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1 Inleiding en samenvatting 

 

1.1 Inleiding 

De Januarinota financiële ontwikkeling UWV-fondsen 2006-2007 (Januarinota) geeft de actuele 
inzichten weer in de te verwachten ontwikkelingen van de programmakosten en de 
uitvoeringskosten UWV in 2006 en 2007. De publicatie dient verschillende, maar wel onderling 
samenhangende, doeleinden: 
a. De Januarinota levert actuele verwachtingen over de ontwikkeling van de programmakosten 

UWV, die gebruikt worden als referentiepunt voor de control op die programmakosten, voor de 
liquiditeitsprognoses voor het UWV-cashmanagement en het Ministerie van Financiën en voor 
effectberekeningen van nieuw beleid en nieuwe wetgeving. 

b. De prognoses in de Januarinota 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 Voorjaarsnota. 

 
Vanwege de bovengenoemde gebruiksdoelen ligt de nadruk in de Januarinota 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 ongeveer 92% uit van de totale UWV-lasten. In het jaarplan UWV 2007 
wordt dieper ingegaan op de ontwikkeling van de uitvoeringskosten UWV, die de resterende 8% 
van de UWV-lasten vormen. Deze verhouding tussen uitvoerings- en programmakosten is constant 
gebleven. 
 
In dit inleidende hoofdstuk worden achtereenvolgens de belangrijkste uitgangspunten en resultaten 
van de diverse prognoses besproken. Ook bevat het hoofdstuk een paragraaf over de premies 
2007. 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 beschikbare statistische en financiële gegevens tot en met oktober 2006. 
Bij de prognoses van de volume- en financiële ontwikkelingen van de fondsen over 2006 en 2007 
zijn de macro-economische prognoses van het CPB als uitgangspunt genomen. De ramingen van 
het CPB zijn afkomstig uit de “Economische vooruitzichten december 2006”. 
 
De uitvoeringskosten UWV 2006 zijn ontleend aan het door de Minister van SZW goedgekeurde 
UWV-jaarplan 2006. De uitvoeringskosten 2007 zijn gebaseerd op het goedgekeurde UWV-jaarplan 
2007. 
 
De bedragen opgenomen in de resultatenrekeningen en balansen 2005 in deze nota sluiten aan bij 
de UWV jaarrekening 2005. In bijlage 3 zijn de afwijkingen tussen deze nota en de Oktobernota 
opgenomen. 
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De berekeningen voor deze nota zijn afgesloten op 18 januari 2007. 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: 

• Voor 2005 zijn de uitkeringen ontkoppeld, voor 2006 en 2007 zijn de uitkeringen 
gekoppeld; 

• Arbeidsgehandicapten werklozen ontvangen een WW-uitkering in plaats van een re-
integratie-uitkering per 1 januari 2005; 

• Maximering ziekengeldlasten voor sectorfonds Uitzendsector per 1 januari 2005; 
• Van fictief naar feitelijk arbeidsverleden bij de WW per 1 januari 2005; 
• Experimenten stageplaatsen voor jongeren in de WW per 4 mei 2005; 
• Vrijstelling sollicitatie bij vrijwilligerswerk of mantelzorg per 1 juli 2005; 
• Tijdelijke regeling inkomensgevolgen herbeoordeelde arbeidsongeschikten (TRI) per 1 

januari 2005; 
• Uitbreiding no-riskpolis voor jonggehandicapten per 1 mei 2005; 
• Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen (WIA) per 29 december 2005; 
• Wet administratieve lastenverlichting en vereenvoudiging in de sociale verzekeringen 

(WALVIS). WALVIS wordt gefaseerd ingevoerd vanaf 1 januari 2006; 
• Zorgverzekeringswet (ZVW) per 1 januari 2006; 
• Toeslag Wajonggerechtingden per 1 januari 2006; 
• Schrappen van een van de maximeringsbepalingen van de Toeslagenwet per 1 januari 

2006; 
• Invoering premiegroepen bij de sectorfondsen per 1 januari 2006; 
• Aanscherpen wekeneis voor de WW per 1 april 2006; 
• In september 2006 eenmalige uitkering Tijdelijke Regeling Inkomensgevolgen voor de 

IOAW naar de TW (TRIT);  
• Invoeringen Wet Wijziging WW-stelsel (WWS) per 1 oktober 2006; 

 
Met ingang van 2007 wordt een deel van de WIA-lasten gefinancierd uit een nieuw fonds, de 
Werkhervattingskas (Whk). In deze Oktobernota wordt dit nieuwe fonds gepresenteerd in 
hoofdstuk 2. Een uitvloeisel van de WIA is dat voor flexwerkers de arbeidsongeschiktheidslasten, 
per 1 januari 2007 door de Sectorfondsen (Sfn) en het Uitvoeringsfonds voor de Overheidssector 
(UfO) worden gefinancierd. Door deze wijziging is daarom ook de naam Wachtgeldfondsen 
veranderd in de naam Sfn. Deze term dekt beter de verschillende wetten die door de 
Sectorfondsen worden gefinancierd. 
Per 1 januari 2006 is de Zorgverzekeringswet (ZVW) ingevoerd. Deze wet vervangt de 
Ziekenfondswet (ZFW). Het gevolg voor de fondsen is dat de lasten die voortvloeien uit de ZVW 
geen sociale werkgeverslasten zijn maar worden gerekend tot de bruto-uitkeringscomponent. 
 

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 een betekenis van de diverse afkortingen 
wordt verwezen naar de lijst met afkortingen). De premiebaten voor het jaar 2007 die onderdeel 
zijn van de baten zijn berekend op basis van de vastgestelde premies 2007. Deze wijken af van de 
door UWV in de Juninota geadviseerde premies en de in de Oktobernota gebruikte MEV-premies 
(zie paragraaf 1.4). 
 
Het totale vermogen van de ao-fondsen (Aok, Aof en Whk) neemt in 2007 af. Bij de Aok dalen de 
lasten in 2007 als gevolg van de invoering van de WIA. Het vermogen van het Aok neemt af in 
2007, omdat de baten van het Aok sterker dalen dan de lasten. Bij het Aof nemen de lasten licht 
toe door een stijging van de gemiddelde daguitkering. De baten nemen af als gevolg van een 
daling van de basispremie WAO/WIA. De basispremie is in 2007 relatief laag, omdat deze is 
verlaagd met het opslagpercentage bij de gedifferentieerde premie WGA, de zogenaamde 
rentehobbel. De Whk is in 2007 opgericht. De lasten zijn nog relatief laag, omdat het fonds in 
opbouw is. De baten zijn echter hoog vanwege de rentehobbel. Hierdoor is het vermogen van de 
Whk eind 2007 aanzienlijk. 
 
Het totale vermogen van de WW-fondsen (AWf, Sfn en UfO) neemt in 2007 toe. Deze toename is 
voornamelijk het gevolg van de toename van het vermogen van het AWf. De lasten van het AWf 
dalen sterk als gevolg van de daling van het WW-volume. Ondanks de daling van de premie dalen 
de baten van het AWf nauwelijks. 
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Tabel 1.1 Financiële ontwikkeling UWV-fondsen (mln. euro) 
 Vermogen 

ultimo 
2006 Vermogen 

ultimo 
2007 Vermogen 

ultimo 
 2005 Lasten Baten 2006 Lasten Baten 2007 

Aok 882 1.699 1.538 721 1.015 794 500 
Aof 3.194 9.439 9.020 2.775 9.493 8.793 2.075 
Whk - - - - 291 933 642 
AfJ 1) - 1.836 1.836 - 1.957 1.957 - 
Rf 1) - 298 298 - 216 216 - 
Sfn 318 2.114 2.266 470 1.605 1.550 415 
AWf 5.793 5.634 5.600 5.759 4.651 5.580 6.688 
UfO 250 526 525 249 502 511 258 
Tf 1) - 398 398 - 365 365 - 
Subtotaal 10.437 21.944 21.480 9.974 20.095 20.699 10.578 
Correctie Rf2) - 298 298 - 216 216 - 
Totaal 10.437 21.646 21.182 9.974 19.879 20.483 10.578 
1) Het AfJ, het 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. 
 
Ten opzichte van 2006 stijgt het totale vermogen van de door UWV beheerde fondsen in 2007 met 
€ 604 mln. Eind 2007 hebben de UWV-fondsen een gezamenlijk vermogen van € 10,6 mld. 
 
De in de Januarinota verwachte ontwikkelingen voor 2007 zijn iets gunstiger dan die van de 
Oktobernota. De lasten worden in totaliteit € 8 mln. hoger geraamd. De baten worden € 673 mln. 
hoger geraamd. Deze hogere raming is vooral het gevolg van hogere premies AWf dan waarmee in 
de Oktobernota werd gerekend. In de detailhoofdstukken en in bijlage 3 wordt nader ingegaan op 
de verschillen tussen de januari- en de oktoberraming voor 2006 en 2007. 
 
De totale lasten zijn weergegeven in tabel 1.1. 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 in de overige UWV-verantwoordingsrapportages. Tussen de fondsen zijn 
echter grote verschillen. Het AfJ en Rf hebben geen sociale lasten. De hoogte van de Overige lasten 
bij Rf is aanzienlijk hoger dan bij de overige fondsen. Het Rf heeft weinig uitkeringen, maar des te 
meer trajecten en subsidies welke onder de categorie overig vallen. 
 
De verdeling van de uitvoeringskosten naar fonds vond tot en met 2005 plaats aan de hand van 
het Besluit ‘Beleidsregels UWV omtrent toerekening uitvoeringskosten’. Op dit moment is UWV in 
overleg met SZW om een nieuw besluit op te stellen voor de toerekening. Het nieuwe besluit sluit 
aan op het ‘cost accounting model’ van UWV en de toerekening is transparanter en flexibeler. Bij 
de raming van de uitvoeringskosten naar fonds is vooruitlopend op het definitieve besluit gerekend 
met de verdeelsleutels die naar verwachting in het besluit zullen komen. 
 
Tabel 1.2 Lasten naar fonds per categorie (mln. euro) 

 2006 2007 
 Uitkeringen Sociale 

lasten 
Overig Uitvoerings-

kosten 
Uitkeringen Sociale 

lasten 
Overig Uitvoerings-

kosten 
Aok 1.555 116 28 0 924 67 23 0 
Aof 7.831 530 265 814 7.950 537 255 752 
Whk - - - - 238 18 17 18 
AfJ 1.736 0 42 58 1.846 0 52 60 
Rf 51 0 229 18 28 0 174 12 
Sfn 1.598 131 79 306 1.208 90 50 258 
AWf 4.262 335 432 606 3.484 268 352 547 
UfO 449 25 14 36 432 25 11 34 
Tf 372 23 0 3 345 18 0 3 
Totaal 17.854 1.160 1.080 1.842 16.455 1.023 931 1.684 
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1.3 Onderliggende volume-ontwikkelingen 
 

Volume-ontwikkeling arbeidsongeschiktheidsfondsen 

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. 
 
In de onderstaande grafieken is de historische ontwikkeling geschetst vanaf 1998 (inclusief een 
voorspelling voor 2006 en 2007) 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. 
 
In 2005 vermindert de instroom bovendien eenmalig door de verlenging van de 
loondoorbetalingsverplichting bij ziekte van één naar twee jaar. De instroom in 2005 bestaat 
slechts uit toegekende uitkeringen waarvan het recht vóór 2005 is ontstaan. De uitstroom neemt 
vanaf 2005 toe als gevolg van de aSB-herbeoordelingen. Deze ontwikkelingen in in- en uitstroom 
leiden tot een flinke daling van het WAO-bestand vanaf 2005. 
 
Vanaf 2006 is de wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen (WIA) van kracht. Deze wet 
vervangt de WAO voor personen waarbij het recht op een arbeidsongeschiktheidsuitkering na 2005 
is ontstaan. Afhankelijk van de mate en de duurzaamheid van de arbeidsongeschiktheid wordt deze 
nieuwe instroom ondergebracht bij de IVA of de WGA. Door de strengere toelatingscriteria zal de 
instroom in de WIA lager zijn dan bij de WAO. 
 
         Figuur 1.1 In- en uitstroom ao                         Figuur 1.2 Aantal ao-uitkeringen 
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Het aantal WAZ-uitkeringen neemt af omdat de toegang is beperkt tot rechten die vóór 1 augustus 
2005 zijn ontstaan.  
 
Het aantal Wajong-uitkeringen neemt gestaag toe. Dit komt door de vooralsnog beperkte 
uitstroom. De uitstroom zal pas goed op gang komen als de pensioengerechtigde leeftijd wordt 
bereikt. Gezien de invoeringsdatum van de Wajong (1976) en de jonge leeftijd van instroom zal dit 
over ruim 15 jaar het geval zijn. 
 
Het totale aantal arbeidsongeschiktheidsuitkeringen neemt af van 904.000 ultimo 2005 naar 
823.000 ultimo 2007.  
 
De herleide uitkeringsjaren per fonds geven een beeld van volumeontwikkeling per fonds. Als 
gevolg van de invoering van de WIA dalen de uitkeringsjaren Aok. Bij het Aof nemen de 
uitkeringsjaren eveneens af, maar daarbij geldt dat een deel van het volume vanaf 2007 bij de 
Whk wordt ondergebracht. Bij het AfJ neemt het aantal uitkeringsjaren toe. 
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Tabel 1.3 Volume-ontwikkeling arbeidsongeschiktheid (x 1.000) 
 2005 2006 2007 
WAO-uitkeringen 703 639 581 
WIA- uitkeringen 0 19 40 
WAZ- uitkeringen a 53 47 42 
Wajong-uitkeringen 147 155 160 
Totaal ao-uitkeringen 904 860 823 
Herleide uitkeringsjaren Aok 142 97 56 
Herleide uitkeringsjaren Aof 477 476 471 
Herleide uitkeringsjaren Whk - - 14 
Herleide uitkeringsjaren AfJ 143 149 155 
a 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. Van 1998 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 
uitstroom en het aantal WW-uitkeringen neemt toe. 
 
         Figuur 1.3 In- en uitstroom WW                  Figuur 1.4 Aantal WW-uitkeringen 
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In 2005 is opnieuw een kentering zichtbaar. De economie trekt weer aan en de uitstroom overtreft 
de instroom. Vanaf 2006 neemt het aantal uitkeringsgerechtigden daardoor duidelijk af. 
 
In tabel 1.4 is de ontwikkeling van het aantal WW-uitkeringen van 2005 tot 2007 getalsmatig 
weergegeven. De instroom in deze jaren daalt vooral door de verbeterde economische 
omstandigheden en de invoering van de Wet Wijziging WW-stelsel (WWS). Deze stijging wordt 
echter getemperd door het opwaartse effect van aSB-herbeoordelingen. De daling van de instroom 
blijft daardoor beperkt tot 133.000 over de periode 2005-2007. 
Ook de uitstroom daalt in de beschouwde periode. Deze daling is toe te schrijven aan de lagere 
instroom. Het effect van deze lagere instroom overstijgt de toename van de uitstroom ten gevolge 
van wetswijzigingen zoals de verkorting van de uitkeringsduur en de afschaffing van de 
vervolguitkering. De uitkeringsjaren per fonds laten zien hoe de volumina zich per fonds 
ontwikkelen. Deze volumina nemen bij alle fondsen af. 
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Tabel 1.4 Volume-ontwikkeling werkloosheid (x 1.000) 
 2005 2006 2007 
Instroom 376 317 243 
Uitstroom 392 374 300 
Totaal WW-uitkeringen 307 250 193 
Uitkeringsjaren Sfn 86 68 44 
Uitkeringsjaren AWf 180 157 127 
Uitkeringsjaren UfO 12 11 10 

 
De financiering van de vangnetlasten ZW loopt via de WW-fondsen. Ook worden de WGA-lasten in 
de eerste 10 jaar van vangnetgroepen vanaf 2007 bij de Sectorfondsen en het UfO ondergebracht. 
In 2006 loopt het ZW-volume op door de gegroeide werkgelegenheid en door de invoering van de 
VLZ en het bijbehorende tweede ziektejaar. Bovendien heeft de invoering van een nieuwe 
ziektewetadministratie in 2006 een eenmalig opwaarts effect. In 2007 daalt het ZW-volume. Deze 
daling doet zich met name voor bij de categorie zieke werklozen. Ook bij de WAZO is in 2006 een 
incidentele toename om administratieve redenen zichtbaar. Afgezien hiervan is de ontwikkeling bij 
deze wet stabiel. 
 
Tabel 1.5 Volume-ontwikkeling ZW en WAZO (x 1.000) 
 2005 2006 2007 
Uitkeringsjaren Sfn 27 37 37 
Uitkeringsjaren AWf 72 90 73 
Uitkeringsjaren UfO 10 11 10 

 
 
1.4 Premie 2007 
 
In juni 2006 heeft UWV aan de minister van SZW advies uitgebracht over de hoogte van de Aof, 
AWf- en UfO-premie voor 2007. UWV houdt bij haar premie-adviezen uitsluitend rekening met 
verantwoord fondsenbeheer. De minister van SZW, die de premies vaststelt neemt ook 
overwegingen op het gebied van loonpolitiek, koopkrachtontwikkeling en het EMU-saldo mee in 
haar besluit. In tabel 1.6 zijn de premies van 2006 weergegeven, het advies van UWV voor de 
premies 2007 en de premies 2007. 
 
Tabel 1.6 Premies 2006 en 2007 (in procenten) 
 2006 Advies UWV 2007 2007 
Aof 5,40 5,33 5,15 
AWf 8,65 3,45 8,25 
UfO 0,78 0,48 0,78 
 
Het UWV adviseerde voor 2007 een kleine daling van de Aof-premie van 5,40% in 2006 naar 
5,33% in 2007. De vastgestelde premie 2007 is iets sterker gedaald naar 5,15%. Dit heeft te 
maken met het constant houden van de totale premiepercentages voor de WIA. In 2006 bedroeg 
het totale premiepercentage WIA 6,38 %. Dit bestond uit de Aok-premie van 0,98% en de Aof-
premie van 5,40%. In 2007 is het totale premiepercentage WIA constant gehouden op 6,38%. In 
2007 bestaat deze uit drie premies. Dit zijn de Aok-premie van 0,48%, de Aof-premie van 5,15% 
en de Whk-premie van 0,75%. 
 
Het UWV adviseerde voor 2007 een sterke daling van de AWf-premie van 8,65% in 2006 naar 
3,45% in 2007. De vastgestelde premie 2007 is echter veel minder sterk gedaald tot 8,25%. UWV 
ging bij zijn advies uit van een interingstermijn van twee jaar, vanwege de verwachte daling van 
de werkloosheidslasten in de komende jaren. De minister van SZW koos voor een verlaging van de 
AWf-premie in het kader van de gewenste koopkracht- en lasten ontwikkeling. De verlaging werd 
echter beperkt ten behoeve van het EMU-saldo en gezien de teruglopende gemiddelde Sfn-premie 
(van 1,52% in 2006 naar 0,99% in 2007). 
 
De UfO-premie is door de minister constant gehouden ondanks het UWV-advies om de premie te 
laten dalen. 
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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 Sectorfondsen 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 gaat uitvoerig in op de bijstellingen over het jaar 2006 en 2007 
ten opzichte van de raming van oktober 2006. Bijlage 4 behandelt per fonds de balansen. Bijlage 5 
geeft een gedetailleerde begroting van het Tf weer. In bijlage 6 staat een uitsplitsing van de 
verschillende categorieën uitkeringsgerechtigden bij de WW-fondsen. In bijlage 7 staat de 
uitsplitsing van de resultatenrekening van het Aof naar de verschillende wetten. In bijlage 8 wordt 
een overzicht gegeven van de programmakosten re-integratie AG per fonds. 
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De WIA, WAO en WAZ in hoofdlijnen 
 
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 
aanspraak 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-uitkeringslasten worden 
betaald uit het 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, waarbij de grondslag het 
laatstverdiende loon is. De duur van deze eerst 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. 
 
Alle WGA-uitkeringen worden in 2006 gefinancierd uit het Aof. Vanaf 2007 loopt de financiering via 
meerdere fondsen: de 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 de Whk kan de werkgever eigen risicodrager worden. Omdat de Whk pas in 2007 wordt 
ingesteld, krijgen de eigenrisicodragers Whk van 2006 in 2007 compensatie voor teveel betaalde 
premie in 2006. 
 
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 
Arbeidsongeschiktheidsfonds (Aof). Voor het Aok kan een werkgever eigen risicodrager zijn.  
 
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. De WAZ wordt gefinancierd uit het Arbeidsongeschiktheidsfonds (Aof). 
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2 Prognoses Aok, Aof en Whk 2006-2007 

In dit hoofdstuk worden de volume- en financiële ontwikkelingen weergegeven in 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 klein deel van de WAZO. 
 
Vanaf 29 december 2005 is de WIA van kracht geworden. Het volume binnen de WIA stijgt in 2006 
en 2007. Daar tegenover staat dat het volume van de WAO sinds 2002 daalt. Dit komt door 
verschillende maatregelen, waaronder de sluiting van de toegang tot de WAO voor nieuwe 
gevallen.  
 
De toegang tot de WAZ is ook gesloten. Er is nog een geringe instroom op grond van oud recht. De 
uitstroom blijft relatief hoog, waardoor het aantal WAZ-uitkeringen daalt. 
 
Het saldo van in- en uitstroom voor de verschillende wetten is negatief sinds 2003 (zie figuur 2.1). 
Dit heeft geleid tot een daling van het aantal arbeidsongeschiktheidsuitkeringen in de periode 
2003-2006. Deze daling zal zich in 2007 voortzetten, al neemt het tempo waarin het aantal 
uitkeringen daalt af. 
 
Figuur 2.1 In- en uitstroom WIA en WAO, 2002-2007 
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In dit hoofdstuk worden de ontwikkelingen rond de drie arbeidsongeschiktheidsfondsen besproken. 
 
Uit het Aof wordt een groot deel van de WAO, een groot deel van de WIA, de volledige WAZ en een 
klein deel van de WAZO gefinancierd. Ook uit de Arbeidsongeschiktheidskas (Aok) komt een deel 
van de WAO-gelden. Verder wordt uit de Werkhervattingskas (Whk) een deel van de WIA 
gefinancierd. Het is voor werkgevers mogelijk om eigenrisicodrager te zijn voor het Aok-deel en het 
Whk-deel. 
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2.1 Ontwikkeling volume WAO 

Aantal uitkeringen 
 
Het aantal WAO-uitkeringen daalt in 2007 verder tot 580.600. Dat is het gevolg van een reeks van 
maatregelen, zoals: 

• Aangepast schattingsbesluit (aSB) (effect vanaf eind 2004); 
• Verlengde Loondoorbetaling bij Ziekte (VLZ) (effect vanaf 2005); 
• Herbeoordeling van een grote groep volgens het nieuwe schattingsbesluit (2005 en 2006); 
• Sluiten van de toegang tot de WAO voor nieuwe gevallen (vanaf 2006). 

Alle maatregelen hebben een blijvend effect, maar vooral door het sluiten van de toegang tot de 
WAO blijft het aantal WAO-uitkeringen een sterk dalende trend houden. Het duurt nog enkele 
tientallen jaren voordat de laatste WAO-uitkering beëindigd wordt. 
 
Tabel 2.1 Instroom, uitstroom en bestand WAO (x 1.000) 

 2005 2006 2007 
Instroom  19,9 11,0 4,41) 
Uitstroom 82,3 75,1 62,9 
Bestand 703,1 639,1 580,6 
    
Niet-herleide uitkeringsjaren  716 653 593 
Herleidingsfactor (%) 80,4 80,4 80,6 
Herleide uitkeringsjaren 576 525 479 
Volume inclusief eigenrisicodragers. 
Uitkeringsjaren exclusief eigenrisicodragers. 
In de optellingen kunnen afrondingsverschillen ontstaan. 
1) Dit betreft herlevers en oude rechten. 
 
Met het dalen van het aantal uitkeringen WAO neemt ook het aantal niet-herleide en het aantal 
herleide uitkeringsjaren af. De herleidingsfactor stijgt licht in 2007 door twee van de hierboven 
genoemde effecten. Door de herbeoordelingsoperatie verlaten vooral arbeidsongeschikten met een 
lage mate van arbeidsongeschiktheid de WAO en door het vrijwel uitblijven van nieuwe instroom 
komen er geen nieuwe arbeidsongeschikten met een lage mate van arbeidsongeschiktheid in de 
WAO. Deze twee effecten zorgen voor een stijging van de herleidingsfactor. 
 
Uitkeringsjaren en daguitkering per fonds 
 
In tabel 2.2 staat de ontwikkeling van het volume en de daguitkering van de Aok en Aof. De 
herleide uitkeringsjaren WAO nemen af door de hierboven beschreven effecten. Deze effecten 
hebben een grotere uitwerking op de Aok (Arbeidsongeschiktheidskas) dan op het Aof 
(Arbeidsongeschiktheidsfonds) aangezien de Aok de eerste vijf jaar van arbeidsongeschiktheid 
financiert. 
 
Het Aof financiert de arbeidsongeschiktheidsuitkeringen met een duur langer dan vijf jaar en 
ondervindt als gevolg hiervan de effecten van instroombeperkende maatregelen na een termijn van 
vijf jaar. 
 
De afname bij het Aof, voornamelijk als gevolg van de herbeoordelingoperatie, wordt in 2006 en 
2007 voor een groot deel teniet gedaan door een doorstroom van arbeidsongeschikten met een 
duur van vijf jaar vanuit de Aok. Wanneer de doorstroom vanuit de Aok tot stilstand komt zal er 
ook een sterkere daling optreden bij het aantal uit het Aof gefinancierde uitkeringen. 
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Tabel 2.2 Herleide uitkeringsjaren en gemiddelde daguitkering WAO 
 2005 2006 2007 

Herleide uitkeringsjaren (x 1.000) 576 525 479 
w.v. Aok 142 97 56 

 Aof 434 428 423 

    
Daguitkering (euro/dag) 54,70 55,55 57,06 
w.v. Aok 51,66 52,48 53,83 

 Aof 55,70 56,25 57,49 

Uitkeringsjaren en daguitkering exclusief eigenrisicodragers. 
In de optellingen kunnen afrondingsverschillen ontstaan. 
 
De gemiddelde daguitkering stijgt in 2006 en 2007 vooral door de indexeringen van de uitkeringen. 
 
2.2 Ontwikkeling volume WIA 
 

Aantal uitkeringen 

De WIA bestaat uit twee regelingen. De regeling Inkomensvoorziening Volledig 
Arbeidsongeschikten (IVA) en de regeling Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten (WGA). 
 
