormalig langdurig werklozen. Deze 
regeling gaat per 1 januari 2010 in. Voor 2010 wordt een toename verwacht van 4% bij 
zowel de toekenningen als de dagen. In 2011 is een stabilisatie ten opzichte van 2010 
verondersteld.  
 
Overige vangnetgroepen 
De resterende vangnetgroepen zijn relatief klein. Het aantal niet in te delen vangnetters is 
met ingang van 2007 gedaald. Om die reden is de groep Overige, waar de niet in te delen 
vangnetters het grootste aandeel hebben, in omvang afgenomen. In 2009 is het aantal weer 
gestegen maar de omvang blijft nog steeds gering. Voor 2010 en 2011 wordt voor de groep 
Overige een stabilisatie verwacht van de toekenningen en uitkeringsdagen. Bij de vrijwillig 
verzekerden wordt voor 2010 een toename verwacht van de toekenningen en 
uitkeringsdagen, gebaseerd op de stijging in 2009. In 2011 is uitgegaan van een stabilisatie. 
 

                                               
2 CPB, MEV 2009, september 2009 
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Tabel 2 Toekenningen per vangnetgroep, 2008-2011 (x 1000)  
 Aantal toekenningen (x 1000) 

 

Percentages 

 2008  2009 
raming 

2010 
raming 

2011 
raming 

2009 tov 
2008  

2010 
tov 

2009 
raming 

2011 
tov 

2010 
raming 

Zwangere vrouwena) 67,4 67,9 68,6 68,6 0,8 1 0 

Uitzendkrachten 172,0 120,6 125,4 138,0 -29,9 4 10 

Einde dienstverbanders 31,2 39,1 41,1 41,1 25,4 5 0 

Zieke werklozen 21,1 21,8 25,0 27,5 3,4 15 10 

Herintredende wao’ers 29,4 30,1 31,3 31,3 2,2 4 0 

Vrijwillige verzek. 5,9 6,5 6,7 6,7 10,4 3 0 

Overige 0,3 0,7 0,7 0,7 130,8 0 0 

Totaal excl. Wazo 327,2 286,7 298,8 313,8 -12,4 4,2 5,0 
        

Wazo 135,7 139,2 142,0 142,0 2,6 2,0 0,0 

        

Totaal incl. Wazo 462,9 425,9 440,8 455,8 -8,0 3,5 3,4 

a) Ziekte als gevolg van zwangerschap 
 
 

 

Tabel 3 Uitkeringsdagen per vangnetgroep, 2008-2011 (x 1000)  
 Aantal uitkeringsdagen (x 1000) 

 

Percentages 

 2008  2009  2010 
raming 

2011 
raming 

2009 tov 
2008  

2010 tov 
2009 

raming 

2011 
tov 

2010 
raming 

Zwangere vrouwen 3.461,6 3.507,1 3.542,2 3.542,2 1,3 1 0 

Uitzendkrachten 4.783,0 4.705,3 3.999,5 3.999,5 -1,6 -15 0 

Einde dienstverbanders 5.834,6 7.599,3 7.979,2 7.979,2 30,2 5 0 

Zieke werklozen 5.515,7 5.039,1 5.795,0 6.954,0 -8,6 15 20 

Herintredende wao’ers 1.474,6 1.562,2 1.624,7 1.624,7 5,9 4 0 
Vrijwillige verzek. 356,4 400,0 412,0 412,0 12,2 3 0 
Overige 31,9 36,6 36,6 36,6 14,7 0 0 
Totaal excl. Wazo 21.457,8 22.849,7 23.389,3 24.548,3 6,5 2,4 5,0 

Wazo 11.003,3 11.339,4 11.566,2 11.566,2 3,1 2,0 0,0 

Totaal incl. Wazo 32.461,2 34.189,1 34.955,5 36.114,5 5,3 2,2 3,3 
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Tabel 4 Uitkeringsjaren per vangnetgroep, 2008-2011 (x 1000)  
 Aantal uitkeringsjaren (x 1000) 

 

