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Ook in 2013 overschaduwt de economische crisis nog de Nederlandse economie. Als gevolg daarvan stijgt 

het beroep op de sociale zekerheid. In de Juninota 2013 schetsen we de actuele inzichten in de verwachte 

ontwikkeling van de door UWV uitgevoerde wetten. De prognoses in de Juninota voorzien het ministerie 

van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW), het Centraal Planbureau (CPB) en het ministerie van 

Financiën van basismateriaal voor de aankomende rijksbegroting. Vorig jaar zijn we begonnen met een 

ingrijpende herziening van onze financiële nota’s met als doel om de nota’s overzichtelijker, informatiever 

en consistenter te maken. Dat doen we onder meer door te focussen op de wetten, stukjes analyse toe te 

voegen, het aantal tabellen te beperken en eenduidige verklaringen van ramingsmutaties op te nemen. 

Dit traject hebben we met de voorliggende Juninota grotendeels voltooid.  

 

In de ramingen van de Juninota zijn alle reeds ingevoerde wetswijzigingen meegenomen. Belangrijk 

hierbij is het onderdeel premiedifferentiatie van de wet Beperking ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid 

vangnetters (Wet BeZaVa), dat per 1 januari 2014 in werking treedt. Werkgevers gaan per 2014 ook voor 

hun tijdelijke personeel een individueel gedifferentieerde premie betalen. Dit levert belangrijke wijzigingen 

op in de financieringssystematiek van de wetten WGA, ZW en WAZO. Hoe die wijzigingen voor individuele 

werkgevers en sectoren uitpakken, wordt duidelijk in de nota Gedifferentieerde Premie WGA/ZW en in de 

premienota Sectorfondsen die respectievelijk begin september en begin november openbaar worden. Hoe 

de wijzigingen gemiddeld genomen voor alle werkgevers samen uitpakken, maken we nu al in de 

Juninota inzichtelijk zodat alle betrokkenen zo goed mogelijk op de nieuwe wet kunnen anticiperen. 

 

Daarnaast is in de Juninota rekening gehouden met de maatregelen zoals afgesproken in het sociaal 

akkoord tussen het kabinet en centrale werkgevers- en werknemersorganisaties. Hieronder vallen onder 

andere het niet doorgaan van de Participatiewet in 2014, het vervallen van de Arbeidsverledeneis in de 

Ziektewet en het behouden van de WW en Inkomensvoorziening oudere werklozen (IOW) in hun huidige 

vorm in 2014. 

 

De financiële gegevens over 2012 in deze nota sluiten aan bij de UWV-jaarrekening 2012. Bij de 

ramingen voor 2013 en 2014 is gebruik gemaakt van de beschikbare statistische en financiële gegevens 

tot en met maart 2013. Verder zijn de macro-economische prognoses van het CPB uit het Centraal 

Economisch Plan (CEP) 2013 als uitgangspunt genomen. De uitvoeringskosten UWV 2013 zijn een 

schatting op basis van de gerealiseerde kosten. De uitvoeringskosten 2014 zijn gebaseerd op de Meibrief 

UWV 2014. 
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De hoofdpunten van de Juninota 2013 

 

 De economische crisis laat zich steeds meer voelen. Het aantal uitkeringen van de door UWV 

uitgevoerde wetten stijgt dan ook. Dit is met name zichtbaar in een toename van het aantal WW-

uitkeringen van 340.000 eind 2012 tot 408.000 eind 2013 en verder naar 440.000 eind 2014. 

 Het aantal arbeidsongeschiktheidsuitkeringen stabiliseert in 2013 en 2014. De WIA-instroom is stabiel. 

Het aantal WIA-uitkeringen groeit wel verder omdat de WIA nog in opbouw is. Het aantal WAO-

uitkeringen blijft snel dalen als gevolg van de pensionering van de babyboomgeneraties. Wel loopt het 

aantal pensioneringen terug als gevolg van de verhoging van de AOW-leeftijd. Het aantal Wajong-

uitkeringen stijgt, maar de Wajong-instroom ligt sinds de invoering van de nieuwe Wajong in 2010 

onder het niveau van de oude Wajong. 