In 2007 zal de instroom in de WIA ten opzichte van 2006 toenemen (zie tabel 2.3). Dit heeft te 
maken met een lage instroom in de eerste maanden na de invoering van de WIA. Voor de jaren na 
2007 wordt een stabilisatie van de instroom tussen de 29.000 en 32.000 personen verwacht. 
 
De instroomprognose 2007 van de WIA is ten opzichte van de Oktobernota naar beneden 
bijgesteld. Dit is gedaan op basis van de realisaties over de eerste drie kwartalen van 2006. Uit de 
realisaties kan worden afgeleid dat meer herstel tijdens het 2e ziektejaar heeft plaatsgevonden dan 
bij de oorspronkelijke prognoses werd verwacht. Door de lagere instroom zijn het volume en de 
uitstroom lager dan eerder verwacht. 
 
De huidige verdeling tussen IVA en WGA wijkt af van de aanvankelijke voorspelde verdeling voor 
de invoering van de WIA (Memorie van Toerlichting van WIA). Het aantal IVA-uitkeringen blijft 
achter, terwijl het aantal WGA-uitkeringen hoger is dan eerdere ramingen. Overigens is de 
verdeling tussen WGA en IVA-uitkeringen voor de langere termijn onzeker. Tussen deze twee 
regelingen zullen namelijk overgangen plaatsvinden. Deze overgangen ontstaan doordat WGA-
uitkeringsgerechtigden, die herkeurd worden, alsnog in aanmerking voor de IVA kunnen komen. 
Voor 2007 is hiermee al rekening gehouden. Vooral van de WGA naar de IVA zal er een stroom op 
gang komen. De stroom van IVA naar WGA zal nagenoeg nihil zijn. 
 
De uitkeringsjaren IVA stijgen in 2007 in gelijke tred met het aantal uitkeringen. De IVA kent 
uitsluitend volledig arbeidsongeschikten, waardoor het aantal niet-herleide uitkeringsjaren gelijk is 
aan de herleide uitkeringsjaren. 
 
De herleidingsfactor binnen de WGA is nagenoeg 100%. Dit wordt in de eerste plaats veroorzaakt 
doordat het grootste deel van de nieuwe WGA-uitkeringsgerechtigden volledig arbeidsongeschikt is. 
In de tweede plaats geldt voor vrijwel alle nieuwe WGA-uitkeringen dat in eerste periode, ongeacht 
hun werkelijke mate van arbeidsongeschiktheid, een tijdelijke mate van arbeidsongeschiktheid van 
100% hebben en een uitkeringspercentage van 70% van het laatstverdiende loon wordt toegepast. 
De duur van deze gewenningsperiode is afhankelijk van de leeftijd bij aanvang van de 
arbeidsongeschiktheid. Pas in de loop van 2007 gaat een substantieel deel van de WGA-uitkeringen 
over naar een lager uitkeringspercentage en zal de herleidingsfactor een langzame maar zekere 
daling vertonen. 
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Tabel 2.3 Instroom, uitstroom en bestand WIA (x 1.000) 
  2006 2007 

Instroom WIA   20,0 28,2 
w.v. IVA  4,2 5,7 

 WGA  15,8 22,6 

Uitwisseling binnen WIA  0,0 2,7 
w.v. Van WGA naar IVA  0,0 2,7 

 Van IVA naar WGA  0,0 0,0 

Uitstroom WIA   1,3 6,7 
w.v. IVA  0,3 1,3 

 WGA  1,0 5,3 

Bestand WIA  18,7 40,3 
w.v. IVA  3,9 11,0 

 WGA  14,8 29,3 

    

Uitkeringsjaren IVA  1,9 7,5 
Niet-herleide uitkeringsjaren WGA  7,2 22,3 
Herleidingsfactor WGA (%)  100,0 99,6 
Herleide uitkeringsjaren WGA  7,2 22,3 
    
Gemiddelde daguitkering IVA (euro/dag)  63,31 64,64 
Gemiddelde daguitkering WGA (euro/dag)  59,02 56,76 
Volume inclusief de eigenrisicodragers. 
Uitkeringsjaren en daguitkering exclusief eigenrisicodragers. 
In de optellingen kunnen afrondingsverschillen ontstaan. 
 
Uitkeringsjaren en daguitkering per fonds 
 
In 2006 worden alle WIA-uitkeringen betaald uit het Aof. Met ingang van 2007 de volgende 
financieringsstructuur: 
 
De WGA-uitkeringen worden gefinancierd uit: 
• Whk voor  

- uitkeringen met een duur van minder dan 10 jaar (niet vangnet-groepen) gestart in 2007 of 
later; 
- uitkeringen met een duur van minder dan 4 jaar (niet vangnet-groepen) gestart in 2006; 

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

• Sfn voor  
- uitkeringen met een duur van minder dan 10 jaar aan flex-werkers (niet-overheid) gestart in 
2007 of later; 
- uitkeringen met een duur van minder dan 10 jaar aan flex-werkers (niet-overheid) gestart in 
2006; 
 

• UfO voor  
- uitkeringen met een duur van minder dan 10 jaar aan flex-werkers (overheid) gestart in 2007 
of later; 
- uitkeringen met een duur van minder dan 10 jaar aan flex-werkers (overheid) gestart in 
2006; 
 

 
Alle IVA-uitkeringen worden uit het Aof gefinancierd. 
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De gemiddelde daguitkering ligt voor de IVA-uitkeringsgerechtigden hoger dan voor de WGA-
uitkeringsgerechtigden. Dit verschil is in 2007 groter dan in 2006 en zal in de toekomst verder 
toenemen. De hoofdoorzaak voor het verschil is dat de IVA een uitkeringspercentage van 75% van 
het dagloon kent en de WGA een uitkeringspercentage van 70%. Daarnaast geldt dat de 
gemiddelde daguitkeringen IVA en WGA uiteen lopen doordat alle IVA-uitkeringen loongerelateerd 
zijn, terwijl de WGA naast de loongerelateerde uitkeringen ook vervolguitkeringen kent. Op termijn 
neemt het percentage vervolguitkeringen toe waardoor de gemiddelde daguitkering WGA zal 
afnemen. 
 
Tabel 2.4 Herleide uitkeringsjaren en gemiddelde daguitkering WIA 

  2006 2007 
Uitkeringsjaren (x 1.000)  9,1 29,7 
w.v. Aof  9,1 12,6 

 Whk  - 14,4 

 Sfn/UfO  - 2,8 

    
Daguitkering (euro/dag)  59,92 58,74 

 
 

2.3 Ontwikkeling volume WAZ 

Het aantal uitkeringen WAZ zal de komende jaren dalen. Zelfstandigen die na 1 augustus 2004 ziek 
zijn geworden, hebben namelijk geen recht meer op een uitkering. De instroom neemt dan ook 
snel af. 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 raming is 
licht naar beneden bijgesteld ten opzichte van de Oktobernota. De instroom voor 2006 en 2007 is 
lager dan eerder verwacht. 
De herleidingfactor van de WAZ neemt toe. De herbeoordelingen spelen hier een rol. Vooral 
gedeeltelijk arbeidsongeschikten verliezen hun uitkeringsrecht, waardoor de resterende uitkeringen 
gemiddeld een hogere mate van arbeidsongeschiktheid kennen. Verder stijgt de gemiddelde 
daguitkering de komende jaren licht. Dit komt vooral door de halfjaarlijkse indexatie van de 
daguitkeringen. 
 
Tabel 2.5 Ontwikkeling volume, uitkeringsjaren en daguitkering WAZ (x 1.000) 

 2005 2006 2007 
Instroom 4,7 1,4 0,41) 
Uitstroom 6,9 7,4 5,7 
Aantal uitkeringen 53,4 47,4 42,1 
    
Niet-herleide uitkeringsjaren 53,4 48,1 43,4 
Herleidingsfactor (%) 80,9 81,4 81,9 
Herleide uitkeringsjaren 43,2 39,2 35,6 
    
Gemiddelde daguitkering (euro/dag) 38,59 38,76 39,63 
1) Dit betreft herlevers en oude rechten. 
 

2.4 WAZO 

Het Aof financiert zwangerschapsuitkeringen voor alfa-hulpen. Dit betreft ongeveer 200 uitkeringen 
per jaar. Daarnaast heeft in de eerste maanden van 2005 nog een groep vrouwen recht op een 
zwangerschapsuitkering op basis van overgangsrecht. De WAZO wordt bijna geheel gefinancierd uit 
de WW-fondsen. Zie hiervoor paragraaf 5.2. 
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2.5 Prognoses Aok 

Ontwikkeling volume en daguitkering Aok 

Het Aok heeft uitsluitend betrekking op de eerste vijf jaren WAO. Het aantal uitkeringsjaren daalt 
sterk. Dit komt doordat er geen nieuwe ziektegevallen meer kunnen instromen. 
 
Tabel 2.6 Herleide uitkeringsjaren en gemiddelde daguitkering Aok 

 2005 2006 2007 
Herleide uitkeringsjaren  (x 1.000) 142 97 56 
Daguitkering    (euro/dag) 51,66 52,48 53,83 
Uitkeringsjaren en daguitkering exclusief eigenrisicodragers. 
In de optellingen kunnen afrondingsverschillen ontstaan. 
 

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 werkgevers, dat eigenrisicodrager is, 
bedraagt eind 2005 zo’n 70.000. Dat komt neer op 20% van de werkgevers. Het merendeel van de 
eigenrisicodragers is echter een kleine werkgever (98%). Het aandeel in de loonsom van de 
eigenrisicodragers is aanzienlijk lager namelijk 16,5%. 
In 2005 bedraagt het aandeel WAO-instroom van eigenrisicodragers ongeveer 5% van de totale 
WAO instroom. Het aandeel uitkeringen ten laste van eigenrisicodragers is eind 2005 5,2% van het 
totaal aantal uitkeringen (Aok). De uitkeringslasten voor werkgevers die eigenrisicodrager zijn, 
worden geschat op € 124 mln. Dit is bijna 6% van de totale uitkeringslasten in de eerste vijf jaar. 
 
Financiële ontwikkeling Aok 
 
In tabel 2.7 staat het overzicht van baten en lasten voor 2005, 2006 en 2007. 
 
Lasten 
De uitkeringslasten dalen vanaf 2005. Dit is het gevolg van een forse afname van de instroom 
sinds 2005. De daling van de sociale werkgeverslasten wordt veroorzaakt door de afname van de 
uitkeringslasten en een daling van de premiepercentages. Daarnaast vervangt de 
Zorgverzekeringswet (ZVW) de Ziekenfondswet (ZFW). De lasten die gepaard gaan met de ZVW 
worden, in tegenstelling tot de ZFW gerekend tot de uitkeringslasten. Hierdoor dalen de sociale 
lasten in 2006 en 2007 ten opzichte van 2005 flink. De toevoeging voorzieningen zijn in 2006 en in 
2007 groter dan in 2005 door toevoeging aan de voorziening dubieuze premievorderingen. 
 
Baten 
De premiebaten dalen in de periode 2005-2007. Door een forse daling van het aantal uitkeringen 
kan de premie verlaagd worden. De premie die gemiddeld door de werkgevers betaald wordt (het 
zogenaamde rekenpercentage) bedraagt in 2007 0,48%. De premieplichtige loonsom groeit als 
gevolg van de gunstige economische ontwikkeling. De loonsom stijgt van € 151 mld. in 2006 naar 
€ 155 mld. in 2007. 
 
De toename van de gemiddelde kasstand leidt tot een toename van de rentebaten. De regresbaten 
(Artikel 90 WAO) zijn opgenomen in de overige baten. 
 
Saldo op de exploitatierekening en vermogensontwikkeling 
Het exploitatiesaldo is in 2006 naar verwachting € 161 mln. negatief. Dit negatieve bedrag zorgt 
voor een forse beoogde intering op het vermogen van de Aok. Het vermogen daalt in 2006 van  
€ 882 mln. naar € 720 mln. De liquiditeitsreserve, die afhankelijk is van de hoogte van de lasten, 
laat eveneens een sterke daling zien in de periode 2005-2007. 
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Tabel 2.7 Financieel overzicht Aok (mln. euro) 
 2005 2006 2007 

LASTEN       
Uitkeringslasten       
 Uitkeringen  2.093  1.459  866 
 Bijdrage ZVW    96  58 
Sociale werkgeverslasten  304  116  67 
Overig       
 Toevoeging voorzieningen  2  27  23 
 Programmakosten overig  0  1  0 
Totale lasten   2.399  1.699  1.015 
       
BATEN       
Premiebaten  2379  1525  772 
Overig       
 Rentebaten  1  10  20 
 Overige baten  10  2  2 
Totale baten  2.391  1.538  794 
       
SALDO  -9  -161  -221 
       
VERMOGENSPOSITIE       
Vermogen  882  720  500 
Liquiditeitsreserve  105  72  42 
Dekkingssaldo  777  648  457 

 
2.6 Prognoses Aof 

 
In de periode 2005-2007 wijzigt het pakket aan uitkeringen dat vanuit de Aof gefinancierd wordt 
twee maal. In 2005 worden uitsluitend WAO en WAZ (en WAZO) uitkeringen betaald uit het Aof. In 
2006 worden naast deze uitkeringen alle WIA-uitkeringen uit het Aof gefinancierd. Per 1 januari 
2007 wordt een deel van deze WIA-uitkeringen niet langer uit het Aof gefinancierd. De volgende 
uitkeringen resteren in 2007: 
• Alle WAO-uitkeringen met een duur langer dan 5 jaar; 
• Alle WAZ-uitkeringen; 
• WAZO-uitkeringen; 
• Alle IVA-uitkeringen; 
• WGA-uitkeringen voor vangnetgroepen, uitgezonderd de flexwerkers; 
• Alle WGA-loonaanvullingen voor het deel boven de vervolguitkering; 
• Alle WGA-vervolguitkeringen na 10 jaar. 
 

Ontwikkeling volume en daguitkering Aof 

 
In tabel 2.8 staat de ontwikkeling van de herleide uitkeringsjaren en de daguitkering van het Aof. 
Het aantal herleide uitkeringsjaren neemt licht af in 2006 en daalt verder in 2007. De ontwikkeling 
van het WAO-volume met betrekking tot het Aof staat beschrijven in paragraaf 2.1. De 
sterfhuisconstructie van de WAZ zorgt voor een constante daling van het volume in de periode 
2005-2007. Een extra daling van het aantal herleide uitkeringsjaren Aof wordt veroorzaakt doordat 
een deel van de WIA-uitkeringen vanaf 1 januari 2007 niet langer uit het Aof gefinancierd wordt, 
maar uit de Whk, Sfn en UfO. 
 
De gemiddelde daguitkering stijgt in 2006 en 2007 door de halfjaarlijkse indexatie van de 
uitkeringen. In 2006 en 2007 is er een extra stijging door een verhoging van de IVA-uitkeringen 
van 70% naar 75% van het dagloon. Deze stijging is in 2007 groter dan in 2006 door een groeiend 
aantal IVA-uitkeringen (met een hogere gemiddelde daguitkering). 
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Tabel 2.8 Ontwikkeling volume en gemiddelde daguitkering Aof (x 1000) 
 2005 2006 2007 
Herleide uitkeringsjaren 477 476 471 
w.v.  WAO 434 428 423 

 WIA (IVA) - 2 7 

 WIA (WGA) - 7 5 

 WAZ 43 39 36 

    
Daguitkering (euro/dag) 54,15 54,88 56,25 

 

Financiële ontwikkeling Aof 

 
In tabel 2.9 staat het overzicht van baten en lasten voor 2005, 2006 en 2007. 
 
Lasten 
De oplopende gemiddelde daguitkering zorgt voor een stijging van de uitkeringslasten in 2006 en 
2007. De sociale lasten dalen in 2006 zowel door een aparte rubricering van de ZVW-bijdrage als 
door een daling van de Aok-premie. In 2007 stijgen de sociale lasten. Ten opzichte van de 
stijgende uitkeringslasten in 2007 is dit echter een relatieve daling als gevolg van een daling van 
de premies. 
In 2005 is de voorziening dubieuze premievorderingen op sterkte gebracht. 
De bijdrage aan het Rf neemt af in 2006 en 2007 omdat het Rf uitsluitend nog lopende trajecten, 
voorzieningen en subsidies financiert (zie hoofdstuk 4). Het Aof en het AfJ dragen vanaf 2006 de 
re-integratielasten van nieuwe trajecten, voorzieningen en subsidies zelf. 
 
Het Aof financiert naast WAO-uitkeringen ook de nog lopende WAZ-uitkeringen. Na het opheffen 
van het Arbeidsongeschiktheidfonds voor Zelfstandigen (AfZ) is het resterende vermogen 
overgeheveld van AfZ naar Aof om de lopende uitkeringen te financieren, Inmiddels is dit 
vermogen niet meer toereikend om deze lasten te financieren en betalen werkgevers feitelijk de 
uitkeringslasten van zelfstandigen. De uitkeringslasten voor zelfstandigen bedragen in 2006 € 433 
mln. en in 2007 € 404 mln. 
 
Baten 
De premiebaten stijgen in 2006 door een grotere loonsom, ondanks een lagere basispremie 
WAO/WIA (Aof-premie). In 2007 dalen de premiebaten door een afname van de basispremie 
WAO/WIA. De daling van de basispremie is ter compensatie voor de rentehobbel die deel uitmaakt 
van de nieuwe gedifferentieerde premie WGA (zie paragraaf 2.7). De premieplichtige loonsom volgt 
de economische groei geraamd door het CPB en stijgt van € 180 mld. in 2006 naar € 185 mld. in 
2007. 
 
De rentebaten nemen in 2006 toe door een stijging van het rentepercentage. In 2007 dalen de 
rentebaten doordat de gemiddelde kasstand van de liquide middelen daalt. 
De overige baten worden in 2005 sterk beïnvloed door een terugbetaling van te veel ontvangen 
Rijksbijdrage WAZ over de periode 1998 tot en met 2003. De overige baten zijn hierdoor € 26 mln. 
negatief. In de jaren 2006 en 2007 zijn de Overige baten positief en bestaan zij voor het grootste 
gedeelte uit regresbaten. 
 
Saldo op de exploitatierekening en vermogensontwikkeling Aof 
 
Het exploitatiesaldo is in de periode 2005-2007 sterk negatief. Het vermogen daalt hierdoor naar 
verwachting tot € 2.075 mln. in 2007. Deze daling draagt bij aan de beoogde intering op het Aof 
vermogen. 
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Tabel 2.9 Financieel overzicht Aof (mln. euro) 
 2005 2006 2007 

LASTEN       

Uitkeringslasten       

 Uitkeringen  7.252  7.353  7.466 

 Bijdrage ZVW    478  484 

Sociale werkgeverslasten  1.038  530  537 
Overig       

 Bijdrage Rf  216  122  89 
 Re-integratielasten    15  25 

 Toevoeging voorzieningen  94  114  118 
 Rentelasten  2  3  14 

 Programmakosten overig  9  11  9 

Uitvoeringskosten  759  814  752 
Totale lasten   9.371  9.439  9.493 

       
BATEN       

Premiebaten  8.625  8.843  8.626 

Overig       
 Rentebaten  111  138  135 

 Overige baten  -26  39  32 
Totale baten  8.710  9.020  8.793 

       
SALDO  -661  -419  -700 

       

VERMOGENSPOSITIE       
Vermogen  3.194  2.775  2.075 

Liquiditeitsreserve  507  496  499 
Dekkingssaldo  2.687  2.280  1.577 
In de optellingen kunnen afrondingsverschillen ontstaan. 

 

2.7 Prognoses Whk 

Vanaf 2007 krijgen individuele werkgevers voor de financiering van de lasten in de eerste tien jaar 
van de WGA een gedifferentieerde premie. Financiering vindt plaats vanuit de Werkhervattingskas 
(Whk). Hierop is een aantal uitzonderingen. Uitkeringslasten in de eerste fase van flexwerkers 
worden betaald uit de sectorfondsen (voorheen wachtgeldfondsen) en het UfO. Verder worden 
uitkeringen aan vangnetgroepen (anders dan flexwerkers) en loonaanvullingen betaald uit het Aof. 
Een werkgever kan ervoor kiezen om eigenrisicodrager WGA te worden. 
 

Eigenrisicodragers WGA 

Werkgevers kunnen eigenrisicodrager worden voor de eerste tienjaarslasten van de WGA. De 
meeste werkgevers die eigenrisicodrager zijn voor de WAO zijn dit ook voor de WGA. 
 
Voor de WGA is 2006 een overgangsjaar. De financiering van de WGA-uitkeringen vindt plaats 
vanuit het Aof. Hiertoe bestaat de basispremie WAO/WIA in 2006 voor 0,09%-punt uit een WGA-
premie. Deze premie betalen eigenrisicodragers ook. Ter compensatie wordt er een korting op de 
basispremie in 2007 toegepast. Het totaalbedrag aan compensatie bedraagt ongeveer € 24 mln. 
Met betrekking tot de loonsom is het uitgangspunt voor 2006 dat een aandeel van 16,5% 
betrekking heeft op eigenrisicodragers WGA. Dit is gelijk aan het aandeel in de loonsom van 
eigenrisicodragers WAO. 
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Voor 2007 wordt het aandeel in loonsom van eigenrisicodragers geschat op 30%. Dit aandeel is 
gelijk aan de raming van het aandeel door het CPB. Ten opzichte van 2006 daalt de loonsom van 
werkgevers verzekerd bij UWV sterk. Er wordt namelijk verwacht dat door de invoering van het 
hybride-stelsel, waarin de verzekering van arbeidsongeschiktheidslasten zowel door private als 
publieke verzekeraars zal plaatsvinden, de private verzekeraars een groter marktaandeel zullen 
krijgen. De inschatting is dat vooral kleine werkgevers eigenrisicodrager zullen worden. 
 

Rentehobbel 

 
Vanaf 2007 zitten UWV en de private verzekeraars in een hybride stelsel voor de WGA-
verzekeringen. 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). Deze wordt gedifferentieerd rond het rekenpercentage. Het rekenpercentage voor 
2007 bedraagt 0,75%. 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 (= rentehobbel) op de (lastendekkende) premie krijgen. In het rekenpercentage van 0,75% 
is 0,47% gereserveerd voor bovengenoemde vermogensopbouw. Dit wordt de rentehobbel 
genoemd en de hoogte wordt jaarlijks door het ministerie van SZW vastgesteld. De Whk-premie 
voor 2007 bestaat hiermee voor het grootste gedeelte uit deze rentehobbel. 
 

Ontwikkeling volume en daguitkering Whk 

 
In tabel 2.10 staan de verwachte herleide uitkeringsjaren en daguitkering voor de Whk in 2007. 
 
Tabel 2.10 Ontwikkeling volume en gemiddelde daguitkering Whk  
   2007 
Herleide uitkeringsjaren (x 1.000)   14 

Daguitkering (euro/dag)   56,76 

 
 

Financiële ontwikkeling Whk 

 
In tabel 2.11 staat het overzicht van baten en lasten voor 2005, 2006 en 2007. 
 
Lasten 
Per 1 januari 2007 worden de meeste WGA-uitkeringen3 gefinancierd vanuit de Whk. De prognose 
is dat ongeveer 66% van de WGA-lasten in 2007 ten laste komen van de Whk. De uitkeringslasten 
in 2007 worden geraamd op € 224 mln. De uitkeringslasten zijn exclusief een bedrag ad € 14 mln. 
aan bijdrage ZVW. Voorheen bestond de bijdrage ZVW uit een premie ZFW die tot de sociale lasten 
werd gerekend. De sociale lasten over uitkeringen bestaan nu uit de Aof-, Aok-, AWf- en 
sectorpremie. 
 
De re-integratielasten zijn € 14 mln. Deze lasten zijn toegedeeld op basis van een verdeelsleutel, 
waarmee de totale re-integratielasten worden verdeeld over de fondsen. De uitvoeringskosten 
worden geraamd op basis van het verwachte aantal uitkeringsjaren en komen voor 2007 uit op € 
18 mln. 
 
Baten 
Aan de batenkant zijn de premiebaten opgenomen. Deze premiebaten zijn het resultaat van het 
Whk-premiepercentage maal de relevante premieplichtige loonsom. De premieplichtige loonsom 
voor 2007 is geprognosticeerd op € 130 mld. Tevens zijn er relatief hoge rentebaten van € 8 mln., 
die worden behaald op het vermogen. Dit vermogen is inclusief het vermogen gegenereerd door de 
rentehobbel. 
 
                                                 
3 Dit geldt niet voor WGA-uitkeringen uitgekeerd aan vangnetgroepen, waaronder flexwerkers, en de 

loonaanvullingen boven de vervolguitkering. 
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Saldo op de exploitatierekening en vermogensontwikkeling Whk 
Het exploitatiesaldo is in 2007 642 mln. Het vermogen dat resulteert aan het eind van 2007 is 
tevens € 642 mln. Met een liquiditeitsreserve van € 13 mln. resteert een dekkingssaldo van  
€ 629 mln. Het dekkingssaldo is gelijk aan het vermogen minus de liquiditeitsreserve. Het 
normpercentage, waarmee de liquiditeitsreserve wordt bepaald, bedraagt 4,5% van de totale 
lasten in 2007 voor het Whk. 
 
Door de rentehobbel zijn de inkomsten in de Whk beduidend groter dan de uitgaven. Daardoor 
ontstaat een vermogensopbouw binnen de Whk. 
De omvang van het vermogen op de beginbalans van de Whk is nihil. In de loop van 2007 ontstaan 
vorderingen op en verplichtingen aan het Aof. De regels rond deze financiële afhankelijkheid tussen 
Aof en Whk moeten nog vastgelegd worden in nadere regelgeving. 
 
Bij de premiestelling in toekomstige jaren speelt het vermogen opgebouwd middels de rentehobbel 
geen rol. Dit vermogen dient aangehouden te worden. Het overige vermogen en de rentebaten 
over het totale vermogen worden wel in de premiestelling betrokken. 
 
