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Instroomcijfers WGA 2012

WGA-instroom grote
werkgevers in 2012

Wilt u meer weten?
Deze brochure geeft algemene informatie. Wilt u na het lezen 
preciezer weten wat voor u in uw situatie geldt? Kijk dan op uwv.nl. 
Als u daarna nog vragen heeft, bel dan met UWV Telefoon 
Werkgevers via 0900 - 92 95 (lokaal tarief).
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Hoe verhoudt mijn WGA-instroom
zich tot mijn branche?

In deze publicatie vindt u de cijfers van 2012 voor de landelijke in- en uitstroom 
in de regeling Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten (WGA). Bij de 
instroom gaat het om werknemers die in 2010 ziek werden en in 2012 een 
WGA-uitkering kregen. 
Eerst geven wij een algemeen overzicht van de in- en uitstroom WIA en WAO 
van 1997 tot 2013. Hierna ziet u de cijfers van 2012 in percentages, uitgesplitst 
per sector. Met de WGA-instroomcijfers per werkgever op uwv.nl/instroomcijfers 
kunt u de instroom van uw organisatie vergelijken met die in uw sector en 
met het landelijk gemiddelde.

Minder mensen in de WAO en WIA
Bij de invoering van de VLZ (Wet verlenging loondoorbetalingsverplichting  
bij ziekte) in 2004 is de wachttijd voor het krijgen van een arbeidsongeschikt-
heids uitkering verlengd naar twee jaar. Hierdoor was er in 2005 veel minder 
instroom in de WAO. Begin 2006 is de WAO vervangen door de WIA. Daarom 
stromen er sinds 2006 geen nieuwe arbeidsongeschikten meer in de WAO. 
Het aantal WAO’ers zal hierdoor steeds verder afnemen. De mensen die nog 
wel instromen in de WAO, hebben eerder een WAO-uitkering gehad en zijn 
opnieuw ziek geworden. In 2012 zijn er 33.942 personen ingestroomd in de 
WIA, waarvan 27.239 in de WGA.

Werken aan perspectief
Werken is belangrijk, voor uzelf en voor de maatschappij. 
UWV helpt u om werk te vinden en te houden. Is werken 
niet mogelijk, dan zorgen wij voor tijdelijk inkomen. 
Dit doen wij op basis van de WW, WIA, WAO, Wajong, WAZ, 
WAZO en Ziektewet. 
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Figuur 2 toont het totale aantal arbeidsongeschikten (WAO en WIA samen) 
aan het eind van ieder jaar. Uit de grafiek blijkt dat het totaal aantal 
arbeidsongeschikten eind 2013 met 243.900 zal zijn afgenomen ten opzichte 
van eind 2002 (803.000 arbeidsongeschikten). Dat is het laagste aantal 
arbeidsongeschikten van de afgelopen 25 jaar.

In figuur 1 is de instroom en uitstroom in de WIA en WAO weergegeven. 
De verticale as geeft het aantal instromers en uitstromers aan. Voor 2013 wordt 
een instroom verwacht van 38.500 (WAO en WIA samen). Uit de grafiek blijkt 
dat in de laatste tien jaren de uitstroom hoger is dan de instroom. 

Figuur 1 Instroom en uitstroom van het aantal arbeidsongeschikten (x 1.000)
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Figuur 2  Ontwikkeling van het totaal aantal arbeidsongeschikten (x 1.000)
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33 Horeca algemeen 0,05 0,06

