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Puntsgewijze samenvatting van de belangrijkste signalen 
- De economische vooruitzichten zijn sterk verslechterd. Het CPB heeft zijn ramingen voor 

2009 verlaagd. Er moet rekening mee gehouden worden dat de economische 
vooruitzichten nog verder verslechteren. 

 
- 2008: Als gevolg van de minder goede economische ontwikkeling zijn de ramingen van 

de beslissingen voor 2008 verhoogd tot 283.000 (+10.000). Niettemin daalt de instroom 
in 2008 nog steeds (met ruim 7%). De raming van de uitstroom is onder invloed van 
hogere instroom en lagere uitstroomkansen verhoogd tot 265.000 (+9.000). De raming 
van het bestand is licht verhoogd tot 162.000 (+1.000). 

 
- 2009: In 2009 slaat de daling van de instroom onder invloed van de verslechterde 

economische omstandigheden echter om in een toename. Het aantal beslissingen is met 
301.000 18.000 (+6,5%) hoger dan in 2008. De toename slaat bijna volledig neer bij de 
toekenningen. Ten opzichte van de vorige raming is de raming van het aantal 
toekenningen met 27.000 verhoogd tot 251.000. De raming van de uitstroom wordt 
verhoogd tot 249.000 (+13.000). In 2009 neemt het WW-bestand voor het eerst sinds 
2004 weer toe. De raming van het bestand is verhoogd tot 165.000 (+17.000).  

 
 
Inleiding  
Ten behoeve van de begrotingscyclus en de fonds- en premienota’s wordt periodiek een 
raming gemaakt van de volumeontwikkeling van de sociale zekerheidswetten. Daarin worden 
de beleidsuitgangspunten, de macro-economische ontwikkeling van het CPB en de realisaties 
bij de verschillende wetten verwerkt. De beleidsuitgangspunten worden in overleg tussen 
SZW en UWV vastgesteld. Ten opzichte van voorjaarsraming 2008-I verschilt deze raming op 
twee punten. De realisaties tot en met mei 2008 zijn verwerkt en de macro-economische 
uitgangspunten zijn gebaseerd op de MEV 2009. 
 
De opbouw van het memo is als volgt. In de hoofdtekst wordt ingegaan op de totaalraming. 
In de totaalraming komt alles tezamen. In de bijlagen worden de verschillende bouwstenen 
die voor de ramingen zijn gebruikt nader uiteengezet. Bijlage A bevat het economische 
beeld, bijlage B gaat in op de relevante beleidselementen die voor de raming van belang zijn 
en bijlage C gaat in op de wijze waarop de verschillende elementen in de raming zijn 
verwerkt. 
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Ramingen 
 
2008: Onder invloed van de verslechterende economische omstandigheden worden de 
volumina bij de WW naar boven bijgesteld. Het verwachte aantal WW-beslissingen over 2008 
wordt in vergelijking met de vorige raming verhoogd met 10.000. Dit is vrijwel volledig het 
gevolg van de toename van het aantal toekenningen (+10.000). Ondanks de bijstelling zal 
de instroom in 2008 lager uitkomen dan in 2007 (met circa 7%).  
 
Tabel 1 Basisprognose   

 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Prognose 2008-II (aantallen x 1000)      

Beslissingen 452,6 371,0 306,8 283 301 306 309 312 314 

Afwijzingen 76,2 59,9 53,8 48 50 51 51 52 52 

Toekenningen 376,4 311,1 253,0 235 251 255 258 260 262 

Beëindigingen 392,3 369,8 311,2 265 249 255 257 259 261 

Lopend bestand 307,4 250,2 192,5 162 165 164 166 167 168 

Uitkeringsjaren1 276,7 237,4 182,5 150 146 147 148 149 150 

          

Mutaties (%)          