Tabel 2.11 Financieel overzicht Whk (mln. euro) 

   2007 

LASTEN       

Uitkeringslasten       

 Uitkeringen      224 

 Bijdrage ZVW      14 

Sociale werkgeverslasten      18 
Overig       

 Re-integratielasten      14 

 Toevoeging voorzieningen      2 
 Rentelasten      0 

 Programmakosten overig      1 

Uitvoeringskosten      18 
Totale lasten       291 

       
BATEN       

Premiebaten      925 
w.v. Rentehobbel     610  

Overig       
 Rentebaten      8 

 Overige baten      0 
Totale baten      933 

       
SALDO      642 

       

VERMOGENSPOSITIE       
Vermogen      642 

Liquiditeitsreserve      13 
Dekkingssaldo      629 

 

2.8 Ramingsbijstellingen 

Bijstellingen 2006 
 
In tabel 2.12 staan de bijstellingen voor de Aok voor het jaar 2006 ten opzichte van de 
Oktobernota van 2006. De lasten zijn lager door lagere gerealiseerde uitkeringslasten in de eerste 
negen maanden van 2006. De raming van de baten is niet bijgesteld. 
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Tabel 2.12 Bijstellingen Aok 2006 (mln. euro) 
Saldo raming oktober 2006  -164 
Bij: lagere lasten 3  
Saldo raming januari 2007  -161 
 
In tabel 2.13 staan de bijstellingen voor het Aof voor het jaar 2006 ten opzichte van de 
Oktobernota van 2006. De lasten zijn fors lager door lager uitkeringslasten. De raming van de 
uitkeringslasten is ongeveer € 70 mln. lager dan in oktober n.a.v. de realisaties. Ook de re-
integratielasten zijn afgenomen met ruim € 60 mln. Hier staat een hogere bijdrage aan het Rf 
tegenover van ruim € 20 mln. 
 
De raming van de premiebaten met bijna € 30 mln. toegenomen. Deze toename is vooral te wijten 
aan extra premiebaten WAZ. 
 
 
Tabel 2.13 Bijstellingen Aof 2006 (mln. euro) 
Saldo raming oktober 2006  -580 
Bij: lagere lasten 131  
Bij: hogere baten 30  
Saldo raming januari 2007  -419 
 
Bijstellingen 2007 
 
In tabel 2.14 staan de bijstellingen voor het Aok voor 2007 en opzichte van de Oktobernota van 
2006. De lasten zijn lager door lagere uitkeringslasten. Net als de bijstellingen voor het Aok in 
2006 liggen hier lagere gerealiseerde uitkeringslasten voor de WAO in 2006 aan ten grondslag. De 
raming van de baten is niet bijgesteld. 
 
Tabel 2.14 Bijstellingen Aok 2007 (mln. euro) 
Saldo raming oktober 2006  -225 
Bij: lagere lasten 5  
Saldo raming januari 2007  -221 
 
In tabel 2.15 staan de bijstellingen voor het Aof ten opzichte van de Oktobernota van 2006. De 
lasten zijn fors lager door lagere gerealiseerde uitkeringslasten in 2006. De raming van de 
uitkeringslasten is ongeveer € 60 mln. lager dan in oktober n.a.v. de realisaties. De re-
integratielasten zijn afgenomen met bijna € 100 mln. De bijdrage aan het Rf is circa € 35 mln. 
hoger. 
 
De raming van de rentebaten is met circa € 7 mln. toegenomen. 
 
Tabel 2.15 Bijstellingen Aof 2007 (mln. euro) 
Saldo raming oktober 2006  -841 
Bij: lagere lasten 135  
Bij: hogere baten 7  
Saldo raming januari 2007  -700 
 
In tabel 2.16 staan de bijstellingen voor de Whk in 2007 ten opzichte van de Oktobernota van 
2006. Lagere uitkeringslasten en lagere re-integratielasten zorgen voor lagere lasten. De baten zijn 
iets hoger door hogere rentebaten 
 
Tabel 2.16 Bijstellingen Whk 2007 (mln. euro) 
Saldo raming oktober 2006  631 
Bij: lagere lasten 10  
Bij: hogere baten 1  
Saldo raming januari 2007  642 
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2.9 Onzekerheden 

 
Verdeling IVA – WGA 
 
Het is op dit moment nog te vroeg om een betrouwbare prognose te maken van de uiteindelijke 
verdeling uitkeringen IVA/WGA. De realisaties laten zien dat er van de volledig arbeidsongeschikten 
meer onder de WGA en minder onder de IVA vallen dan aanvankelijk geraamd. Dit betekent dat 
minder volledig arbeidsongeschikten het predicaat duurzaam arbeidsongeschikt krijgen. Verwacht 
wordt dat veel van deze volledig arbeidsongeschikten op termijn alsnog als duurzaam 
arbeidsongeschikt beoordeeld worden en in de IVA komen. In welke mate deze stroom op gang 
komt is echter onzeker. 
 
Ontwikkeling Eigenrisicodragers WGA 
 
De mate waarin werkgevers ervoor zullen kiezen om per 2007 eigenrisicodrager voor de WGA te 
worden is op dit moment moeilijk in te schatten. Werkgevers hebben tweemaal per jaar de 
mogelijkheid om eigenrisicodrager WGA te worden. Pas wanneer een goed beeld van de (nieuwe) 
eigenrisicodragers per 1 januari en 1 juli 2007 ontstaat, kunnen de gevolgen voor onder andere de 
premiebaten precies bepaald worden. 
 
Een stijging van het aandeel in de loonsom ten opzichte van de eigenrisicodragers WAO lijkt 
waarschijnlijk, aangezien de verzekeraars zich actief op de markt van 
arbeidsongeschiktheidsverzekeringen zullen begeven. Bij het samenstellen van deze nota is 
gerekend met een aandeel in de loonsom in 2007 van 30%, identiek aan de raming van het 
Centraal Planbureau. 
 
Compensatie rentehobbel uit het Aof 
 
In 2007 en volgende jaren staat tegenover de opslag die werkgevers moeten betalen op de 
gedifferentieerde premie WGA een korting op de basispremie WAO/WIA. Deze opslag is de 
zogenaamde rentehobbel. Met het huidige vermogen en de jaarlijkse kosten van de korting op de 
basispremie is het onzeker of het vermogen in het Aof ook in de toekomst toereikend zal zijn.  
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De Wajong in hoofdlijnen 
 
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. 
 
De mate van arbeidsongeschiktheid wordt bepaald door bij de keuring het verlies aan 
verdiencapaciteit te vergelijken met het inkomen dat bij de oorspronkelijke functie past. 
 
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. 
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3 Prognoses AfJ 2006-2007 

 

3.1 Prognoses AfJ 

De Wajong is een wet die voorziet in een uitkering voor mensen die al op jonge leeftijd 
arbeidsongeschikt zijn. Ook arbeidsongeschikte studenten kunnen een beroep doen op de regeling. 
De uitkeringen Wajong worden betaald uit het Arbeidsongeschiktheidsfonds Jonggehandicapten 
(AfJ). Dit fonds wordt volledig gefinancierd door een rijksbijdrage. Als gevolg van de WIA worden 
de re-integratielasten voor de jonggehandicapten niet langer via het Rf gefinancierd maar via het 
AfJ. 
 
In deze paragraaf worden de volume- en de financiële ontwikkeling van de Wajong van 2005 tot 
2007 geschetst. In paragraaf 3.2 worden de ramingsbijstellingen ten opzichte van de ramingen in 
oktober 2006 gepresenteerd. 
 

Ontwikkeling volume en daguitkering 

Instroom, uitstroom, bestand 
In tabel 3.1 wordt de ontwikkeling van de instroom, de uitstroom en het bestand van de 
Wajonggerechtigden weergegeven voor de periode 2005–2007. 
  
De instroom in 2006 is hoger dan op grond van de trend te verwachten is. Dit is vooral het gevolg 
van een aanpassing in de systematiek in verband met de invoering van WALVIS. Dit leidt er toe dat 
in 2006 eenmalig bijna een maand extra wordt geteld, waardoor een incidentele piek bovenop de 
trendmatige ontwikkeling ontstaat.  
 
Ook de uitstroom in 2006 neemt door deze statistiekaanpassing eenmalig toe. Daar staat echter 
tegenover dat de uitstroom wegens herbeoordeling in het kader van aSB is afgenomen. Dit komt 
onder meer omdat tot en met het derde kwartaal 2006 minder herbeoordelingen werden 
uitgevoerd dan werd verwacht. 
 
Per saldo zal het bestand door deze ontwikkelingen toenemen: in 2006 met 5,2% en in 2007 met 
3,3%.  
 
Tabel 3.1 Instroom, uitstroom en aantal uitkeringen Wajong (x 1.000) 
 2005 2006 2007 
Instroom 10,4 12,7 11,0 
Uitstroom 5,6 5,1 5,9 
Bestand  147,2 154,8 159,9 
 

Uitkeringsjaren en herleidingsfactoren 
Het aantal uitkeringsjaren wordt afgeleid uit het gemiddelde bestand van het betreffende jaar (zie 
tabel 3.2). Dit aantal groeit van 142.000 in 2005 naar een verwacht aantal van 155.000 in 2007. 
De herleidingsfactor geeft de gemiddelde mate van arbeidsongeschiktheid weer van het totale 
aantal uitkeringsgerechtigden. Voor de Wajong is deze factor hoog, omdat veel jonggehandicapten 
volledig arbeidsongeschikt zijn. Ondanks de aSB en herkeuringen is de herleidingsfactor stabiel. 
 
Daguitkering 
De uitkering van een jonggehandicapte bedraagt 70% van de grondslag. Deze grondslag is 
gebaseerd op het minimumloon. Twee keer per jaar vindt indexering plaats van het minimumloon 
en de uitkering. De jaarmutatie wordt grotendeels bepaald door deze indexering. Voor 2005 is de 
gemiddelde daguitkering € 38,81. Vanaf 2006 worden de uitkeringen weer aan de loonontwikkeling 
gekoppeld. Vanaf 2006 is de premie ZFW vervangen door een werkgeversbijdrage ZVW. Deze 
bijdrage verhoogt het bedrag dat als uitkering wordt verstrekt. Om reden van vergelijkbaarheid is 
deze uitkeringscomponent bij de prognoses 2006 en 2007 buiten beschouwing gelaten. Wel 
onderdeel van deze prognoses is de zorgtoeslag die aan Wajong-gerechtigden onder de 23 jaar 
wordt verstrekt (€ 2,5 mln.). Op de gemiddelde daguitkering is het effect van deze toeslag 
verwaarloosbaar.  
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Tabel 3.2 Uitkeringsjaren, herleidingsfactor en daguitkering AfJ 
 2005 2006 2007 
Niet-herleide uitkeringsjaren (x 1.000) 146,2 152,2 158,5 
Herleidingsfactor (%) 97,5 97,8 97,8 
Herleide uitkeringsjaren (x 1.000) 142,5 148,9 155,0 
Gemiddelde daguitkering (euro/dag) 38,81 39,18 40,03 
 

Financiële ontwikkeling 

Lasten 
Vanaf 2006 verdwijnt de ZFW-premie en wordt de werkgeversbijdrage ZVW als component van de 
uitkeringslasten opgenomen in plaats van onder de sociale werkgeverslasten. In de tabel is deze 
bijdrage separaat vermeld van Wajonggerechtigden die niet in WSW-verband werkzaam zijn. De 
lasten van het AfJ zijn weergegeven in tabel 3.3. In 2006 bedragen de uitkeringslasten € 1.736 
mln. inclusief Bijdrage ZVW. In 2007 nemen deze lasten toe ten gevolge van een groeiend aantal 
Wajonggerechtigden. 
 
Het AfJ draagt bij in de lasten van het Rf. In 2006 wordt de bijdrage geraamd op € 25 mln. en in 
2007 op € 19 mln. Deze daling heeft te maken met de uitfasering van het Rf. De lasten in het 
kader van reïntegratie lopen vanaf 2006 direct via het AfJ en zijn in tabel 3.3 als re-integratielasten 
opgenomen. Hetzelfde geldt voor de lasten van de extra re-integratiemogelijkheden die aan 
jonggehandicapten worden geboden. Vanaf 2006 zijn deze lasten lager omdat het beschikbare 
budget deels ten behoeve van de uitbreiding no-risk polis wordt ingezet. De no-risk polis is een 
vergoeding aan de werkgever voor zijn ziekengeld voor een gere-integreerde arbeidsgehandicapten 
gedurende de eerste vijf jaar dat de werknemer in dienst is bij de werkgever. De uitbreiding van de 
no-risk polis is het ziekengeld dat de werkgever uitkeert aan jonggehandicapten die langer dan vijf 
jaar bij een werkgever in dienst zijn. De volledige no-risk polis wordt sinds 2006 via het AWf 
verantwoord. 
 
De uitvoeringskosten zijn in vergelijking met voorgaande jaren voor 2006 en 2007 op een hoger 
niveau vastgesteld. Deze toename wordt, behalve door een groeiend aantal Wajonggerechtigden, 
veroorzaakt door toepassing van nieuwe toerekeningsregels. Deze regels leiden er toe dat een 
realistischer beeld van de feitelijke uitvoeringskosten van de Wajong wordt verkregen. 
 
De totale lasten voor het AfJ worden voor 2006 geraamd op € 1.836 mln. en voor 2007 op € 1.957 
mln. 
 
Tabel 3.3 Lasten AfJ (mln. euro) 

 2005 2006 2007 
Uitkeringslasten    
 Uitkeringen 1.564 1.648 1.751 
 Bijdrage ZVW  88 95 
Sociale werkgeverslasten 105   
Overig    
 Bijdrage Rf 38 25 19 
 Re-integratielasten 0 12 29 
 Extra Re-integratie Jonggehandicapten 7 4 3 
 Toevoeging voorziening 2 1 1 
Uitvoeringskosten 39 58 60 
Totale lasten  1.756  1.836  1.957 
In de optellingen kunnen afrondingsverschillen ontstaan. 
 

3.2 Ramingsbijstellingen 

In tabel 3.4 staat de ramingsbijstelling voor het jaar 2006 tussen de Januarinota en de 
Oktobernota. De lasten voor 2006 zijn hoger dan in de Oktobernota werd geraamd. Dit verschil 
wordt veroorzaakt door een hogere raming van de uitkeringslasten en een bijstelling van de 
overige lasten. De uitkeringslasten nemen toe omdat de uitkeringsjaren hoger worden geraamd. De 
overige lasten nemen iets af, omdat de bijdrage Rf hoger, maar de re-integratielasten lager zijn 
vastgesteld. 
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Tabel 3.4 Bijstellingen AfJ 2006 (mln. euro) 
Lasten raming oktober 2006  1.831 
Bij: hogere lasten 5  
Lasten raming januari 2007  1.836 
 
Voor 2007 zijn de lasten eveneens hoger dan eerder werd geraamd. Dit verschil wordt vooral 
veroorzaakt door hogere uitkeringslasten. Deze lasten zijn, gezien de hogere raming van de 
uitkeringsjaren, naar boven bijgesteld. Daarnaast is sprake van een toename van de overige 
lasten. De bijdrage Rf is hoger, maar de re-integratielasten zijn lager vastgesteld. Bovendien zijn 
de uitvoeringskosten iets hoger dan in de oktobernota werd geraamd. 
 
Tabel 3.5 Bijstellingen AfJ 2007 (mln. euro) 
Lasten raming juni 2006  1.921 
Bij: hogere lasten 36  
Lasten raming januari 2007  1.957 
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De wet REA in hoofdlijnen 
 
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) ingesteld. 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; 
• 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 zullen als gevolg van de invoering van de WIA de nieuwe uitkeringen, nieuwe subsidies 
en nieuwe inkoop van re-integratiediensten niet meer uit het Rf maar uit het Aof, het AfJ en het 
AWf worden betaald. 
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4 Prognoses Rf 2006-2007 

Dit hoofdstuk beschrijft de financiële ontwikkelingen van het Re-integratiefonds (Rf). 
 
Door de overheid zijn de volgende maatregelen voor 2005, 2006 en 2007 genomen waarmee 
rekening is gehouden in de berekeningen: 
• Afschaffing re-integratie-uitkeringen per 1 januari 2005; 
• Afschaffing mogelijkheid om nog (her)plaatsingssubsidies aan te vragen per 1 juli 2005; 
• Invoering van de Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen (WIA) per 29 december 2005. 
 
De Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen (WIA) voorziet in een geheel nieuwe 
arbeidsongeschiktheidsverzekering. De WIA bestaat uit de Regeling Inkomensvoorziening Volledig 
Arbeidsongeschikten (IVA) en Regeling Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten (WGA). De 
invoering van de WIA heeft grote gevolgen voor het Rf. Met de invoering van de WIA zal de Wet 
REA op termijn verdwijnen. De uitkeringen, subsidies en voorzieningen zullen, soms in aangepaste 
vorm, via de moederwetten worden geregeld. Ook de financiering is veranderd. 
 
Vanaf 29 december 2005 worden alle nieuwe uitkeringen, subsidies en voorzieningen gefinancierd 
via het AWf, AfJ, Aof en vanaf 1 januari 2007 ook via het nieuwe fonds de Werkhervattingskas 
(Whk). De Whk is het fonds waaruit het grootste deel van de WGA-uitkeringen worden 
gefinancierd. Het Rf blijft nog vier jaar bestaan (tot 1 januari 2010) 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 die werkgevers die eigen risicodrager zijn voor de WGA, worden niet 
gefinancierd vanuit het Aof en de Whk, maar door de werkgever zelf. 
 
Het hoofdstuk is als volgt ingedeeld. In paragraaf 4.1 wordt de volumeontwikkeling van de 
trajecten geschetst. In paragraaf 4.2 wordt ingegaan op de financiële ontwikkelingen van het Rf en 
tot slot volgen in paragraaf 4.3 de ramingsbijstellingen ten opzichte van oktober 2006. 
 

4.1 Ontwikkeling re-integratietrajecten 

In tabel 4.1 wordt de volumeontwikkeling van de trajecten weergeven. Het gaat hierbij om de 
trajecten die UWV inkoopt bij re-integratiebedrijven ten behoeve van arbeidsgehandicapten. De 
lasten die hiermee samenhangen, worden voor het deel van het Rf verantwoord onder de post 
Inkoop arbeidsbemiddeling in tabel 4.2. 
 
De instroom van het aantal trajecten blijft naar verwachting in 2006 en 2007 constant. Ook de 
uitstroom van trajecten is in 2006 en 2007 constant en hoger dan de instroom. De beëindigde 
trajecten leiden overigens niet allemaal tot lasten aangezien voor een groot deel van de trajecten 
‘no cure, no pay’ of ‘no cure, less pay’ geldt. 
 
Tabel 4.1 Volume ontwikkeling trajecten 
 2005 2006 2007 
Instroom 32.100 33.000 33.000 
Uitstroom 35.000 35.000 35.000 
 

4.2 Financiële ontwikkeling 

De financiële ontwikkelingen zijn weergegeven in tabel 4.2. Aangezien vanaf 2006 geen nieuwe 
uitkeringen, subsidies en voorzieningen worden gefinancierd uit het Rf nemen de lasten van het Rf 
in 2006 en 2007 af. In bijlage 8 is ter verduidelijking een overzicht gegeven van alle re-
integratielasten AG, die vanaf 2006 zowel via het Rf als via de moederwetten worden gefinancierd. 
De totale lasten van het Rf waren in 2005 € 484 mln. en zullen in 2006 en 2007 respectievelijk 
dalen tot € 298 mln. en € 216 mln. Hieronder volgt een uitsplitsing van de lasten en baten. 



 32

 
Tabel 4.2 Financieel overzicht Rf (mln. euro) 
 2005 2006 2007 
LASTEN       
Uitkeringen  106  51  28 
 Re-integratie-uitkeringen 16  4  2  
 ZW-uitkeringen 86  42  24  
 Uitkeringen REA overig 3  5  2  
Overig       
 AAf/Aof-oud  1  2  1 
 Subsidies aan werkgevers  10  3  3 
 Subsidie aan personen:  85  96  70 
  Werkvoorziening arbeidsgehand. 32  28  23  
  Werkvoorziening werknemer 51  67  46  
  Subsidie aan personen overig 2  1  1  
 Subsidie aan instellingen  14  14  7 
 Inkoop arbeidsbemiddeling  173  113  93 
 Extra re-integratie Jonggehandicapten  5  0  0 
 Toevoeging voorziening  2  1  1 
 Programmakosten overig  2  0  0 
Uitvoeringskosten  87  18  12 
Totale lasten  484  298  216 
       
BATEN       
Overig       
 Bijdrage Aof  216  122  89 
 Bijdrage AfJ  38  25  19 
 Extra bijdrage AfJ  7  0  0 
 Bijdrage AWf  199  134  98 
 Bijdrage UfO  22  13  9 
 Overige baten  2  3  1 
Totale baten  484  298  216 
In de optellingen kunnen afrondingsverschillen ontstaan. 

 

Uitkeringen 
De uitkeringen bestaan voornamelijk uit re-integratie-uitkeringen en ZW-uitkeringen. Re-integratie-
uitkeringen worden verstrekt in verband met scholing of in verband met een proefplaatsing. 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. Hierdoor dalen de uitgaven aan re-integratie-uitkeringen. 
Op grond van de ziektewet kan een werkgever het ziekengeld van een gere-integreerde 
arbeidsgehandicapte gedurende de eerste 5 jaar dat de werknemer in dienst is, bij het Rf 
declareren (de no-risk polis). In 2005 stijgen deze ZW-uitkeringen als gevolg van onder meer de 
invoering van de Verlengde Loondoorbetaling bij Ziekte (VLZ). Vanaf 2006 worden de nieuwe ZW-
uitkeringen voor ex-arbeidsongeschikten gefinancierd uit het AWf. De lasten van de lopende 
uitkeringen worden weergegeven in tabel 4.2. 
 

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-oud en Aof-oud nemen daardoor verder af. 
 

Subsidies aan werkgevers 
Sinds 2002 zijn de werkgeverssubsidies herplaatsing, plaatsing en pakket op maat vervangen voor 
de premiekortingsregeling arbeidsgehandicapten en de meerkostenregeling. Voor (her)plaatsingen 
van voor 2002 kan nog tot 1 juli 2005 een subsidie worden aangevraagd. Deze oude 
werkgeverssubsidies lopen in 2006 verder af. In 2007 zullen er geen lasten meer op deze subsidies 
worden geboekt. 
Als de premiekorting arbeidsgehandicapten onvoldoende is om de kosten te dekken is het voor de 
werkgever mogelijk om een vergoeding voor meerkosten te krijgen. Naar verwachting nemen de 
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Rf-lasten meerkosten in 2006 af omdat als gevolg van de invoering van de WIA de in 2006 en 2007 
aangevraagde meerkosten worden gefinancierd uit het Aof en het AfJ. 
 

Subsidies aan personen 
In 2006 stijgen de subsidies aan personen ondanks dat de voorzieningen die vanaf het jaar 2006 
starten uit het Aof en het AfJ worden betaald. De toename komt voor een groot deel voor rekening 
van de voorzieningen jobcoaching en doventolken. De oorzaak van de toename van de kosten 
jobcoaching is de invoering van het protocol jobcoaching. De belangrijkste verandering met 
gevolgen voor de kosten daarbij is het overgegaan afrekening achteraf naar betaling op 
voorschotbasis. De kosten doventolken zijn toegenomen omdat in 2006 meer aan de vraag naar 
deze voorziening kon worden voldaan. In 2007 zullen de subsidies aan personen weer dalen omdat 
de invoering van de WIA een beperkende werking heeft op lasten van de voorzieningen. . 
 

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. De lasten voor de nieuwe subsidieregeling zijn de voorschotten 
op de toegewezen offertes. Afrekening vindt, gelet op de subsidiesystematiek maximaal 3 jaar 
doorlooptijd voor scholing en plaatsing, voor het eerst in 2009 plaats. Vanaf dat jaar stabiliseert 
het lastenniveau zich bij ongewijzigd beleid op € 10,4 mln. Voor de opleidingen gestart vóór 1 
januari 2006 geldt een overgangsregime. Deze worden in 2006 en deels nog in 2007 betaald. Op 
basis van de huidige inzichten over werkvoorraad zijn de totale lasten voor de overgangsregeling 
nog  € 22 mln., waarvan ruim € 14 mln. in 2006. In 2007 loopt dit terug naar € 7 mln. Deze lasten 
drukken op het Rf. De nieuwe subsidieregeling wordt gefinancierd uit het AfJ. 
 

Inkoop arbeidsbemiddeling 
Voor 2006 heeft het ministerie het budget voor de re-integratietrajecten AG op € 136 mln. gesteld. 
De re-integratietrajecten worden in 2006 als gevolg van de invoering van de WIA verantwoord via 
het Rf, Aof en AfJ. In tabel 4.2 wordt alleen het Rf-deel weergegeven. Voor het totale budget zie 
bijlage 8. Naar verwachting zullen de totale uitgaven van deze drie fondsen uitkomen op € 117 
mln. (inclusief ESF). En daarmee binnen het budget blijven. Voor 2007 heeft het ministerie het 
budget op € 136 mln. gehandhaafd. De re-integratietrajecten worden in 2007 verantwoord via 
genoemde fondsen en het nieuwe fonds Whk. Dat nieuwe fonds is per 1 januari 2007 opgericht ter 
financiering van het grootste deel van de WGA-lasten. Naar verwachting zullen de uitgaven van 
deze vier fondsen tezamen uitkomen op € 133 mln. en daarmee binnen het budget (van €136 
mln.) blijven. De verwachte ESF-bijdrage ad € 8,3 mln. is op de verwachte uitgaven nog niet in 
mindering gebracht. De programmakosten inkoop arbeidsbemiddeling hebben het karakter van een 
open einde regeling waardoor de sturing beperkt is. Hierdoor en door de onzekerheden in de 
ramingen treedt het risico op dat het budget wordt overschreden. 
 
Extra re-integratie Jonggehandicapten 
Om jonggehandicapten meer mogelijkheden te bieden op de arbeidsmarkt wordt er jaarlijks budget 
ter beschikking gesteld vanuit het AfJ. Van dit bedrag worden zowel de programmakosten als de 
uitvoeringskosten betaald. In 2005 is aan de lastenkant de extra re-integratie Jonggehandicapten 
uitgesplitst in € 5 mln. programmakosten en een € 2 mln. uitvoeringskosten. In 2006 en 2007 
worden de lasten direct via het AfJ en AWf verantwoord, waarbij het AWf de ZW-no risk polis voor 
zijn rekening neemt. 
 
Uitvoeringskosten 
De uitvoeringskosten van het Rf in 2006 en 2007 hebben betrekking op de kosten van de 
uitvoering van de lopende uitkeringen, voorzieningen en trajecten. De verdeling van de 
uitvoeringskosten 2006 en 2007 is tot stand gekomen volgens nieuwe toedelingsregels (zie 
hoofdstuk 1). 
 
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 2006 91:9 en in 2007 91:9. De verhouding tussen het Aof en het AfJ is in 2006 83:17 
en in 2007 82:18. 
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De overige baten hebben betrekking op de ESF-financiering. De ESF-gelden worden besteed aan 
trajecten in het kader van de Herbeoordeling WAO, scholingsuitgaven in het kader van het 
Scholingprotocol en trajecten eigen personeel. Het gaat om gelden die zijn toegekend voor de 
sluiting van het ESF-loket per 28 oktober 2005. 
 

