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Opgave 2 

Afgekeurd 
In een land krijgen volledig arbeidsongeschikte jongeren zonder 
arbeidsverleden vanaf hun 18e verjaardag een WAJ-uitkering 
(Wet Arbeidsongeschiktheid Jongeren). 
De WAJ-uitkering bedraagt 75% van het wettelijk minimumloon (wml). 
In onderstaande tabel staan de instroom- en uitstroomgegevens van de 
WAJ gedurende een aantal jaren. 

jaren instroom (in personen) uitstroom (in personen) 
2009 4.440 1.080
2010 6.800 1.188
2011 13.600 1.307
2012 27.200 1.438

 In 2008 bedraagt het aantal WAJ-ers 120.000; zij ontvangen voor een 
bedrag van € 1,75 miljard aan uitkeringen. Dit wordt gefinancierd uit 
de belastingmiddelen. 

 De overheid verwacht dat de verdubbeling van de instroom, die zich 
vanaf 2011 voordoet, ook na 2012 zal blijven bestaan.  

 De overheid verwacht verder dat de jaarlijkse groei van de uitstroom 
de komende jaren dezelfde blijft als de jaarlijkse uitstroom in de 
periode 2009-2012.  

 Het wml is in de periode 2009-2012 met 2% per jaar gestegen. Ook in 
2013 zal het wml met 2% worden verhoogd. 

2p 5 Is de WAJ een sociale voorziening of een sociale verzekering? Licht de 
keuze toe. 

2p 6 Toon aan dat eind 2013 het aantal WAJ-ers 219.845 bedraagt. 

2p 7 Bereken de kosten van de WAJ eind 2013. 

Een politicus wil stimuleren dat een deel van de WAJ-ers toch gaat 
werken. Daarbij gaat het ook om parttimebanen. 
Hij stelt voor dat een WAJ-er die gaat deelnemen aan betaalde arbeid, de 
mogelijkheid krijgt te werken tegen een loon onder het wml. Als een 
WAJ-er van deze mogelijkheid gebruik maakt, houdt hij (een deel van) zijn 
uitkering als aanvulling op zijn loon.  
Een onderzoeker heeft de effectiviteit van deze voorgestelde regeling 
onderzocht bij de doelgroep van deze regeling. 
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De onderstaande figuur uit het onderzoeksrapport laat een van de 
aspecten van de voorgestelde regeling zien.      

loon (in % van het wml) en inkomen (in % van het wml) van de 
doelgroep 
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Toelichting: 
Het loon wordt aangevuld met een WAJ-uitkering tot een inkomen  
(loon  WAJ-uitkering) van maximaal 120% van het wml. 

De onderzoeker geeft, op basis van deze figuur, aan dat hij verwacht dat 
de voorgestelde regeling slechts tot een bepaalde loonhoogte effectief zal 
zijn gelet op het stimuleren van deelname van WAJ-ers aan betaalde 
arbeid. 

2p 8 Welke loonhoogte (in % van het wml) bedoelt de onderzoeker? Licht de 
keuze toe. 
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