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Opgave 3 

Een geschikte wet 
In een land wordt baanverlies als gevolg van gezondheids-
omstandigheden opgevangen door de werkongeschiktheidswet (WOW). 
Deze wet zorgt voor een loonvervangende uitkering bij het genoemde 
baanverlies. De uitvoering van deze wet legt een groot beslag op de 
overheidsfinanciën. 
Een politieke partij komt met het voorstel deze sociale zekerheidswet te 
wijzigen, waarbij de WOW wordt vervangen door de wet inkomen naar 
werkvermogen (WIW).  
Drie belangrijke verschillen met de oude wet zijn: 
 In de WIW ligt sterk de nadruk op aanpassing van het werk aan de 

mate van werkgeschiktheid van de betrokken werknemer door 
bijvoorbeeld aanpassing van de werkplek.  

 De WIW geldt alleen voor werknemers met aangepast werk. In andere 
gevallen ontvangt de betrokkene een uitkering op het 
bestaansminimum. 

 De mate van werkgeschiktheid wordt elke twee jaar opnieuw 
vastgesteld. 

In de onderstaande tabel zijn enkele kenmerken van de WOW en de WIW 
weergegeven. 

WOW 
 de overheid betaalt de uitkering 
 de hoogte van de uitkering wordt bepaald via de formule: 

% werkongeschiktheid 0,8  laatst verdiende loon
100
 

 geen aanpassing van het werk aan de mate van werkgeschiktheid 
 de duur van de uitkering is tot 65 jaar 
WIW 
 het eerste jaar betaalt de werkgever de uitkering 
 de volgende jaren betaalt de overheid de uitkering 
 wel aanpassing van het werk aan de mate van werkgeschiktheid  
 de hoogte van de uitkering wordt bepaald via de formule: 

0,7  (laatst verdiende loon  loon uit aangepast werk) 
 de uitkering duurt tot volledige werkgeschiktheid en maximaal tot 

65 jaar 
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In de discussie rond de invoering van de WIW komen diverse standpunten 
aan de orde. 

De politieke partij die het voorstel heeft gedaan, geeft drie argumenten: 
1 De WIW zal door het geven van een financiële prikkel, het verlies van 

productie als gevolg van werkongeschiktheid beperken. 
2 De WIW zal bijdragen aan een verlaging van de rentelasten voor de 

overheid. 
3 De WIW zal de internationale concurrentiepositie van het land 

verbeteren. 

De organisaties van werknemers zijn minder enthousiast en wijzen op een 
denivellerend effect op de inkomensverdeling dat de WIW volgens hen 
met zich meebrengt. 
In een krantenartikel geeft een journalist een toelichting bij deze 
discussie. 

8p 9 Schrijf deze toelichting waarin de volgende aspecten naar voren komen: 
a een uitleg van de door de politieke partij genoemde argumenten; 
b een uitleg waarin:  

 het bezwaar van de organisaties van werknemers wordt toegelicht;  
 een argument gegeven wordt, waarmee het bezwaar van de 

organisaties van werknemers wordt weerlegd.  

Aanwijzing 
Gebruik voor het artikel 150 woorden. Een afwijking van 30 woorden is 
toegestaan. 

- 2 -