4.3 Ramingsbijstellingen 

De Rf-lasten 2006 zijn in deze nota € 60 mln. hoger geraamd dan in de Oktobernota. Dit komt niet 
doordat de totale lasten van re-integratie AG zijn toegenomen maar doordat er een andere 
verdeling is toegepast van de lasten tussen de fondsen Rf, Aof en AfJ. Als gevolg van in oktober 
nog niet bekende realisaties is het aandeel van het Rf bij Subsidies aan personen en bij Inkoop 
arbeidsbemiddeling aanzienlijk naar boven bijgesteld. 
 
Tabel 4.3 Bijstellingen Rf 2006 (mln. euro) 
Lasten raming oktober 2006  238 
Bij: hogere lasten 60  
lasten raming januari 2007  298 
 
De Rf-lasten 2007 zijn in deze nota € 90 mln. hoger geraamd dan in de Oktobernota. Dit komt niet 
doordat de totale lasten van re-integratie AG zijn toegenomen maar doordat er een andere 
verdeling is toegepast van de lasten tussen de fondsen Rf, Aof en AfJ. Als gevolg van in oktober 
nog niet bekende realisaties over 2006 is het aandeel van het Rf bij Subsidies aan personen en bij 
Inkoop arbeidsbemiddeling over 2007 aanzienlijk naar boven bijgesteld. 
 
Tabel 4.4 Bijstellingen Rf 2007 (mln. euro) 
Lasten raming oktober 2006  126 
Bij: hogere lasten 90  
lasten raming januari 2007  216 
 

4.4 Onzekerheden 

De raming van de inkoop arbeidsbemiddeling kent als gevolg van de vele ontwikkelingen die er 
gaande zijn en de financieringssystematiek zoals ‘no cure no pay’ en ‘no cure less pay’ een grotere 
mate van onzekerheid. 
Gegeven ook de beperkte mogelijkheid tot sturing op programmakosten treed het risico op van 
overschrijding van het re-integratiebudget AG. 
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De WW, ZW en WAZO in hoofdlijnen 
 
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 financiering van WW, (vangnet) ZW en (het grootste deel) WAZO vindt plaats via 
sectorfondsen, het Algemeen Werkloosheidsfonds (AWf) en het Uitvoeringsfonds voor de Overheid 
(UfO). Dit gebeurt door middel van premieheffing over het loon. Een afwijkend verschil in 
financiering is het eigen-risicodragerschap voor de WW van de overheid. De WW-uitkeringen voor 
de overheid worden verstrekt door UWV en vervolgens rechtstreeks verhaald bij de 
overheidswerkgevers. 
 
De andere uitkeringscomponenten en bijkomende kosten worden bekostigd uit premieopbrengsten 
over loon. 
 
De sectorpremie komt geheel voor rekening van de tot die sector behorende werkgevers. Over het 
loon na aftrek van een vrijgesteld bedrag betalen werknemers bijna de helft van de AWf-premie. 
De werkgevers voorzien in het restant. De werkgevers in de overheidssector brengen de gehele 
UfO-premie op. 
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5 Prognoses Sfn, AWf en UfO 2006-2007 

 
Dit hoofdstuk beschrijft de financiële ontwikkeling van de Sectorfondsen (Sfn), het Algemeen 
Werkloosheidsfonds (AWf) en het Uitvoeringsfonds voor de Overheid (UfO). De financiering betreft 
de Werkloosheidswet (WW), de Ziektewet (ZW) en de Wet Arbeid en Zorg (WAZO). De 
overheidswerkgevers zijn bij het UfO voor de WW eigenrisicodrager. Daarnaast komen de WW-
uitkeringen in het bedrijfsleven het eerste halfjaar voor rekening van de Sectorfondsen. Daarna 
financiert het AWf de WW-uitkeringen. De vangnetgroepen ZW worden gefinancierd uit Sfn, AWf en 
UfO. De WAZO komt voor bij AWf en UfO. 
 
In paragraaf 5.1 wordt de volume-ontwikkeling voor de totale WW en per fonds geschetst. 
Paragraaf 5.2 behandelt de ZW naar vangnetgroepen en fonds. Paragraaf 5.3 gaat in op de 
ontwikkelingen bij ‘arbeid en zorg’-verlof. In deze paragrafen komen de ontwikkeling van het 
volume en de gemiddelde daguitkering over de periode 2005 - 2007 aan de orde. 
 
De uitkeringslasten en bijkomende kosten worden gefinancierd uit premies per fonds. In paragraaf 
5.4 volgt de financiële ontwikkeling van de Sfn. In de daaropvolgende paragraaf 5.5 en 5.6 komt 
de financiële ontwikkeling van het AWf en het UfO aan bod. Tot slot worden in paragraaf 5.7 de 
bijstellingen van de ramingen besproken. In bijlage 6 is een totaaloverzicht van de verschillende 
uitkeringen naar fonds gepresenteerd. 
 
De volume- en financiële ramingen voor 2006 en 2007 zijn gebaseerd op realisaties tot en met 
oktober 2006. Bij de raming is rekening gehouden met de wet Wijziging WW-stelsel (WWS). 
 
Met ingang van 1 mei 2007 wordt het verzuim tot en met 13 weken ziekte door de WW 
doorbetaald. Dit betekent een verschuiving tussen uitkeringen ZW en WW. In deze raming is hier 
nog geen rekening mee gehouden. 
 
Macro-economische ontwikkeling 
In het Conjunctuurbericht1 geeft het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) aan dat het 
conjunctuurbeeld van eind november positief is. In de eerste drie kwartalen van 2006 is de 
economie in vergelijking met de eerste drie kwartalen 2005 met 2,7% gegroeid. Het aantal banen 
is in het derde kwartaal van 2006 110.000 hoger dan een jaar eerder. Hiermee houdt het herstel 
van de werkgelegenheid aan. De zakelijke dienstverlening is de belangrijkste leverancier van de 
nieuwe banen en een belangrijk deel daarvan zijn uitzendbanen. Eind september 2006 telde 
Nederland een record aantal vacatures, te weten 219.000. Het aantal vacatures nam in alle 
bedrijfstakken toe. De werkloosheid daalt licht na schommelingen in de zomermaanden. Over de 
periode september - november 2006 waren gemiddeld 406.000 mensen werkloos. Binnen een 
tijdsbestek van 12 maanden is het aantal werklozen met 69.000 gedaald. 
 
De meeste indicatoren van het CBS die economische groei voorspellen geven een positief beeld. 
Het consumentenvertrouwen is voor het eerst sinds 2000 aan het einde van het jaar positief. Het 
vertrouwen van de producent is positief in alle industriële branches. De zakelijke dienstverleners 
waaronder de uitzendbranche verwachten meer orders en een hogere omzet. De verwachting is dat 
de werkloosheid blijft dalen. 
 
In de Macro Economische Verkenning 2007 (MEV 2007) schetst het Centraal Planbureau (CPB) voor 
Nederland in 2006 en 2007 een positief beeld van de economische ontwikkeling. Het CPB spreekt in 
december2 van een robuuste en stabiele economische groei gemeten in bruto binnenlands product 
(BBP) van 3% voor 2006 en 2007. Deze tussentijdse bijstelling van de raming gaat uit van een 
gemiddelde werkloosheid van 415.000 personen voor 2006. Voor 2007 wordt een 
werkloosheidspercentage van 4,75% verwacht. Bij deze raming zijn de ontwikkelingen van de 
olieprijs, de euro en de consumptiegroei onzekerheden ten aanzien van de economische groei en 
het aantal uitkeringsgerechtigden. 
 

                                                           
1  Conjunctuurbericht december 2006. 

2  CPB nieuwsbrief nummer 4, december 2006. 
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De geschetste vooruitzichten vormen het vertrekpunt voor de hierna gepresenteerde ramingen 
voor Sfn, AWf en UfO. 
 

5.1 Ontwikkeling volume ontslagwerkloosheid 

Prognoses WW 

In tabel 5.1 staan voor de periode 2005-2007 de belangrijkste ontwikkelingen voor de gehele WW-
populatie (Sfn, AWf en UfO). 
 
Tabel 5.1 Instroom, uitstroom en bestand en uitkeringsjaren WW (x 1.000) 

 2005 2006 2007 
Instroom  376 317 243 
Uitstroom  392 374 300 
Bestand 307 250 193 
Uitkeringsjaren 276,7 235,9 180,1 
Deeltijdfactor 86% 85% 82% 

 
Instroom 
De instroom 2006 wordt geraamd op 317.000 uitkeringen. Dit is een daling van bijna 16% ten 
opzichte van 2005. Voor 2007 wordt gerekend op een nog sterkere daling met 23%. Bij deze 
raming is naast de forse economische verbetering rekening gehouden met een groot aantal 
onderdelen van de wet Wijziging WW-stelsel (WWS) per 1 oktober 2006. Daar staat tegen over dat 
de herbeoordelingen en de claimbeoordelingen volgens het aSB tot een groter beroep op de WW 
leiden. 
 
Uitstroom 
De uitstroom 2006 komt uit op 374.000 uitkeringen. Dit is een daling van 5%. Voor 2007 wordt 
gerekend op een aantal van 300.000 beëindigde uitkeringen (-20%). De ontwikkeling van het 
aantal beëindigingen is het saldo van tegengestelde effecten. Aan de ene kant daalt de uitstroom 
als gevolg van de daling van de instroom. Anderzijds neemt de uitstroom toe door: 

• verkorting van de uitkeringsduur van maximaal 5 jaar naar maximaal 38 maanden; 
• de koppeling van de uitkeringsduur aan het opgebouwde arbeidsverleden; 
• toegenomen uitstroomkans als gevolg van de gunstige economische ontwikkeling; 
• de afschaffing van de vervolguitkering. 

 
 
Bestand 
Het bestand ultimo 2006 komt uit op 250.000 uitkeringen. Dit is een daling van 19% ten opzichte 
van het aantal uitkeringen eind 2005. Voor ultimo 2007 worden 193.000 uitkeringen verwacht. 
Deze stand werd voor het laatst in 2001 bereikt. De afname in 2007 bedraagt 23%. 
 
Deeltijdfactor 
De deeltijdfactor is de correctie voor het aantal werkdagen van uitkeringsgerechtigden die op 
minder dan 5 dagen per week werken. Het aantal gewerkte uren per dag (bijvoorbeeld 4 in plaats 
van 8) komt tot uitdrukking in de gemiddelde daguitkering en behoort niet tot de deeltijdfactor. In 
2005 kwam de verhouding tussen uitkeringsjaren en het gemiddelde bestand uit op 86%. Voor 
2006 wordt op basis van realisaties tot en met oktober verwacht dat de factor licht daalt naar 85%. 
In 2007 zal de factor verder dalen naar 82%. Een daling van 3 procentpunt is niet uitzonderlijk. De 
maximale daling in 1996 was 4 procentpunten. In jaren van aantrekkende economie daalt de factor 
gemiddeld bijna 2 procentpunten. Het betekent dat in perioden van hoogconjunctuur meer mensen 
in deeltijd werken. De inschatting voor 2006 en 2007 is afgeleid uit de realisaties over de periode 
1991-20043. 
 
Uitkeringsjaren 
Het aantal uitkeringsjaren wordt afgeleid uit het gemiddelde bestand (over 12 maanden) en de 
hiervoor genoemde deeltijdfactor. In 2006 daalt het aantal uitkeringsjaren met bijna 15% tot 
235.900. De daling in 2007 naar 180.100 uitkeringsjaren is met bijna 24 % nog groter. 

                                                           
3 De laagst gerealiseerde verhouding is 76% (in 1999). De hoogste kwam uit op 90% (in 2002). 
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Prognoses WW per fonds 

De eerste 6 maanden uitkering komen voor rekening van de sectorfondsen. Daarna neemt het AWf 
de financiering over. Bij het UfO wordt het gehele WW-traject van overheidspersoneel gefinancierd. 
 
Tabel 5.2 geeft een overzicht per fonds van het aantal uitkeringsjaren en de gemiddelde 
daguitkering. 
 
Tabel 5.2 Uitkeringsjaren en gemiddelde daguitkering WW (x 1.000) 

 2005 2006 2007 
Uitkeringsjaren (x 1.000) 276,6 235,9 180,1 
w.v. AWf 179,5  156,9  126,5  
 Sfn 85,7  68,4  43,7  
 UfO 11,5  10,6  9,9  
    
Daguitkering (euro/dag) 57,73 58,70 60,15 
w.v. AWf 56,95  58,01  59,11  
 Sfn 57,69  58,25  60,09  
 UfO 70,27  71,80  73,72  

 
Per fonds is de ontwikkeling van het aantal uitkeringsjaren WW sterk verschillend. Bij alle fondsen 
is sprake van een daling, maar deze daling is niet bij alle fondsen even sterk. Bij de Sfn is de daling 
het sterkst. 
Voor deze verschillen zijn meerdere redenen: 

• Het effect van de economische ontwikkeling verschilt per fonds. 
• Wijziging van de wekeneis:  

Per 1 april 2006 is de wekeneis veranderd van 26 uit 39 naar 26 uit 36. Deze wijziging 
heeft een verlagend effect voor de Sfn en het UfO, maar geen effect voor het AWf. 

• Afschaffing van de vervolguitkering per 11 augustus 2003: 
Dit heeft een verlagend effect bij het AWf en het UfO, maar niet bij de Sfn. 

• Het UfO bevindt zich nog in de opbouwfase. 
 
De gemiddelde daguitkering stijgt in 2006 en 2007 bij alle fondsen. De Sectorfondsen volgen 
daarbij de loonontwikkeling in de markt. Het AWf en UfO volgen bij nieuwe instroom eveneens de 
algemene loonontwikkeling. De lopende uitkeringen worden geïndexeerd. 
 

5.2 Ontwikkeling volume ziekteverzuim 

De financiering van de vangnetlasten ZW loopt via de WW-fondsen (Sfn, AWf en UfO). Uit deze 
fondsen financiert de vangnetvoorziening ZW de: 

• uitkeringen in verband met ziekte gerelateerd aan zwangerschap en bevalling; 
• ziektewet-uitkeringen aan ex-werknemers met een WW-uitkering; 
• ziektewet-uitkeringen aan werknemers zonder arbeidsverhouding (flexwerkers); 
• ziektewetuitkeringen aan herintredende ex-arbeidsongeschikten; 
• ziektewet-uitkeringen in overige situaties (vrijwillig verzekerden, orgaandonoren, 

nawerking). 
 
De uitkeringsdagen stijgen in de eerste negen maanden van 2006 aanzienlijk (met 36%) in 
vergelijking met de realisaties uit de overeenkomstige periode van 2005. De belangrijkste oorzaken 
van deze stijging zijn de groei in de werkgelegenheid door de gunstige economische ontwikkeling 
en de invoering van het tweede ziektejaar als gevolg van de wet Verlenging Loondoorbetaling bij 
Ziekte (VLZ). Daarnaast is in september 2005 een nieuw ziektewetsysteem (UZS) geïntroduceerd. 
Op dit moment is het onbekend4 in hoeverre deze systeemovergang heeft bijgedragen tot de 
stijging van het aantal dagen in 2006. Bekend is wel dat er als gevolg van aanloopproblemen in 
2005 administratieve achterstanden zijn opgetreden die in de loop van 2006 zijn weggewerkt. De 
ramingen voor 2006 en 2007 kennen hierdoor extra onzekerheden. 

                                                           
4 nader onderzoek vindt plaats. 
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Prognoses ZW per vangnetcategorie 

Voor de verschillende vangnetcategorieën zijn volumeprognoses in uitkeringsjaren opgesteld. Deze 
worden in tabel 5.3 weergegeven. 
 
Het aantal uitkeringsjaren van de vangnetgroep zieke werklozen neemt in 2006 toe met bijna 30%. 
Met name de hiervoor genoemde administratieve achterstanden en de wet VLZ veroorzaken deze 
stijging. In 2007 daalt het aantal zieke werklozen, voornamelijk onder invloed van de verwachte 
daling bij de WW.  
 
De stijging in het aantal uitkeringsdagen bij de flexwerkers bedraagt in 2006 ongeveer 37% en is 
een cumulatie van het inlopen van achterstanden, de wet VLZ en de gunstige economische 
conjunctuur. In 2007 zal er in termen van volumes 2% minder worden uitgekeerd. Twee 
tegengestelde effecten spelen hierbij een rol. Enerzijds zullen naar verwachting de administratieve 
achterstanden zijn ingelopen, anderzijds komen vanaf 1 januari 2007 de vangnetlasten WGA 
(geraamd op ruim 3.700 uitkeringsjaren) voor rekening van de Sfn. 
 
Bij ziekte als gevolg van zwangerschap (voor en/of na de reguliere zwangerschapsperiode) neemt 
het aantal uitkeringsjaren toe in 2006. De stijging in 2006 volgt uit de administratieve 
vertragingen. De realisaties laten de afgelopen jaren zien dat het aantal ziektewetuitkeringen in 
verband met zwangerschap licht toeneemt ten opzichte van de reguliere zwangerschappen. In 
2007 zal het aantal uitkeringsjaren ziekte als gevolg van zwangerschap dalen tot aan het niveau 
van 2005. 
 
De categorie overig bestaat uit vrijwillig verzekerden en uitkeringen voor herintredende ex-
arbeidsongeschikten. Op grond van de ziektewet kan een werkgever het ziekengeld van een gere-
integreerde arbeidsgehandicapte declareren (no-risk polis). Met ingang van 2006 komen nieuwe 
uitkeringen voor deze regeling ten laste van het AWf. Het aantal uitkeringsjaren 2006 en 2007 van 
de herintredende arbeidsongeschikten neemt toe. Dit komt vooral door de uitbreiding van de 
verzekerde populatie met uitkeringen no-risk polis bij de eigen werkgever. 
 
Tabel 5.3 Uitkeringsjaren ZW (x 1.000) 

 2005 2006 2007 
 Zieke werklozen 28,4 36,7 24,7 
 Flexwerkers  27,6 37,9 37,3 
 Ziekte bij zwangerschap 11,3 14,3 11,3 
 Overig  1,5 4,7 6,8 
Totaal 68,7 93,6 80,2 
In de optellingen kunnen afrondingsverschillen voorkomen. 
 

Prognoses ZW per fonds 

De Sfn financieren de flexwerkers uit alle sectoren. Het AWf verstrekt ziektewetuitkering aan zieke 
werklozen, ziekte bij zwangerschap en overige vangnetcategorieën. Bij het UfO, tenslotte, zijn 
vrijwel alle vangnetcategorieën verzekerd, mits zij in dienst van een overheidsinstelling zijn.  
  
De ontwikkeling per fonds in tabel 5.4 weerspiegelt de ontwikkeling van de vangnetcategorieën. 
 
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 nieuwe instroom, terwijl indexeringen direct doorwerken in de 
uitkeringshoogte van de lopende uitkeringen. 
De gemiddelde daguitkering laat in 2006 en 2007 voor alle fondsen een lichte stijging zien. Voor 
2007 geldt voor het UfO een uitzondering. Grote verschuivingen in de samenstelling van de 
onderliggende groepen (ziekte in verband met zwangerschap, zieke werklozen en flexwerkers) 
liggen hieraan ten grondslag. 
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Tabel 5.4 Uitkeringsjaren en gemiddelde daguitkering ZW 
 2005 2006 2007 

Uitkeringsjaren (x 1.000) 68,7 93,6 80,2 
w.v. AWf 39,1  53,2  41,1  
 Sfn 26,7  37,1  36,5  
 UfO 2,9  3,4  2,7  
     
Daguitkering (euro/dag) 50,45 51,06 51,97 
w.v. AWf 51,43  52,17  53,61  
 Sfn 47,46  47,92  49,04  
 UfO 65,12  68,11  66,76  

 
 

5.3 Ontwikkeling volume ‘arbeid en zorg’-verlof 

De uitkeringen die worden verstrekt aan de werknemer voor regulier zwangerschaps- en 
bevallingsverlof (16 weken) en de uitkeringen adoptie en pleegzorg vallen onder de WAZO. De 
lasten worden gefinancierd via de WW-fondsen AWf en UfO. In tabel 5.5 is de volumeontwikkeling 
en de gemiddelde daguitkering weergegeven. 
 
Tabel 5.5 Uitkeringsjaren en gemiddelde daguitkering WAZO 

 2005 2006 2007 
Uitkeringsjaren (x 1.000) 39,5 44,3 38,9 
w.v. AWf 32,8 37,2 31,8 
 UfO 6,6 7,1 7,1 
    
Daguitkering (euro/dag) 74,75 75,52 77,77 
w.v. AWf 72,03 72,66 74,45 
 UfO 88,27 90,47 92,69 

 
De uitkeringsjaren nemen in 2006 fors toe ten opzichte van 2005. De toename maakt deel uit van 
de hiervoor genoemde administratieve achterstanden. De raming voor 2007 ligt net onder het 
niveau van 2005. De grootste component (zwangerschap en bevalling) daalt naar verwachting in 
de tijd. Dit is het saldo van twee tegengestelde factoren. De lichte toename van de 
participatiegraad van vrouwen in de leeftijdscategorie van 15 – 39 jaar betekent dat meer vrouwen 
een beroep kunnen doen op de regeling. Het aantal geboorten in Nederland daalt echter. Het effect 
van de geboortedaling is net iets groter dan het effect van toename van de participatiegraad.  
 
De gemiddelde daguitkering volgt bij de WAZO de ontwikkeling van de lonen. Uitkeringen zijn 
gebaseerd op het laatstverdiende loon van die periode. 
 

5.4 Prognoses Sfn 

Ontwikkeling volume en daguitkering Sfn 

De Sectorfondsen financieren het eerste halfjaar van de WW-uitkeringen aan werknemers uit het 
bedrijfsleven, ZW-uitkeringen aan werknemers uit het bedrijfsleven waarvoor geen 
loondoorbetalingsplicht van werkgevers geldt en vanaf 2007 ook de WGA-uitkeringen in de eerste 
10 jaar aan flexwerkers. Deze paragraaf schetst de ontwikkeling in het aantal uitkeringsjaren en de 
gemiddelde hoogte van de uitkeringen van alle Sectorfondsen samen. Ook de financiële 
ontwikkeling van de gezamenlijke Sectorfondsen komt in deze paragraaf aan bod. 
 
 
Het aantal uitkeringsjaren ontslagwerkloosheid, dat ten laste komt van het Sfn, is in 2006 gedaald 
met 20%. In 2007 daalt het aantal uitkeringsjaren naar verwachting nog eens met bijna 37%. 
De uitkeringsjaren ZW zijn in 2006 met 39% toegenomen. In 2007 verwachten wij een lichte 
afname (bijna 2%) van het ZW-volume. Enerzijds neemt het aantal uitkeringsjaren van flexwerkers 
af, maar anderzijds komen er WGA-vangnetlasten bij de Sectorfondsen bij (3.700 uitkeringsjaren). 
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Tabel 5.6 Ontwikkeling volume en gemiddelde daguitkering Sfn 
 2005 2006 2007 
Uitkeringsjaren (x 1.000) 112,4 105,5 80,2 
w.v. WW 85,7 68,4 43,7 

 ZW 26,7 37,1 36,5 

    
Gemiddelde daguitkering (euro/dag) 55,25 54,62 55,06 
w.v. WW 57,69 58,25 60,09 

 ZW 47,46 47,92 49,04 

In de optellingen kunnen afrondingsverschillen voorkomen. 
 
In 2006 neemt de gemiddelde daguitkering voor WW en ZW toe met respectievelijk 1,8% en 1,0%. 
In 2007 stijgt de gemiddelde daguitkering voor zowel de WW- als ZW-uitkeringsgerechtigden met 
2,3%. Bij de WW is rekening gehouden met de vervanging van de KDU-uitkering door een 
basisuitkering van 75% van het laatstverdiende loon in de eerste twee maanden en 70% in de 
derde maand. De gemiddelde daguitkering van het totaal van ZW en WW is in 2006 gedaald. Dit 
komt doordat het aandeel van de WW-populatie met een gemiddeld hogere uitkering in het 
totaalbestand is afgenomen. In 2007 stijgt de gemiddelde daguitkering licht. 
 

Financiële ontwikkeling Sfn 

De resultatenrekening van alle Sectorfondsen samen wordt weergegeven in tabel 5.7. De 
premiepercentages voor 2007 zijn vastgesteld in november 2006. 
 
Tabel 5.7 Financieel overzicht Sfn (mln. euro) 

 2005 2006 2007 
LASTEN       
Uitkeringslasten       
 Uitkeringen  1.619  1.500  1.134 
 Bijdrage ZVW  -  98  74 
Sociale werkgeverslasten   243  131  90 
Overig       
 Toevoeging voorzieningen  68  74  42 
 Programmakosten overig  10  5  8 
Uitvoeringskosten  368  306  258 
Totale lasten  2.308  2.114  1.605 
       
BATEN       
Premiebaten  2.511  2.191  1.474 
Overig       
 Rentebaten  0  13  14 
 Bijdrage AWf  104  54  53 
 Overige baten  6  7  9 
Totale baten  2.621  2.266  1.550 
       
SALDO  313  152  -54 
       
VERMOGENSPOSITIE       
Vermogen  318  471  416 
Normvermogen  194  200  432 
- Sectorreserve 149  149  373  
- ZW-reserve vangnet 45  51  59  
- Liquiditeitsreserve 0  0  0  
Dekkingssaldo  125  271  -16 

In de optellingen kunnen afrondingsverschillen voorkomen. 
 
Lasten 
De totale lasten nemen in 2006 met € 194 mln. af. Voor 2007 wordt een daling van € 509 mln. 
verwacht. 
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De uitkeringslasten (inclusief de bijdrage ZVW) dalen in 2006 met ruim 1%. Naar verwachting is de 
daling (die samenhangt met de daling van het aantal uitkeringsgerechtigden) in 2007 ruim 24%. 
Hierin zit voor 2007 opgesloten het bedrag aan WGA-vangnetlasten van € 47 mln. De sociale 
werkgeverslasten dalen in 2006 als gevolg van de vervanging van de ZFW door de ZVW die als 
afzonderlijke uitkeringslast is opgenomen. Bovendien nemen de sociale werkgeverslasten af naar 
rato van de uitkeringen en lagere premiepercentages. Dat laatste geldt ook voor 2007. 
 
In 2005 is de voorziening dubieuze premievorderingen op sterkte gebracht. Voor 2006 wordt een 
iets grotere dotatie aan de voorziening verwacht. Voor 2007 wordt een daling voorzien. Rekening is 
gehouden met een ander karakter van de voorziening die samenhangt met de premie-inning op 
aangifte achteraf door de belastingdienst. De uitvoeringskosten dalen in 2006 en 2007. In 
hoofdstuk 1 wordt dit toegelicht.  
 
