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Arbeidsongeschikt of werkloos?

Eenverdeelmodelvoor de inactiviteit

Ed W.M.T. Westerhout *

Samenvatting:

Dit onderzoeksmemorandumontwikkelt een verdeelmodelvoor de inactiviteit, de
som van werkloosheiden arbeidsongeschiktheid.Een keuringsorganisatieverdeelt
de inactiviteit over werkloosheidsregelingen(WW/WWV/RWW) en arbeids-
ongeschiktheidsregelingen(WAO/AAW/ZW). Een empirischeschatting toont dat
ongeveer de helft van de participatie in arbeidsongeschiktheidsregelingenals
verborgenwerkloosheidkan wordengekarakteriseerd.Eenverlagingvan arbeidson-
geschiktheidsuitkeringenmet één procent bij gegeven werkloosheidsuitkeringen
heeft een verschuivingvan arbeidsongeschiktheids-naar werkloosheidsregelingen
op langetermijn met ongeveer30.000uitkeringsjarentot gevolg.

* De auteurdankt J. Graaflanden diverseanderecollega’s voor waardevolleopmerkingen
bij eeneerdereversievan dit onderzoeksmemorandum.Verdergaatdank uit naarP. Arts, P.
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ten Cate en P. Keus voor het datamateriaalen A. Nibbelink voor het maken van de
grafieken.
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1. Inleiding

Gedurendede jaren zeventigen tachtig is de deelnameaanarbeidsongeschiktheids-
regelingen fors gestegen.De bij de introduktie van de WAO in 1967 levende
verwachtingdat ca. 200.000mensenin de arbeidsongeschiktheidzoudenterechtko-
men, bleek vele malen te worden overtroffen. In 1991 overschreedhet aantal
WAO- en AAW-gerechtigdenzelfs de 900.000. Figuur 1 toont het verloop van
indices voor het volume van arbeidsongeschiktheidsuitkeringenen dat van de
bevolking voor de periode1970-1992,waarbij beideindicesvoor 1980 op éénzijn
gezet.Uit de figuur blijkt dat de groei in de eerstgenoemdevariabelebijna vier
maalzo groot is geweestals de groei in de laatstgenoemdevariabele.1

Deze ontwikkeling past in een internationaal patroon. Ook in veel andere
geïndustrialiseerdelandenis het aantalparticipantenin arbeidsongeschiktheidsrege-
lingen in de loop der jaren sterk gegroeid.Havemanet al. (1984) becijferenin een
studienaararbeidsongeschiktheidin achtgeïndustrialiseerdelandenvoor de periode
1968-1978een jaarlijks gemiddeldegroei van zo’n 6 procent.Toch is de Neder-
landsesituatieafwijkend. In de genoemdeperiodewasNederlandmet eenjaarlijkse
toeneming van 11 procent de sterkste stijger. Prins (1991) concludeert in een
vergelijkende studie dat de deelname aan arbeidsongeschiktheidsregelingenin
Nederland tweemaal zo hoog is als in Duitsland en België. Het spiegelbeeld
hiervanis de participatieop de arbeidsmarkt.Dezeligt in Nederlandlager dan het
gemiddeldein de EG, zowel bij mannenals bij vrouwen(WRR (1990)).

Deels reflecteertde genoemdeontwikkeling de expansievan de verzorgings-
staat,welke de kring van verzekerdengeleidelijk heeft uitgebreid.De groei in het
aantaluitkeringsgerechtigdenin relatie tot het aantalverzekerdepersonenzal echter
door andere factoren moeten worden verklaard. In de literatuur worden twee
alternatieve,elkaar niet uitsluitende,verklaringenaangereiktvoor het toegenomen
beroep op arbeidsongeschiktheidsregelingen.De eerste is dat arbeidsongeschikt-
heidsuitkeringenhet voor werknemersaantrekkelijkmakenom arbeidsongeschikt-
heid voor te wendenteneindevervroegdde arbeidsmarktte kunnen verlaten. In
dezeredeneringvergelijken werknemershun inkomensperspectievenop de arbeids-
markt met de hoogtevan arbeidsongeschiktheidsuitkeringenen bepalenze op basis
van dezevergelijking of het loont om te trachteneenarbeidsongeschiktheidsuitke-
ring te bemachtigen.Zij houden bij hun beslissingrekening met hun feitelijke

1 Deze vergelijking abstraheertvan demografischeontwikkelingen die in de beschouwde
periodetot eenstijging van het bevolkingsaandeelvan ouderewerknemersmet relatief hoge
WAO-fracties hebben geleid. Correctie hiervoor maakt dat de groei van de bevolking
ongeveer een kwart hoger komt te liggen, zodat het weinig gevolgen heeft voor het
hierbovengenoemdeverschil in groeicijfers.
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gezondheid,aangeziendat één van de factorenis die bepaaltof hun claim al dan

Figuur 1: Arbeidsongeschiktheidsuitkeringenen bevolking(1980=1)

niet zal worden gehonoreerd.Onderzoekenvoor de VS (Parsons(1980, 1982),
Havemanen Wolfe (1984),Havemanet al. (1988))suggererendat er inderdaadeen
verbandtussende hoogte van arbeidsongeschiktheidsuitkeringenen de deelname
aan arbeidsongeschiktheidsregelingenbestaat.Doherty (1979) heeft voor het VK
empirischeondersteuninggevondenvoor dezehypothese.DaarnaasthebbenAarts
en De Jong (1990) voor Nederlandgeconcludeerddat de hoogtevan arbeidsonge-
schiktheidsuitkeringenvan invloed is op het aantal mensenin arbeidsongeschikt-
heidsregelingen.

Een tweede verklaring neemt de arbeidsmarktparticipatieals uitgangspunt.
Wanneerwerknemers,om wat voor reden dan ook, voor een lagere of helemaal
geen participatie opteren, staan hun verschillende uittredemogelijkhedenter
beschikking.2 Werkloosheidsregelingenvormen één mogelijkheid, arbeidsonge-
schiktheidsregelingeneen tweede.Voor ouderewerknemersis er daarnaastnog de
mogelijkheidvan vervroegdeuittreding.3 In dezeredeneringzal eenlagerepartici-

2 Zie voor een discussieover substitutie-mogelijkhedenin de sociale zekerheidLindbeck
(1994).

3 Zie Woittiez et al. (1994) voor een model waarin ouderewerknemersde arbeidsmarkt
kunnenverlatenvia drie verschillenderoutes,namelijk de WW, de WAO en de VUT.
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patie op de arbeidsmarktzich niet alleenvertalenin eengroter beroepop regelin-
gen voor werkloosheiden vervroegdeuittreding,maarook in eengroteredeelname
aanarbeidsongeschiktheidsregelingen.De ontwikkeling van het aantalarbeidsonge-
schiktheidsuitkeringenis dan gecorreleerdmet die van het aantalwerkloosheidsuit-
keringen. Van den Bosch en Petersen(1980a, 1980b, 1983a) en Roodenburg en
Wong Meeuw Hing (1985) hebben voor Nederland inderdaad een dergelijke
correlatiegevonden.DaarnaasthebbenHassinken Van Ours (1994) geconstateerd
dat de instroom in de arbeidsongeschiktheidgecorreleerdis met de werkgelegen-
heidsontwikkelingop bedrijfsniveau.