Beslissingen -12,3 -18,0 -17,3 -7,9 6,5 1,7 1,0 0,8 0,8 

Afwijzingen -22,6 -21,4 -10,2 -10,7 4,0 1,9 1,1 0,8 0,8 

Toekenningen -9,8 -17,3 -18,7 -7,3 7,1 1,7 1,0 0,8 0,8 

Beëindigingen 4,4 -5,7 -15,9 -14,9 -5,9 2,6 0,6 0,7 0,8 

Lopend bestand -4,9 -18,6 -23,0 -15,6 1,3 -0,1 0,6 0,8 0,7 

Uitkeringsjaren 7,4 -14,2 -23,1 -17,9 -2,3 0,5 0,4 0,7 0,8 

          

Prognose 2008-I (aantallen x 1000)      

Beslissingen 452,6 371,0 304,8 273 271 275 276 277 277 

Afwijzingen 76,2 59,9 53,8 48 48 48 49 49 49 

Toekenningen 376,4 311,1 253,0 225 224 227 228 228 229 

Beëindigingen 392,3 369,8 311,2 256 236 231 234 230 228 

Lopend bestand 307,4 250,2 192,1 161 148 144 138 136 136 

Uitkeringsjaren 276,7 237,4 188,0 150 131 124 120 116 116 
 
De verwachte uitstroom is met 9.000 verhoogd. De hogere uitstroom heeft twee 
achtergronden: de verhoogde instroom en lagere uitstroomkansen. Het effect van de 
verhoogde instroom is groter dan het effect van de verlaagde uitstroomkans. 
 
In de vorige kennismemo (KM 08-07 Raming WW 2008-I) werd vastgesteld dat de 
uitstroomkansen waren toegenomen zonder dat daar een duidelijke reden voor kon worden 
aangegeven. Nadat nieuwe uitstroomkansen zijn berekend op basis van de realisaties t/m 

                                               
1 Uitkeringsjaren worden berekend als het gemiddelde lopend bestand gecorrigeerd voor parttime 
effecten. De parttime factor is ten opzichte van de vorige raming is voor 2008 verhoogd tot 0,86 (0,85) 
en voor 2009 e.v. tot 0,87 (0,85). De prognose kan afwijken van de ramingen in de Fondsnota’s. Ze is 
bedoeld om een vergelijking te kunnen maken met de prognoses van SZW. 
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mei 2008, blijkt dat de uitstroomkansen weer zijn gezakt. Analyse van de veranderingen 
geeft aan dat deze niet veroorzaakt worden door wetswijzigingen of conjuncturele invloeden, 
maar vooral het gevolg zijn van wijzigingen in het statistieksysteem en de reparatieactie 
vervolguitkering aan het einde van vorig jaar. De uitstroomprognose in de vorig raming was 
daarom te hoog.  
 
Omdat de verhoging van de uitstroom vrijwel even groot is als de verhoging van de instroom 
verandert de raming van het bestand nauwelijks (circa 1.000 hoger). De aanpassing van de 
raming van de uitkeringsjaren is verwaarloosbaar. 
 
2009: Hoewel de invloed van de verslechterde economische omstandigheden voor 2008 nog 
relatief weinig gevolgen heeft werken deze in 2009 wel sterker door. In de vorige raming 
bedroeg de verwachte economische groei nog 1,75% en bevond zich daarmee op het 
gemiddelde groeipad. Op het gemiddelde groeipad (bbp=1,75%) is er, naast de effecten van 
beleidsmaatregelen, geen toe- of afname van het aantal beslissingen uit hoofde van de 
economische ontwikkeling. De verwachte economische groei is echter verlaagd naar 1%. Bij 
dit niveau van economische groei neemt de werkloosheid weer toe.  
 
Ten opzichte van de vorige raming wordt het aantal beslissingen met 30.000 verhoogd, een 
bijstelling van ruim 10%. Deze toename is met name het gevolg van de stijging van het 
aantal toekenningen (+27.000).  
 
Hoewel in 2009 de uitstroomkans onder invloed van de economische omstandigheden met 
2% extra is verlaagd wordt de uitstroom vergeleken met de vorige raming met 13.000 naar 
boven bijgesteld. Dit wordt veroorzaakt door de toegenomen instroom. De uitstroom daalt 
nog wel. Dit komt omdat de uitstroom altijd achterloopt op de ontwikkeling van de instroom.  
 