Baten 
De totale baten dalen in 2006 met € 355 mln. Voor 2007 bedraagt de daling € 716 mln. 
 
De hoogte van de premiebaten wordt bepaald door de premieplichtige loonsom en de 
premiepercentages. De gemiddelde sectorpremie is gedaald van 1,75% in 2005 tot 1,52% in 2006 
en 0,99% in 2007. De afname van de gemiddelde premie en de stijging van de premieplichtige 
loonsom (grafiek 5.1) zorgen ervoor dat de premiebaten in 2006 met bijna 13% dalen ten opzichte 
van de premiebaten in 2005. De premieplichtige loonsom stijgt in 2006 door de toename van het 
aantal verzekerden en de stijging van het gemiddelde loon. Voor 2007 wordt een zelfde stijging 
van de premieplichtige loonsom verwacht als in 2006. 
 
De rentebaten in een jaar zijn afhankelijk van het gemiddelde vermogen en het rendement op de 
belegde middelen op de rekening-courant bij het ministerie van Financiën. In 2006 en 2007 nemen 
de rentebaten toe als gevolg van de verbeterde vermogenspositie van de Sectorfondsen in 2006. 
 
Grafiek 5.1 Ontwikkeling premieplichtige loonsom Sfn (x € 1 mld.) 
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De bijdrage van het AWf is afhankelijk van het overschrijden van het lastenplafond. Het 
lastenplafond wordt per Sectorfonds vastgesteld. Indien de WW-lasten van een Sectorfonds hoger 
zijn dan het WW-lastenplafond, wordt het meerdere bij het AWf gedeclareerd. Daarnaast wordt 
vanaf 2005 een kwart van de ziekengeldlasten in de sector Uitzendbedrijven gedragen door het 
AWf. Bij de uitzendbedrijven is namelijk sprake van een bijzondere situatie. Het uitzendbedrijf 
heeft beperkte invloed op de arbeidssituatie bij de inlener, maar is wel financieel verantwoordelijk 
voor de gevolgen van ziekte. De ziekengeldlasten worden met behoud van de prikkelwerking en 
het streven naar eenvoud in de sector uitzendbedrijven beperkt tot 75%. De overige 25% wordt 
betaald door het AWf. 
 
De bijdrage van het AWf aan de Sectorfondsen is in 2006 € 54 mln. en in 2007 € 53 mln. Dit 
betreft beiden een bijdrage aan de sector uitzendbedrijven aangezien in deze jaren bij geen enkele 
sector het WW-lastenplafond is overschreden. 
 
Saldo op de exploitatierekening en vermogensontwikkeling 
In 2006 overtroffen de baten bij de Sectorfondsen de lasten. Dit resulteerde in een positief 
exploitatiesaldo. In 2007 overstijgen de lasten de baten en zal sprake zijn van een negatief 
exploitatiesaldo. 
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Het normvermogen bestaat uit drie delen: een reserve ter dekking van de werkloosheidslasten 
(Sectorreserve), een reserve ter dekking van de ziekengeldlasten (ZW-reserve vangnet) en een 
liquiditeitsreserve. De Sectorreserve bleef in 2006 gelijk aan 2005. In 2007 stijgt de Sectorreserve 
omdat sectoren meer dan in voorgaande jaren ervoor hebben gekozen de reserve te vergroten. Het 
ZW-reserve vangnet nam in 2006 licht toe ten opzichte van 2005. Dit werd veroorzaakt door de 
toename van de ZW-lasten in de afgelopen jaren. Ook in 2007 is sprake van een lichte toename 
van deze reserve. De Liquiditeitsreserve is op nul gezet, omdat de Sectorfondsen gezamenlijk bij 
het ministerie van Financiën worden beheerd. 
 
Het totale vermogen en het dekkingssaldo namen toe in 2006 . In 2007 nemen beide af. 
 

5.5 Prognoses AWf 

 

Ontwikkeling volume en daguitkering AWf 

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 herintredende AO-ers5. 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-trajecten, de bijdrage aan het Rf en de bijdrage aan de Sectorfondsen. 
 
Het totale volume (tabel 5.8) van het AWf daalt in 2006 met 2%. Het volume WW daalt in 2006 
met 13%. Bij het volume ZW is sprake van een toename met 36% en bij de WAZO met 13%. In 
2007 daalt het totale volume met 19%. De daling van het volume WW is even groot. Het 
uitkeringsvolume ZW daalt in 2007 met 23% en het aantal uitkeringsjaren WAZO met 14%. 
 
Tabel 5.8 Ontwikkeling volume en gemiddelde daguitkering AWf 

 2005 2006 2007 
Uitkeringsjaren (x 1.000) 251,4 247,2 199,4 
w.v. WW 179,5 156,9 126,5 
 ZW 39,1 53,2 41,1 
 WAZO 32,8 37,2 31,8 
    
Daguitkering (euro/dag) 58,06 58,96 60,43 
w.v. WW 56,95 58,01 59,11 
 ZW 51,43 52,17 53,61 
 WAZO 72,03 72,66 74,45 

In de optellingen kunnen afrondingsverschillen ontstaan. 
 
De totale gemiddelde daguitkering van het AWf neemt in 2006 met 1,6% toe. De percentages voor 
WW, ZW en WAZO zijn respectievelijk 1,9%, 1,4% en 0,9%. In 2007 bedraagt de groei van de 
totale daguitkering 2,5%. Per groep komt de toename uit op 1,9% voor de WW, 2,8 % voor de ZW 
en 2,5% voor de WAZO. 
 

                                                           
5 Tot 2005 voor rekening van het Rf. Vanaf 2006 komen nieuwe uitkeringen met een no-risk polis ten laste 

van het AWf. 
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Financiële ontwikkeling AWf 

De resultatenrekening van het AWf wordt weergegeven in onderstaande tabel 5.9. 
 
Tabel 5.9 Financieel overzicht AWf (mln. euro) 
 2005 2006 2007 
LASTEN       
Uitkeringslasten       
 Uitkeringen  4.092  4.017  3.281 
 Bijdrage ZVW  -  245  203 
Sociale werkgeverslasten  604  335  268 
Overig       
 Bijdrage Sectorfondsen  104 54  53 
 Bijdrage Rf  199  134  98 
 Toevoeging voorzieningen  75  79  66 
 Re-integratielasten  175  157  130 
 Programmakosten overig  6  8  5 
Uitvoeringskosten  598  606  547 
Totale lasten  5.854 5.634  4.651 
       
BATEN       
Premiebaten  5.422  5.322  5.296 
Overig       
 Rentebaten  171  219  234 
 Overige baten  53  60  50 
Totale baten  5.646  5.600  5.580 
       
SALDO  -208  -34  929 
       
VERMOGENSPOSITIE       
Vermogen  5.793  5.759  6.688 
Liquiditeitsreserve  0  0  0 
Dekkingssaldo  5.793  5.759  6.688 
Reserve dekking werkloosheidslasten*)  1.702  1.752  1.816 
Resterend dekkingssaldo  4.091  4.007  4.872 

In de optellingen kunnen afrondingsverschillen ontstaan. 
*) De reserve dekking werkloosheidslasten wordt jaarlijks vastgesteld bij de premievaststelling. 
 
Lasten 
De totale lasten AWf dalen in 2006 met € 0,2 mld. en in 2007 met € 1,0 mld. 
 
De uitkeringen nemen in 2006 met bijna 2% af en in 2007 met 18%. De uitkeringen zijn inclusief 
overgenomen verplichtingen loondoorbetaling van in betalingsonmacht verkerende werkgevers in 
2006 ad € 219 mln. en in 2007 € 197 mln. Met ingang van 1 januari 2006 is de ZVW ingevoerd. De 
bijdrage ZVW voor het fonds is in deze raming apart opgenomen. Dit in tegenstelling tot 2005 waar 
de ZFW-lasten (€ 201 mln.) nog onder de post sociale werkgeverslasten zijn verantwoord. In 2007 
hangt de afname van de sociale werkgeverslasten (-20%) samen met de daling van de 
uitkeringslasten en de daling van de premiepercentages. 
 
De bijdragen aan de Sectorfondsen zijn in 2007 ongeveer gelijk aan 2006 (zie paragraaf 5.4). De 
bijdrage Rf neemt zowel in 2006 als in 2007 af (zie hoofdstuk 4). Het AWf financiert de lasten in 
verband met re-integratie WW. Voor 2006 heeft het ministerie het budget voor de re-
integratietrajecten WW vastgesteld op € 160 mln. Naar verwachting zal dit budget niet worden 
overschreden. Voor 2007 is het budget vastgesteld op € 130 mln. UWV verwacht op dit budget uit 
te komen. De programmakosten inkoop arbeidsbemiddeling hebben het karakter van een open 
einde regeling waardoor de mogelijkheden tot sturing beperkt zijn. Hierdoor en door de 
onzekerheden in de ramingen is het risico aanwezig dat het budget wordt overschreden. 
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In 2005 is de voorziening dubieuze premievorderingen op sterkte gebracht. Voor 2006 wordt een 
iets grotere dotatie aan de voorziening verwacht. Dit komt door de gerealiseerde afboekingen op 
de voorziening. Voor 2007 wordt een geringe daling van de toevoeging aan de voorziening 
verwacht. De overige programmakosten bevatten in 2006 een renteverrekening met andere 
fondsen over 2005. 
 
Van de uitvoeringskosten AWf wordt in 2006 € 76 mln. besteed aan de uitvoering van de re-
integratie. In 2007 zal dit oplopen naar € 107 mln.6 In hoofdstuk 1 wordt verder aandacht besteed 
aan de uitvoeringskosten. 
 
Baten 
De baten bestaan bijna geheel uit premiebaten. Deze post is het resultaat van de totale 
premieplichtige loonsom en het (vastgestelde) premiepercentage. Het AWf kent een franchise per 
dag. De premie wordt geheven tussen € 58 (de franchise in 2006) en een maximum van € 168 per 
dag. Werkgevers die een arbeidsgehandicapte in dienst nemen, ontvangen hiervoor een korting per 
persoon op de premie. Het totale bedrag aan premiekortingen is in de premieplichtige loonsom 
verwerkt. 
 
De premiebaten in 2006 zijn lager dan in 2005. De daling wordt per saldo veroorzaakt door een 
lagere premieplichtige loonsom (- € 3,2 mld.) en een hoger premiepercentage (0,35 procentpunt). 
Ondanks de toename van het aantal verzekerden en het gemiddelde loon neemt de premieplichtige 
loonsom af als gevolg van de invoering van WALVIS (zie grafiek 5.2). Daarbij komt de franchise 
per tijdvak voor deeltijders hoger uit dan in het in de periode daarvoor geldende dagensysteem. 
Dit betekent een éénmalige daling van de premieplichtige loonsom (trendbreuk). 
 
De premiebaten 2007 zijn berekend op basis van de vastgestelde premie van 8,25%. De premie is 
0,4 procentpunt lager dan in 2006. Ook in 2007 dalen de premiebaten. Dit is het saldo van een 
hogere premieplichtige loonsom en een lager premiepercentage (0,40 procentpunt). De 
premieplichtige loonsom is hoger als gevolg van een toename van het aantal verzekerden en de 
stijging van het gemiddelde loon. 
 
Grafiek 5.2: Premieplichtige loonsom AWf (x € 1 mld.) 
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Saldo op de exploitatierekening en vermogensontwikkeling 
 
Het saldo op de exploitatierekening in 2006 is € 34 mln. negatief. Voor 2007 komen de baten 
€ 929 mln. hoger uit dan de lasten. De dekking werkloosheidslasten bedraagt voor 2007 € 1.816 
mln. Het dekkingssaldo groeit van € 4.007 mln. naar € 4.872 mln. ultimo 2007. Dit bedrag is 
beschikbaar voor verlaging van de premie. 
 

                                                           
6 Hierbij is rekening gehouden met de uitbreiding van de re-integratiecoaches met € 14,3 mln. 
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5.6 Prognoses UfO  

Ontwikkeling volume en daguitkering UfO 

Het UfO financiert uitkeringen aan (ex-)overheidspersoneel voor de WW, ZW, WAZO en vanaf 2007 
ook de WGA-uitkeringen in de eerste 10 jaar aan flexwerkers. De overheidswerkgever is voor de 
WW eigenrisicodrager. Dit houdt in dat de WW-uitkeringen worden betaald uit het UfO en 
rechtstreeks worden verhaald op de overheidswerkgever. 
 
In tabel 5.10 staat de ontwikkeling van het volume en van de gemiddelde daguitkering van de WW, 
ZW en de WAZO. 
 
Tabel 5.10 Ontwikkeling volume en gemiddelde daguitkering UfO 
 2005 2006 2007 
Uitkeringsjaren (x 1.000) 20,9 21,1 19,7 
w.v. WW 11,5 10,6 9,9 
 ZW 2,9 3,4 2,7 
 WAZO 6,6 7,1 7,1 
    
Daguitkering (euro/dag) 75,24 77,50 79,62 
w.v. WW 70,27 71,80 73,72 

 ZW 65,12 68,11 66,76 

 WAZO 88,27 90,47 92,69 

In de optellingen kunnen afrondingsverschillen ontstaan. 
 
Het totale aantal uitkeringsjaren stijgt licht in 2006 en neemt af in 2007. Dit is het saldo van een 
daling bij de WW en toenames bij ZW en WAZO. Het volume ZW en WAZO neemt in 2006 toe en 
vervolgens in 2007 weer af.  
 
De totale gemiddelde daguitkering neemt in 2006 toe met 3,0%. De stijging voor 2007 komt uit op 
2,7%. De WW en WAZO nemen toe in 2006 met respectievelijk 2,2% en 2,5%. Voor 2007 komt de 
stijging uit op 2,7% en 2,5%. Vanaf 1 oktober 2006 ontstaat bij de WW het recht op een 
basisuitkering van 2 maanden 75% en daarna 1 maand 70% van het laatst verdiende loon. Deze 
wijziging heeft een opwaarts effect op de gemiddelde daguitkering voor 2007. Bij de ZW stijgt de 
gemiddelde daguitkering in 2006 met 4,6%. In 2007 is sprake van een daling met 2,0%. 
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Financiële ontwikkeling UfO 

In tabel 5.11 staat het financiële overzicht van het UfO voor de jaren 2005, 2006 en 2007. Via de 
werkgeverspremie worden de uitkeringslasten ZW en WAZO, de uitvoeringskosten, de bijdragen 
aan het Rf en de overige kosten gefinancierd. De WW lasten worden op de overheidswerkgevers 
verhaald7. 
 
Tabel 5.11 Financieel overzicht UfO (mln. euro) 

 2005 2006 2007 
LASTEN       
Uitkeringslasten       
 Uitkeringen  397  424  408 
 Bijdrage ZVW  -  25  24 
Sociale werkgeverslasten  31  25  25 
Overig       
 Bijdrage Rf  22  13  10 
 Programmakosten overig  2  1  1 
Uitvoeringskosten  41  36  34 
Totale lasten  493  526  502 
       
BATEN       
Premiebaten  297  294  294 
Overig       
 Verhaal ex art 97b WW  213  222  213 
 Rentebaten  0  8  4 
 Overige baten  10  0  0 
Totale baten  521  525  511 
       
SALDO  28  -1  10 
       
VERMOGENSPOSITIE       
Vermogen  250  249  259 
Liquiditeitsreserve  24  24  24 
Dekkingssaldo  226  225  235 

In de optellingen kunnen afrondingsverschillen ontstaan. 
 
Lasten 
De post uitkeringslasten omvat zowel de ZW-, WAZO- als de WW-uitkeringen aan 
overheidspersoneel. De uitkeringslasten stijgen in 2006 met 7%. In 2007 is sprake van een daling 
met 4% van de uitkeringslasten die samenhangt met de afname van het aantal 
uitkeringsgerechtigden. In de uitkeringslasten zit voor 2007 het bedrag aan WGA-vangnetlasten 
van € 1 mln. opgesloten.  Met ingang van 2006 is de Ziekenfondswet (ZFW) afgeschaft en de 
Zorgverzekeringswet (ZVW) geïntroduceerd. De bijdrage ZVW worden apart gepresenteerd. De 
sociale werkgeverslasten nemen vanaf 2006 af met de ZFW-lasten. Het bedrag aan ZVW–bijdrage 
is veel groter dan de vroegere ZFW-lasten. Dit komt doordat iedere UfO-uitkeringsgerechtigde voor 
de ZVW is verzekerd. Dit was niet het geval voor de ZFW. 
Uit de UfO-premie worden de uitvoeringskosten voor de ZW, WAZO en WW betaald. In hoofdstuk 1 
wordt ingegaan op de toedeling van de uitvoeringskosten naar fonds. De bijdrage aan het Rf daalt 
vanaf 2006 fors ten opzichte van 2005. De re-integratielasten voor de WW worden direct betaald 
door de werkgevers en zijn niet zichtbaar in het financiële overzicht. Vanaf 2006 is vanwege dit 
eigenrisicodragerschap de UfO-premie met 0,02 procentpunt verlaagd. 
 

                                                           
7 zie de post “verhaal ex art 97b” bij de baten. 
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Baten 
De UfO-premie is bedoeld om alle premiegefinancierde regelingen te bekostigen. Voor 2006 is de 
UfO-premie vastgesteld op 0,78% en de premie voor eigenrisicodragers ZW op 0,72%. Voor 2007 
treedt geen wijziging op in deze premiepercentages. De premieplichtige loonsom komt in 2006 uit 
op € 32,0 mld. De verwachting voor 2007 is € 32,5 mld. De premieplichtige loonsom stijgt in 2006 
en 2007 door de toename van het aantal verzekerden. Dit houdt verband met de economische 
ontwikkeling. Daarnaast is de stijging van het gemiddelde loon van invloed. 
 
Grafiek 5.3: Premieplichtige loonsom UfO (x € 1 mld.) 
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Onder de premiebaten zijn ook opgenomen de WW-premies die geheven worden over WAO-
uitkeringen aan (ex-)overheidswerknemers. De premiebaten komen voor 2006 uit op € 44 mln. en 
voor 2007 op € 39 mln. De rentebaten in 2006 bevatten ook rentebaten over 2005. 
 
Saldo op de exploitatierekening en vermogensontwikkeling 
 
Voor 2006 wordt rekening gehouden met een klein negatief saldo van lasten en baten. Het 
overschot op de resultatenrekening voor 2007 wordt geraamd op € 10 mln. Het vermogen ultimo 
2007 groeit naar € 259 mln. Na aftrek van de liquiditeitsreserve is € 235 mln. beschikbaar voor 
verlaging van de premie. 
 

5.7 Ramingsbijstellingen 

In bijlage 3 is voor de ramingsjaren een nadere uitsplitsing van de bijstellingen per fonds 
opgenomen. Daar worden ook toelichtingen bijgegeven. Hieronder volgt een kort overzicht van de 
bijstellingen. 
 
Bijstellingen 2006 
 
Tabel 5.12 geeft de bijstellingen voor de Sectorfondsen over 2006 ten opzichte van de Oktobernota 
2006. De totale lasten met € 32 mln. naar boven bijgesteld. Deze bijstelling is te wijten aan hogere 
uitkeringslasten dan aanvankelijk geraamd. De totale baten zijn niet bijgesteld. Het saldo van de 
baten en lasten is hierdoor €32 mln. lager dan in de Oktobernota werd geraamd. 
 
Tabel 5.12 Bijstellingen Sfn 2006 (mln. euro) 
Saldo raming oktober 2006  184 
Af: hogere lasten -32  
Af/Bij: lagere/hogere baten 0  
Saldo raming januari 2007  152 

 
Het saldo van baten en lasten AWf komt € 267 mln. lager uit dan in oktober geraamd. Dit is het 
saldo van sterk tegenvallende lasten en licht meevallende baten (tabel 5.13). De lasten komen  
€ 274 mln. hoger uit dan in de oktobernota geraamd. De uitkeringen inclusief bijkomende kosten 
(ZVW en sociale werkgeverslasten) zijn fors naar boven bijgesteld. Bij de uikeringen is sprake van 
meer lasten bij de WW (inclusief overgenomen verplichtingen). De realisaties tot en met oktober 
komen voor het fonds iets hoger uit. Vooral bij de ZW en WAZO is de raming voor het AWf fors 
naar boven bijgesteld. In paragraaf 5.2 en 5.3 is al aandacht gevraagd voor mogelijke oorzaken. 
Daarnaast komen de bijdragen aan het Rf en de toevoeging aan de voorziening tegen verlies op 
premievorderingen hoger uit. Daar staat tegen over dat de reintegratielasten van het fonds mee 
vallen. Aan de batenkant wordt gerekend op meer renteopbrengsten in 2006 dan in oktober 
geraamd. 
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Tabel 5.13 Bijstellingen AWf 2006 (mln. euro) 
Saldo raming oktober 2006  233 
Af: hogere lasten -274  
Bij: hogere baten 6  
Saldo raming januari 2007  -34 

 
De bijstelling van het saldo van baten en lasten voor het Ufo komt uit op € 20 mln. De lasten 
komen hoger uit en de baten lager. De uitkeringlasten inclusief bijkomende kosten en de bijdrage 
Rf komen hoger uit. De lagere baten komen voor rekening van het verhaal op overheidswerkgevers 
van de uitkeringslasten WW. 
 
Tabel 5.14 Bijstellingen UfO 2006 (mln. euro) 
Saldo raming oktober 2006  19 
Af: hogere lasten -18  
Af: lagere baten -2  
Saldo raming januari 2007  -1 

 
 
Bijstellingen 2007 
 
In 2007 komt het saldo van baten en lasten voor het AWf € 576 mln. hoger uit dan de raming in 
oktober. De bijstelling van de lasten met € 124 mln. is de resultante van hogere uitkeringslasten 
met bijkomende kosten, bijdrage Sfn, bijdrage Rf en uitvoeringskosten. De veel grotere batenpost 
komt voor rekening van de premieopbrengsten. Het vastgestelde premiepercentage is 1,1 
procentpunt hoger dan in het percentage waarmee in oktober gerekend is. Daarnaast valt een 
meevaller te noteren bij de afdracht van premie van de Sectorfondsen. 
 
Tabel 5.15 Bijstellingen AWf 2007 (mln. euro) 
Saldo raming oktober 2006  353 
Af: hogere lasten -124  
Bij: hogere baten 700  
Saldo raming januari 2007  929 

 
In tabel 5.16 staan de bijstellingen voor 2007 van het UfO ten opzichte van de Oktobernota. Het 
saldo van baten en lasten komt € 13 mln. lager uit. De uitkeringslasten met bijkomende kosten, de 
bijdrage Rf en de uitvoeringskosten komen hoger dan in oktober uit. Bij de baten is sprake van een 
hoger verhaal WW op overheidswerkgevers. 
 
Tabel 5.16 Bijstellingen UfO 2007 (mln. euro) 
Saldo raming oktober 2006  23 
Af: hogere lasten -17  
Bij: hogere baten 3  
Saldo raming januari 2007  10 

 

5.8 Onzekerheden 

Ramingen WW gaan altijd gepaard met onzekerheden in verband met conjuncturele 
ontwikkelingen. Daarnaast zijn inhoud en invoeringstijdstip van wetsvoorstellen onzeker. Een 
aantal onderdelen van de wet Wijziging WW-stelsel wordt op een later tijdstip ingevoerd. 
 
In dit hoofdstuk is eerder aangegeven dat de ramingen ZW en WAZO voor 2006 en 2007 met extra 
onzekerheden zijn omgeven. De precieze oorzaak van de forse toename in 2006 en de mogelijke 
doorwerking daarvan naar 2007 zijn nog niet duidelijk. In deze raming is voor 2007 uitgegaan van 
een beperkte doorwerking van de stijging. 
 
De raming van de inkoop arbeidsbemiddeling kent als gevolg van de vele ontwikkelingen die er 
gaande zijn en de financieringssystematiek zoals ‘no cure no pay’ en de invoering van de re-
integratiecoach een groter mate van onzekerheid. Gegeven ook de beperkte sturing op 
programmakosten, treedt hierdoor het risico op van overschrijding van het re-integratiebudget 
WW. 
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De TW in hoofdlijnen 
 
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). 

 
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. 
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6 Prognoses Tf 2006-2007 

6.1 Prognoses Tf 

In dit hoofdstuk worden de prognoses van het Toeslagenfonds (Tf) voor de periode 2005-2007 
weergegeven. Het Tf verstrekt toeslagen op een uitkering van de moederwetten WAO, WIA, WAZ, 
Wajong, WW, ZW (1e en 2e ziektejaar), 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. 
 
Met ingang van 2005 verloopt de financiering van de Tijdelijke Regeling Inkomensgevolgen 
herbeoordeelde arbeidsongeschikten (TRI) via het Tf. In de financiële paragraaf wordt hier 
aandacht aan besteed. 
 
Tabellen 6.1 en 6.2 geven een overzicht van de ontwikkeling van het aantal uitkeringsjaren en de 
gemiddelde toeslag per uitkeringsdag. Naast de toeslagen die voortvloeien uit de genoemde wetten 
wordt tevens ingegaan op de Bia- en TRI-uitkeringen. 
 
De financiële ontwikkeling van de bij het Tf verantwoorde lasten staat in tabel 6.3. 
In paragraaf 6.2 worden de ramingsbijstellingen ten opzichte van de oktoberraming weergegeven. 
In bijlage 5 zijn de uitgebreide geraamde Tf-lasten 2006 en 2007 opgenomen. 
 
In de oktobernota 2006 werd aangenomen dat de zgn. Kopjesregeling per 1 juli 2007 bij de TW zou 
worden ondergebracht. In de uitvoeringstoets heeft UWV aangegeven de regeling niet voor 2008 te 
kunnen invoeren. Dit wil zeggen dat de Kopjesregeling in de raming 2007 niet voor rekening van 
het Tf is gebracht. 
 

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 6 maanden een terugval in inkomen op, wanneer deze teruggang het gevolg 
is van de per 1 oktober 2004 aangepaste herbeoordelingscriteria (aSB). Het volume zal in lijn met 
de ontwikkeling van het aantal herbeoordelingen afnemen. De herbeoordelingsoperatie dient 1 april 
2008 te zijn afgerond. Tot ruim na 2007 zullen aanvragen voor een TRI-uitkering worden 
ingediend. 
 