Het nadeelvan dezetwee onderzoekslijnenis dat ze beide slechtseen partiële
verklaring bieden van deelnameaan arbeidsongeschiktheidsregelingendoor óf de
hoogtevan arbeidsongeschiktheidsuitkeringenóf de werkloosheidals belangrijkste
factor aan te wijzen. Deze keuze is ongelukkig omdat beide factoren een rol
kunnenspelen.Bovendienkan de invloed van elk van de factorenvan de andere
factor afhankelijk zijn. Zo kan de matewaarin eenoplopendewerkloosheidin een
toename van het aantal arbeidsongeschiktheidsuitkeringenresulteert, met de
uitkeringshoogtesamenhangen.Daarnaastkan de invloed van een verhoging of
verlaging van het niveau van arbeidsongeschiktheidsuitkeringenop het aantal
uitkeringensamenhangenmet de omvangvan de werkloosheid.Verwaarlozingvan
dezeonderlingesamenhangenimpliceertdat de gevondenverbandenonjuist kunnen
zijn en in ieder geval niet op anderesituatiesdan de geanalyseerdemogenworden
geprojecteerd.

Dit onderzoeksmemorandumontwikkelt een verdeelmodelvoor de inactiviteit
dat de onderlinge samenhangentussen arbeidsongeschiktheid,werkloosheid en
arbeidsongeschiktheidsuitkeringenbenadrukt.Hierdoor is niet alleen mogelijk aan
te geven hoe de participatie in arbeidsongeschiktheidsregelingensamenhangtmet
uitkeringshoogteen werkloosheid,maarook hoe de gevoeligheidvan de participa-
tie in arbeidsongeschiktheidsregelingenvoor veranderingenin dezetweefactorenin
de loop der tijd is gewijzigd. Door de micro-economischeonderbouwingvan het
keuzegedragvan de keuringsorganisatie in dit model is het daarnaastin staat
expliciet te makenhoe factorenals uitkeringshoogte,uitkeringsduur, keuringscrite-
ria en feitelijke arbeidsongeschiktheidop dezeparticipatieinwerken.

Het model postuleert een keuringsorganisatie die werkloze en arbeidsonge-
schikte werknemersverdeelt over arbeidsongeschiktheidsregelingenen werkloos-
heidsregelingen.De omvangvan de inactiviteit, hier de som van werkloosheiden
arbeidsongeschiktheid,is exogeen.Daarnaastlaten we de VUT-regelingen een-
voudshalve buiten beschouwing. Deze regelingen hebben een meer beperkte
reikwijdte dan regelingenvoor werkloosheiden arbeidsongeschiktheid,omdat ze
alleen op ouderewerknemersvan toepassingzijn. Dit betekentoverigensniet dat
het bestaanvan VUT-regelingenniet op het model inwerkt. De introduktie van de
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VUT heeft volgens het hier ontwikkelde model zowel het aantal personenin
werkloosheidsregelingenals dat in arbeidsongeschiktheidsregelingenverminderd.

De keuringsorganisatiein het model is door de overheid aangewezenom de
arbeidsongeschiktheidsgraadvan inactieve werknemersvast te stellen. De keuze
voor dezeinstitutionelevormgevingberustop de gedachtengangdat dezeorganisa-
tie beter dan de overheid in staat is om de mate van arbeidsongeschiktheidvan
inactievewerknemerste bepalen.Het nadeelvan dezeopzet van instituties is dat
de keuringsorganisatie verleid kan worden om hogere arbeidsongeschiktheids-
uitkeringen toe te kennendan op grond van de feitelijke arbeidsongeschiktheids-
graadgerechtvaardigdis. Het feit dat keuringsartsenin de praktijk alleenbij te lage
inschattingenvan de arbeidsongeschiktheidsgraadde kans lopen met een beroeps-
procedurete makente krijgen, speelthierbij eenrol. Daarnaastkan de keuringsor-
ganisatie zich dusdanig betrokken voelen bij de inactieve werknemer en de
werkgever, dat het hun financiëleen niet-financiëlevoorkeurenvoor arbeidsonge-
schiktheids- danwel werkloosheidsregelingenin zijn afweging betrekt. Indien
hogerearbeidsongeschiktheidsuitkeringenworden toegekenddan op grond van de
arbeidsongeschiktheidsgraadgerechtvaardigdis, is sprakevan oneigenlijkgebruik.

Kenmerkendvoor de gekozenmodellering is dat werkloosheidsregelingenen
arbeidsongeschiktheidsregelingensubstituten zijn. De substitutie-mogelijkheden
worden bepaalddoor de financiële kenmerkenvan de twee typen regelingenen
door de kenmerkenvan de relatie tussenkeuringsorganisatieen overheid.Het is
dus het verschil tussenwerkloosheids-en arbeidsongeschiktheidsuitkeringendat
bepalend is voor de verdeling van inactiviteit over arbeidsongeschiktheids-en
werkloosheidsregelingenen eengelijkwaardigebijstelling van de hoogtevan zowel
werkloosheids-als arbeidsongeschiktheidsuitkeringenheeft dus geengevolgenvoor
het aantalarbeidsongeschiktheidsuitkeringenin relatie tot de totale inactiviteit. Dit
wil niet zeggendat eensimultaneverlagingvan zowel arbeidsongeschiktheids-als
werkloosheidsuitkeringengeeneffectenop het aantalarbeidsongeschiktheidsuitke-
ringen zou kunnen sorteren. Lagere uitkeringen kunnen het zoekgedragvan
werklozenstimulerenen zo bijdragenaan lagerewerkloosheid.Daarnaastkunnen
ze loonmatiging bevorderenhetgeeneveneensde arbeidsmarktverbetert.Voorts
creërenze ruimte voor lastenverlichting,hetgeeneen additionelewerkloosheidsre-
ductie tot gevolg kan hebben.Deze effecten, die alle drie lopen via het totale
niveauvan inactiviteit, vallen echterbuitenhet kadervan de onderhavigeanalyse.

Het ontwikkeldemodelbiedt eengeschiktkaderom de verdelingvan werkloos-
heid en arbeidsongeschiktheidover de verschillende regelingen van sociale
zekerheidempirisch te benaderen.Zodoendekan inzicht worden verkregenin de
omvang van de verborgen werkloosheid(werkloosheidin arbeidsongeschiktheids-
regelingen) hetgeen van belang isvoor een juisteinschatting van zowel dewerkloosheids-
als de arbeidsongeschiktheidsproblematiek.Daarnaastkan de invloed van de

hoogte van arbeidsongeschiktheidsuitkeringenzichtbaar worden gemaakt. In
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tegenstellingtot veel anderonderzoeknemenwe het bestandaan uitkeringenals
uitgangspunt,aangezienniet alleen de instroom maar ook de uitstroom door
economischefactorenkan wordenbepaald.

De empirischeschattingenin dit onderzoeksmemorandumlaten zien dat er een
behoorlijkematevan substitutietussenwerkloosheids-en arbeidsongeschiktheidsre-
gelingenbestaat.Ongeveerde helft van de deelnameaanarbeidsongeschiktheidsre-
gelingen blijkt als verborgen werkloosheid te kunnen worden gekarakteriseerd.
Daarnaastblijkt het verschil tussenarbeidsongeschiktheids-en werkloosheidsuitke-
ringen van groot belangvoor de verdeling van werkloosheidover de twee typen
regelingen:de gepresenteerdeschattingduidt op eenverschuivingvan arbeidsonge-
schiktheidsuitkeringennaarwerkloosheidsuitkeringenvan zo’n 30.000uitkeringsja-
ren voor elk procent waarmeede arbeidsongeschiktheidsuitkeringenbij gegeven
werkloosheidsuitkeringenwordenverlaagd.