Omdat de instroom in 2009 groter is dan de uitstroom stijgt het WW-bestand weer. Ten 
opzichte van de vorige raming is het WW-bestand met 17.000 of 11% naar boven bijgesteld. 
De afname van het WW-bestand, waarvan sprake was sinds 2004, is in 2009 voorbij. De 
bijstelling van de raming van de uitkeringsjaren is overeenkomstig (15.000 of ruim 11%).   
 
Voor de middellange termijn vormt het uitgangspunt de middellange termijn raming (MLT) 
van het CPB. In de jaren 2010-2013 gaat deze uit van een constante groei van het BBP met 
1,75%. Ook de andere grootheden kennen een constante ontwikkeling. Bij een constante 
economische groei van 1,75% (ongewijzigd) en een constante stijging van de loonsom met 
3,8% (ongewijzigd) neemt de instroom in de WW licht toe. Ook de uitstroom en het WW-
bestand nemen licht toe. 
 
Met nadruk wijzen we erop dat de raming voor 2010 e.v. geen echte prognose is. De 
gebruikte macro economische grootheden zijn middellange termijn gemiddelden. Voor een 
reële prognose voor 2010 moet we wachten tot de presentatie van het Centraal Economische 
Plan door het CPB in het voorjaar van 2009.   
 
Verder merken we op dat de macro-economische onzekerheden nog steeds groot zijn. Er 
bestaat een reële kans dat de economische verwachtingen verder neerwaarts worden 
bijgesteld, hetgeen vervolgens tot hogere WW-volumina zal leiden.  
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Samenvattend: De economische vooruitzichten zijn sterk verslechterd. Het CPB heeft zijn 
ramingen voor 2009 verlaagd. Er moet rekening mee gehouden worden dat de economische 
vooruitzichten nog verder verslechteren. 
 
Als gevolg van de verslechterde economische ontwikkeling zijn de ramingen van de 
beslissingen voor 2008 verhoogd tot 283.000 (+10.000). Niettemin daalt de instroom in 
2008 nog steeds (ruim 7%). De raming van de uitstroom is onder invloed van hogere 
instroom en lagere uitstroomkansen verhoogd tot 265.000 (+9.000). De raming van het 
bestand is licht verhoogd tot 162.000 (+1.000). 
 
In 2009 slaat de daling van de instroom onder invloed van de verslechterde economische 
omstandigheden echter om in een toename. Het aantal beslissingen is met 301.000 18.000 
(+6,5%) hoger dan in 2008. De toename slaat bijna volledig neer bij de toekenningen. Ten 
opzichte van de vorige raming is de raming van het aantal toekenningen met 27.000 
verhoogd tot 251.000. De raming van de uitstroom wordt verhoogd tot 249.000 (+13.000). 
In 2009 neemt het WW-bestand voor het eerst sinds 2004 weer toe. De raming van het 
bestand is verhoogd tot 165.000 (+17.000).  
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Bijlage A: Het economische beeld 
 
De prognoses van de volumina zijn mede gebaseerd op de economische ontwikkeling. De 
economische ontwikkeling beïnvloedt de verzekerde populatie en de ontwikkeling van de 
werkloosheid. De belangrijkste economische grootheden die de grondslag vormen voor de 
verschillende basisprojecties zijn opgenomen in tabel A.1.  
 
Met nadruk wijzen we erop dat de prognose voor 2010-2013 geen echte prognose is. De 
gebruikte macro economische grootheden zijn middellange termijn gemiddelden. De 
prognoses voor 2008 en 2009 zijn afkomstig uit de CPB Nieuwsbrief van juni 2008 en CPB-
ramingen van augustus 2008.  
 