34 Horeca catering 0,25 0,26

35 Gezondheid, geestelijke en maatschappelijke belangen 0,14 0,17

38 Banken 0,11 0,14

39 Verzekeringswezen en ziekenfondsen 0,12 0,17

40 Uitgeverij 0,11 0,14

41 Groothandel I 0,12 0,14

42 Groothandel II 0,12 0,13

43 Zakelijke dienstverlening I 0,10 0,09

44 Zakelijke dienstverlening II 0,07 0,09

45 Zakelijke dienstverlening III 0,10 0,13

46 Zuivelindustrie 0,14 0,09

47 Textielindustrie 0,17 0,25

48 Steen-, cement-, glas- en keramische industrie 0,27 0,25

49 Chemische industrie 0,18 0,24

50 Voedingsindustrie 0,14 0,20

51 Algemene industrie 0,15 0,14

52 Uitzendbedrijven 0,02 0,04

53 Bewakingsondernemingen 0,19 0,23

54 Culturele instellingen 0,07 0,09

55 Overige takken van bedrijf en beroep 0,16 0,27

56 Schildersbedrijf 0,17 0,31

57 Stukadoorsbedrijf 0,19 0,25

58 Dakdekkersbedrijf 0,27 0,30

59 Mortelbedrijf 0,00 0,22

60 Steenhouwersbedrijf 0,21 0,88

61 Overheid: onderwijs en wetenschappen 0,13 0,16

62 Overheid: rijk, politie en rechterlijke macht 0,13 0,15

63 Overheid: defensie 0,06 0,09

64 Overheid: provincies, gemeenten en waterschappen 0,13 0,17

65 Overheid: openbare nutsbedrijven 0,10 0,17

66 Overheid: overige instellingen 0,12 0,16

67 Werk en (re)integratie 0,21 0,24

68 Railbouw 0,10 0,14

69 Telecommunicatie 0,11 0,15

 Landelijk gemiddelde2 0,12% 0,15%

De ontwikkeling van het WGA-instroompercentage per sector in 2012
In tabel 1 staan de WGA-instroompercentages per sector voor de jaren 2011 
en 2012. Hiermee kunt u uw eigen percentage vergelijken met het instroom-
percentage in uw sector.

Tabel 1. WGA-instroompercentage1 2011 en 2012 per sector   

 Sector
Instroom-                    
percentage                    
2011

Instroom-
percentage 
2012

01 Agrarisch bedrijf 0,08 0,13

02 Tabakverwerkende industrie 0,16 0,34

03 Bouwbedrijf 0,16 0,20

04 Baggerbedrijf 0,04 0,06

05 Hout en emballage industrie, houtwaren- en borstelind. 0,10 0,37

06 Timmerindustrie 0,13 0,15

07 Meubel- en orgelbouw industrie 0,12 0,14

08 Groothandel hout, zagerijen, schaverije, houtbereid.ind. 0,15 0,27

09 Grafische industrie 0,13 0,18

10 Metaalindustrie 0,14 0,18

11 Elektrotechnische industrie 0,05 0,10

12 Metaal- en technische bedrijfstakken 0,14 0,16

13 Bakkerijen 0,07 0,17

14 Suikerverwerkende industrie 0,28 0,27

15 Slagersbedrijven 0,14 0,25

16 Slagers overig 0,24 0,32

17 Detailhandel 0,09 0,10

18 Reiniging 0,28 0,44

19 Grootwinkelbedrijf 0,10 0,11

20 Havenbedrijven 0,11 0,10

21 Havenclassificeerders 0,07 0,26

22 Binnenscheepvaart 0,15 0,15

23 Visserij 0,09 0,86

24 Koopvaardij 0,06 0,11

25 Vervoer KLM 0,14 0,20

26 Vervoer NS 0,20 0,18

27 Vervoer posterijen 0,11 0,13

28 Taxi- en ambulancevervoer 0,13 0,23

29 Openbaar vervoer 0,16 0,18

30 Besloten busvervoer 0,08 0,08

31 Overig personenvervoer te land en in de lucht 0,02 0,05

32 Overig goederenvervoer te land en in de lucht 0,15 0,18

1 De percentages zijn afgerond op 2 decimalen. 
2 Het landelijk gemiddelde is het gemiddelde van alle werkgevers, niet alleen van de grote werkgevers.
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Begrippen WGA-instroom 2012

VLZ - Wet verlenging loondoorbetalingsverplichting bij ziekte
WAO - Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering
WIA - Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen
WGA - Regeling werkhervatting gedeeltelijk arbeidsgeschikten
IVA - Regeling inkomensvoorziening volledig arbeidsongeschikten

Publicatie per werkgever 
Als wordt gesproken over ‘de werkgever’, dan bedoelen we de werkgever 
zoals deze is ingeschreven bij de Belastingdienst. De Belastingdienst kent  
de werkgever een loonheffingennummer toe. Het kan voorkomen dat een 
organisatie uit meerdere werkgevers bestaat. Indien deze werkgevers bij 
elkaar horen op basis van sector en fiscaalnummer (de eerste 9 posities van 
het loonheffingennummer), dan worden de dienstverbanden en de instromers 
in de WGA voor al deze werkgevers bij elkaar opgeteld. Het instroomcijfer 
heeft dan betrekking op al deze werkgevers tezamen. Voor werkgevers met 
meerdere loonheffingnummers waarbij de eerste 9 posities identiek zijn, 
maar de loonheffingnummers in verschillende sectoren geregistreerd zijn, 
wordt per sector een percentage berekend. Daarvan worden alleen die 
werkgevers gepubliceerd met tenminste 250 werknemers in 2009. 