De opzet van dit onderzoeksmemorandumis als volgt. Paragraaf2 schetstde
theoretischestructuur van het model. Paragraaf3 presenteertenkele empirische
schattingen.Paragraaf4 bevatafsluitendeopmerkingen.

2. De theoretische structuur van het model

In dit onderzoeksmemorandumhanterenwe economischedefinities voor inactivi-
teit, , arbeidsongeschiktheid,DIS, en werkloosheid,U. Inactiviteit definiërenweIA
als het totaal van uitkeringen in het kader van werkloosheidsregelingen(WW/-
WWV/RWW) en arbeidsongeschiktheidsregelingen(WAO/AAW/ZW). De eerste
groepuitkeringenduidenwe aanmet US (unemployment schemes), de tweedemet
DS (disability schemes). Arbeidsongeschiktzijn die werknemersdie door medische
oorzaak een arbeidsproduktiviteitvan nul hebben.Werkloos zijn alle inactieve
werknemersdie niet arbeidsongeschiktzijn; zij hebbenper definitie eenproduktivi-
teit groter dan nul. De gekozen definities impliceren dat en datIA US DS

. Alle begrippenrefererenaanuitkeringsjaren:eenuitkeringsgerechtig-IA DIS U
de met een restverdiencapaciteitvan 60% wordt in ons model voor 60% als
werkloosen voor 40% als arbeidsongeschiktbeschouwd.

Combinatie van bovenstaandeuitdrukkingen voor de inactiviteit geeft een
uitdrukking voor de werkloosheid: . Uit dezeuitdrukking blijktU US (DS DIS )
dat ons begrip werkloosheidniet alleen de ’officiële’ werkloosheidin werkloos-
heidsregelingenomvat ( ), maar ook de verborgen werkloosheid in arbeids-US
ongeschiktheidsregelingen( ). Tegelijkertijd impliceren onze definities datDS DIS
onderscheidmoet worden gemaakttussenhet aantal deelnemersin arbeidsonge-
schiktheidsregelingen,DS, en het aantalarbeidsongeschikten,DIS.

Ten behoevevan de modelleringpostulerenwe een representatievewerknemer
die één uitkeringsjaarbelichaamten die bijgevolg voor een gedeeltedis≡DIS/IA
van een uitkeringsjaararbeidsongeschiktis en voor het resterendegedeeltewerk-
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loos, . Deze werknemerontvangt voor een gedeelte van hetu≡U/IA ds≡DS/IA
uitkeringsjaar een arbeidsongeschiktheidsuitkeringen voor het resterendedeel

eenwerkloosheidsuitkering.us≡US/IA
Voor welk deel van het uitkeringsjaar de representatievewerknemer een

arbeidsongeschiktheidsuitkeringontvangt, wordt bepaalddoor de keuringsorgani-
satie.De overheidheeft uit kostenoverwegingendezeorganisatieertoeaangewezen
om namenshaarde arbeidsongeschiktheidsgraadvan inactievewerknemersvast te
stellen.4 De keuringsorganisatiegeniet daarmeetegelijkertijd een stuk vrijheid die
zij kan gebruikenom in plaats van het overheidsbelanghaar eigen belang na te
streven.Toch verdwijnt de overheidniet geheeluit beeld.We veronderstellendat
de overheid een fractie van de door de keuringsorganisatie gekeurdegevallen
controleerten dat ze, in geval ze constateertdat de door de keuringsorganisatie
genomenbeslissingin strijd is met het overheidsbelang,de keuringsorganisatieeen
boeteoplegt.

Het eigen belang van de keuringsorganisatie wordt verondersteldvoor een
fractie de belangenvan de inactieve werknemer en een fractie deα 1 α
belangenvan de werkgeverte behartigen.Het belangvan de inactievewerknemer
is eenzo hoog mogelijke uitkering. Definiërenwe de arbeidsongeschiktheidsuitke-
ring met , de werkloosheidsuitkeringmet en de loonvoetmet , dan kanbds bus pl
dezeuitkering worden gedefinieerdals . Door te delen door de(dsbds usbus )/pl
loonvoet onstaateen reële uitkering welke een gewogengemiddeldeis van twee
replacement rates. Het belang van de werkgever is het beperkenvan de totale
afvloeiingskosten.Gevenwe de kostenbij afvloeiing via de arbeidsongeschiktheid
aanmet en de kostenvan afvloeiing via de werkloosheidmet en gebruikencds cus
we weer de loonvoet om de geldbedragenreëel te maken, dan zijn de totale
afvloeiingskostengelijk aan . Bij de kostenvan afvloeiing via de(dscds uscus )/pl
werkloosheidkan mendenkenaande kostenvan het aanvragenvan ontslagvergun-
ningen.Bij de kostenvan afvloeiing via arbeidsongeschiktheidkan mendenkenaan
malussenin het kadervan de WAO.

Zoalsgezegdwordt % van de gevallendoor de overheidgecontroleerd.Indienp
daarbij blijkt dat de keuringsorganisatiede arbeidsongeschiktheidsuitkeringhoger
heeft gestelddan gerechtvaardigdis op grond van de feitelijke arbeidsongeschikt-
heid van de werknemer, dan brengtde overheidalsnogde uitkering en de afvloei-
ingskosten in overeenstemmingmet de feitelijke arbeidsongeschiktheid.De
uitkering aande werknemerreduceertin dat geval tot , terwijl de(disbds ubus )/pl
afvloeiingskostenvoor de werkgeverworden gelijkgesteldaan .(discds ucus )/pl
Bovendien brengt de overheid de keuringsorganisatieeen boete in rekening die

4 Voor een karakteriseringvan het Nederlandsesociale-zekerheidsstelselin termenvan de
principaal-agenttheoriezie Hazeuen Wolfson (1994).
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gerelateerdis aan de omvangvan het oneigenlijk gebruik, . We definiërends dis
dezeboetealshetproduktvaneenbepaaldbasisbedrag endefactorn (1/ε ) (ds dis )ε

welk we progressiefafhankelijkveronderstellenvan de omvangvan het oneigenlijk
gebruik( ).ε>1

Bovenstaandemodellering moet niet te letterlijk worden opgevat. In praktijk
worden uitvoeringsorganisaties niet beboet indien de uitvoering van sociale-
zekerheidsregelingenin de ogen van de wetgevertekortschiet.Evenmin is sprake
van korting op uitkeringenof bijstelling van afvloeiingskostenbij constateringvan
oneigenlijk gebruik. De hierbovengeschetstemodellering moet dan ook worden
gezienals eenglobalekarakteriseringvan de relatie tussenuitvoerderen wetgever.
Het systeemvan boetes representeertdaarin het geheel van keuringscriteriaen
morele en institutionele overwegingendie een toekenningvan arbeidsongeschikt-
heidsuitkeringenop financiëlegrondenalleenin de weg staan.

Maar ook dan is bovenstaandemodelleringgestileerd.In de praktijk kunnenniet
alleen uitvoeringsorganisaties, maar ook werknemers en werkgevers op niet-
financiële gronden een voorkeur hebbenvoor één van de twee regelingen.5 Zo
bestaathet idee dat werkgeversde arbeidsongeschiktheidin het verledenwel als
werkloosheidsregelinghebbengebruikt om aantastingvan de goedenaamtegente
gaan.Werklozenzoudeneveneensom niet-financiëleredeneneenvoorkeurhebben
gehadvoor afvloeiing via de arbeidsongeschiktheid.6 Beide elementenpleiten voor
eenvrije interpretatievan het hier ontwikkeldemodel.