Tabel A.1 Uitgangspunten economische ontwikkeling voor de periode 2006 – 2013  

(jaarlijkse groei in procenten)  
  2006 2007 2008 2009 2010- 

Grootheden  vorige nieuw vorige nieuw vorige nieuw 2013 

Bruto binnenlands product 3,0 3,5 3,5 2,25 2,3 1,75 1,0 1,75 

Inflatie 1,1 1,6 1,6 2,5 2,8 2,75 3,7  

Loonsom, marktsector 2,5 2,5 3,4 4,0 4,2 4,0 4,2 3,8 

Werkgelegenheid (arbeidsjaren) 1,6 2,6 2,4 1,25 1,7 0,5 0,1  

Werkgelegenheid (personen) 2,2 2,6 2,6 1,25 2,0 0,75 0,5  

Werkloze beroepsbevolking (x1000) 413 344 344 310 320 320 342 1) 

Bron: CPB, juni 2008 (Nieuwsbrief) en augustus 2008. De CPB ramingen lopen tot en met 2009. Voor de 
loonsom is in de periode 2010-2013 uitgegaan van een vergelijkbare ontwikkeling als in 2009.  
1) De werkloosheid is constant verondersteld op 4,25% van de beroepsbevolking. Uitgaande van een  

lichte stijging van de beroepsbevolking met 0,75% per jaar leidt dit ook tot een zelfde stijging van 
het aantal werklozen.  

 
Conjunctuur in 2008-2009 
Het CPB heeft de economische groei voor 2009 verder naar beneden bijgesteld tot 1%. Het 
zijn vooral de binnenlandse bestedingen die zorgen voor de groeivertraging, met name de 
investeringen. Door hogere olie- en voedselprijzen loopt de inflatie op, terwijl ook hogere 
accijnzen en de voorgenomen btw-verhoging hieraan bijdragen. Deze prijsstijgingen hebben 
een opwaarts effect op de loonontwikkeling. De effecten van de voortdurende internationale 
kredietcrisis voor de Nederlandse economie zijn onzeker. Dit betekent dat de groeicijfers 
lager kunnen uitkomen dan de huidige CPB-ramingen.  
 
De werkgelegenheid (arbeidsjaren) in de marktsector groeit in 2008 naar verwachting 
minder sterk dan in 2007 (1,7% ten opzichte van 2,8%) en zal in 2009 zelfs licht dalen. In 
de zorgsector blijft de werkgelegenheid ook in 2008 en 2009 gestaag groeien met jaarlijks 
2,4%. Bij de overheid is na de lichte stijging in 2007 een verdere groei van de 
werkgelegenheid te verwachten van 0,4% in 2008 en 0,6% in 2009. Voor alle sectoren 
samen komt de groei in 2008 uit op 1,7% en treedt er vrijwel een stabilisatie op in 2009 (zie 
tabel 2.1). De werkloosheid bereikt in 2009 een omslagpunt en stijgt harder dan in de vorige 
CPB-raming. Omdat de werkgelegenheid minder sterk toeneemt dan het arbeidsaanbod loopt 
de werkloosheid op naar 342.000 personen.  
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Conclusie: Het CPB heeft de groeiverwachtingen naar beneden bijgesteld ten opzichte van 
de vorige prognose. De economische vooruitzichten voor Nederland zijn duidelijk 
verslechterd. Door de turbulenties op de financiële markten en de hoge olieprijs blijven de 
onzekerheden groot. 
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Bijlage B: Relevante beleidsontwikkelingen 
 
De WW-ramingen zijn gebaseerd op de instroomcohorten van 2007. Daarin worden de 
economische ontwikkeling en de gevolgen van beleidsontwikkelingen verwerkt. In dit 
hoofdstuk wordt een analyse gemaakt van de belangrijkste beleidsontwikkelingen die van 
invloed zijn op de ontwikkeling van de WW. 
 
B1. Ontwikkelingen binnen de WAO 
 
Binnen de arbeidsongeschiktheidswetten (WAO, WIA) hebben de afgelopen jaren  
omvangrijke wijzigingen plaats gehad die consequenties hebben voor de WW.  

 In oktober 2004 zijn de toelatingseisen voor de WAO aangescherpt (aSB). Hierdoor 
wordt enerzijds een groter deel afgewezen, anderzijds worden circa 300.000 bestaande 
arbeidsongeschikten herbeoordeeld. Door de extra afwijzingen ontstaan meer WW-
aanvragen. De herbeoordelingen zorgen ervoor dat een groot deel van de 
arbeidsongeschikten gedeeltelijk of volledig wordt afgeschat. Een deel hiervan zal een 
WW-uitkering aanvragen.  