Toeslagen 
De volumeontwikkelingen van de toeslagen volgen de ontwikkelingen bij de moederwetten. Het 
volume van WAO neemt af als gevolg 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 derhalve ook de uitkeringen TW. 
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Tabel 6.1 Uitkeringsjaren Bia, TRI en Toeslagenwet (x 1.000) 
 2005 2006 2007 
Bia  0,8  0,7  0,6 
TRI  1,3  2,4  2,4 
TW  98,6  88,1  77,9 
w.v. WAO 53,7  47,0  42,4  

 WIA   0,6  2,1  

 WAZ 6,5  5,0  4,5  

 Wajong 5,4  5,8  6,0  

 WW 29,0  25,0  19,0  

 ZW 3,8  4,5  3,7  

 Bia 0,2  0,2  0,2  

 Wamil 0,0  0,0  0,0  

In de optelling kunnen afrondingsverschillen ontstaan. 

 

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 relatief 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. 
 
De daguitkering van de WAO/WIA en WAZ neemt in 2006 aanzienlijk toe. Dit is het gevolg van het 
met ingang van 2006 afschaffen van de tweede maximeringsbepaling (zie ook het kader ‘TW in 
hoofdlijnen’). De tweede maximeringsbepaling hield in dat de toeslag niet meer dan 30% (voor 
gehuwden), 27% (voor een alleenstaande met kind) of 21% (voor alleenstaanden) van het 
minimumloon mag bedragen. 
 
Tabel 6.2 Gemiddelde daguitkering Bia en TRI en gemiddelde TW-toeslag (euro/dag) 

 2005 2006 2007 
Daguitkering Bia  24,00  24,50  24,68 
Daguitkering TRI  19,13  17,45  17,90 
Toeslag TW  10,83  13,29  13,54 
w.v. WAO/WIA 9,79  13,38  13,48  

 WAZ 17,02  24,39  24,59  

 Wajong 14,42  15,25  15,33  

 WW 10,58  10,68  10,84  

 ZW 11,58  11,82  11,70  

 Bia 12,00  12,00  12,09  

 Wamil 10,00  10,00  10,08  
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Financiële ontwikkeling 

De ontwikkelingen die in de vorige paragraaf zijn beschreven bepalen in belangrijke mate de 
financiële ontwikkeling van het Tf. De toeslaglasten volgen uit het volume en de gemiddelde 
toeslag per dag. Een overzicht van de lasten voor het Tf staat in tabel 6.3. In 2006 nemen de 
totale lasten per saldo toe. De belangrijkste verklaring hiervoor is de ontwikkeling van de 
gemiddelde daguitkering bij de WAO en WAZ als gevolg van de afschaffing van de tweede 
maximeringsregeling. Ondanks de afname van het volume nemen daardoor de totale lasten van 
toeslagen gerelateerd aan de WAO en WAZ toe. Een andere verklaring is dat de TRI-uitkeringen in 
2006 ten opzichte van 2005 toenemen als gevolg van overloop vanuit 2005 naar 2006. Voor 2005, 
het jaar van invoering, ontbrak een dergelijke overloop. De TRI-uitkeringen nemen eveneens toe 
als gevolg van het feit dat de TRI-regeling met ingang 1 juli 2005 werd uitgebreid met verlenging 
van de duur in verband met scholing1. 
 
Een onvoorzien effect van de WIA is dat alleenstaanden met een IOAW-uitkering onder het sociaal 
minimum uitkomen. Betrokkenen hebben in september 2006 en eenmalige TRIT-uitkering2 
ontvangen ter compensatie. De totale lasten bedragen € 6,6 mln. In de lastenraming 2007 is met 
eenzelfde bedrag rekening gehouden.  
 
De uitvoeringskosten hebben met ingang van 2006 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. 
 
Tabel 6.3 Financieel overzicht Tf (mln. euro) 
 2005 2006 2007 
Uitkeringslasten       
 Bia-uitkeringen  4,6  4,1  4,0 
 TRI-uitkeringen  9,2  17,1  17,0 
       
 Toeslagen TW  274,2  307,3  282,0 
 w.v. WAO/WIA 149,2  187,1  176,4  

  WAZ 13,0  11,8  10,7  

  Wajong 18,4  20,7  21,3  

  WW 82,3  73,4  59,1  

  ZW 11,6  13,9  14,0  

  Bia 0,4  0,4  0,4  

  Wamil 0,0  0,1  0,1  

        
 Vakantiegeld  20,9  21,2  20,5 
        
 Bijdrage ZVW    21,9  21,0 
       
Sociale werkgeverslasten  43,6  23,1  17,5 
       
Overig  0,8  0,0  0,0 
 Toevoeging voorziening 1,5      
 Programmakosten overig -0,7      
       
Uitvoeringskosten  10,2  3,0  3,0 
Totale lasten  363,4  397,7  365,0 
In de optellingen kunnen afrondingsverschillen ontstaan. 
 

                                                 
1 Besluit Wijziging Tijdelijke regeling inkomensvoorziening herbeoordeelde arbeidsongeschikten. 

2 TRIT is Tijdelijke Regeling Inkomensgevolgen overgang IOAW naar TW. 
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6.2 Ramingsbijstellingen 

 
De lasten 2006 wijken nauwelijks af van de raming zoals gepresenteerd in de oktobernota 2006. 
 
Tabel 6.4 Bijstellingen Tf 2006 (mln. euro) 
Lasten raming oktober 2006  397,1 
Bij: hogere lasten 0,6  
Lasten raming januari 2007  397,7 
 
 
De effecten van het opnemen van de Kopjesregeling in de Toeslagenwet zijn in deze nota ten 
opzichte van de Oktobernota teruggedraaid. In totaal was € 88,8 mln. extra opgenomen. Daarin 
was begrepen een bedrag van € 6,6 mln. met betrekking tot TRIT. Per saldo leidt de factor 
Kopjesregeling voor 2007 tot € 82,2 mln. lagere lasten. Hogere lasten worden geraamd voor 
toeslagen op WAO/WIA- en ZW-uitkeringen. 
 
Tabel 6.5 Bijstellingen Tf 2007 (mln. euro) 
Lasten raming oktober 2006  442,6 
Af: lagere lasten - 77,6  
Lasten raming januari 2007  365,0 
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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. In 2005 is er niet gekoppeld. In 
2006 en 2007 wordt er wel gekoppeld. Het CPB raamt in de MEV 2007 een contractloonstijging van 
0,62% op 1 januari 2006 en 0,94% op 1 juli 2006. Voor 2007 wordt een contractloonstijging 
verwacht van 1,26% op 1 januari 2007 en van 0,97% op 1 juli 2007. 
 
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 zal 
gefaseerd worden ingevoerd vanaf 1 januari 2005. 
 
Invoering Zorgverzekeringswet (ZVW) 
 
In de nieuwe wet is het onderscheid tussen ziekenfondsverzekerden en particulierverzekerden in de 
gezondheidszorg verdwenen. Alle Nederlanders zijn verzekerd met uitzondering van militairen en 
gemoedsbezwaarden. De verzekerde betaalt een nominale premie aan de ziektekostenverzekeraar 
en daarnaast wordt een procentuele bijdrage ingehouden op het loon van de verzekerde. Voor de 
fondsen betekent dit dat alle uitkeringen in plaats van slechts de uitkeringen aan 
ziekenfondsverzekerden volledig belast worden met de nominale premie. De wet is ingevoerd op 1 
januari 2006. 
 
Arbeidsongeschiktheidsfondsen 
 
Hoogte IVA-uitkeringen vanaf 1 januari 2006 
 
De hoogte van de IVA-uitkeringen worden met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2006 
verhoogd van 70% naar 75% van het dagloon. Door het kabinet is besloten deze beslissing 
vervroegd te nemen.  
Aanvankelijk was deze verhoging gekoppeld aan twee voorwaarden. Ten eerste mocht in de 
instroom in 2006 maximaal 25.000 bedragen. De vaststelling hiervan zou plaatsvinden in augustus 
2007. Ten tweede moesten de in de Stichting van de Arbeid vertegenwoordigde centrale 
organisaties in CAO’s tot uitdrukking brengen dat het totaal aan uit te keren ziekengeld in twee 
jaar aan zieke werknemers beperkt is tot maximaal 170% van het laatst verdiende loon.  
Uit de laatste prognoses blijkt dat de instroom in 2006 beneden de 25.000 blijft. Wat betreft de 
tweede voorwaarde is het kabinet van oordeel dat hier in voldoende mate aan tegemoet is 
gekomen. 
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Afschaffing Pemba 
 
Onder dezelfde voorwaarden als bij bovenstaand punt wordt de Pemba-systematiek voor alle 
werkgevers afgeschaft. Als gevolg hiervan spelen in de berekening van de individuele 
gedifferentieerde premies WAO de arbeidsongeschiktheidslasten uit de jaren 2006 en later geen rol 
meer, waardoor er voor alle werkgevers een uniforme premie resteert in de premiejaren 2008 en 
2009. 
 
Afschaffing re-integratie-uitkeringen 
 
De re-integratie-uitkeringen bij proefplaatsing en scholing zijn per 1 januari 2005 afgeschaft. De 
arbeidsgehandicapten krijgen na de afschaffing van de re-integratie-uitkeringen een WW-uitkering 
tijdens hun proefplaatsing of scholing. 
 
Afschaffing mogelijkheid om achteraf nog (her)plaatsingssubsidies aan te vragen 
 
Per 1 januari 2002 is de mogelijkheid om (her)plaatsingssubsidies aan te vragen afgeschaft. Als 
uitzondering daarop bleef het nog wel mogelijk om achteraf (her)plaatsingssubsidies aan te vragen 
voor werknemers die voor 1 januari 2002 zijn geplaatst. Per 1 juli 2005 is deze uitzondering komen 
te vervallen en worden er geen (her)plaatsingssubsidies meer verstrekt. 
 
 Tijdelijke regeling inkomensgevolgen herbeoordeelde arbeidsongeschikten (TRI) 
 
De TRI verstrekt tijdelijk een uitkering gedurende maximaal zes maanden zodat 
arbeidsongeschikten die een lager arbeidsongeschikheidspercentage 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. 
 
Uitbreiding no-riskpolis voor jonggehandicapten 
 
De no-riskpolis is voor jonggehandicapten uitgebreid. De no-riskpolis is uitgebreid van vijf jaar 
naar het gehele arbeidzame leven. De uitbreiding is ingegaan op 1 mei 2005. 
 
Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen (WIA) 
 
De Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen (WIA) voorziet in een geheel nieuwe 
arbeidsongeschiktheidsverzekering. De WIA bestaat uit de Regeling Inkomensvoorziening Volledig 
Arbeidsongeschikten (IVA) en Regeling Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschiktheid (WGA). De 
IVA is een regeling voor volledig en duurzaam arbeidsongeschikten (80-100%). De WGA is een 
regeling voor werknemers die tussen 35% en 100% arbeidsongeschikt zijn (niet duurzaam). Zij 
komen in aanmerking voor een loonaanvullingsregeling. Werkgevers kunnen kiezen of ze het risico 
van gedeeltelijke arbeidsgeschiktheid zelf dragen, onderbrengen bij een verzekeraar of 
onderbrengen bij UWV. Bij een arbeidsongeschiktheid minder dan 35% blijft de werknemer in 
dienst bij de werkgever. De WAO blijft bestaan maar kent geen instroom meer vanaf 2006. De WIA 
is ingegaan op 29 december 2005. 
 
Ook de financiering verandert. Vanaf 29 december 2005 worden alle nieuwe uitkeringen 
gefinancierd via het Aof en vanaf 1 januari 2007 ook via de nieuwe Werkhervattingskas (Whk). De 
Whk is het fonds waaruit de WGA-uitkeringen worden gefinancierd. 
 
Alle nieuwe uitkeringen, subsidies en voorzieningen met betrekking tot re-integratie worden 
gefinancierd via het Aof, AfJ, AWf en vanaf 1 januari 2007 ook via de Whk. Het Rf blijft nog vier 
jaar bestaan (tot 1 januari 2010) 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 heeft 
vanaf 2006 betrekking op bestaande WAO-ers, Jonggehandicapten en WGA-ers. De re-integratie 
van arbeidsongeschikten waarvan de werkgever eigenrisicodrager is voor de WGA worden niet 
gefinancierd vanuit het Aof en de Whk, maar door de werkgever zelf. 
Toeslag Wajonggerechtigden 
 
Bij de invoering van de Zorgverzekeringswet en de Wet op de Zorgtoeslag per 1 januari 2006 is 
gebleken, dat de inkomenseffecten voor Wajong uitkeringsgerechtigden onder de 23 jaar groter 
zijn dan voor Wajong uitkeringsgerechtigden van 23 jaar of ouder. Dit wordt veroorzaakt doordat 
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Wajong uitkeringsgerechtigden onder de 23 jaar een uitkering ontvangen die gekoppeld is aan het 
voor hen geldende wettelijke minimumjeugdloon, terwijl de zorgtoeslag gebaseerd is op het 
wettelijke minimumloon. 
Met de Regeling Tegemoetkoming Wajong-ers wordt beoogd de negatieve inkomenseffecten voor 
Wajong uitkeringsgerechtigden onder de 23 jaar ingaande 1 januari 2006 te compenseren door de 
bruto Wajong-uitkering maandelijks te verhogen met een bruto tegemoetkoming zorgtoeslag. De 
hoogte van de tegemoetkoming is een vast bedrag, afhankelijk van de leeftijd. De regeling is per 1 
januari 2006 in werking getreden. 
 
Toeslagenwet 
 
Met ingang van 2006 is voor nieuwe toeslaggerechtigden een van de maximeringbepalingen in de 
toeslagenwet geschrapt, namelijk dat de toeslag niet meer dan 30%(voor gehuwden, 27% voor 
een alleenstaande met kind) of 21% (voor alleenstaanden) van het minimumloon mag bedragen. 
 
Reparatie onvoorzien effect WIA 
 
Een onvoorzien effect van de WIA is dat alleenstaande gedeeltelijk arbeidsongeschikten met een 
IOAW- of IOAZ-uitkering of gedeeltelijk arbeidsongeschikten met een inkomen beneden het sociaal 
minimum voor het verschil in het bruto-nettotraject tussen IOAW en de Toeslagenwet niet 
voldoende konden worden gecompenseerd door de Kopjesregeling. De Minister van Sociale Zaken 
en Werkgelegenheid heeft toegezegd dat betrokkenen in september 2006 een eenmalige uitkering 
zullen ontvangen. Deze uitkering valt onder de Toeslagenwet. Voor 2007 en volgende jaren zal de 
Minister vóór 1 juli a.s. een structurele oplossing aanbieden. 
 
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 ten minste 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 treedt in werking op 1 oktober 2006. 
 
Het laten doorlopen van de WW-uitkering bij ziekte tijdens werkloosheid gedurende de eerste 13 
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. De ingangsdatum van dit onderdeel wordt 1 mei 
2007. 
 
Maximering ziekengeldlasten voor het Sectorfonds Uitzendsector 
 
Met ingang van 1 januari 2004 is de Wet Verlenging Loondoorbetalingsverplichting bij Ziekte (VLZ) 
van kracht geworden. Deze wet verlengt de loondoorbetalingsperiode van een zieke werknemer 
van één naar twee jaar. Ook voor de sector Uitzendbedrijven is deze wet van toepassing. 
Aangezien deze sector een beperkte invloed heeft op de arbeidssituatie van de inlener maar wel 
financieel verantwoordelijk is voor zieke uitzendkrachten, zijn de ZW-lasten in deze sector beperkt 
tot 75%. De overige 25% wordt betaald middels een bijdrage van het AWf aan de sector 
Uitzendbedrijven. De maatregel is op 1 januari 2005 ingegaan. 
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Van fictief naar feitelijk arbeidsverleden bij de WW 
 
Bij de WW is met ingang van 1 januari 2005 de Wet op het Feitelijk arbeidsverleden van kracht 
geworden. Kern van deze wet is dat de sinds 1998 gewerkte jaren meetellen bij de berekening van 
de uitkeringsduur. Van de jaren vóór 1998 blijft leeftijd gelden als criterium voor de vaststelling 
van de uitkeringsduur. Geleidelijk aan zal het fictieve arbeidsverleden worden vervangen door het 
feitelijke arbeidsverleden. 
 
Vrijstelling sollicitatieplicht bij vrijwilligerswerk of mantelzorg 
 
Volgens de regeling krijgen werklozen die 57,5 jaar of ouder zijn, 3 jaar of langer werkloos zijn en 
minstens 20 uur per week gedurende minimaal 3 maanden als vrijwilliger en/of mantelzorger actief 
zijn vrijstelling van sollicitatieplicht. De regeling is op 1 juli 2005 ingegaan. 
 
Kinderopvang 
 
Ouders die werkloos worden hebben nog gedurende 6 maanden recht op een tegemoetkoming in 
de kosten van kinderopvang. In de oude regeling gold de tegemoetkoming tot het einde van jaar 
waarin men werkloos werd. Dit was nadelig voor mensen die aan het einde van het jaar werkloos 
werden. 
 
Cyclische werkloosheid en premiedifferentiatie in het sectorfonds 
 
Om de cyclische werkloosheid tegen te gaan is met ingang van 1 januari 2006 in een aantal 
sectoren een premiedifferentiatie voor het sectorfonds ingevoerd. Cyclische werkloosheid ontstaat 
wanneer een werknemer bij dezelfde werkgever herhaaldelijk werkloos wordt. Werkgevers die 
personeel in dienst nemen met een contractduur korter dan een jaar, zullen naar verhouding meer 
premie gaan betalen dan werkgevers die personeel met een langere contractduur aantrekken. De 
premiedifferentiatie geldt binnen het agrarisch bedrijf, het bouwbedrijf, de culturele instellingen, de 
horeca algemeen en het schildersbedrijf. Naast deze sectoren vindt er ook premiedifferentiatie 
plaats in de grafische industrie en de uitzendsector. 
 
Werkgeversbijdrage kinderopvang 
 
De werkgeversbijdrage voor kinderopvang wordt per 1-1-2007 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. Omdat de 
opbrengsten van deze extra premie direct worden overgedragen en dus niet ten goede komen aan 
het fonds, zijn deze buiten beschouwing gelaten. 
 
 
Onzeker beleid 
 
Werkloosheidsfondsen 
 
Inkomensvoorziening Oudere Werknemers(IOW) 
 
Voor oudere werknemers die na afloop van de WW nog steeds werkloos zijn, volgt een speciale 
uitkering op grond van de Inkomensvoorziening Oudere Werklozen (IOW). Deze ligt op 
bijstandsniveau. Degenen die na hun 50-ste werkloos worden, hoeven niet eerst hun vermogen 
aan te spreken om voor de uitkering in aanmerking te komen. Als de eerste werkloosheidsdag na 
de 60-ste verjaardag valt, wordt ook niet gekeken naar het inkomen van de partner. Mede in het 
perspectief van komende ontwikkelingen op de arbeidsmarkt en de aankomende vergrijzing stemt 
het kabinet ermee in dat de IOW als een tijdelijk arrangement dient te worden gezien. Daarvoor zal 
het kabinet in de regeling een horizonbepaling opnemen, waarbij de regeling eindigt in 2011. 
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Bijlage 2  Premies 

Tabel 1 Rekenpremies1) per 1 januari 2006 en 2007  
 2006 2007 
 Wg Wn Wg Wn 
Premiepercentages 
- AOW  17,90  17,90 
- AWBZ  12,55  12,00 
- ANW  1,25  1,25 
- WAO – Aof 5,40  5,15  
- WAO – Aok 0,98  0,48  
- WIA  – Whk    0,75  
- WW – Sfn2) 1,75  1,51  
- WW – AWf 3,45 5,20 3,85 4,40 
- WW – UfO 0,78  0,78  
- ZVW 6,50 6,50 6,50 6,50 

 
Franchise AWf (euro per dag) 58 58 60 60 

 
Maximum premie-inkomensgrens WNVZ (euro per dag) 168 168 172,48 172,48 
1) Premies waarmee de sociale lasten worden berekend. 
2) Vervangende sectorpremie over uitkeringen. 
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Tabel 2 Premiepercentages sectorfondsen  
sector       2006 20071) 20071) 
           ERD ZW 

1 Agrarisch bedrijf    1,92 1,29 0,88 
2 Tabakverwerkende industrie    0,95 1,50 1,36 
3 Bouwbedrijf    1,20 0,30 0,30 
4 Baggerbedrijf    0,00 0,00 0,00 
5 Hout en emballage ind., houtwaren- en borstel ind.    1,64 0,97 0,60 
6 Timmerindustrie    1,11 0,18 0,00 
7 Meubel- en orgelbouw industrie    2,34 1,96 1,40 
8 Groothandel hout, zagerijen, schaverijen en houtber    0,75 0,45 0,26 
9 Grafische industrie    2,67 1,80 1,43 

10 Metaalindustrie    1,00 0,75 0,57 
11 Electrotechnische industrie    1,00 0,75 0,64 
12 Metaalnijverheid    1,18 0,86 0,52 
13 Bakkerijen    1,87 1,08 0,60 
14 Suikerverwerkende industrie    1,20 0,41 0,12 
15 Slagersbedrijven    2,99 3,12 2,34 
16 Slagers overig    2,30 2,14 1,47 
17 Detaihandel en ambachten    2,49 1,42 0,89 
18 Reiniging    2,47 1,57 0,63 
19 Grootwinkelbedrijf    1,53 0,71 0,35 
20 Havenbedrijven    0,94 0,62 0,36 
21 Havenclassificeerders    1,46 1,00 0,42 
22 Binnenscheepvaart    1,66 0,76 0,31 
23 Visserij    0,98 4,30 4,07 
24 Koopvaardij    0,70 0,26 0,07 
25 Vervoer KLM    0,21 0,00 0,00 
26 Vervoer NS    0,52 0,31 0,23 
27 Vervoer KPN    0,47 0,24 0,12 
28 Taxi- en ambulancevervoer    2,79 2,44 1,36 
29 Openbaar vervoer    0,58 0,07 0,00 
30 Besloten busvervoer    2,88 1,31 0,68 
31 Overig personenvervoer te land en in de lucht    2,82 2,82 2,51 
32 Overig goederenvervoer te land en in de lucht    1,27 0,98 0,46 
33 Horeca algemeen    2,52 1,49 0,97 
34 Horeca catering    1,49 0,71 0,31 
35 Gezondheid, geestelijke en maatschappelijke belangen    0,91 0,62 0,40 
38 Banken    0,57 0,56 0,47 
39 Verzekeringswezen    0,74 0,60 0,49 
40 Uitgeverij    1,32 1,10 0,85 
41 Groothandel I    1,17 0,69 0,48 
42 Groothandel II    1,53 0,94 0,63 
43 Zakelijke dienstverlening I    0,92 0,36 0,22 
44 Zakelijke dienstverlening II    0,94 0,58 0,33 
45 Zakelijke dienstverlening III    1,35 0,76 0,52 
46 Zuivelindustrie    1,57 0,35 0,19 
47 Textielindustrie    2,01 0,95 0,54 
48 Steen-, cement-, glas- en keramische industrie    1,20 0,70 0,45 
49 Chemische industrie    1,00 0,63 0,47 
50 Voedingsindustrie    1,22 0,89 0,62 
51 Algemene industrie    1,02 0,45 0,28 
52 Uitzendbedrijven    7,68 5,61 1,82 
53 Bewakingsondernemingen    2,50 1,15 0,67 
54 Culturele instellingen    2,75 2,18 1,85 
55 Overige takken van bedrijf en beroep    1,48 1,05 0,67 
56 Schildersbedrijf    3,80 2,67 2,05 
57 Stukadoorsbedrijf    2,00 1,00 0,33 
58 Dakdekkersbedrijf    4,00 3,25 2,32 
59 Mortelbedrijf   0,73 0,38 0,22 
60 Steenhouwersbedrijf    0,60 0,70 0,26 

61t/m67 Overheid    2,09 1,61 0,00 
68 Railbouw     0,00 0,00 0,00 
69 Telecommunicatie     1,00 0,48 0,32 

 
1) excl. premie werkgeversbijdrage kinderopvang (0,28%)                                                                                                                                 
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Tabel 3 Sectorpremies per premiegroep  
Sector   2006 20071) 20071) 

       ERD ZW 
1  Agrarisch bedrijf       
  Kort 12,00 9,25 6,36 
  Lang  0,80 0,20 0,13 
  Gemiddeld  1,92 1,29 0,88 
3  Bouwbedrijf       
  Kort 8,70 1,25 1,25 
  Lang 0,81 0,25 0,25 
  Gemiddeld 1,20 0,30 0,30 
9  Grafische industrie       
  Grafisch exclusief fotografen 2,45 1,72 1,36 
  Fotografen 7,53 4,14 3,30 
  Gemiddeld 2,67 1,80 1,43 
33 Horeca Algemeen       
  Kort 9,33 3,63 3,11 
  Lang 1,42 1,14 0,62 
  Gemiddeld 2,52 1,49 0,97 
52  Uitzendbedrijven       
  Detachering 7,56 4,42 1,55 
  Intermediaire diensten 3,26 3,61 1,03 
  Uitzendbedrijven I A     
                    Kortingsklasse 7,12 4,51 1,45 
                    Middenklasse 7,47 4,77 1,45 
                    Opslagklasse 7,90 5,11 1,45 
  Uitzendbedrijven II A     
                    Kortingsklasse  9,87 6,39 2,25 
                    Middenklasse 11,37 7,43 2,25 
                    Opslagklasse 12,86 8,46 2,25 
  Uitzendbedrijven I B en II B  4,62 3,95 1,66 
  Gemiddeld  7,68 5,61 1,82 
54  Culturele 
instellingen 

      

  Kort 8,43 6,42 6,09 
  Lang  1,91 1,55 1,22 
  Gemiddeld  2,75 2,18 1,85 
56  Schildersbedrijf       
  Kort 12,50 7,36 6,74 
  Lang  2,50 1,97 1,35 
  Gemiddeld  3,80 2,67 2,05 

 
1) excl. premie werkgeversbijdrage kinderopvang (0,28%)                                                                                                                                 
                                                                                                                                                              
 
 
 
Tabel 4 Samenvatting premies en parameters Aok 2005-2006  

Parameters 2005 2006 

Gemiddelde loonsom in € 26.000 27.000 
Grens grote/kleine werkgever in € 650.000 675.000 
Gemiddelde premie 1,10% 0,62% 
Maximumgrens grote werkgever 4,40% 2,48% 
Gemiddeld risico 1,67% 1,39% 
Rekenpercentage 0,98% 0,48% 
Correctiefactor werkgeversrisico 0,59 0,35 
Correctiefactoren bij onvolledige periode werkgever. 
Bij een beschikbare periode van 

  

1 jaar 12,84 5,14 
2 jaar 2,52 2,52 
3 jaar 1,67 1,67 
4 jaar 1,25 1,25 
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Tabel 5 Gedifferentieerde WAO-premies voor kleine werkgevers in 2007  
 Sector Opslag/Korting Premie  

