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Premievaststelling Arbeidsongeschiktheidskas 2009
Inleiding
Vanuit de Arbeidsongeschiktheidskas (Aok) worden de eerste vijf jaar van arbeidsongeschiktheid
gefinancierd voor WAO-uitkeringen ingegaan vóór 2005. In 2009 hebben alleen degenen met een
uitkering gestart in 2004 nog recht op betaling vanuit het Aok. Alle eerder gestarte uitkeringen
vallen onder het Arbeidsongeschiktheidsfonds (Aof) 1 .
UWV stelt jaarlijks de uniforme premie Arbeidsongeschiktheidskas vast. Vervolgens wordt deze ter
goedkeuring voorgelegd aan de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. De minister heeft
de mogelijkheid zijn goedkeuring aan dit besluit te onthouden en zelf een nieuwe premie vast te
stellen.
In deze notitie worden de achtergronden weergegeven die leiden tot het premiepercentage van
2009.
Uitgangspunt voor de premievaststelling 2009 is dat het Aok per 1 januari 2010 wordt opgeheven
en dat alle resterende verplichtingen en vorderingen overgaan naar het Aof.

Uniforme premie Aok
De uniforme premie voedt de Arbeidsongeschiktheidskas (Aok). De premie wordt opgelegd aan
werkgevers die geen eigenrisicodrager zijn, de zogenaamde omslagleden. Voor alle omslagleden
geldt een uniforme premie. Alleen de werkgever die zelf het risico draagt is geen premie verschuldigd. Sinds 1 juli 2007 is het niet meer mogelijk om eigen risicodrager voor de WAO te worden. Als
een werkgever eigenrisicodrager is voor de WAO, dan wordt de uitkering door de werkgever betaald.
De in de Wet financiering sociale verzekeringen artikel 37 lid 1 genoemde uniforme premie Arbeidsongeschiktheidskas is voor premiejaar 2009 door UWV vastgesteld op 0,15%.
Berekeningswijze uniforme premie
De berekening van de uniforme premie komt als volgt tot stand:
De lasten voor 2009 bedragen € 198 mln. en de niet-premiebaten2 zullen naar verwachting € 16
mln. zijn. De te financieren lasten zijn dus € 182 mln. Daarnaast moet het negatieve vermogen van
€ 28 mln. aangevuld worden en een restvermogen van € 26 mln. voor de staartverplichtingen worden opgebouwd. In 2009 moet zodoende in totaal € 236 mln. aan premiebaten gegenereerd worden. De premieplichtige loonsom voor 2009 wordt geschat op € 157 mld. Voor de financiering van
de verplichtingen van de Aok is daarom een uniforme premie van 0,15% in 2009 nodig.
In tabel 1 staan de meest recente financiële kerncijfers weergegeven op basis van deze premie.

1

Om precies te zijn gaat het bij de betalingen uit het Aok om arbeidsongeschikten die vóór 1-1-2004 ziek geworden zijn en

een ziekteperiode van 52 weken voltooid hebben. Die ziekteperiode kan soms korte perioden onderbroken zijn, waardoor een
klein aantal uitkeringen ook nog in 2005 start. De vijjaarsperiode van de Aok gaat hierdoor later in dan bij een ononderbroken
ziekteperiode .Wanneer de vijfjaarsperiode echter gestart is kan deze niet verlengd worden, noch door onderbrekingen en
noch door verlenging van de loondoorbetaling.
2

Het betreft hier grotendeels een bijdrage van het Aof om de kosten van de verhoging van het uitkeringspercentage van 70%

naar 75% van het dagloon voor volledig arbeidsongeschikten te financieren. Daarnaast gaat het om rentebaten en regresbaten.

Tabel 1 Financieel overzicht Aok (mln. euro)
2008

2009

558
39
43

165
11
12

1
2

1
9

Totale lasten

644

198

BATEN
Premiebaten
Overig

217

236

2
54

0
16

273

252

-371

54

VERMOGENSPOSITIE
Vermogen
Liquiditeitsreserve

-28
27

26
8

Dekkingssaldo

-55

18

LASTEN
Uitkeringslasten
Uitkeringen
Bijdrage ZVW
Sociale werkgeverslasten
Overig
Toevoeging voorzieningen
Programmakosten overig

Rentebaten
Overige baten
Totale baten
SALDO

Vergelijking 2009 met 2008
De uniforme premie voor 2009 (0,15%) is gelijk aan die van 2008. Er is geen mogelijkheid om de
premie in 2009 te verlagen ondanks lagere lasten. Hiervoor is een aantal redenen:
•
De lasten in 2008 zijn hoger dan geraamd tijdens de premievaststelling voor dat jaar. Dit komt
onder meer door het relatief sterke effect van het herzien van herbeoordelingen en claimbeoordelingen op de eerste WAO-jaren. Ook het verlagen van de leeftijd waarvoor het aangepaste
schattingsbesluit van toepassing is en de problematiek rond de maatmanlonen speelt een rol.
•
De gerealiseerde premiebaten Aok 2008 blijven achter bij de verwachting op basis van de premieplichtige loonsom en de uniforme premie Aok 2008. UWV onderzoekt momenteel met de
Belastingdienst deze discrepantie. Bij de premievaststelling is geraamd met gerealiseerde premiebaten. Ook de realisatie van de premiebaten 2007 was lager dan eerder verondersteld. De
lagere premiebaten in zowel 2007 als 2008 leiden tot een negatief vermogen eind 2008.
•
Door het ontstane negatieve vermogen zijn er in plaats van rentebaten rentelasten in 2008.
•
Gekozen is om het in 2008 ontstane negatieve vermogen in één jaar weg te werken, in plaats
van de gebruikelijke vier jaar. Van de uniforme premie van 0,15% is 0,03%-punt voor de aanvulling van het vermogen.