 Gelijk met de invoering van aSB wordt de bestaande reguliere herbeoordelingspraktijk 
afgeschaft. Er vindt nog wel een beperkt aantal professionele herbeoordelingen plaats. 
We gaan er van uit dat deze betrekking hebben op de groep arbeidsongeschikten die niet 
onder de herbeoordelingsoperatie vallen. Dit leidt er toe dat er minder mensen om deze 
reden worden afgeschat en dat er dus minder WW-aanvragen zullen komen. 

 De Wet WIA is per 29 december 2005 ingevoerd. Ook dit heeft belangrijke consequenties 
voor de WW. Enerzijds wordt de mogelijkheid van samenloop met een WW-uitkering 
beperkt. Dat betekent minder WW-aanvragen. Anderzijds zullen als gevolg van WIA meer 
afwijzingen plaatsvinden. De groep met 15-35% arbeidsongeschiktheid komt niet meer in 
aanmerking voor een WIA-uitkering. Een deel hiervan zal een WW-uitkering aanvragen. 

De effecten van de wijzigingen zijn verwerkt in de prognoses. De wijze waarop dit gebeurd is 
inmiddels standaard en voor details verwijzen naar eerdere kennismemo’s2. We zullen ons 
beperken tot de wijzigingen.     
 
B1.1 De invoering van aSB 
De aanscherping van het schattingsbesluit heeft twee effecten. Enerzijds worden vanaf 1 
oktober 2004 meer arbeidsongeschiktheidsaanvragen afgewezen omdat de toelatingseisen 
zijn aangescherpt. Anderzijds wordt een groot deel van het zittende bestand tussen oktober 
2004 en april 2009 herkeurd. Beide effecten hebben een verhogende invloed op de instroom 
in de WW. Tegelijk met de invoering van aSB is de bestaande herbeoordelingpraktijk 
afgeschaft. Dit heeft een verlagende invloed op de instroom in de WW. 
 
De invloed van de aanscherping van schattingsbesluit op de nieuwe instroom is inmiddels 
verwerkt in de WW-instroom en leidt niet meer tot extra WW-instroom. Wat wel nog tot 
fluctuaties in de WW-instroom leidt, zijn de veranderingen in herbeoordelingsprocedures. 
 
De invloed van de herbeoordelingen in het kader van aSB  
De herbeoordelingsperiode loopt door t/m het eerste kwartaal van 2009. Verder wordt de 
leeftijdsgroep 45-plus herbeoordeeld volgens het oude schattingsbesluit. De 45-plussers,  

                                               
2 Kennismemo 07-06 WWRaming 2007-I, mei 2007 
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(30.000), die al herbeoordeeld waren volgens het schattingsbesluit, worden opnieuw 
herbeoordeeld. Daarnaast worden aanvragen van arbeidsongeschikten, die als gevolg van de 
maximering van het zogenaamde maatmanloon ten onrechte geen of een lagere uitkering 
hadden gekregen, opnieuw beoordeeld. Deze correcties zijn uitgevoerd in het laatste deel 
van 2007/ begin 2008. De resterende herbeoordelingen in het kader van aSB vinden in 2008 
en 2009 plaats.     
 
Bij de herbeoordelingen geven de realisaties aan dat het effect van de aanscherping van het 
schattingsbesluit voor de laatste aSB-cohorten sterk is afgenomen3. De prognose van de 
omvang van het extra beroep op de WW als gevolg van aSB is opgenomen in tabel B1.1. 
Weergegeven is de netto-instroom4. Ten opzichte van de vorige raming zijn de uitgangs-
punten niet gewijzigd.  
 
