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Net als voorgaande jaren heeft SZW het CPB enkele vragen gesteld in verband met het 

vaststellen van de rentehobbelopslag in de Werkhervattingsregeling voor Gedeeltelijk 

Arbeidsgeschikten (WGA): 

 

1. Hoe hoog is de rentehobbel in 2011 bij strikte toepassing van de in de memorie van toelichting 

van de Wet Invoeringswet WIA beschreven systematiek? 

2. Welke correcties vanwege samenstellingseffecten en instroom vanuit het vangnet ZW adviseert 

het CPB hierop toe te passen? 

 

De rentehobbel is van belang om eerlijke concurrentie tussen publieke (UWV) en private 

verzekeraars te bewerkstelligen. Een private verzekeraar heeft namelijk (tijdelijke) meerkosten 

omdat hij nog vermogen dient op te bouwen. 

 

1. De eerste vraag betreft de hoogte van de rentehobbel op basis van de methode beschreven in de 

Memorie van Toelichting (MvT) van het wetsvoorstel Invoering en financiering WIA (IWIA)
1
. 

De rentehobbel wordt als volgt bepaald: 

 

 

 

a. Instroom: de instroom in jaar t, berekend als het gemiddelde van de instroom in de periode 

2007-2009. Voor 2011 geldt dan een instroom van 20 440
2
. 

b. Duur: de gemiddelde verblijfsduur in het eigen risico van de WGA. Deze heeft een vaste 

waarde van 4,7 jaar. 

 
1
 Kamerstuk 30 118, nr.3, vergaderjaar 2004-2005. 

2
 Zie UWV Jaarverslag 2008, april 2009 en Januarinota UWV, januari 2010. 
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c. Uitkeringshoogte: de gemiddelde uitkeringshoogte in jaar t. Deze is vastgesteld op 10 000 

euro in 2005 en wordt elk jaar verhoogd met de indexatie. In 2011 is de gemiddelde 

uitkering 11 300 euro. 

d. Vt: is de verhouding tussen de verwachte publieke premie in jaar t en de verwachte 

structurele publieke premie in jaar t. Deze is volgens de MvT in 2011 73%. 

e. Loonsom: de premieplichtige loonsom in jaar t. Volgens de KMEV 2011 komt deze uit op 

203 mld euro. 

 

Op basis van deze getallen volgt uit de in de MvT genoemde formule een rentehobbelopslag 

van 0,14%-punt. 

2. Net als in vorige jaren worden op dit percentage twee correcties toegepast: 

a. Correctie voor verschillen in de samenstelling van het bestand vergeleken met de 

veronderstellingen in de MvT. Er zitten namelijk relatief veel volledig arbeidsongeschikte 

WGA-ers in de private verzekering, waardoor de gemiddelde uitkering in bovenstaande 

formule te laag is ingeschat. Evenals in vorige jaren wordt de rentehobbelopslag hiervoor 

met 10% verhoogd. 

b. Correctie voor het aandeel vangnetters. De uitkeringslasten van vangnetters worden met 

ingang van 2007 gefinancierd uit de sectorale wachtgeldfondsen, waardoor de lasten niet 

onder het eigen risico dragen vallen. Daarom moeten zowel de instroom in de WGA als de 

premieplichtige loonsom uit de formule worden gecorrigeerd voor het aandeel vangnetters. 

De instroom bestaat voor 49,2%
3
 uit vangnetters, terwijl zij verantwoordelijk zijn voor 12% 

van de loonsom. 

 

Na toepassing van beide correcties resulteert voor 2011 een rentehobbelopslag van 0,09%-punt. 

 
3
 Zie UWV Kwantitatieve Informatie 2009. 