Samenstelling werknemersbestand
Bij het WGA-instroompercentage per werkgever kijken we niet naar het 
geslacht of de leeftijd van de werknemer, of het aantal uren dat hij werkt.  
We kijken ook niet naar de oorzaak en de mate van arbeidsongeschiktheid. 

Vangnetgroepen Ziektewet
Het Vangnet Ziektewet is een regeling voor mensen die ziek zijn geworden  
en geen loon krijgen doorbetaald. Dit geldt bijvoorbeeld voor werklozen,  
voor mensen die als uitzendkracht werken, of voor mensen bij wie het contract 
afloopt tijdens hun ziekte. De mensen die van deze regeling gebruikmaken, 
worden niet meegeteld in de cijfers per werkgever en ook niet in de 
instroompercentages per sector in tabel 1. 

Verschillende groepen arbeidsongeschikten
In 2012 zijn in totaal 36.092 arbeidsongeschikten ingestroomd (zie tabel 2). 
Daarvan zijn 2.150 personen in de WAO terechtgekomen en 33.942 personen 
in de WIA. Van deze laatste groep hebben 27.239 personen een WGA-uitkering 
gekregen waarvan 10.914 rechtstreeks kunnen worden toegerekend aan 
werkgevers. Dit aantal is geschoond voor administratieve correcties 
(waaronder dubbeltellingen), zodat dit aantal qua definitie overeenkomt met 
de aantallen die aan grote werkgevers zijn toegerekend. De definitie wijkt 
hiermee enigszins af van die in de overige statistische publicaties van UWV.

Bij de berekening van de WGA-instroomcijfers hebben we 16.325 WGA-
toekenningen in 2012 niet toegerekend aan werkgevers. Niet toegerekend 
aan werkgevers omvat vangnet flexwerkers, vangnet werknemers met tijdelijk 
dienstverband, vangnet zieke werklozen en alle toekenningen die verband 
houden met administratieve correcties.

Ten slotte zijn er naast de 2.150 WAO-uitkeringen en 27.239 WGA-uitkeringen in 
2012 nog 6.703 nieuwe IVA-uitkeringen verstrekt aan personen die volledig en 
duurzaam arbeidsongeschikt zijn.

Instroompercentage grote werkgevers
U kunt op uwv.nl ook de WGA-instroompercentages in 2012 per werkgever 
vinden. Het gaat in die lijst alleen om de instroompercentages van werkgevers 
die in 2010 gemiddeld 250 of meer werknemers in dienst hadden. We noemen 
dus niet het exacte aantal instromers of werknemers. U vindt er ook nog de 
cijfers van voorgaande jaren over de WGA-instroom en WAO-instroom van de 
jaren voordat de WIA was ingevoerd.

Tabel 2 Instroom 2012

WAO en WIA (x 1.000 personen)

WAO-instroom ("herlevers") 2,2

WIA-instroom 33,9

Totale instroom 36,1

IVA-instroom 6,7

WGA-instroom 27,2

Totale WIA-instroom 33,9

WGA-instroom:  

 - toegerekend aan werkgevers 10,9

 - niet toegerekend aan werkgevers 16,3

Totale WGA-instroom 27,2
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Werknemers in 2010
UWV publiceert het WGA-instroompercentage 2012 van werkgevers die in 
2010 gemiddeld 250 of meer werknemers in dienst hadden. We kijken terug 
naar 2010, want werknemers die in 2012 instromen in de WGA zijn in 2010  
ziek geworden. Het aantal werknemers wordt met ingang van het jaar 2006 
gebaseerd op de gegevens die de werkgevers hebben doorgegeven aan  
de Belastingdienst.

WGA-instroom en -instroompercentage sector
Dit zijn de WGA-instroomcijfers per sector. Dit betreft in tabel 1 alleen  
de WGA-instroom die rechtstreeks voor rekening komt van de werkgevers.  

WGA-instroom in 2012
Dit is het aantal werknemers dat in 2012 voor het eerst recht kreeg op een 
WGA-uitkering (peildatum februari 2013).

WGA-instroompercentage in 2012
De WGA-instroom in 2012 wordt uitgedrukt in procenten. We hebben  
gekeken hoeveel procent van het gemiddelde aantal werknemers in 2010,  
is ingestroomd in de WGA. 