 De uitkeringslasten volgen hetzelfde patroon: per saldo een zeer forse stijging bij de WW van € 1,4 

miljard in 2013 en nog eens € 900 miljoen in 2014. De uitkeringslasten van de arbeids-

ongeschiktheidsregelingen zijn stabiel. 

 Ten opzichte van de Januarinota zijn de uitkeringslasten voor 2012 met ruim € 90 miljoen naar boven 

bijgesteld en voor 2013 met ruim € 550 miljoen. De opwaartse bijstelling in 2012 komt volledig voor 

rekening van de WW. De bijstelling 2013 komt voor bijna € 400 miljoen voor rekening van de WW en 

voor ruim € 150 miljoen van de overige wetten. Bij de laatste zijn tegenvallers in de Wet 

tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten (Wtcg) vanwege een kabinetsbesluit tot het met 

terugwerkende kracht exporteren van tegemoetkomingen naar het buitenland en een tegenvaller in 

de Wajong de belangrijkste. 

 Het financiële tekort in de UWV-fondsen groeit. Het vermogen van de werkloosheidsfondsen was bij 

aanvang van het jaar € 5 miljard negatief en dat tekort groeit tot € 9,7 miljard eind 2013 door een 

combinatie van stijgende lasten en te lage premies. Daar staat tegenover dat het overschot in de 

arbeidsongeschiktheidsfondsen iets groeit van € 4,2 miljard naar € 4,4 miljard. Het totaal vermogen 

van alle UWV-fondsen samen was eind 2012 al € 0,8 miljard negatief en dit tekort groeit tot € 5,4 

miljard eind 2013. 

 Fondsbeheer door UWV heeft geen rol gespeeld bij het ontstaan van dit tekort. De minister van SZW 

stelt de premies voor de WW-fondsen en het arbeidsongeschiktheidsfonds vast, waarbij ook 

inkomenspolitiek en de ontwikkeling van het EMU-saldo in overweging worden genomen. Het 

negatieve fondsvermogen heeft ook geen gevolgen voor de betaling van de uitkeringen. 

 Per 1 januari 2014 treedt het onderdeel premiedifferentiatie van de wet BeZaVa in werking. Dit 

betekent dat werkgevers ook een gedifferentieerde premie gaan betalen voor zieke of 

arbeidsongeschikte werknemers met een tijdelijk contract. Nu doen ze dat alleen voor werknemers 

met een vast contract. Deze premiedifferentiatie leidt tot een aantal verschuivingen in de financiering 

van uitkeringen uit fondsen in 2014, waar deze Juninota voor het eerst in detail over informeert. Alle 

gedifferentieerde premies worden betaald uit de Werkhervattingskas (Whk). 

 UWV berekent voor 2014 voor alle fondsen calculatiepremies, waarbij de vermogens van de 

verschillende fondsen constant worden gehouden. De premie voor de Whk wordt wel door UWV zelf 

vastgesteld. Deze premie bestaat vanaf 2014 uit drie componenten. De calculatiepremie voor vaste 

werknemers in de WGA bedraagt 0,50%, een lichte daling ten opzichte van 2013. De calculatiepremie 

voor tijdelijke werknemers in de WGA is berekend op 0,17% en de calculatiepremie voor tijdelijke 

werknemers in de Ziektewet bedraagt 0,34%. De totale calculatiepremie voor de Whk bedraagt in 

2014 1,01% en is iets lager dan verwacht. 

 Op verschillende plaatsen in deze nota gaan we dieper in op relevante ontwikkelingen in de 

verschillende regelingen. Zo laten we zien dat de uitvoering van de sociale zekerheidswetten door 

UWV opnieuw goedkoper is geworden (blz. 9). De uitvoeringskosten als percentage van de totale 

uitgaven van UWV dalen naar verwachting van 6,7% in 2013 naar 6,3% in 2014. In 2007 bedroeg dit 

aandeel nog 10%. Ook laten we zien hoe het aantal WW-uitkeringen zich op weekbasis heeft 

ontwikkeld in de periode 2010-2013 (blz. 26) en gaan we uitgebreider in op de ontwikkeling van het 

aantal eigenrisicodragers in de Ziektewet (blz. 31). 
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In dit hoofdstuk worden de belangrijkste financiële ontwikkelingen van de UWV-fondsen geschetst. Deze 

ontwikkelingen hangen voor het grootste deel samen met het verloop van het volume van de 

verschillende wetten. Hiervan wordt allereerst een beknopt beeld geschetst. Daarna wordt een voorzet 

gegeven voor de premies voor 2014 en ten slotte is er een leeswijzer voor de nota opgenomen. 