Tabel B1.1 Prognose WW-toekenningen als gevolg van aSB (cohortaantallen) 

  2007 2008 2009
Totaal 

2005-2009 

Raming 2008-II   

Netto instroom a.g.v. aSB  4.000 2.200 400 26.600 

Netto afwijzingen a.g.v. aSB  1.200 700 100 7.700 

   

Raming 2008-I   

Netto instroom a.g.v. aSB  4.000 2.200 400 26.600 

Netto afwijzingen a.g.v. aSB  1.200 700 100 7.700 
 
De basiscohort (2007) moet gecorrigeerd worden voor de invloed van aSB. Cohort 2007 
bevat 4.000 extra toekenningen als gevolg van aSB. Voor 2008 worden nog maar 2.200 
extra toekenningen verwacht: 1.800 minder dan in 2007. Het aantal toekenningen van 
cohort 2008 moet dus verlaagd worden met 1.800. Evenzo moet het aantal toekenningen 
van cohort 2009 verlaagd worden met 3.600 (gerelateerd aan 2007). De verhogende invloed 
van aSB valt tussen 2007 en 2010 weg uit de instroom. 
 
De prognose van het aantal extra WW-aanvragen als gevolg van aSB is ten opzichte van de 
vorige raming niet gewijzigd.  
 
 
 

                                               
3 De herbeoordelingscohorten zijn leeftijdscohorten. De jongste leeftijdscohorten zijn het eerst aan de 
beurt is en de oudste het laatst. Dat betekent dat momenteel vooral ouderen herbeoordeeld worden en 
voor deze groep zal het effect van de herbeoordelingen geringer zijn. 
4 Door het wegvallen van de reguliere herbeoordelingspraktijk valt ook de WW-instroom van deze 
categorie weg. Deze afname moet op de berekende aSB-instroom in mindering worden gebracht. 
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B2. Veranderingen bij de WW 
 
Ook bij de WW zijn de afgelopen jaren belangrijke stelselwijzigingen doorgevoerd. Het 
betreffen de wijziging van de wekeneis, de verkorting van de WW-duur, de beperking van de 
toets verwijtbare werkloosheid en de doorbetaling WW bij ziekte. Met uitzondering van het 
effect van de doorbetaling WW bij ziekte zijn de effecten van de andere wijzigingen inmiddels 
in de realisaties verwerkt.  
 
Voortzetting WW bij kortdurende ziekte (DWBZ) 
Per 1 mei 2007 worden zieke werklozen pas na 13 weken overgedragen aan de ZW. Een 
werkloze is in deze periode verder ook sollicitatieplichtig. De verwachting is dat door deze 
maatregel de werkloze eerder uitstroomt naar werk. Het mogelijke effect van de 
sollicitatieplicht wordt buiten beschouwing gelaten.    
 
In de uitvoeringstoets is aangegeven dat de maatregel leidt tot een stijging van het 
gemiddelde WW-bestand met circa 1,8%. Deze stijging is de resultante van een daling van 
de uitstroom en van de instroom. De uitstroom neemt af omdat voor zieke werklozen in de 
eerste 13 weken de uitkering niet wordt beëindigd. Het feit dat cohort 2007 de basis vormt 
voor de prognose betekent dat van de verwachte stijging al 2/3e is gerealiseerd. In cohort 
2008 moet dus nog 1/3e of 0,6% toename gerealiseerd worden van het lopend bestand.  
 
Deze extra stijging van het lopend bestand gaat gepaard met een extra daling van de 
instroom met 2.500 toekenningen en met een extra daling van de uitstroom met 3.300 in 
2008. In de jaren na 2008 zijn in- en uitstroomdaling aan elkaar gelijk (-3.200). In 
vergelijking met de vorige raming zijn de effecten van de maatregel geringer. 
 
Ten opzichte van de vorige raming zijn de parameters die deze maatregel in de raming 
verwerken niet aangepast.  
 
Introductie mantelzorgforfait 
Voor het bepalen van het arbeidsverleden bestaat er in de huidige Werkloosheidswet al het 
verzorgingsforfait. Onder voorwaarden tellen perioden waarin kleine kinderen worden 
verzorgd (voor een deel) mee als arbeidsjaren. Per 1 januari 2007 is daaraan het 
mantelzorgforfait toegevoegd. Perioden waarin sprake is geweest van het verrichten van 
mantelzorg worden (voor een deel) meegeteld. De doelgroep hiervoor betreft personen die 
voor het dienstverband waaruit zij werkloos zijn geworden mantelzorg hebben verricht. Het 
effect zal, eerst vanaf 2009 overigens, verhogend uitwerken op de duur van de toegekende 
uitkeringen, maar is naar verwachting verwaarloosbaar. De maatregel wordt niet mee-
genomen in de instroomprognose. 
 