Formaliserenwe nu het probleemvan de keuringsorganisatieals de maximalise-
ring van de verwachtewaardevan het totaal van uitkering, afvloeiingskostenen
boete.Gevenwe de nutsindexvan de keuringsorganisatieaan met v, dan ziet het
probleemer als volgt uit:

5 Zie bijvoorbeeld Moffitt (1983) die stelt dat stigma-effectenmensen ervan kunnen
weerhoudeneenberoepte doenop eensociale-zekerheidsregeling.

6 Zie WRR (1977).
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De variabelendie betrekking hebbenop de financiële positie van werknemeren

(1)

max
ds

v (1 p )










α










dsbds usbus

pl
(1 α)











dscds uscus

pl

p










α










disbds ubus

pl
(1 α)











discds ucus

pl

1
ε

pn (ds dis )ε 0<α<1, 0<p<1, ε>1

s.t. ds us 1

werkgever, bus, bds, cus en cds, en de feitelijke arbeidsongeschiktheiden werkloos-
heid, dis respectievelijku, neemt de keuringsorganisatieals gegeven.De eerste-
orde conditie die uit dit probleem volgt beschrijft voor welk deel de inactieve
werknemereenarbeidsongeschiktheidsuitkeringkrijgt toebedeeld:

(2)ds dis (n p
1 p

)

1
ε 1











α (bds bus) (1 α) (cds cus)

pl

1
ε 1

We veronderstellendat . Alleen indien deα (bds bus) (1 α ) (cds cus)>0
balans tussenuitkeringen en afvloeiingskostenpositief uitvalt voor arbeidsonge-
schiktheidsregelingen,heeft de keuringsorganisatie er belang bij aan inactieve
werknemerseen hogere arbeidsongeschiktheidsuitkeringtoe te kennen dan op
grondvan hun feitelijke arbeidsongeschiktheidsgraadgerechtvaardigdis. Aangezien
ds niet groter mag zijn dan één,beschrijft (2) niet in alle gevallende uitkomst van
het maximaliseringsprobleem.In die gevallenwaarinde restrictie bindendis,ds≤1
garandeertde concaafheidvan de nutsfunctie de optimaliteit van de uitkomst

.ds 1
Aggregatie van (2) over alle inactieve werknemersimpliceert de volgende

vergelijking voor de deelnameaan arbeidsongeschiktheidsregelingenop macro-
niveau:
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(3)DS DIS (n p
1 p

)

1
ε 1











α (bds bus) (1 α) (cds cus)

pl

1
ε 1 IA

De participatie in arbeidsongeschiktheidsregelingenwordt dus bepaald door de
omvang van de arbeidsongeschiktheid, , en die van de inactiviteit welke alsDIS
schaalvariabelevoor het oneigenlijk gebruik van arbeidsongeschiktheidsregelingen
fungeert. De grootte van het oneigenlijk gebruik is afhankelijk van het verschil
tussenarbeidsongeschiktheids-en werkloosheidsuitkeringenen het verschil tussen
kostenvan afvloeiing via arbeidsongeschiktheiden werkloosheid.Daarnaastis het
negatiefgerelateerdaan de kans dat het wordt ontdekt en aan de hoogtevan de
boete.De parameter bepaaltde gevoeligheidvan de deelnameaanarbeidsonge-ε
schiktheidsregelingenvoor al dezefactoren.In het extremegeval dat de ’pakkans’
naar één convergeert ( ), tendeerthet oneigenlijk gebruik naar nul. Evenzop→1
impliceert een oneindig hoge boete( ) dat aan werklozengeenarbeidsonge-n→∞
schiktheidsuitkeringenwordt toegekend.

Zoals we hebbengezien, baseertde keuringsorganisatiezijn beslissingop de
arbeidsongeschiktheids-en werkloosheidsuitkeringin termen van het netto loon,
oftewel de replacement rates welke horen bij het arbeidsongeschiktheids-en
werkloosheidstraject.Definiërenwe dezevariabelenals de verdisconteerdesomvan
replacement rates over de periodevan inactiviteit:

(4)rus (t) ⌡
⌠

t τus

t

rWW/WWV (τ)exp( δ (τ t))dτ ⌡
⌠

t T

t τus

rRWW (τ)exp( δ (τ t))dτ

(5)rds (t) ⌡
⌠

t τds

t

rZW (τ)exp( δ (τ t))dτ ⌡
⌠

t T

t τds

rWAO/AAW (τ)exp( δ (τ t))dτ

waarbij , en voor x = WW/-rus(t) bus(t)/pl(t) rds(t) bds(t)/pl(t) rx(t) px(t)/pl(t)
WWV, RWW, ZW, WAO/AAW. staat voor de uitkering uit hoofde vanpx(τ)
regelingx in periodeτ. geeftde (positieve)disconteringsvoetaan.VerdermeetTδ
de verwachteinactiviteitsduur. Na de periodevan inactiviteit gaat een arbeidsloon
of pensioenin, waarvande hoogteonafhankelijkis van de regelingkrachtenswelke
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een uitkering is genotenen welke bijgevolg niet wordt meegenomenin de afwe-
ging van de keuringsorganisatie.τus staatvoor het aantal jaren waarnaeen WW/-
WWV-uitkering in een RWW-uitkering wordt omgezet.7 Analoog geeft τds aan
hoelangeenZW-uitkering kan wordenverstrekt.

3. De empirische invulling

Dezeparagraafgebruikt jaarcijfersvan 1973 tot en met 1992 om het in de vorige
paragraafontwikkeldemodel te schatten.In subparagraaf3.1 wordt eenspecificatie
voor de te schattenvergelijking afgeleid, waarnasubparagraaf3.2 enkele schat-
tingsresultatenpresenteert.Subparagraaf3.3 en 3.4 gaanin op de implicaties van
dezeresultatenvoor het verloopvan de verborgenwerkloosheiden de arbeidsonge-
schiktheid in de tijd respectievelijkde rol van de hoogte van arbeidsongeschikt-
heidsuitkeringen.

3.1. De specificatie van de empirische vergelijking

Bij de empirischeinvulling van (3) lopen we tegenhet probleemdat de omvang
van de arbeidsongeschiktheid,DIS, onbekendis. Dit ondervangenwe door deze
proportioneelte veronderstellenmet de wel bekendepotentiëleberoepsbevolking.
Om de gemiddeldegezondheidsgraadvan de bevolking mee te nemen,corrigeren
we dezebevolkingsmaatstafeerstvoor de corresponderendeleeftijdsstructuur. We
doendit door de door Aarts en De Jong(1990) verzameldeWAO-fractiesvoor 5-
jaarsleeftijdsgroepentussen15 en 64 jaar voor 1990als gezondheidsindicatorenop
te vatten en dezevoor alle jaren tussen1970 en 1992 met de bevolkingsaantallen
in deze leeftijdsgroepente vermenigvuldigen.8 Het resultaat,een index van 1970
tot en met 1992,normaliserenwe op de waardeéénin 1970.Tot slot vermenigvul-
digen we de potentiëleberoepsbevolkingmet deze leeftijdsindex. Aangezienwe
voor alle jaren gebruikmakenvan de op 1990 betrekkinghebbendecijfers, vermij-
den we het probleemdat we bij schattingde ontwikkeling van de deelnameaan

7 De redenom het WWV-traject met het WW-traject te combinerenis empirisch,namelijk
dat tijdreeksenvan de WWV-uitkering op netto basisontbreken.De redenom het WWV-
traject bij het WW-traject te nemenen niet bij het RWW-traject is dat de WWV, net als de
WW, gerelateerdwasaanhet laatstverdiendeloon.