In dit hoofdstuk is ook een box opgenomen waarin de implicaties van de nieuwe wet Beperking 

ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid vangnetters (BeZaVa) worden besproken. Deze wet is per 1 

januari 2013 in werking getreden en heeft gevolgen voor de volume- en financiële ontwikkelingen van de 

Ziektewet (ZW) en de regeling werkhervatting gedeeltelijk arbeidsgeschikten (WGA). Tevens beïnvloedt 

de wet BeZaVa de wijze van financiering van de ZW, WGA en de Wet arbeid en zorg (WAZO). 

 

1.1. Volume ontwikkelingen 

In tabel 1.1 staan de uitkeringen per wet. Het aantal uitkeringen arbeidsongeschiktheid stabiliseert zich 

nadat het een aantal jaren gedaald is (zie hoofdstuk 2). De daling in de Wet op de 

arbeidsongeschiktheidsverzekering (WAO) en de Wet arbeidsongeschiktheid zelfstandigen (WAZ) wordt 

gecompenseerd door een toename in de uitkeringen van de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen 

(WIA) en de Wet werk en arbeidsondersteuning jonggehandicapten (Wajong). De uitstroom uit de WAO 

en WAZ wordt iets afgeremd door de geleidelijke verhoging van de AOW-leeftijd. 

Het aantal werkloosheidsuitkeringen neemt fors toe als gevolg van een verslechterde economische 

situatie (zie hoofdstuk 3). De uitkeringsjaren in de wetten voor ziekte en zorg nemen in 2014 af vanwege 

de stijging van het aantal eigenrisicodragers in de uitzendsector, maatregelen van de wet BeZaVa en de 

laagconjunctuur (zie hoofdstuk 4). 

 

Tabel 1.1. Aantallen uitkeringen 
Aantallen x 1.000 

  2012 2013 2014 

Arbeidsongeschiktheid ultimo stand 817          815          814          

WAO 406 372 339 

WIA 162 187 211 

WAZ 23 19 17 

Wajong 226 237 247 

        

Werkloosheid ultimo stand 341          410          443          

WW 340 408 440 

IOW 1 2 3 

        

Ziekte en Zorg in uitkeringsjaren 144          142          134          

ZW 99 98 90 

WAZO 42 41 41 

ZEZ 3 3 3 

 

 

Ten opzichte van de Januarinota 2013 is het aantal WW-uitkeringen fors naar boven bijgesteld vanwege 

de verdere verslechtering van de economie. De uitkeringen voor arbeidsongeschiktheid en ziekte en zorg 

zijn nauwelijks bijgesteld ten opzichte van de Januarinota. 

 

1.2. Financiële ontwikkelingen 

Tabel 1.2 geeft een overzicht van de geraamde lasten, baten en vermogens van UWV, uitgesplitst naar de 

verschillenden fondsen. Het totale vermogen van de UWV-fondsen daalt in 2013 van -€ 0,8 mld. naar      

-€ 5,4 mld. Deze daling vindt plaats bij de WW-fondsen, voornamelijk bij het Algemeen Werkloosheids-

fonds (AWf). 

 

Het gezamenlijke vermogen van de arbeidsongeschiktheidsfondsen – het Arbeidsongeschiktheidsfonds 

(Aof) en de Werkhervattingskas (Whk) - neemt in 2013 toe van € 4,2 mld. tot € 4,4 mld. Het vermogen 

1. Belangrijkste ontwikkelingen 
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van het Aof stijgt vooral door afnemende uitkeringslasten bij een hoger dan lastendekkende basispremie 

WAO/WIA. Het vermogen van de Whk stijgt in 2013 enerzijds door terugvorderingen van uitkeringen van 

eigenrisicodragers en anderzijds door extra baten ten gunste van de Whk als gevolg van een juiste 

toerekening van uitkeringen aan fondsen. 