1 Agrarisch bedrijf 0,48 0,96  
2 Tabakverwerkende industrie -0,03 0,45  
3 Bouwbedrijf 0,71 1,19  
4 Baggerbedrijf 0,59 1,07  
5 Hout en emballage ind., houtwaren- en borstel ind. 0,21 0,69  
6 Timmerindustrie -0,12 0,36  
7 Meubel- en orgelbouwindustrie 0,18 0,66  
8 Groothandel in hout, zagerijen, schaverijen en houtbereid. ind. 0,13 0,61  
9 Grafische industrie 0,28 0,76  

10 Metaalindustrie 0,19 0,67  
11 Electrotechnische industrie 0,44 0,92  
12 Metaal- en technische bedrijfstakken 0,11 0,59  
13 Bakkerijen 0,07 0,55  
14 Suikerverwerkende industrie 0,30 0,78  
15 Slagersbedrijven 0,67 1,15  
16 Slagers overig 0,66 1,14  
17 Detailhandel en ambachten 0,30 0,78  
18 Reiniging 0,62 1,10  
19 Grootwinkelbedrijf 0,00 0,48 * 
20 Havenbedrijven -0,17 0,31  
21 Havenclassificeerders -0,06 0,42  
22 Binnenscheepvaart -0,25 0,23  
23 Visserij -0,24 0,24  
24 Koopvaardij -0,24 0,24  
25 Vervoer KLM 0,00 0,48 * 
26 Vervoer NS 0,00 0,48 * 
27 Vervoer Posterijen -0,48 0,00  
28 Taxi- en ambulancevervoer 0,15 0,63  
29 Openbaar vervoer -0,48 0,00  
30 Besloten busvervoer 0,37 0,85  
31 Overig personenvervoer te land en in de lucht -0,19 0,29  
32 Overig goederenvervoer te land en in de lucht 0,23 0,71  
33 Horeca algemeen -0,01 0,47  
34 Horeca catering -0,11 0,37  
35 Gezondheid, geestelijke en maatschappelijke belangen 0,01 0,49  
38 Banken -0,35 0,13  
39 Verzekeringswezen -0,20 0,28  
40 Uitgeverij -0,17 0,31  
41 Groothandel I -0,10 0,38  
42 Groothandel II 0,09 0,57  
43 Zakelijke dienstverlening I -0,10 0,38  
44 Zakelijke dienstverlening II -0,24 0,24  
45 Zakelijke dienstverlening III -0,16 0,32  
46 Zuivelindustrie -0,23 0,25  
47 Textielindustrie 0,77 1,25  
48 Steen-, cement-, glas- en keramische industrie 0,13 0,61  
49 Chemische industrie 0,42 0,90  
50 Voedingsindustrie 0,29 0,77  
51 Algemene industrie 0,64 1,12  
52 Uitzendbedrijven 0,06 0,54  
53 Bewakingsondernemingen -0,28 0,20  
54 Culturele instellingen -0,19 0,29  
55 Overige takken van bedrijf en beroep 0,14 0,62  
56 Schildersbedrijf 0,41 0,89  
57 Stukadoorsbedrijf 0,70 1,18  
58 Dakdekkersbedrijf 0,19 0,67  
59 Mortelbedrijf -0,17 0,31  
60 Steenhouwersbedrijf 0,66 1,14  
61 Overheid, onderwijs en wetenschappen 0,05 0,53  
62 Overheid, rijk, politie en rechterlijke macht -0,03 0,45  
63 Overheid, defensie 0,00 0,48 * 
64 Overheid, provincies, gemeenten en waterschappen 0,40 0,88  
65 Overheid, openbare nutsbedrijven -0,20 0,28  
66 Overheid, overige instellingen 0,03 0,51  
67 Werk en (re)integratie 0,34 0,82  
68 Railbouw 0,42 0,90  
69 Telecommunicatie -0,02 0,46    

* De totale loonsom van kleine werkgevers binnen deze sector ligt beneden de loonsomgrens van € 675.000. 
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Bijlage 3  Bijstellingen 

 
Deze bijlage vergelijkt de in deze nota gepresenteerde ramingen met de ramingen van oktober 
2006. De tabellen presenteren de invloed van de bijstellingen op het saldo van baten en lasten. 
Een voorbeeld: hogere uitkeringen leiden tot een lager saldo en worden daarom weergegeven met 
een minteken. Een aantal fondsen kent geen baten (Rf, Tf en AfJ). Het gaat hier om de verandering 
in de lasten. Een positief getal betekent hogere lasten. 
 
Bijstellingen 2006 
 
Tabel 1 toont de volumebijstellingen voor de ao-fondsen. Voor 2006 is het WAO-volume in aantal 
gevallen (niet vermeld in tabel 1) licht naar boven bijgesteld vanwege een hogere instroom. Het 
aantal niet-herleide en herleide dagen is per saldo licht naar beneden bijgesteld vanwege een 
correctie in de vertaling van volume in aantal uitkeringen naar het volume in aantal jaren. De 
bijstelling bij de Wajong is het gevolg van een lagere uitstroom. 
 
Tabel 1 Bijstelling volume AO (x 1.000 uitkeringsjaren) 2006 
   
Volume WAO 525 (527) 
Volume WIA 9 (9) 
Volume WAZ 39 (39) 
Volume Wajong 155 (154) 
 
In tabel 2 staan de bijstellingen is de resultatenrekening voor de Aok. Per saldo is de bijstelling 
gering. De uitkeringslasten zijn lager door een kleine daling van de gemiddelde daguitkering. De 
sociale werkgeverslasten zijn hoger door hogere gerealiseerde WAO-premies betaald over 
uitkeringen. 
 
Tabel 2 Bijstellingen Aok (mln. euro) 2006 
Saldo raming oktober 2006  -164 
LASTEN  -3 
Uitkeringen 6  
Bijdrage ZVW 0  
Sociale werkgeverslasten -4  
Rentelasten 0  
Toevoeging voorzieningen 0  
Programmakosten overig 0  
   
BATEN  0 
Premiebaten 0  
Rentebaten 0  
Overige baten 0  
Saldo raming januari 2007  -161 
In de optellingen kunnen afrondingsverschillen ontstaan. 
 
In tabel 3 staan de bijstellingen voor het Aof in 2006. Het saldo is minder negatief dan geraamd in 
juni. Hoofdverantwoordelijk zijn de lagere uitkeringslasten, veroorzaakt door een geringer aantal 
uitkeringsjaren (zie bijstelling AO-volume 2006). Verder is er een forse neerwaartse bijstelling van 
de re-integratielasten. De bijdrage aan het Rf is echter hoger dan geraamd in oktober. 
 
De baten zijn hoger door nagekomen premiebaten WAZ. Deze premiebaten zijn ontvangen over de 
laatste jaren waarin WAZ-premies over winstinkomen geheven werden: 2002 en 2003. 
 



 X

Tabel 3 Bijstellingen Aof (mln. euro) 2006 
Saldo raming oktober 2006  -580 
LASTEN  131 
Uitkeringen 74  
Bijdrage ZVW 5  
Sociale werkgeverslasten 12  
Bijdrage Rf -25  
Re-integratielasten 63  
Toevoeging voorzieningen 1  
Rentelasten 0  
Programmakosten overig 0  
Uitvoeringskosten 0  
   
BATEN  30 
Premiebaten 28  
Rentebaten 2  
Overige baten 0  
Saldo raming januari 2007  -419 
In de optellingen kunnen afrondingsverschillen ontstaan. 
 
In tabel 4 staat de ramingbijstelling van het AfJ voor 2006. De lasten voor 2006 zijn iets hoger dan 
in de Oktobernota werd verondersteld. De belangrijkste reden voor dit verschil is de grotere 
omvang van het bestand Wajonggerechtigden. In samenhang met deze bestandstoename zijn 
zowel de uitkeringen als de bijdrage ZVW toegenomen. Daarnaast heeft er een verschuiving 
plaatsgevonden van de re-integratielasten die ten laste van het boekjaar worden gebracht. 
Duidelijk is geworden dat meer verplichtingen in 2006 tot betaling komen dan eerder werd 
verwacht. Dit inzicht leidt tot een hogere afdracht aan het Rf en een lagere raming van de re-
integratielasten. 
 
Tabel 4 Bijstellingen AfJ (mln. euro) 2006 
Lasten raming oktober 2006  1.831 
LASTEN   
Uitkeringen 3  
Bijdrage ZVW 5  
Sociale werkgeverslasten 0  
Bijdrage Rf 5  
Re-integratielasten -8  
Extra re-integratie Jonggehandicapten 0  
Toevoeging voorziening 0  
Uitvoeringskosten 0  
Lasten raming januari 2007  1.836 
In de optelling kunnen afrondingsverschillen ontstaan. 
 
De Rf-lasten 2006 zijn in deze nota € 60 mln. hoger geraamd dan in de Oktobernota (tabel 5). Dit 
komt niet doordat de totale lasten van re-integratie AG zijn toegenomen maar doordat er een 
andere verdeling is toegepast van de lasten tussen de fondsen Rf, Aof en AfJ. Als gevolg van in 
oktober nog niet bekende realisaties is het aandeel van het Rf bij Subsidies aan personen en bij 
Inkoop arbeidsbemiddeling aanzienlijk naar boven bijgesteld. 
 
Tabel 5 Bijstellingen Rf (mln. euro) 2006 
Lasten raming oktober 2006  238 
LASTEN   
Uitkeringen REA -5  
AAf/Aof-oud 1  
Subsidies aan werkgevers -2  
Subsidie aan personen 20  
Subsidie aan instellingen 4  
Inkoop arbeidsbemiddeling 43  
Toevoeging voorziening 0  
Programmakosten overig -1  
Uitvoeringskosten 0  
Lasten raming januari 2007  298 
In de optelling kunnen afrondingsverschillen ontstaan. 
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In tabel 6 staat de bijstelling van het volume WW voor de verschillende fondsen (tussen haakjes de 
raming van oktober 2006). Het totale volume komt 1,7% hoger uit dan in oktober geraamd. Dit in 
tegenstelling tot de gemiddelde bestandsontwikkeling in 2006 die lager uitkomt dan in oktober is 
voorzien. De deeltijdfactor - de correctie voor het aantal werkdagen van uitkeringsgerechtigden die 
op minder dan 5 dagen per week werken - is bij de raming in januari op grond van realisaties naar 
boven bijgesteld. Bij deze hogere totale volumeraming verschilt ook nog eens de verdeling over de 
fondsen ten opzichte van oktober. Dit leidt ertoe dat de raming voor Sfn bijna gelijk is aan de 
oktoberraming. Het AWf is 2,5% naar boven bijgesteld. Het UfO valt zelfs 1% mee. 
 
Tabel 6 Bijstelling volume WW-ontslagwerkloosheid (x 1.000 uitkeringsjaren) 2006 
   
Volume WW  235,9 (231,9) 

- Volume Sfn  68,4 (68,2) 
- Volume Awf 156,9 (153,0) 
- Volume UfO 10,6 (10,7) 

 
De raming ZW/WAZO in tabel 7 is 8% hoger dan in de oktobernota. Op grond van realisaties is de 
raming aangepast. De ontwikkelingen bij ZW/WAZO worden nader onderzocht. De bijstelling komt 
voor bij alle fondsen. Bij het UfO is de bijstelling met 4% het geringst. 
 
Tabel 7 Bijstelling volume ZW/WAZO (x 1.000 uitkeringsjaren) 2006 
   
Volume ZW/WAZO       133,1 (123,6) 

- Volume Sfn          37,1 (34,4) 
- Volume Awf         86,0 (79,6) 
- Volume UfO 10,0 (9,6) 

 
Het saldo van baten en lasten AWf komt € 267 mln. lager uit dan in oktober geraamd. In oktober is 
een positief saldo van € 233 mln. geraamd. De januarinota komt uit op een negatief saldo van € 34 
mln. De ontwikkeling is de resultante van sterk tegenvallende lasten en licht meevallende baten 
(tabel 5.13). De lasten komen € 274 mln. hoger uit dan in de oktobernota geraamd. De uitkeringen 
inclusief bijkomende kosten (ZVW en sociale werkgeverslasten) zijn fors naar boven bijgesteld. Bij 
de uitkeringen is sprake van meer lasten bij de WW (inclusief overgenomen verplichtingen). De 
realisaties tot en met oktober komen voor het fonds iets hoger uit. Vooral bij de ZW en WAZO is de 
raming voor het AWf fors naar boven bijgesteld. Onderzocht wordt wat de oorzaken zijn van de 
tegenvallende ontwikkelingen. Daarnaast komen de bijdragen aan het Rf en de toevoeging aan de 
voorziening tegen verlies op premievorderingen hoger uit. Daar staat tegen over dat de 
reintegratielasten van het fonds mee vallen. Aan de batenkant wordt gerekend op meer 
renteopbrengsten en overige baten in 2006 dan in oktober geraamd. 
 
Tabel 8 Bijstellingen AWf (mln. euro) 2006 
Saldo raming oktober 2006  233 
LASTEN  -274 
Uitkeringen -210  
Bijdrage ZVW -14  
Sociale werkgeverslasten -18  
Bijdrage Sectorfondsen 0  
Bijdrage Rf -27  
Re-integratielasten 11  
Toevoeging voorziening -17  
Programmakosten overig 0  
Uitvoeringskosten 0  
   
BATEN  6 
Premiebaten 0  
Rentebaten 6  
Overige baten 1  
Saldo raming januari 2007  -34 
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Voor de Sectorfondsen zijn de bijstellingen ten opzichte van de Oktobernota 2006 opgenomen in 
tabel 9. De totale lasten met € 32 mln. naar boven bijgesteld. Deze bijstelling is hoofdzakelijk te 
wijten aan hogere uitkeringslasten dan aanvankelijk geraamd. De raming voor de totale baten blijft 
ongewijzigd, bijstelling in deze is niet aan de orde. Per slot van rekening is het saldo van de baten 
en lasten met € 32 mln. naar beneden bijgesteld. 
 
Tabel 9 Bijstellingen Sfn (mln. euro) 2006 
Saldo raming oktober 2006  184 
LASTEN  -32 
Uitkeringen -28  
Bijdrage ZVW -2  
Sociale werkgeverslasten -2  
Toevoeging voorziening 0  
Programmakosten overig 0  
Uitvoeringskosten 0  
   
BATEN  0 
Premiebaten 0  
Rentebaten 1  
Bijdrage AWf 0  
Overige baten 0  
Saldo raming januari 2007  152 
In de optelling kunnen afrondingsverschillen voorkomen. 
 
De bijstelling van het saldo van baten en lasten voor het Ufo (tabel 10) komt uit op € 20 mln. In 
oktober is een positief saldo geraamd van € 19 mln. De raming in januari komt uit op € 1 mln. 
negatief. De lasten komen hoger uit en de baten lager. De uitkeringlasten inclusief bijkomende 
kosten en de bijdrage Rf zijn naar boven bijgesteld. De lagere baten komen voor rekening van het 
verhaal op overheidswerkgevers van de uitkeringslasten WW. Er zijn iets meer rentebaten. 
 
Tabel 10 Bijstelling UfO 2006 (mln. euro) 
Saldo raming oktober 2006  19 
LASTEN  -18 
Uitkeringen -13  
Bijdrage ZVW -1  
Sociale werkgeverslasten -1  
Bijdrage Rf -3  
Programmakosten overig 0  
Uitvoeringskosten 0  
   
BATEN  -2 
Premiebaten 0  
Verhaal ex artikel 97b WW -3  
Rentebaten 1  
Overige baten 0  
Saldo raming januari 2007  -1 
In de optellingen kunnen afrondingsverschillen ontstaan. 
 
In tabel 11 staan onderstaand de bijstellingen van het Tf voor 2006. Per saldo is de raming 
nauwelijks bijgesteld, op onderdelen wel. Het meest opvallende element daarin wordt gevormd 
door de mutatie in de regel ‘Overig (TRIT)’. In september hebben personen die vallen onder de 
Tijdelijke Regeling Inkomensgevolgen overgang IOAW naar TW  een uitkering ineens gekregen. 
Deze uitkering (en de sociale lasten) zijn in deze financiële nota niet langer onder een aparte 
aanduiding opgenomen, maar op de gebruikelijke wijze verbijzonderd. Dit verklaart de 
afzonderlijke mutaties bij Toeslagen, Sociale werkgeverlasten en Overig. 
 



 XIII

Tabel 11 Bijstellingen Tf (mln. euro) 2006 
Lasten raming oktober 2006  397,1 
LASTEN   
Bia-en Tri-uitkeringen -2,3  
Toeslagen 5,5  
Bijdrage ZVW 0,4  
Vakantiegeld -0,1  
Sociale werkgeverslasten 3,6  
Overig (TRIT) -6,6  
Uitvoeringskosten   
Lasten raming januari 2007  397,7 
Toeslagen inclusief vakantiegeld. 
In de optellingen kunnen afrondingsverschillen ontstaan. 
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Bijstellingen 2007. 

In tabel 12 staan de volumebijstellingen voor 2007. Het aantal uitkeringsjaren WAO is in 2007 
lager door de bijstelling van het aantal uitkeringsjaren in relatie tot het volume in aantal 
uitkeringen (zie bijstellingen 2006). Het volume van de Wajong in 2007 is bijgesteld vanwege de 
lagere uitstroom in 2006. 
 
Tabel 12 Bijstelling volume AO (x 1.000 uitkeringsjaren) 2007 
   
Volume WAO 479 (483) 
Volume WIA 30 (30) 
Volume WAZ 36 (36) 
Volume Wajong (160) (159) 
 
In tabel 13 staan de bijstellingen voor de Aok in 2007. Het saldo is naar boven bijgesteld. Het 
grootste gedeelte van deze bijstelling wordt veroorzaakt door lagere uitkeringslasten als gevolg van 
een lichte bijstelling van de gemiddelde daguitkering.  
 
Tabel 13 Bijstellingen Aok (mln. euro) 2007 
Saldo raming oktober 2006  -225 
LASTEN  5 
Uitkeringen 4  
Bijdrage ZVW 0  
Sociale werkgeverslasten 1  
Toevoeging voorzieningen 0  
Programmakosten overig 0  
   
BATEN  0 
Premiebaten 0  
Rentebaten 0  
Overige baten 0  
Saldo raming januari 2007  -221 
In de optellingen kunnen afrondingsverschillen ontstaan. 
 
In tabel 14 staan de bijstellingen voor het Aof in 2007. Het saldo is naar boven bijgesteld door 
voornamelijk lagere lasten. De re-integratielasten zijn flink naar beneden bijgesteld. Deze daling 
wordt deels gecompenseerd door een hogere bijdrage aan het Rf. De uitkeringslasten zijn in 2007 
lager om dezelfde reden als de bijstelling in 2006: een geringer aantal uitkeringsjaren. Verder zijn 
de uitvoeringskosten lager. De rentebaten zijn hoger vanwege een hogere gemiddelde kasstand. 
 
Tabel 14 Bijstellingen Aof (mln. euro) 2007 
Saldo raming oktober 2006  -841 
LASTEN  135 
Uitkeringen 59  
Bijdrage ZVW 4  
Sociale werkgeverslasten 4  
Bijdrage Rf -37  
Re-integratielasten 97  
Toevoeging voorzieningen 0  
Rentelasten 1  
Programmakosten overig 1  
Uitvoeringskosten 6  
   
BATEN  7 
Premiebaten 0  
Rentebaten 7  
Overige baten 0  
Saldo raming januari 2007  -700 
In de optellingen kunnen afrondingsverschillen ontstaan. 
 
In tabel 15 staan de bijstellingen van Whk voor 2007. De uitkeringslasten zijn lager door een 
geringer volume. Ook de re-integratielasten zijn lager dan geraamd in oktober. 
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Tabel 15 Bijstellingen Whk (mln. euro) 2007 
Saldo raming oktober 2006  631 
LASTEN  10 
Uitkeringen  3  
Bijdrage ZVW 0  
Sociale werkgeverslasten 1  
Re-integratielasten 3  
Toevoeging voorzieningen 1  
Rentelasten 0  
Programmakosten overig 0  
Uitvoeringskosten 1  
   
BATEN  1 
Premiebaten 0  
Rentebaten 1  
Overige baten  0  
Saldo raming januari 2007  642 
In de optellingen kunnen afrondingsverschillen ontstaan. 
 
De lasten voor het AfJ (tabel 16) in 2007 zijn per saldo hoger dan in de Oktobernota werd 
geraamd. De belangrijkste reden voor dit verschil is de grotere omvang van het bestand 
Wajonggerechtigden. In samenhang met deze bestandstoename zijn zowel de uitkeringen, de 
bijdrage ZVW en de uitvoeringskosten toegenomen. Daarnaast heeft er een verschuiving 
plaatsgevonden van de re-integratielasten die ten laste van het boekjaar worden gebracht. Deze 
verschuiving leidt tot een hogere afdracht aan het Rf en een lagere raming van de re-integratie-
lasten. 
 
Tabel 16 Bijstellingen AfJ (mln. euro) 2007 
Lasten raming oktober 2006  1.921 
LASTEN   
Uitkeringen 22  
Bijdrage ZVW 6  
Sociale werkgeverslasten 0  
Bijdrage Rf 8  
Re-integratielasten -2  
Extra re-integratie Jonggehandicapten 0  
Toevoeging voorziening 0  
Uitvoeringskosten 2  
Lasten raming januari 2007  1.957 
In de optelling kunnen afrondingsverschillen ontstaan. 
 
De Rf-lasten 2007 zijn in deze nota € 90 mln. hoger geraamd dan in de Oktobernota. Dit komt niet 
doordat de totale lasten van re-integratie AG zijn toegenomen maar doordat er een andere 
verdeling is toegepast van de lasten tussen de fondsen Rf, Aof en AfJ. Als gevolg van in oktober 
nog niet bekende realisaties over 2006 is het aandeel van het Rf bij Subsidies aan personen en bij 
Inkoop arbeidsbemiddeling over 2007 aanzienlijk naar boven bijgesteld. 
 
Tabel 17 Bijstellingen Rf (mln. euro) 2007 
Lasten raming oktober 2006  126 
LASTEN   
Uitkeringen REA -4  
AAf/Aof-oud 0  
Subsidies aan werkgevers 0  
Subsidie aan personen 13  
Subsidie aan instellingen 2  
Inkoop arbeidsbemiddeling 77  
Toevoeging voorziening 0  
Programmakosten overig 0  
Uitvoeringskosten 0  
Lasten raming januari 2007  216 
In de optelling kunnen afrondingsverschillen ontstaan. 
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Het volume WW (tabel 18) is in de januarinota met ruim 3% ten opzichte van de oktoberraming 
(cijfers tussen haakjes) naar boven bijgesteld. De belangrijkste oorzaak ligt in de bijstelling van de 
prognose voor 2006. Het volume Sfn,en AWf  komt respectievelijk 2% en 4% hoger uit. Het UfO 
kent een ongewijzigd volume WW. 
 
Tabel 18 Bijstelling volume WW-ontslagwerkloosheid (x 1.000 uitkeringsjaren) 2007 

   
Volume WW  180,1 (174,3) 

- Volume Sfn  43,7 (42,9) 
- Volume AWf 126,5 (121,6) 
- Volume UfO 9,9 (9,9) 

 
 
In tabel 19 staan de bijstellingen ZW/WAZO ten opzichte van de oktobernota (tussen haakjes). Het 
totale volume komt 2% hoger uit. De bijstelling voor Sfn, AWf en UfO bedraagt respectievelijk 5%, 
1% en 5%. Bij Sfn en UfO is vooral de raming voor zw-uitkeringen aan flexwerkers naar boven 
bijgesteld. 
 
Tabel 19 Bijstelling volume ZW/WAZO (x 1.000 uitkeringsjaren) 2007 

   
Volume ZW/WAZO  119,1 (116,3) 

- Volume Sfn  36,5 (34,6) 
- Volume AWf 72,9 (72,4) 
- Volume UfO 9,8 (9,3) 

 
 
In 2007 komt het saldo van baten en lasten voor het AWf € 576 mln. hoger uit dan de raming in 
oktober (tabel 20). De bijstelling van de lasten met € 124 mln. is de resultante van hogere 
uitkeringslasten met bijkomende kosten, bijdrage Sfn, bijdrage Rf en uitvoeringskosten. De veel 
grotere batenpost komt voor rekening van de premieopbrengsten. Het vastgestelde 
premiepercentage is 1,1 procentpunt hoger dan het percentage waarmee in oktober gerekend is. 
Daarnaast valt een meevaller te noteren bij de afdracht van premie van de Sectorfondsen. 
 
Tabel 20 Bijstellingen AWf (mln. euro) 2007 
Saldo raming oktober 2006  353 
LASTEN  -124 
Uitkeringen -51  
Bijdrage ZVW -5  
Sociale werkgeverslasten -9  
Bijdrage Sectorfondsen -6  
Bijdrage Rf -41  
Re-integratielasten 1  
Toevoeging voorziening -3  
Programmakosten overig 0  
Uitvoeringskosten -11  
   
BATEN  700 
Premiebaten 700  
Rentebaten 0  
Overige baten 0  
Saldo raming januari 2007  929 
 
In tabel 21 staan de bijstellingen voor 2007 van het UfO ten opzichte van de Oktobernota. Het 
saldo van baten en lasten komt € 14 mln. lager uit. De uitkeringslasten met bijkomende kosten, de 
bijdrage Rf en de uitvoeringskosten komen hoger uit dan in oktober. Bij de baten is sprake van een 
hoger verhaal WW op overheidswerkgevers. 
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Tabel 21 Bijstelling UfO 2007 (mln. euro) 
Saldo raming oktober 2006  23 
LASTEN  -18 
Uitkeringen -10  
Bijdrage ZVW -1  
Sociale werkgeverslasten -1  
Bijdrage Rf -4  
Programmakosten overig 0  
Uitvoeringskosten -1  
   
BATEN  3 
Premiebaten 0  
Verhaal ex artikel 97b WW 4  
Rentebaten -1  
Overige baten 0  
Saldo raming januari 2007  9 
In de optellingen kunnen afrondingsverschillen ontstaan. 
 