Poortwachtertoets 
CWI maakt vanaf 2007 met werkzoekenden die zelf werk zoeken (A-klanten) individuele 
afspraken over de invulling van de sollicitatieplicht in de eerste drie maanden. Na deze drie 
maanden wordt getoetst of deze afspraken zijn nagekomen. De verwachting is dat mensen 
hierdoor geprikkeld worden om sneller een baan te zoeken. Dit zou betekenen dat de 
gemiddelde WW-duur omlaag gaat en daarmee de uitstroom omhoog. Het effect van deze 
maatregel op de WW is echter niet te kwantificeren en wordt daarom niet meegenomen in de 
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volumeprognose. Wel is het zo dat de eventuele gevolgen al deels automatische zijn 
meegenomen omdat zij als verwerkt zijn in de basiscohort (2007). 
 
Wetsvoorstel vergroting kans op werk voor langdurige werklozen 
Momenteel ligt het wetsvoorstel “vergroting kans op werk voor langdurig werklozen” voor. 
Dit wetsvoorstel bestaat uit een drietal onderdelen: 

 Aanpassing van de richtlijn passende arbeid; invoeringsdatum 1/7/2008. 
 Inkomstenverrekening in plaats van de huidige systematiek van urenverrekening; 

beoogde invoeringsdatum 1/7/2009. 
 Actieve bemiddeling naar werk door middel van een werkaanbod; beoogde 

invoeringsdatum 1/7/2009. 
Er is inmiddels een uitvoeringstoets uitgebracht. De verwachte volume-effecten zijn niet voor 
alle onderdelen aangegeven. Van de drie effecten is alleen inkomstenverrekening duidelijk 
gekwantificeerd. Verwacht wordt dat door de overgang naar een systematiek van inkomsten-
verrekening het WW-bestand zal toenemen omdat de werklozen met inkomstenverrekening 
later zullen uitstromen dan nu het geval is. Het wetsvoorstel is nog in behandeling. Hoewel 
er in 2009 al rekening gehouden moet worden met een kleine toename van het bestand, 
waarvoor extra activiteiten moeten worden uitgevoerd, is het daarnaast zo dat de effecten 
van de inkomstenverrekening pas in de loop van 2010 echt merkbaar zullen worden. Om 
deze redenen wordt het wetsvoorstel niet meegenomen in deze prognose. Bij de volgende 
prognose zal dat wel het geval zijn.  
 
Overige beleidselementen: 

 SER-advies over de toekomstbestendigheid van de WW. Dit is niet meegenomen in de 
ramingen. 

 SER-advies over de kring van verzekerden. Het is niet meegenomen in de ramingen. 
 IOW. Heeft geen consequenties voor de WW-ramingen. 
 Wijziging Maatregelenbesluit UWV. Deze wordt niet meegenomen in de volumeramingen. 
 Premiekortingen oudere werknemers. De eventuele gevolgen hiervan worden niet 

meegenomen in de volumeramingen. 
 Brugbanen (LKS). Wetsvoorstel om d.m.v. loonkostensubsidie nieuwe banen te creëren 

voor uitkeringsgerechtigden aan de onderkant van de arbeidsmarkt. De eventuele 
gevolgen hiervan zijn niet meegenomen in de volumeramingen.  

 Deregulering. Hierover is nog geen politiek besluit genomen. Eventuele volume-effecten 
worden niet meegenomen in de ramingen. 

 Vernieuwing. Eventuele volume-effecten worden niet meegenomen in de ramingen. 
 
De overige beleidselementen zijn niet relevant of momenteel nog in bespreking dan wel niet 
kwantificeerbaar en worden daarom niet meegenomen in de raming.  
 



 
 

Blad 

11 van 14 

KENNISMEMO 08/12 

Bijlage C: Van beleid naar raming 
 
Op basis van de reeks gerealiseerde instroomcohorten t/m 2007 en de CPB-cijfers is een 
raming gemaakt van de aanvragen, uitgesplitst naar afwijzingen en toekenningen. Dit betreft 
de primaire raming van de aanvragen, d.w.z. zonder de effect van gewijzigd beleid. De 
uitkomsten daarvan zijn opgenomen in tabel C.1.  
 