 

Het gezamenlijke vermogen van de werkloosheidsfondsen – Sectorfondsen (Sfn), AWf en het 

Uitvoeringsfonds voor de overheid (Ufo) – neemt in 2013 af van -€ 5,0 mld. naar -€ 9,7 mld. Vooral het 

AWf kent een sterke vermogensdaling van -€ 3,8 mld. naar -€ 8,2 mld. Met name door een lager dan 

lastendekkende premie bij het AWf loopt het tekort snel op. Daarnaast zorgt de huidige economische 

crisis voor hoge WW-lasten. Fondsbeheer door UWV heeft geen rol gespeeld bij het ontstaan van het 

vermogenstekort. De minister van SZW stelt de premies voor de WW-fondsen en het Aof vast, waarbij 

ook inkomenspolitiek en de ontwikkeling van het EMU-saldo in overweging worden genomen. Het 

negatieve fondsvermogen heeft ook geen gevolgen voor de betaling van de uitkeringen. 

 

Tabel 1.2. Financiële ontwikkeling UWV-fondsen 
Bedragen x 1 miljoen euro 

  2012   2013   2014 

  
Lasten Baten Vermogen   Lasten Baten Vermogen   Lasten 

Aof 9.375 9.993 2.655   9.317 9.395 2.733   11.228 

Whk 419 580 1.556   473 566 1.649   1.513 

Afj1 2.732 2.732 -   2.992 2.992 -   3.126 

Sfn 4.353 4.044 -1.063   5.125 4.939 -1.248   4.295 

AWf 6.564 3.578 -3.845   7.666 3.284 -8.226   7.011 

Ufo 714 612 -121   795 654 -262   542 

Tf1 862 862 -   989 989 -   965 

Subtotaal 25.019 22.401 -818   27.356 22.819 -5.355   28.681 

Fondsbijdrage2 308 308     442 442     474 

Totaal 24.710 22.093 -818   26.914 22.377 -5.355   28.207 
1) Het Afj en het Toeslagenfonds (Tf) kennen geen vermogen en worden gefinancierd door de Rijksoverheid. 
2) De Sfn ontvangen bijdragen van Aof en AWf. Om dubbeltellingen te voorkomen in de totale lasten vindt er een correctie plaats. 

 

 

Tabel 1.3 laat voor elke fonds een onderverdeling van de lasten zien naar uitkeringen, sociale lasten, 

overige lasten en uitvoeringskosten. De indeling is conform andere UWV-rapportages. De uitkeringslasten, 

sociale lasten en uitvoeringskosten volgen meestal dezelfde ontwikkeling omdat de uitkeringslasten de 

overige twee in hoge mate beïnvloeden. In het kader van de Wet uniformering loonbegrip (WUL) wordt de 

premie voor de Zorgverzekeringswet (ZVW) vanaf 2013 verantwoord onder de sociale lasten en niet meer 

onder de uitkeringslasten. 

De overige lasten kennen een eigen ontwikkeling. Bij het Afj wordt deze post vooral door de re-integratie-

lasten bepaald. Bij het Aof en AWf worden de overige lasten voornamelijk door de re-integratielasten en 

de bijdrage aan de Sfn bepaald. 

 

Tabel 1.3. Lasten naar fonds per categorie 
Bedragen x 1 miljoen euro 

  2013   2014 

  Uitkering1 Sociale 
lasten2 

Overig Uitvoering   Uitkering1 Sociale 
lasten2 

Overig Uitvoering 

Aof 7.530 1.233 160 393   8.922 1.658 159 489 

Whk 388 64 9 12   1.201 210 9 92 

Afj 2.446 190 164 192   2.583 192 164 188 

Sfn 4.055 683 19 367   3.435 612 9 239 

AWf 5.485 923 465 794   4.874 866 532 739 

Ufo 640 113 1 40   433 78 2 29 

Tf 918 63 6 2   896 61 6 2 

Subtotaal 21.461 3.270 825 1.799   22.345 3.678 881 1.778 

Fondsbijdrage     442         474   

Totaal 21.461 3.270 383 1.799   22.345 3.678 407 1.778 
1) Uitkeringen inclusief vakantietoeslag. 
2) Sociale lasten inclusief ZVW-premie. 