8 Eenalternatieveindicatorvan de gezondheidsgraadis de perceptievan uitkeringsgerechtig-
den van hun eigen gezondheid.Deze perceptiesgeven echter een ernstig vertekendbeeld
van de feitelijke gezondheid,hetgeenkan worden verklaard op grond van het feit dat de
betrokkenener belangbij hebbeneen slechtegezondheidvoor te wenden(Parsons(1982),
Kerkhofsen Lindeboom(1994)).
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arbeidsongeschiktheidsregelingenuit zichzelf verklaren.9 Om een indruk te krijgen
van het belangvan de demografischesamenstellingvan de bevolking, voerenwe
ook een alternatieveschattinguit waarbij we de arbeidsongeschiktheidproportio-
neelveronderstellenmet de ongecorrigeerdeberoepsbevolking.

Eenanderpunt bij de empirischespecificatiebetreftde introductievan de AAW
in 1976.Bij de inwerkingtredingvan dezewet werd de kring van uitkeringsgerech-
tigden uitgebreid. We houden hiermee rekening door de factor die het verband
tussenarbeidsongeschiktheiden bevolking weergeeft, voor de periode tot en met
1976 een anderewaarde mee te geven dan voor de periode vanaf 1977. Vrije
schattingbepaaltde groottevan de proportionaliteitsfactorin beideperioden.

Een derdepunt betreft de definiëringvan de arbeidsongeschiktheidsuitkeringen
de werkloosheidsuitkering.We gaanervan uit dat de keuringsorganisatieverwacht
dat de onderscheidensociale verzekeringenin de toekomstgelijk zullen oplopen
met de lonen.10 De replacement rate van het werkloosheidstrajectis onder deze
veronderstellingeen gewogengemiddeldevan de WW/WWV- en RWW-replace-
ment rate:

(6)rus (t) β1[ βusrWW/WWV(t) (1 βus )rRWW(t)]

met β1 δ 1[ 1 exp( δT )]
βus [1 exp( δτus )] / [1 exp( δT )]

Analoog is de replacement rate van het arbeidsongeschiktheidstraject,afgezienvan
dezelfde proportionaliteitsfactor, gelijk aan een gewogen gemiddelde van de
lopendeZW- en WAO/AAW-replacement rate:

(7)rds (t) β1[ βdsrZW(t) (1 βds )rWAO/AAW(t)]

9 Ook om eenandereredentreedtdit probleemniet op. De cijfers waaropde leeftijdsindex
wordt gebaseerdrefererenaande WAO, terwijl de empirischeschattingenop het geheelvan
WAO, AAW en ZW betrekkinghebben.

10 Meer algemeenkan wordenuitgegaanvan de veronderstellingdat de keuringsorganisatie
verwacht dat alle replacement rates in hetzelfdeconstantetempo zullen stijgen of dalen.
Dezeveronderstellingkan in (6) en (7) wordenverwerkt door de discontovoetdienovereen-
komstigbij te stellen.
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met .βds [1 exp( δτds )] / [1 exp( δT )]
Voorts is nog belangrijk dat er geenconsistentetijdreeksenvan bovenwettelijke

aanvullingenvoorhandenzijn. De gebruiktedata hebbendus enkel betrekkingop
het wettelijk deel van de uitkeringen.De ZW-uitkering stellenwe bij de schatting
gelijk aanhet loon. De redenhiervoor is dat in de praktijk het geheelvan wettelij-
ke en bovenwettelijkeuitkeringen bij ziekte veelal 100% van het laatstverdiende
loon bedraagt.cds en cus stellenwe op nul aangezienook hier empirischegegevens
ontbreken.

Delenwe nu rechterzijdeen linkerzijde van vergelijking (3) door de bevolkings-
maatstafom heteroskedasticiteitte vermijden,danontstaatde volgendespecificatie:

(8)
DSr c1 c2dAAW

c3 βds (1 βds )rWAO/AAW βusrWW/WWV (1 βus )rRWW
c4 IAr

waarbij ,c3











p
(1 p )

n
αβ1

1
ε 1 c4

1
ε 1

en zijn gedefinieerdals en , gedeelddoor de bevolkingsvariabele.DSr IAr DS IA
is een dummy-variabelemet de waardenul in de periode tot 1977 en dedAAW

waardeéénin de periodevanaf1977.

3.2. Regressie-resultaten

We schattenvergelijking (8) met de op de coïntegratie-theoriegebaseerdetwee-
staps-procedurevan Engle en Granger(1987). In de eerstestap wordt hierbij de
lange-termijn relatie geschat.In de tweede stap wordt de reeks van geschatte
residuenvan de lange-termijnrelatie als verklarendevariabelein de dynamische
vergelijking ingezet. Gegevenhet niet-lineaire karakter van (8), schattenwe de
lange-termijn relatie met behulp van nonlinear least squares. We gaan daarbij
voorbij aan mogelijke simultaniteit ten gevolge van de definitorischecorrelatie
tussen en . Simultaniteitheeft, indien de tijdreeksenvan de variabelein deDSr IAr
vergelijking gecoïntegreerdzijn, geen gevolgen voor de consistentie van de
schatting(Engleen Granger(1987)).

Wat de gebruiktedatabetreft kan het volgendewordenopgemerkt. meetDS
het aantal herleide uitkeringsjaren in de WAO, AAW en ZW. De toevoeging
herleid geeft aan dat deze reeks rekeninghoudt met de gemiddeldearbeidsonge-
schiktheidsgraadvan personenin arbeidsongeschiktheidsregelingen. is deIA



13

optelling van de deelnameaan de WAO, AAW, ZW, WW, WWV en RWW, alle
in uitkeringsjaren.De potentiëleberoepsbevolkingluidt eveneensin uitkeringsjaren.

De WAO/AAW- en WW-uitkering worden beide gemetenvoor een alleenver-
diener zonderkinderenop modaal inkomensniveau.Daarnaastheeft ook het netto
loon betrekking op een alleenverdienerzonder kinderen op het niveau van het
modaalinkomen.De RWW-uitkering is die welke geldt voor eengehuwdezonder
kinderen die verplicht voor het ziekenfondsis verzekerd.De in de schattingen
opgenomenreeksenbetreffen de vierjaars ongewogenverdeeldevertragingenvan
de verschillendeuitkeringenin termenvan het netto loon.

Tabel 1 presenteerttwee schattingen,waarbij de eerstede arbeidsongeschiktheid
relateertaande voor leeftijdsstructuurgecorrigeerdeberoepsbevolkingen de tweede
als schaalvariabelede ongecorrigeerdepotentiëleberoepsbevolkingkiest. Op grond
van de Durbin-Watsonstatistic en de AugmentedDickey-Fuller statistic conclude-
ren we dat de residuenvan de vergelijkingen stationairzijn en de vergelijkingen
dus gecoïntegreerd.De t-waardes (tussen haakjes onder de corresponderende
coëfficiëntschattingen)geven aan dat in de eersteschatting alle variabeleneen
significantvan nul verschillendeinvloed uitoefenenop de participatiein arbeidson-
geschiktheidsregelingen.