Percentages 

 2008  2009  2010 
raming 

2011 
raming 

2009 tov 
2008  

2010 tov 
2009 

raming 

2011 
tov 

2010 
raming 

Zwangere vrouwen 13,3 13,5 13,6 13,6 1,3 1 0 

Uitzendkrachten 18,4 18,1 15,4 15,4 -1,6 -15 0 

Einde dienstverbanders 22,4 29,2 30,7 30,7 30,2 5 0 

Zieke werklozen 21,2 19,4 22,3 26,7 -8,6 15 20 

Herintredende wao’ers 5,7 6,0 6,2 6,2 5,9 4 0 
Vrijwillige verzek. 1,4 1,5 1,6 1,6 12,2 3 0 
Overige 0,1 0,1 0,1 0,1 14,7 0 0 
Totaal excl. Wazo 82,5 87,9 90,0 94,4 6,5 2,3 5,0 

Wazo 42,3 43,6 44,5 44,5 3,1 2,0 0,0 

Totaal incl. Wazo    124,9 131,5 134,4 138,9 5,3 2,2 3,3 
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 Bijlage A: Economische beeld en de populatie verzekerden 
 
Het economische beeld 
De prognoses van de volumina zijn mede gebaseerd op de economische ontwikkeling. De 
economische ontwikkeling beïnvloedt de verzekerde populatie en de ontwikkeling van de 
werkloosheid. De belangrijkste economische grootheden die de grondslag vormen voor de 
verschillende basisprojecties zijn opgenomen in tabel A.1.  
 
Met nadruk wijzen we erop dat de prognose voor 2011-2015 geen echte prognose is. De 
gebruikte macro economische grootheden zijn middellange termijn gemiddelden. De nieuwe 
prognoses voor 2009 en 2010 zijn afkomstig uit de Nieuwsbrief van het CPB3. In de kolom 
vorige staan de prognoses uit het CEP van maart 2009. 
 
Tabel A.1 Uitgangspunten economische ontwikkeling voor de periode 2007 – 2015  

(jaarlijkse groei in procenten)  
  2007 2008 2009 2010 2011- 

Grootheden   vorige Nieuw vorige Nieuw 2015 

Bruto binnenlands product 3,6 2,0 -4,75 -4,0 0,0 1,5 1,75 

Inflatie 1,6 2,5 1,0 1,25 1,0 1,0  

Werkgelegenheid (arbeidsjaren) 2,7 1,2 -2,5 -2,75 -5,25 -3,5  

Werkloze beroepsbevolking (x1000) 344 304 405 380 615 510  

Bronnen: CPB, MEV 2010 (september 2009), Nieuwsbrief (dec.2009). Ramingen tot en met 2010.  
 
Nederlandse economie krimpt in 2009 en is vrijwel stabiel in 2010 
Het CPB heeft de ramingen uit de MEV (september 2009) naar boven bijgesteld. In de meest 
recente prognose (december 2009) verwacht het CPB volgend jaar een lichte groei van het 
bbp (1,5%) omdat naar verwachting de wereldhandel met 7,5% groeit. De minder 
ongunstige economische vooruitzichten leiden tot een minder sterke afname van de 
investeringen en een minder grote toename van de werkloosheid. De consumptie vertoont 
voor 2010 nog nauwelijks een stijging. De onzekerheid over de ontwikkelingen blijft groot, 
zoals bijvoorbeeld de onrust op de financiële markten rondom Dubai illustreert.    
 
Minder werkgelegenheid, meer werkloosheid 
De werkgelegenheid in de marktsector zal in 2010 naar verwachting dalen als gevolg van de 
productieterugval in dit jaar (zie tabel A.1). Deze daling zal vooral in 2010 zichtbaar worden. 
Voor de overheidssector verwacht het CPB een vrijwel gelijkblijvende werkgelegenheid en de 
zorgsector vertoont nog steeds een stijging. Het CPB verwacht dat de werkloosheid minder 
sterk zal stijgen dan nog in september, tot ongeveer 6,5% van de beroepsbevolking in 2010. 
 
Conclusie: Het CPB gaat voor 2009 uit van een minder sterke krimp van de economie dan in 
de MEV. Voor 2010 wordt een licht herstel van de economie verwacht. De werkloosheid stijgt 
iets minder hard maar zal naar verwachting nog steeds op een aanzienlijk hoger niveau 
uitkomen dan in 2008. De economische vooruitzichten voor Nederland blijven sterk 
afhankelijk van de internationale conjunctuur zodat de onzekerheden over de ontwikkelingen 
groot zijn. 

                                               
3 CPB, Nieuwsbrief, december 2009 
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