 

Van de totale lasten bestaat in 2014 79% uit uitkeringslasten en 13% uit sociale lasten. De 

uitvoeringskosten bedragen slechts 6,3% van de totale lasten van UWV en de overige lasten hebben een 
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aandeel van 1,4%. Deze overhead (incl. re-integratiekosten) van minder dan 8% is, zeker in vergelijking 

met veel marktpartijen, bijzonder laag. Bij de uitvoeringskosten bestaat een deel uit vaste kosten en een 

deel uit kosten die met de conjunctuur mee bewegen. In box 1.1 wordt de ontwikkeling van de 

uitvoeringskosten als percentage van de totale kosten van UWV besproken. 

 

Hieronder staan de belangrijke mutaties op totaalniveau ten opzichte van de Januarinota. Hierbij is 

rekening gehouden met de overgang van de ZVW-premie naar de sociale lasten in 2013. In de 

Januarinota was dit nog niet meegenomen. Een gedetailleerde beschrijving per fonds is te vinden in 

hoofdstuk 7. 

 

De belangrijkste mutaties in 2013 zijn: 

 De uitkeringslasten zijn € 558 mln. hoger. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door een forse 

opwaartse bijstelling bij de werkloosheidsfondsen Sfn en AWf. De bijstelling van de uitkeringslasten 

komt voor bijna € 400 mln. voor rekening van de WW en voor ruim € 150 mln. van de overige wetten. 

Bij de laatste zijn tegenvallers in de Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten (Wtcg) 

vanwege een kabinetsbesluit tot het met terugwerkende kracht exporteren van tegemoetkomingen 

naar het buitenland en een tegenvaller in de Wajong de belangrijkste. 

 De sociale lasten zijn € 71 mln. hoger. Deze toename volgt de ontwikkeling van de uitkeringslasten. 

 De uitvoeringskosten zijn met € 33 mln. neerwaarts bijgesteld op basis van de realisaties over de 

eerste maanden van 2013. 

 De overige lasten (exclusief bijdragen tussen fondsen) zijn eveneens met € 33 mln. neerwaarts 

bijgesteld. 

 

 

Box 1.1. Uitvoering door UWV steeds efficiënter 

De uitvoering van sociale zekerheidswetten door UWV loopt steeds efficiënter. De kosten van het uitvoeringsapparaat zelf 
als percentage van de totale kosten zijn met name sinds 2007 fors gedaald. Voor 2014 wordt een verdere daling van het 
percentage uitvoeringskosten verwacht naar 6,3%. Dit is een zeer laag percentage gezien de complexiteit van de wetten 
die UWV uitvoert. Zowel de WW, de Ziektewet als de arbeidsongeschiktheidswetten vereisen immers een zorgvuldige 
intake om zeker te stellen dat de uitkeringsgelden goed worden besteed. 
 
Figuur 1.1. Uitvoeringskosten UWV als percentage van de totale kosten 
 

 
 
Vanwege afspraken uit het regeerakkoord en de verdere digitalisering van de dienstverlening van UWV is de verwachting 
dat de verhouding tussen uitvoeringskosten en totale kosten verder zal dalen. Wel moet bedacht worden dat een zo laag 
mogelijke aandeel van uitvoeringskosten in de totale kosten niet noodzakelijk optimaal is. De kwaliteit van de uitvoering, 
zoals de kwaliteit van de toelatingskeuringen, de re-integratiebegeleiding en de administratieve processen moet immers 
geborgd worden. 

 

 

 

1.3. Premies 2014 

Voor alle premiegefinancierde UWV-fondsen geldt het omslagstelsel. Het te hanteren premiepercentage 

voor een bepaald fonds dient daarin primair zo gekozen te worden, dat uit de verwachte premiebaten in 

een bepaald jaar de verwachte lasten in dat jaar gefinancierd kunnen worden. Dit premiepercentage 

wordt ‘calculatiepremie’ genoemd. UWV berekent calculatiepremies voor alle vijf premiegefinancierde 

fondsen. De premies voor het Aof, AWf en Ufo worden door de minister van SZW vastgesteld. De premies 

voor de Whk worden door UWV zelf vastgesteld en gepubliceerd in het Besluit Gedifferentieerde Premie 
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WGA/ZW. De premies voor de Sfn worden door UWV vastgesteld en vervolgens ter goedkeuring aan de 

minister van SZW voorgelegd. In hoofdstuk 7 is box 7.2 opgenomen waarin het vaststellingsproces van 

de premies Whk en Sfn nader wordt toegelicht. 