De eersteschattinggeeft verderaandat de arbeidsongeschiktheidtot 1977 zo’n
5,0% bedraagtvan de voor leeftijdssamenstellinggecorrigeerdeberoepsbevolking.
Vanaf dat jaar komt het desbetreffendepercentageuit op 6,4. Voorts duidt het
eerstvermeldeschattingsresultaaterop dat de arbeidsongeschiktheidsuitkeringzoals
die in het beslissingsproceswordt gepercipieerdvoor 14% uit de ZW-uitkering
bestaaten voor de overige 86% uit de WAO/AAW-uitkering. De WW/WWV-
uitkering is bij het werkloosheidstrajectde dominanteuitkering met een aandeel
van 92%; het aandeelvan de RWW-uitkering komt op 8%. Verderkan voor uitε
de schattingeneenwaardevan 4,73wordenafgeleid.11,12

11 De schatting van de statischevergelijking kan ook worden gebruikt om de door de
keuringsorganisatie gehanteerdediscontovoet te benaderen.Deze parameter is echter
overgeïdentificeerd;zowel de schattingvan als die van levert eenschattingvan deβds βus
discontovoet.De twee schattingenliggen over het algemeenver uit elkaaren zijn daarnaast
zeergevoeligvoor de waardedie voor de tijdshorizon wordt ingevuld. In het limietgevalT

bijvoorbeeldkan uit de schattingvan eendiscontovoetvan 84% wordenafgeleidT→∞ βus
en uit de schattingvan een discontovoetvan 15% (we veronderstellen gelijk aanβds τds
één jaar en gelijk aan drie jaar). De gevoeligheidvan de schattingenvoor de waardeτus
van blijkt hieruit dat in geval van een tijdshorizonvan 3,72 jaar met eendisconto-T βus
voet van 50% correspondeerten eenhorizonvan 3,28 jaar met eendiscontovoetvan 5%.
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De eersteregel van tabel 2 geeft het schattingsresultaatvan de bijbehorende

Tabel1 Schattingsresultatenstatischevergelijking

100*c1 100*c2 c3 βds βus c4 R2adj 100*SE SP DW ADF*

(1) 5.0 1.4 0.81 0.14 0.92 0.27 0.97 0.22 73-92 1.66 −4.43

(3.82) (4.46)(2.35) (2.77) (6.18) (2.20)

(2) 4.6 1.4 0.87 0.22 1.03 0.25 0.96 0.23 73-92 1.39 −4.32

(2.83) (4.06)(1.96) (3.86) (3.59) (1.54)

(1): Specificatieop basisvan voor leeftijdsstructuurgecorrigeerdeberoepsbevolking

(2): Specificatieop basisvan ongecorrigeerdeberoepsbevolking
* : ADF-test inclusief constanteen trend-termen één- en tweejaarsvertraagdeafhankelijkevariabelen

dynamischevergelijking weer. Bij deze dynamischevergelijking hebbenwe de
laatste term aan de rechterkantvan (8) gelineariseerd.Voorts hebbenwe in de
dynamische vergelijking als uitkeringshoogte-variabelehet verschil tussen de
WAO- en de WW-uitkering genomen,aangezienvrije schattingvan dezevergelij-
king aangafdat de RWW-uitkering geen significantebijdrage leverde.Overigens
mag de betekenisvan deze ingreep op basis van de resultatenuit de statische
vergelijking klein worden geacht.De schattingenvan de dynamischevergelijking
duiden op een significanteinvloed van inactiviteitsvariabelenen uitkeringshoogte-
variabelen.Daarnaastblijken ook de één- en tweejaarsvertraagderesiduenuit de
lange-termijnvergelijking significant.

De tweederegelsvan tabel 1 en 2 gevende resultatenvan de schattingvan de
statische en dynamische vergelijking indien de arbeidsongeschiktheidwordt
gerelateerdaan de ongecorrigeerdeberoepsbevolking.De resultatenzijn minder
goed dan die van de eerstespecificatie.Belangrijke coëfficiëntenin de statische

12 De waardenvan , en kunnen,met als enige informatiebronde schattingvan ,p n α c3
niet wordengeïdentificeerd.Dit is echtergeenprobleemwant dezeparametersbevattengeen
informatie welke nodig is om de bijdragen van de verschillendevariabelen aan de te
verklarenvariabeleaf te leiden.
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vergelijking zijn nu onvoldoendesignificanten de schattingvoor komt bovenβus
de één.De dynamischevergelijking oogt daarentegenzeerredelijk. Dezeresultaten
suggererendat de leeftijdsafhankelijkheidvan de arbeidsongeschiktheidbelangrijk
is. Op basis van deze schattingsresultatenhebbenwe ervoor gekozenalleen de
eerstespecificatieverderuit te werken.

Tabel2 Schattingsresultatendynamischevergelijking

(1) ∆ DSr = 0.16 ∆ IAr + 0.14 ∆ IAr-3 + 0.01 ∆ dAAW + 0.27 ∆ [(pWAO/AAW − pWW)/pl]-1
(2.30) (2.41) (4.73) (5.82)

− 0.57 res-1 − 0.53 res-2
(2.95) (2.54)

R2adj = 0.90 100*SE= 0.15 DW = 2.01 SP= 75-92

(2) ∆ DSr = 0.15 ∆ IAr + 0.16 ∆ IAr-3 + 0.01 ∆ dAAWr + 0.26 ∆ [(pWAO/AAW − pWW)/pl]-1
(2.28) (2.94) (4.94) (6.05)

− 0.57 res-1 − 0.46 res-2
(3.22) (2.34)

R2adj = 0.91 100*SE= 0.14 DW = 2.21 SP= 75-92

(1): Specificatieop basisvan voor leeftijdsstructuurgecorrigeerdeberoepsbevolking

(2): Specificatieop basisvan ongecorrigeerdeberoepsbevolking

res: schattingsresiduvan de corresponderendestatischevergelijking

dAAWr: de voor leeftijdsstructuurgecorrigeerdedummy-variabelevoor de AAW

3.3. Implicaties voor de verborgen werkloosheid en de arbeidsonge-
schiktheid

Met de in tabel 1 gepresenteerdeschattingenkan worden berekendhoe de werk-
loosheiden de arbeidsongeschiktheidzich in de loop der tijd hebbenontwikkeld.
Figuur 2 toont het verloop van de werkloosheid,de arbeidsongeschiktheid,en hun
som,de inactiviteit, over de schattingsperiode1973-1992.De arbeidsongeschiktheid
neemtdoor demogra-fischefactorenover de geheleperiodegeleidelijk toe met een
onderbrekingin 1977 toen de AAW in werking trad. De werkloosheidtoont een
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minder gematigdverloop, hoewel ook hier de toenameover de tijd geleidelijk is.
Een belangrijke breuk in de tijdreeks van de werkloosheidis in 1984 toen een
einde kwam aan de zeer snelle stijgingen in de daaraanvoorafgaandejaren en
vanafwelk jaar de werkloosheidmin of meeris gestabiliseerd.

