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Opgave 7 
 
De strijd tegen arbeidsongeschiktheid 
Volgens de regering is het aantal arbeidsongeschikten in Nederland te groot. In 
2006 is de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering (WAO) vervangen 
door de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA). Door de WIA is het 
voor werknemers moeilijker geworden een arbeidsongeschiktheidsuitkering te 
krijgen. Bovendien worden werkgevers gestimuleerd er voor te zorgen dat 
werknemers niet arbeidsongeschikt worden. De onderstaande tabel geeft 
informatie over het aantal WAO’ers in de periode 1999-2003. 
 

 instroom in de WAO uitstroom uit de WAO aantal WAO’ers 
per 31 december 

 totaal in % *) totaal totaal  in % *) 
mannen      

1999 43.600 1,0 45.440 438.100 10,4 
2000 44.600 1,0 46.190 436.510 10,2 
2001 45.830 1,1 46.840 435.500 10,1 
2002 40.110 0,9 44.460 431.150 9,9 
2003 32.760 0,8 44.550 419.360 9,6 

vrouwen      
1999 50.420 1,8 32.240 306.940 10,8 
2000 53.360 1,8 33.100 327.200 11,2 
2001 55.450 1,9 34.520 348.130 11,6 
2002 48.930 1,6 35.530 361.530 11,8 
2003 34.720 1,1 36.990 359.260 11,3 

*) van de mannelijke, respectievelijk de vrouwelijke beroepsbevolking 
 
Een, in verhouding tot het aantal werkenden, groot aantal arbeidsongeschikten 
heeft via de wig een negatieve invloed op de internationale concurrentiepositie 
van Nederland. 

2p 24 Geef een verklaring voor die negatieve invloed. 
 
Enkele oorzaken van uitstroom uit de WAO zijn: 
− een arbeidsongeschikte wordt na herkeuring arbeidsgeschikt verklaard; 
− een arbeidsongeschikte vindt (aangepast) werk waardoor de WAO-uitkering 

overbodig wordt.  
1p 25 Noem een andere oorzaak van uitstroom uit de WAO.  

 
2p 26 Bereken het aantal WAO-uitkeringen aan vrouwen per 31 december 1998. 

 
1p 27 In welk jaar of in welke jaren stijgt de instroom van het aantal mannen in de 

WAO zowel absoluut als relatief? 
 

2p 28 Is de vrouwelijke beroepsbevolking in 2000 groter of kleiner dan in 1999? 
Verklaar het antwoord op basis van de instroomgegevens zonder berekening. 
 