Tabel C.1 Primaire schatting aanvragen, cohorten 2007-2013 (%)5 
 2007 2008 2009 2010 2011-2013 

Raming 2008-II      
Afwijzingen -10,8 -5,0 6,5 1,4 0,8 
Toekenningen -13,0 -5,0 6,5 1,4 0,8 
      
Raming 2008-I      
Afwijzingen -10,8 -7,7 1,7 1,7 0,2 
Toekenningen -15,4 -7,7 1,7 1,7 0,2 
 
In 2008 is de afname van afwijzingen en toekenningen kleiner dan in de vorige raming werd 
verwacht. De bijstelling is, naast veranderingen in realisaties, het gevolg van een verlaging 
van de groeiverwachtingen. De daling van de instroom komt in 2008 tot stilstand. In 2009 
neemt de instroom weer toe. Voor de periode na 2009 is uitgegaan van gemiddelde 
economische groei zoals deze volgt uit de middellange termijnraming van het CPB. Op het 
gemiddelde groeipad (bbp=1,75%) is er geen toe- of afname van het aantal beslissingen uit 
hoofde van de economische ontwikkeling. De ontwikkeling wordt dan bepaald door de 
ontwikkeling van de werkende beroepsbevolking. 
 
In primaire schatting zijn nog niet de effecten van de beleidswijzigingen in de arbeids-
ongeschiktheidswetten (tabel B1.1) en de WW opgenomen. Door de invloed van de beleids-
wijzigingen ontstaan enigszins bijgestelde mutatiepercentages (tabel C.2). De bijgestelde 
mutatiepercentages zijn de basis voor de uiteindelijke prognose.  
 
Tabel C.2 Schatting aanvragen inclusief beleid, cohorten 2007-2013 (%) 
 2007 2008 2009 2010 2010-2013 

Raming 2008-II      
Afwijzingen -10,8 -6,0 5,3 1,4 0,8 
Toekenningen -13,0 -7,2 5,9 1,3 0,8 
      
Raming 2008-I      
Afwijzingen -10,8 -8,7 0,5 1,7 0,2 
Toekenningen -15,4 -11,1 0,7 1,6 0,2 
 
In vergelijking met tabel C.1 blijkt dat in 2008 het aantal toekenningen extra afneemt met 
2,2%. De afname komt door de correctie van instroomcohort uit 2007 voor de gevolgen van 
de reparatieactie VVU, voor de gevolgen van aSB, en voor de gevolgen van de 
beleidsmaatregel “doorbetaling WW bij ziekte”. Ook in 2009 is er nog een licht beleidseffect 
door de verdere afname van de instroom als gevolg van aSB. 
                                               
5 Met ingang van oktober 2006 bestaan er formeel geen kortdurende uitkeringen meer. Er wordt daarom 
geen onderscheid meer gemaakt. 
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Niet alle beleidswijzigingen hebben invloed op de instroom. De maatregelen die leiden tot 
een duurverkorting (afschaffing vervolguitkering, duurverkorting WWS) zijn gemodelleerd via 
de uitkeringsduur. Daarnaast hebben de veranderde economische omstandigheden ook 
invloed op de uitstroomkansen. Voor 2008 wordt verondersteld dat de uitstroomkansen zich 
blijven bewegen op het lage niveau van 2007. Wel is het zo dat de uitstroomkansen ten 
opzichte van de vorige raming over de gehele linie zijn verlaagd in verband met de 
verstoring van de data door de reparatieactie vervolguitkering en andere administratieve 
effecten (conversie).   
 
Voor 2009 wordt verwacht dat de uitstroomkansen afnemen. De afname verloopt volgens het 
tempo waarin ze in de periode 2001-2005 zijn toegenomen. Voor 2009 betekent dit dat de 
uitstroomkansen met 2% worden verlaagd. In de jaren na 2009 is er sprake van het 
evenwichtige groeipad. De uitstroomkans wijzigt in deze periode daarom niet.   
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