Figuur 3 splitst de werkloosheidin de officiële werkloosheid( ) en de door

Figuur 2: Inactiviteit, werkloosheiden arbeidsongeschiktheid
(in duizendenherleideuitkeringsjaren)

US
het modelgegenereerdeverborgenwerkloosheid.Beidecomponentenlatenover het
beschouwdetijdvak eenstijging zien. De toenamevan de verborgen werkloosheid
is echterminder geprononceerd,hetgeenook kan wordenafgeleidop grond van de
schattingenvan de statischevergelijking, zoals gepresenteerdin tabel 1. Deze
schattingenimplicerendat de coëfficiëntvan eengemiddeldeheeftvan 35% enIAr
een minimum en maximum van achtereenvolgens29 en 41%. In de beschouwde
periodeis dus gemiddeld35% van de toenamevan de werkloosheidals verborgen
werkloosheid in arbeidsongeschiktheidsregelingenterechtgekomen.De hierboven
genoemdecoëfficiënt is over het tijdvak 1973-1992 overigens vrij constant
gebleven.Wat de ontwikkeling van de verborgen werkloosheidbetreft, zou een
lineair model dus eenredelijke benaderinghebbengegevenvan het hier gebruikte
multiplicatievemodel.
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Opvallendis de combinatievan een sterketoenamevan de officiële-werkloos-

Figuur 3: Verborgenen officiële werkloosheid
(in duizendenherleideuitkeringsjaren)

heidscomponenten eenterugloopvan de verborgen werkloosheidin het begin van
de jaren tachtig. In dezejaren liep de totalewerkloosheidsterkomhoog,wat zowel
de officiële als de verborgenwerkloosheidheeftdoentoenemen.Daarnaastwerd in
1980 de vereveningsbijdragevan kracht,welke de aantrekkelijkheidvan arbeidson-
geschiktheidsregelingenals optie om de arbeidsmarktte verlaten heeft vermin-
derd.13 Sinds 1984 treedt een omgekeerdeontwikkeling op: de verborgen werk-
loosheid neemt sneller toe dan de officiële werkloosheid.Debet hieraan is de
verlagingvan WAO- en WW-uitkeringenin 1985 van 80 naar70% en het achter-
blijven van uitkeringen bij de loonontwikkeling in de daaropvolgendejaren.

13 Dezevereveningsbijdragewerd ingevoerdmet als doel de inhoudingenop inkomensvan
actievenen niet-actievengelijk te trekken. Voor WAO-gerechtigdenbetekendedit dat zij
vanaf1 januari1980het equivalentvan het door werknemerste betalendeelvan de premies
voor WAO, WW en ZW verschuldigd waren. Voor WW-gerechtigdenwerd ook een
vereveningsbijdragevan kracht, maar dit betrof enkel het werknemersdeelvan de WW-
premie.
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Gegevendat de ZW-uitkeringenwordenaangevuldtot 100% van het laatstverdien-
de loon, hebbendeze uitkeringsverlagingenoneigenlijk gebruik van arbeidsonge-
schiktheidsregelingenprofijtelijker gemaakt. In 1992 komen de officiële en
verborgenwerkloosheidop nagenoeghetzelfdeniveau.

Figuur 4 telt de berekendeverborgen werkloosheiden arbeidsongeschiktheidop

Figuur 4: Arbeidsongeschiktheiden verborgenwerkloosheid
(in duizendenherleideuitkeringsjaren)

tot het aantal arbeidsongeschiktheidsuitkeringen.Uit de figuur blijkt dat de
verborgen-werkloosheidscomponentvrijwel voortdurendkleiner is geweestdan de
arbeidsongeschiktheidscomponent.De verschillen zijn echter dusdaniggering dat
kan wordengestelddat de verborgen werkloosheiden de arbeidsongeschiktheidin
vrijwel dezelfdematehebbenbijgedragenaande ontwikkeling van het volume van
arbeidsongeschiktheidsuitkeringen.

Deze bevindingenstaanin contrastmet die van sommigeandereonderzoeken
naar de samenstellingvan het WAO-bestand.Van den Bosch en Petersen(1980a)
hebben de werkloosheidscomponentin de WAO voor 1978 op zo’n 140.000
arbeidsjarenbecijferd. Gerelateerdaanhet WAO-bestandin dat jaar impliceert dat
een percentagevan 34 voor het werkloosheidsdeel.Voor 1982 concluderen
dezelfdeauteurstot eenomvangvan 220.000uitkeringsjaren,omgerekend46% van
het WAO-bestand(Van den Bosch en Petersen(1983b)). Roodenburg en Wong
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MeeuwHing (1985)daarentegenschattenhet aantalwerklozepersonenin de WAO
per 1 januari 1982 op 95.000tot 115.000,ofwel 20 tot 24 procentvan het WAO-
bestand.Aarts en De Jong (1990) concluderenop basisvan het Determinantenon-
derzoekWAO dat de werkloosheidscomponentvoor 1980 zo’n 33 tot 51 procent
van het totale bestandbedraagt.Onze schattingenliggen gemiddeld hoger: de
cijfers voor 1978,1980en 1982zijn achtereenvolgens49%,50% en 48%.

Het verschil in resultatenkan te makenhebbenmet het feit dat de genoemde
onderzoekende WAO analyseren,terwijl onze analysebetrekking heeft op het
totaal van WAO, AAW en ZW. Dit moet echterwordenbetwijfeld op basisvan de
conclusievan Aarts en De Jong (1990) dat toetredingtot de WAO door dezelfde
factorenwordt beïnvloedals toetredingtot de ZW; daarnaastzijn volgenshen de
tweeprocessenook gelijkwaardigwat betreft de omvangen de significantievan de
effectenvan de door henonderscheidenverklarendevariabelen.

Naastdit verschil lijken twee anderefactorenbelangrijk.Ten eerstehanterende
genoemdeonderzoekenals afhankelijkevariabelede ontwikkeling van de invalide-
ringsfrequentie,het aantal toekenningenin relatie tot het aantalverzekerdeperso-
nen in de WAO. Ons onderzoekdaarentegenheeft de omvangvan de bestanden
van arbeidsongeschiktheidsregelingenin uitkeringsjaren als invalshoek. Dit
impliceert dat onze analyserekeninghoudt met de gemiddeldevastgesteldemate
van arbeidsongeschiktheid.Een uitkeringsgerechtigdewiens uitkering op grond van
zijn arbeidsongeschiktheidop 75% van eenvolledigeuitkering is vastgesteld,wordt
dus slechts voor driekwart meegerekend.Indien de situatie op de arbeidsmarkt
invloed uitoefentop de door de keuringspraktijkvastgesteldemate van arbeidson-
geschiktheid,danresulteertdat in eenadditioneleinvloed van de arbeidsmarktsitua-
tie op het bestand van arbeidsongeschiktheidsregelingen.Door met dit aspect
rekening te houden,zal de schatting van de verborgen-werkloosheidscomponent
hogeruitvallen.14

Ten tweedeneemtons onderzoekhet bestandaan uitkeringenals uitgangspunt,
terwijl de overigeonderzoekende instroomanalyseren.Naarmatede componenten
van de verborgen werkloosheiddie betrekkinghebbenop de in- en uitstroommeer
verschillend zijn, is de verborgen-werkloosheidscomponentin de instroom een
minder goede indicator van de verborgen-werkloosheidscomponentin het totale
bestand.Wordt het bestandvan uitkeringenals invalshoekgekozen,dan treedt dit
probleemniet op.