In tabel 22 staat de bijstelling voor het Tf voor 2007. Per saldo nemen de geraamde lasten af met 
€ 77,6 mln. De belangrijkste verklaring hiervoor wordt gevormd door de vertraagde invoering van 
de verdiscontering van de Kopjesregeling in de TW. Werd in de vorige nota nog aangenomen dat dit 
per 1 juli 2007 zou geschieden, thans wordt uitgegaan van invoering per 1 januari 2008. De 
vertraagde invoering van een zgn. structurele oplossing impliceert wel dat personen die vallen 
onder de Tijdelijke Regeling Inkomensgevolgen overgang IOAW naar TW (TRIT) evenals in 2006 
ook in 2007 een uitkering ineens zullen ontvangen. In de raming is hiermede rekening gehouden. 
Verondersteld is dat de hoogte hiervan gelijk is aan die van 2006. Dit bedrag is verbijzonderd naar 
categorie. Het totale bedrag van € 88,8 mln. is dus gecorrigeerd, maar € 6,6 mln. is op andere 
regels positief opgevoerd. De positieve bijstelling van de raming bij Toeslagen kent naast het 
bovengenoemde als oorzaak dat de WAO/WIA-toeslagen toenemen, evenals de toeslagen op de 
ZW-uitkeringen. 
 
Tabel 22 Bijstellingen Tf (mln. euro) 2007 
Lasten raming oktober 2006  442,6 
LASTEN   
Bia-en Tri-uitkeringen -0,3  
Toeslagen 11,9  
Bijdrage ZVW 1,4  
Vakantiegeld -0,5  
Sociale werkgeverslasten -1,3  
Overig (Kopjesregeling) -88,8  
Uitvoeringskosten   
Lasten raming januari 2007  365,0 
In de optellingen kunnen afrondingsverschillen ontstaan. 
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Bijlage 4 Balansen 

Tabel 1 Balans Aok (mln. euro) 
 2005 2006 2007 
ACTIVA 
Debiteuren 1.106 162 96 
Liquide middelen 0 707 513 
Totale activa  1.106  868  609 
 
PASSIVA 
Vermogen 882 720 500 
Voorziening dubieuze debiteuren 13 11 9 
Voorziening uitkeringsdebiteuren 16 11 7 
Crediteuren 141 126 94 
Opgenomen gelden 55 0 0 
Totale passiva  1.106  868  609 

 
VERMOGENSPOSITIE 
Vermogen 882 720 500 
Liquiditeitsreserve * 105 72 42 
Dekkingssaldo 777 648 609 

 
* normpercentage 4,5% 4,5% 4,5% 
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Tabel 2 Balans Aof (mln. euro) 
 2005 2006 2007 
ACTIVA 
Debiteuren -525 -371 -379 
Liquide middelen 4.401 3.910 3.234 
Totale activa  3.876  3.539  2.855 
 
PASSIVA 
Vermogen 3.194 2.775 2.075 
Voorziening dubieuze debiteuren 107 92 87 
Voorziening overig 50 50 51 
Crediteuren 524 621 643 
Opgenomen gelden 0 0 0 
Totale passiva  3.876  3.539  2.855 

 
VERMOGENSPOSITIE 
Vermogen 3.194 2.775 2.075 
Liquiditeitsreserve * 507 496 499 
Dekkingssaldo 2.687 2.280 1.577 
    
* normpercentage 4,5% 4,5% 4,5% 
In de optellingen kunnen afrondingsverschillen ontstaan. 
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Tabel 3 Balans Whk (mln. euro) 
 2007 
ACTIVA  
Debiteuren 31 
Liquide middelen 626 
Totale activa  657 
  
PASSIVA  
Vermogen 641 
Voorziening dubieuze debiteuren 3 
Crediteuren 14 
Opgenomen gelden 0 
Totale passiva  657 

  
VERMOGENSPOSITIE  
Vermogen 641 
Liquiditeitsreserve * 13 
Dekkingssaldo 628 

  
* normpercentage 4,5% 
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Tabel 4 Balans AWf (mln. euro) 
 2005 2006 2007 
ACTIVA 
Debiteuren 454 467 453 
Liquide middelen 7.043 6.734 7.502 
Totale activa  7.498  7.201  7.954 
 
PASSIVA 
Vermogen 5.793 5.759 6.688 
Voorziening dubieuze debiteuren 68 54 48 
Crediteuren 1.637 1.388 1.218 
Opgenomen gelden 0 0 0 
Totale passiva  7.498  7.201  7.954 

 
VERMOGENSPOSITIE 

Vermogen 5.793 5.759 6.688 
Liquiditeitsreserve     
Dekkingssaldo  5.793 5.759 6.688 
Reserve dekking werkloosheidslasten a)  1.702 1.752 1.816 
Resterend dekkingssaldo a) 4.091 4.007 4.872 
In de optellingen kunnen afrondingsverschillen ontstaan. 
a) In 2007 is de reserve dekking werkloosheidslasten op het reserveplafond (maximum) gesteld. 
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Tabel 5 Balans UfO (mln. euro) 
 2005 2006 2007 
ACTIVA 
Debiteuren 51 33 34 
Liquide middelen 225 230 239 
Totale activa  275  263  272 
 
PASSIVA 
Vermogen 250 249 259 
Crediteuren 25 14 14 
Totale passiva  276  263  272 

 
VERMOGENSPOSITIE 
Vermogen 250 249 259 
Liquiditeitsreserve  24 24 24 
Dekkingssaldo 226 225 235 
In de optellingen kunnen afrondingsverschillen ontstaan. 
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Bijlage 5  Begrotingen Tf 

 
Tabel 1 Lastenraming 2006 (mln. euro) 
 

totaal waarvan
Bia-uitkeringen Bia-toeslagen ZW WAO WAZ Wajong WW Wamil

Bia-uitkering 4,1 4,1

Toeslag op uitkeringen 307,3 0,4 13,9 187,1 11,8 20,7 73,4 0,1

Vakantiegeld 21,2 0,4 0,0 0,0 12,7 0,9 1,5 5,7 0,0

Sociale lasten (incl. ZVW) 45,0 0,6 0,1 2,2 27,8 1,7 3,4 9,3 0,0

Uitvoeringskosten 3,0

TRI 17,1

Totale lasten 397,7 5,1 0,5 16,1 227,6 14,4 25,5 88,4 0,1  
In de optellingen kunnen afrondingsverschillen ontstaan 
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Tabel 2 Lastenraming 2007 (mln. euro) 
 

totaal waarvan
Bia-uitkeringen Bia-toeslagen ZW WAO WAZ Wajong WW Wamil

Bia-uitkering 4,0 4,0

Toeslag op uitkeringen 282,0 0,4 14,0 176,4 10,7 21,3 59,1 0,1

Vakantiegeld 20,5 0,4 0,0 0,0 12,5 0,9 1,5 5,3 0,0

Sociale lasten (incl. ZVW) 38,5 0,5 0,0 1,9 23,8 1,4 2,9 8,0 0,0

Uitvoeringskosten 3,0

TRI 17,0

Totale lasten 365,0 4,8 0,4 15,9 212,6 13,0 25,8 72,3 0,1  
In de tabellen kunnen afrondingsverschillen ontstaan 
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Bijlage 6 ZW naar vangnetgroep, WAZO en WW 
 
Tabel 6.1 Uitkeringsbedragen naar (vangnet)groep AWf, Sfn en UfO (x € 1 mln.)       
               AWf Sfn UfO Totaal 
 2005 2006 2007 2005 2006 2007 2005 2006 2007 2005 2006 2007 
uitkeringen             
- ontslagwerkloosheid 2.658 2.366 1.945 1.285 1.036 682 209 198 190 4.152 3.600 2.817 
- vorstwerkloosheid    9 6 6    9 6 6 
- gedeeltelijke werkloosheid             
- overgenomen verplichtingen 275 219 197       275 219 197 
- WAZO-zwangerschap 615 703 616    152 167 171 767 870 787 
- ZW-zwangerschap 148 187 156    17 24 13 165 212 169 
- ZW-zieke werklozen 353 468 319    14 16 14 368 484 333 
- ZW flex    330 462 464 13 15 15 343 476 479 
- ZW ex AO 0 42 73       0 42 73 
- ZW-overig 21 25 26    4 5 4 25 30 30 
- toename verplichtingen -7 -3 -59 -15 -27 -38 -15 -1 -1 -36 -31 -98 
- plus/min aansluiting jr 28 10 10 10 23 20 2 1 1 39 34 31 
Totaal 4.092 4.017 3.281 1.619 1.500 1.134 397 424 408 6.107 5.942 4.824 

 
 
Tabel 6.2 Volumina uitkeringen naar (vangnet)groep AWf, Sfn en UfO (x 1.000)       
               AWf Sfn UfO Totaal 
 2005 2006 2007 2005 2006 2007 2005 2006 2007 2005 2006 2007 
uitkeringen             
- ontslagwerkloosheid 179,5 156,9 126,5 85,7 68,4 43,7 11,5 10,6 9,9 276,6 235,9 180,1 
- vorstwerkloosheid             
- gedeeltelijke werkloosheid             
- WAZO-zwangerschap 32,8 37,2 31,8    6,6 7,1 7,1 39,5 44,3 38,9 
- ZW-zwangerschap 10,5 13,2 10,8    0,7 1,0 0,6 11,3 14,3 11,3 
- ZW-zieke werklozen 27,4 35,6 23,8    1,0 1,1 0,9 28,4 36,7 24,7 
- ZW flex    26,7 37,1 36,5 0,8 0,9 0,9 27,6 37,9 37,3 
- ZW ex AO 0,0 3,1 5,2       0,0 3,1 5,2 
- ZW-overig 1,1 1,3 1,3    0,3 0,4 0,3 1,5 1,7 1,6 
Totaal  251,4 247,2 199,4 112,4 105,5 80,1 20,9 21,1 19,7 384,8 373,8 299,3 
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Bijlage 7 Aof gesplitst naar wet 

 
 
Tabel 1 Financieel overzicht WAO/Aof en WAZ in 2005 (mln. euro) 

 WAO/Aof WAZ Totaal 
LASTEN    
Uitkeringen 6.774 477 7.252 
Sociale werkgeverslasten 1.010 28 1.038 
Overig    
 Bijdrage Rf 216 0 216 
 Reïntegratielasten    
 Toevoeging 

voorzieningen 
94 0 94 

 Programmakosten 
overig 

9 0 9 

 Rentelasten 2 0 2 
Uitvoeringskosten 728 32 759 
Totale lasten   8.834  537  9.371 
    
BATEN    
Premiebaten 8.562 62  8.625 
Overig    
 Rentebaten 111 0 111 
 Overige baten 37 -63 -26 
Totale baten  8.711  -1  8.710 
    
SALDO -123 -537  -661 
    
VERMOGENSPOSITIE    
Vermogen 2.918 276  3.194 
Liquiditeitsreserve 426 81  507 
Dekkingssaldo 2.492 196  2.687 
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Tabel 2 Financieel overzicht WAO/Aof, WAZ, WIA in 2006 (mln. euro) 
 WAO/Aof WAZ WIA/IVA WIA/WGA Totaal 

LASTEN      
Uitkeringen      
 Uitkeringslasten 6.773 433 34 112 7.352 
 Bijdrage ZVW 441 28 2 7 478 
Sociale werkgeverslasten 518 0 3 9 530 
Overig      
 Bijdrage Rf 122 0 0 0 122 
 Re-integratielasten 11 0 0 5 16 
 Toevoeging voorziening 113 0 1 1 114 
 Programmakosten overig 8 0 1 1 10 
 Rentelasten 0 2 0 0 3 
Uitvoeringskosten 814 0 0 0 814 
Totale lasten   8.800  464  41  135  9.439 
      
BATEN      
Premiebaten 8.491 22 213 118 8.843 
Overig      
 Rentebaten 135 0 3 0 138 
 Overige baten 34 3 1 1 39 
Totale baten  8.660  25  216  119  9.020 
      
SALDO -140 -439 176 -16 -419 
      
VERMOGENSPOSITIE      
Vermogen 2.778 -162 176 -16 2.775 
Liquiditeitsreserve 420 66 3 7 496 
Dekkingssaldo 2.358 -228 173 -23 2.280 
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Tabel 3 Financieel overzicht WAO/Aof, WAZ, WIA in 2007 (mln. euro) 
 WAO/Aof WAZ WIA/IVA WIA/WGA Totaal 

LASTEN      
Uitkeringen      
 Uitkeringslasten 6.852 404 137 74 7.466 
 Bijdrage ZVW 445 26 9 5 484 
Sociale werkgeverslasten 520 0 11 6 537 
Overig      
 Bijdrage Rf 89 0 0 0 89 
 Re-integratielasten 25 0 0 0 25 
 Toevoeging voorziening 118 0 0 0 118 
 Programmakosten overig 8 0  1 0  9 
 Rentelasten 0 12 0 2 14 
Uitvoeringskosten 752 0 0 0 752 
Totale lasten  8.808  442  157  86  9.493 
      
BATEN      
Premiebaten1 8.698 0 -23 -48 8.626 
Overig      
 Rentebaten 132 0 3 0 135 
 Overige baten 29 3 0 0 32 
Totale baten  8.858  3  -20  -48  8.793 
      
SALDO 50 -439 -177 -134 -700 
      
VERMOGENSPOSITIE      
Vermogen 2.828 -602 -1 -150 2.075 
Liquiditeitsreserve 420 66 8 5 499 
Dekkingssaldo 2.408 -668 -9 -155 1.577 

 

                                                 
1 De premiebaten Aof voor 2007 zijn toebedeeld aan de WAO. Vanwege de korting op de basispremie WAO/WIA 
in 2007 ter compensatie van de rentehobbel is een opdeling van de basispremie WAO/WIA en de daaruit 
voortvloeiende premiebaten naar de verschillende wetten en regelingen die gefinancierd worden uit de Aof niet 
langer mogelijk. 
De negatieve premiebaten bij IVA en WGA zijn het gevolg van verwachte te verlenen premievrijstellingen voor 
oudere werknemers. 
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Bijlage 8 Re-integratie AG 
 
Met de invoering van de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA) wordt de financiering 
van de re-integratie AG sterk gewijzigd. 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. In 2007 
komt daar het nieuwe fonds Werkhervattingskas (Whk) bij. De nieuwe ZW-uitkeringen worden 
vanaf 2006 via het AWf gefinancierd. In hoofdstuk 4 zijn de lasten en baten van het Rf 
weergegeven. 
 
In deze bijlage worden de totale programmakosten re-integratie AG weergegeven. Waarbij de 
lasten van het Rf, het AfJ en het Aof worden weergegeven. Dit betreft de fondsen die de re-
integratielasten AG in 2006 en 2007 financieren. 
 
Tabel 1 Overzicht programmakosten re-integratie AG 2006 
 Rf AfJ Aof 
LASTEN    
Uitkeringen 51 0 1 
 Re-integratie-uitkeringen 4  -  -  
 ZW-uitkeringen 42  -  -  
 Uitkeringen REA overig 5  0  0  
Overig    
 AAf/Aof-oud 2 - - 
 Subsidies aan werkgevers 3 0 0 
 Subsidie aan personen: 96 3 3 
  Werkvoorziening arbeidsgeh. 28  0  1  
  Werkvoorziening werknemer 67  2  1  
  Subsidie aan personen overig 1  0  0  
 Subsidie aan instellingen 14 5 - 
 Inkoop arbeidsbemiddeling 113 4 11 
 Extra re-integratie Jonggehandicapten 0 4 - 
 Toevoeging voorziening 1 - - 
 Programmakosten overig 0 - - 
Totale Programmakosten  280  15  16 
In de optellingen kunnen afrondingsverschillen ontstaan. 
 
Tabel 2 Overzicht programmakosten re-integratie AG 2007 
 Rf AfJ Aof/Whk 
LASTEN    
Uitkeringen 28 0 0 
 Re-integratie-uitkeringen 2  -  -  
 ZW-uitkeringen 24  -  -  
 Uitkeringen REA overig 2  0  0  
Overig    
 AAf/Aof-oud 1 - - 
 Subsidies aan werkgevers 3 0 1 
 Subsidie aan personen: 70 8 9 
  Werkvoorziening arbeidsgeh. 23  1  4  
  Werkvoorziening werknemer 46  7  5  
  Subsidie aan personen overig 1  0  0  
 Subsidie aan instellingen 7 6 - 
 Inkoop arbeidsbemiddeling 93 9 24 
 Extra re-integratie Jonggehandicapten 0 3 - 
 Toevoeging voorziening 1 - - 
 Programmakosten overig 0 - - 
Totale Programmakosten  204  27  36 
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Begrippenlijst 

Beroepsbevolking: De bevolking met een leeftijd tussen de 18 en 65 jaar die niet 
volledig arbeidsongeschikt is. 
 
Calculatiepremie: de lastendekkende premie die, gecorrigeerd met een opslag of 
korting naar aanleiding van de toe- of afname van de financieringsdekking, het 
dekkingssaldo constant houdt. 
 
Claimbeoordelings- en Borgingssysteem (CBBS): Het CBBS voorziet de 
verzekeringsarts en de arbeidsdeskundige van een geautomatiseerd systeem voor het 
beoordelen van mogelijkheden van cliënten om te functioneren. 
 
Dekkingssaldo: het verschil tussen de aanwezige reserve en de liquiditeitsreserve. 
Toelichting: 
De ontvangsten van de premiegefinancierde fondsen lopen achter bij de uitgaven. Het 
oogmerk van het geïntegreerde middelenbeheer is dat rentebaten en rentelasten elkaar 
in evenwicht houden. Daarom is bepaald dat het vermogen aan het eind van het jaar 
groter of gelijk moet zijn aan de liquiditeitsreserve. De liquiditeitsreserve wordt globaal 
berekend als een percentage van de lasten, verminderd met de niet-premiebaten. De 
liquiditeitsreserve verschilt per fonds en wordt regelmatig herzien. Bij een toename van 
de lasten neemt ook het normvermogen toe. Er is sprake van een dekkingssaldo als het 
feitelijk vermogen afwijkt van de liquiditeitsreserve. 
 
Exploitatierekening: lasten-baten overzicht van een fonds. 
 
Exploitatiesaldo: het verschil tussen de totale baten en de totale lasten. 
 
Toelichting: 
 
 Exploitatierekening 
   
Lasten    Baten   
     
 
 
 
Exploitatiesaldo = Baten - Lasten 
 
Financieringsdekking: dekking voor de financiering van het verschil tussen uitgaven 
en ontvangsten gedurende het jaar. 
 



  

Franchise: dat gedeelte van het loon per dag waarover géén premie verschuldigd is (de 
zogenaamde heffingsvrije voet). 
 
Toelichting: 
   
    maximale loon per dag waarover  
    premie wordt geheven     
     
    loon per dag waarover premie  
    wordt geheven      
            
            
            
     

loon per dag waarover géén premie  
    wordt geheven      
    
 
Geval: een uitkering in de uitkeringsadministratie. Een persoon kan meerdere 
uitkeringen hebben en daardoor geregistreerd staan als meerdere gevallen. 
 
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 
hoogte van de aanpassing wordt vastgesteld door het ministerie van Sociale Zaken en 
Werkgelegenheid op basis van ramingen van het Centraal Planbureau. 
 
Individuele grondslag: het dagloon dat als grondslag wordt gebruikt, als bij een 
arbeidsongeschiktheidsuitkering het dagloon beneden het minimumloon ligt. 
 
Toelichting: 
 
Wanneer een persoon minder uren of dagen werkt dan in zijn of haar functie gebruikelijk 
is, verdient hij/zij minder. Bij een beroep op een arbeidsongeschiktheidsregeling ontvangt 
hij/zij dan ook een lagere uitkering. Dit doet zich met name voor bij parttime 
werknemers. 
 
Invalideringskans: de instroom ten opzichte van de beroepsbevolking. 
 
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. 
 

franchise 



  

Toelichting: 
In mei 2006 wordt het vakantiegeld uitgekeerd. Dit geld is gedurende het voorgaande 
jaar opgebouwd. Wanneer door de administratie het systeem van kasbasis wordt 
gebruikt, worden deze lasten geboekt in mei 2006, omdat zij in deze maand betaald zijn. 
Onder het transactiestelsel wordt een deel van de lasten in 2005 en de rest in 2006 
geboekt. 
 
Lastendekkende premie: de premie die voldoende is om het verschil tussen de lasten 
en de niet-premiebaten (inclusief premiebaten voorgaande jaren) te dekken. 
 
Toelichting: 
 
Lasten    Baten 
    premiebaten 
    niet-premiebaten 
 
 
lastendekkende premie =  Lasten - niet-premiebaten 
     Loonsom   
Bij de lastendekkende premie is het exploitatiesaldo nul. 
 
Lastenpercentage: lasten uitgedrukt als percentage van de loonsom loontrekkenden. 
 
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 waarover een toeslag kan worden uitgekeerd; dit zijn de ZW, 
WW, WAO, WIA, WAZ, Wajong, WAMIL 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 lasten van bijvoorbeeld 2006 had betrekking op voorgaande jaren. Om tot de 
uitkeringslasten op transactiebasis te komen worden deze lasten van het bedrag in de 
administratie afgetrokken. Aan de andere kant zijn er uitkeringen die betrekking hebben 
2005 maar die pas in latere jaren worden betaald. Denk aan vakantie-uitkeringen. Deze 
lasten moeten dus bij het kasbedrag worden opgeteld om tot een transactiebedrag te 
komen. Het verschil tussen die twee is de mutatie in de verplichtingen. 
 
Premiegroep: gedifferentieerde wachtgeldpremie binnen een sector naar verschillende 
categorieën werkgevers. 
 
Premieplichtig inkomen: inkomen waarover premies moeten worden afgedragen. Tot 
het inkomen behoren naast loon ook rente en winst. 
 
Premieplichtige loonsom: loon waarover premies werknemersverzekeringen moeten 
worden afgedragen. 
 
Toelichting: 
 
loonsom = (loon per dag - franchise) x aantal gewerkte dagen 
 



  

Re-integratie-uitkering: Aan de arbeidsgehandicapte die recht heeft op een uitkering 
op grond van WW of de BIA kan een re-integratie-uitkering worden toegekend indien hij 
op een proefplaatsing bij een werkgever onbeloonde werkzaamheden gaat verrichten 
(maximale duur 6 maanden) of een scholing of opleiding gaat volgen (maximale duur 2 
jaar). 
 
Re-integratietraject: door UWV bij re-integratiebedrijven ingekochte dienstverlening, 
gericht op een toeleiding van de arbeidsgehandicapte naar (betaalde) arbeid. 
 
Reserve Dekking Werkloosheidslasten: reserve die de premie van het AWf minder 
afhankelijk maakt van conjuncturele schommelingen. De hoogte is gemaximeerd tot een 
reserve plafond. 
 
Risico- en egalisatiedekking (zie ook toelichting liquiditeitsreserve): 
liquiditeitsreserve bij de wachtgeldfondsen. 
 
Rekenpremie: premie waarmee de sociale lasten worden berekend. 
 
Samenloop: personen met meer dan één lopende uitkering (WAO/WAZ/Wajong/WW) 
 
Slotverplichtingen: uitgaven die voortvloeien uit het verleden. De wetgeving is niet 
meer van toepassing op nieuwe gevallen maar er zijn nog wel resterende verplichtingen. 
 
Transactiebasis: UWV verantwoordt op transactiebasis. Dit betekent dat uitkeringen, 
vakantiegeld, overhevelingstoeslag 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. 
 
WSW-besparing: bespaarde uitkeringen die aan het Rijk worden afgedragen. WSW-
werknemers ontvangen loon van het Rijk. De arbeidsongeschiktheidsfondsen betalen de 
bespaarde uitkering voor WSW-werknemers aan het Rijk. 
 
 
Verbanden tussen begrippen 
 
Exploitatiesaldo, vermogen, liquiditeitsreserve en dekkingssaldo: 
Het exploitatiesaldo is het verschil tussen de totale baten en totale lasten in een bepaald 
jaar. 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 aan de 
liquiditeitsreserve. De liquiditeitsreserve wordt globaal berekend als een percentage van 
de lasten, verminderd met de niet-premiebaten zoals rentebaten. De liquiditeitsreserve 
verschilt per fonds en wordt regelmatig herzien. Bij een toename van de lasten neemt 
ook het normvermogen toe. 
 
Er is sprake van een dekkingssaldo als het feitelijke vermogen afwijkt van de 
liquiditeitsreserve. 
 
Premiepercentage, lastendekkende premie, liquiditeitsreserve, calculatiepremie 
en dekkingssaldo: 
Het premiepercentage is opgebouwd uit drie componenten: 
• de lastendekkende premie; 
• een opslag/korting voor de mutatie van de liquiditeitsreserve; 
• een opslag/korting voor het wegwerken van het dekkingssaldo. 
 
De lastendekkende premie plus de opslag/korting voor de mutatie van de 
liquiditeitsreserve is de calculatiepremie. 



  

Lijst van afkortingen 
 
ABC Administratieve Boeten Coördinatiewet  
ABW Algemene bijstandswet 
AfJ Arbeidsongeschiktheidsfonds Jonggehandicapten 
AfZ Arbeidsongeschiktheidsfonds Zelfstandigen 
AKW Algemene kinderbijslagwet 
ANW Algemene nabestaandenwet 
Aof Arbeidsongeschiktheidsfonds 
Aok Arbeidsongeschiktheidskas 
AOW Algemene ouderdomswet 
AWBZ Algemene wet bijzondere ziektekosten 
AWf Algemeen Werkloosheidsfonds 
BEU Wet Beperking Export Uitkeringen 
Bia Tijdelijke wet beperking inkomensgevolgen arbeidsongeschiktheidsverzekeringen 
CBBS Claimbeoordelings- en borgingssysteem 
CBS Centraal Bureau voor de Statistiek 
CEP Centraal Economisch Plan 
CPB Centraal Planbureau 
CVCS Cliënt Volg Communicatie Stelsel 
CvZ College voor Zorgverzekeringen 
CWI Centra voor Werk en Inkomen 
FAOP Fonds Arbeidsongeschikt Overheids Personeel 
IRO Individuele reïntegratieovereenkomst 
IVA Inkomensvoorziening Volledig Arbeidsongeschikten 
MEV Macro Economische Verkenning 
Pemba Premiedifferentiatie en marktwerking bij arbeidsongeschiktheidsverzekeringen 
REA Wet Re-integratie Arbeidsgehandicapten 
RED Risico- en egalisatiedekking 
Rf Re-integratiefonds 
SER Sociaal Economische Raad 
Sfn Sectorfondsen 
SG Wet socialezekerheidsrechten gedetineerden 
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 
VLZ Verlenging Loondoorbetaling bij Ziekte 
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 
WIW Wet inschakeling werkzoekenden 
WKA Wet koppeling met afwijkingsmogelijkheid 
WSW Wet sociale werkvoorziening 
WW Werkloosheidswet 
WWS Wijziging WW-stelsel 
ZFW Ziekenfondswet 
ZVW Zorgverzekeringswet 
ZW Ziektewet 