14 Van den Bosch en Petersen(1980a)laten zien dat in de periode1968-1978het aandeel
van de hoogste arbeidsongeschiktheidsklasse(80-100%) is toegenomenvan 79 tot 87
procentvan het totaal. In dezelfdeperiodeliep de werkloosheidop met zo’n 140 duizend
uitkeringsjaren.
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3.4. Implicaties voor de invloed van de hoogte van arbeidsonge-
schiktheidsuitkeringen

Een anderbelangrijk aspectvan het model betreft de kwantitatievebetekenisvan
de hoogte van arbeidsongeschiktheidsuitkeringen.Bij stelselwijzigingenwaarbij
zowel arbeidsongeschiktheids-als werkloosheidsuitkeringenworden verlaagd,
hoevenvolgenshet model geeneffectenop de verdeling van de inactiviteit over
arbeidsongeschiktheidsregelingenen werkloosheidsregelingente worden verwacht.
De met een dergelijke operatiegepaardgaandeverlaging van premietarievenen
replacement rates kan uiteraardwel eenafnamevan de werkloosheiduitlokken en
langsdezeweg eenverminderingvan het bestandvan arbeidsongeschiktheidsuitke-
ringen. Dezeeffectenlopen via beïnvloedingvan de loonvormingen de werkloos-
heid en vallen dusbuitenhet model.

De verhoudingtussenarbeidsongeschiktheidsuitkeringenen werkloosheidsuitke-
ringen speeltdaarentegenwel eenbelangrijkerol bij de verdelingvan de inactivi-
teit. Op basisvan de schattingenin tabel1 kan de lange-termijnelasticiteitvan het
aantalarbeidsongeschiktheidsuitkeringenten opzichtevan de hoogtevan arbeidson-
geschiktheidsuitkeringenvoor 1992op 2,6 wordenbecijferd.Tegenoverelk procent
verlagingvan arbeidsongeschiktheidsuitkeringenbij gegevenwerkloosheidsuitkerin-
gen staat dan een verschuiving van arbeidsongeschiktheids-naar werkloosheids-
bestandendie 31.000 uitkeringsjarengroot is. Deze uitkomst is sterk afhankelijk
vanhetjaarwaarvoorzewordtberekend.Zo wasdeelasticiteitin 1974,toendeWAO-
en WW-uitkering ten opzichtevan de RWW-uitkering op eenhogerniveaulagen,

slechts1,1. In 1984 daarentegen,met lagereWAO-uitkeringenten gevolgevan de
introduktievan de vereveningsbijdrage,kwam de elasticiteitop eenwaardevan 5,0.
De effectiviteit van ingrepenin de hoogtevan arbeidsongeschiktheidsuitkeringenis
dus groter naarmatehet initiële verschil tussenarbeidsongeschiktheids-en werk-
loosheidsuitkeringenkleiner is. Dit onderstreepthet belangvan het gebruikvan een
multiplicatief in plaatsvan eenlineair model,zoalsin de literatuurgewoonis.

Hoewel de modellengeheelverschillendvan opzet zijn, is onze uitkomst voor
1992 vergelijkbaarmet die welke Aarts en De Jong (1990) voor de WAO hebben
gepresenteerd.Onze vergelijking concentreertzich op de lange termijn aangezien
alleenop de langetermijn de verschillentussende door ons gehanteerdevoorraad-
benaderingen de door Aarts en De Jong (1990) gekozenstroombenaderingklein
mogenworden geacht.Aarts en De Jong becijferenhet effect van een verlaging
van de replacementrate van de WAO-uitkering van 17 procentop de instroomkans
op 0,013 procentpunt.Omgerekendop basis van cijfers voor 1992 impliceert dit
een elasticiteit van 3,1 en een bestandsmutatievan 37.000 uitkeringsjarenper
procentuitkeringsmutatie.
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4. Concluderende opmerkingen

In dit onderzoeksmemorandumis onderzocht of en in hoeverre economische
factorenals arbeidsmarktsituatieen uitkeringshoogtein de afgelopentweedecennia
eenrol hebbengespeeldbij de toenamevan het belangvan arbeidsongeschiktheids-
regelingenbij de verdelingvan werkloosheiden arbeidsongeschiktheid.De in brede
kring levendenotie dat economischefactoreneenbelangrijkerol spelen,wordt hier
bevestigd.Zo blijkt voor 1992gemiddeldde helft van het volumevan arbeidsonge-
schiktheidsuitkeringenals verborgen werkloosheid te kunnen worden gekarakte-
riseerd. De verborgen werkloosheidis in 1992 qua niveau vergelijkbaar met de
officiële werkloosheid.Dit impliceertdat de statistiekende werkloosheidsproblema-
tiek fors onderschattenen die van de arbeidsongeschiktheidin dezelfde mate
overschatten.Aangeziende uitkomsten betrekking hebbenop uitkeringsjaren,is
niet duidelijk om hoeveelpersonenhet gaat.

Tegelijkertijd maakt ons onderzoek duidelijk dat niet alleen economische
variabelenverantwoordelijkzijn geweestvoor de ontwikkeling van de participatie
in arbeidsongeschiktheidsregelingen.Globaal de helft van de arbeidsongeschikt-
heidsuitkeringenwordt daadwerkelijkop grondvan arbeidsongeschiktheidverstrekt.
Indien de trend van vergrijzing van de bevolking die voor de komendedecennia
wordt verwacht,zich doorzet,kan ceterisparibusdanook eenverderetoenamevan
het aantalarbeidsongeschiktheidsuitkeringenwordenverwacht.

Met dit onderzoekis natuurlijk niet allesgezegd.Het hier ontwikkeldemodel is
gestileerden doet in tal van opzichtengeen recht aan de meer gecompliceerde
werkelijkheid.Zo zijn er aanwijzingendat de hoogtevan werkloosheidsuitkeringen
een belangrijke factor is in het proces van loononderhandelingen(Graafland
(1990)). Indien werklozen voor een deel in arbeidsongeschiktheidsregelingenzijn
ondergebracht,impliceert dit dat ook de hoogtevan dezeuitkeringende loonvor-
ming zou kunnenbeïnvloeden.Loonstijgingenleiden doorgaanstot meer inactivi-
teit en kunnenlangsdezeweg eenadditioneeleffect op de groottevan arbeidson-
geschiktheidsbestandenuitoefenen. Daarnaastheeft de hoogte van arbeidsonge-
schiktheidsuitkeringenconsequentiesvoor het zoekgedrag van werklozen in
arbeidsongeschiktheidsregelingen.Verder kan ook de wijze van financiering van
arbeidsongeschiktheidsuitkeringeneen loonopdrijvendeffect hebben.Dezeeffecten
vallen buiten het kadervan de onderhavigeanalyse,waarin de inactiviteit exogeen
is. Voor eenmeercompleetbeeldvan de effectiviteit van verschillendevormenvan
beleid is het danook gewenstook dezeeffectenin de beschouwingte betrekken.
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Abstract:
This researchmemorandumdevelopsa model for a medicalexaminerthat allocates
disabled and unemployedpeople over disability schemes(WAO/AAW/ZW) and
unemployment schemes(WW/WWV/RWW). Empirical estimates indicate that
abouthalf of the participationin disability schemescan be characterizedas hidden
unemployment.Furthermore,they show that a lowering of disability benefit levels
with one percent,holding constantthe level of unemploymentbenefits,will shift
about 30,000 labour years in the long run from disability schemes to
unemploymentschemes.
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