 

UWV baseert de calculatiepremies voor 2014 op de ramingen waarvan de hoofdlijnen zojuist zijn 

besproken en die worden uitgewerkt in de hoofdstukken 2 t/m 7. Daarnaast wordt hierbij rekening 

gehouden met de verwachte ontwikkeling van de premiegrondslagen. Tot 2011 presenteerde UWV in de 

Juninota ook premieadviezen voor elk fonds. Bij een premieadvies wordt de calculatiepremie als 

uitgangspunt genomen maar wordt ook een deel van het vermogenstekort in een fonds ingelopen of een 

deel van het vermogensoverschot weggewerkt. Vanwege inkomenspolitiek en het sturen op het EMU-

saldo is de praktische betekenis van aparte premieadviezen op basis van fondstechnische overwegingen 

sterk afgenomen. Daarom worden deze adviezen niet meer gegeven en neemt UWV uitsluitend 

calculatiepremies1 in deze nota op. 

 

In de calculatiepremie is wel rekening gehouden met de hoogte van de liquiditeitsreserve. De praktische 

betekenis van zo’n liquiditeitsreserve per fonds is vanwege het geïntegreerd middelenbeheer gering. UWV 

streeft er dan ook naar om de liquiditeitsreserves van alle fondsen af te schaffen. Dit vereist mogelijk wel 

een verandering in de wet; de juridische implicaties worden op dit moment nog onderzocht. Daarom 

wordt in deze Juninota gerekend met dezelfde liquiditeitsreserves als in de vorige financiële nota’s: 4,5% 

van de lasten voor de fondsen Aof en Whk en een vast bedrag van € 24 mln. voor het Ufo. Het AWf en de 

Sfn hadden al een liquiditeitsreserve van nihil. In de Sfn bestaan wel aparte reserves op sectorniveau voor 

WW-lasten en tot 2014 voor ZW-lasten. 

 

In tabel 1.4 zijn de calculatiepremies voor 2014 weergegeven. Ook is zichtbaar gemaakt welke 

dekkingssaldi eind 2014 resteren als de calculatiepremie zou gelden en ter vergelijking zijn de in 2013 

geldende premiepercentages opgenomen. 

 

Tabel 1.4. Premieoverzicht 2013-2014 
Premies in % en saldo’s x 1 miljoen euro 

  Premie 2013 Calculatiepremie 2014 Dekkingssaldo 

Aof 4,65   5,45   2.302 

Whk 0,54   1,01   198 

w.v. WGA-vast   0,54   0,50   

WGA-flex   -   0,17   

ZW-flex   -   0,34   

AWf 1,70   3,78   -8.226 

Sfn 2,76   2,08   -1.333 

Ufo 0,78   0,29   -286 

 

 

De calculatiepremie 2014 voor de Whk is uitgesplitst naar de drie wetscomponenten die vanaf 1 januari 

2014 onderdeel vormen van dit fonds. Als gevolg van de wet BeZaVa (zie box 1.2) zal de Whk naast de 

WGA-vast uitkeringen ook de WGA-flex en ZW-flex uitkeringen gaan financieren. Dit betekent een stijging 

van de Whk calculatiepremie. De calculatiepremies 2014 voor het Aof, AWf, Sfn en Ufo zijn niet zonder 

meer te vergelijken met de vastgestelde premies in 2013. Als gevolg van de wet BeZaVa verandert 

immers in 2014 de financiering van een aantal wetten. Daarnaast geldt voor de premies van Aof, AWf en 

Ufo dat ze niet door UWV maar door de minister van SZW worden vastgesteld, waarbij een 

lastendekkende premie niet het uitgangspunt hoeft te zijn. 

 

In het regeerakkoord is afgesproken dat per 2014 de WW-premie voor werkgevers structureel met € 1,3 

miljard per jaar wordt verhoogd. Deze lastenverzwaring zal tot uiting komen in een verhoging van de 

AWf-premie. Overigens is deze lastenverzwaring lang niet voldoende om op het niveau van de 

calculatiepremie uit te komen. Een lastenverzwaring in het AWf van € 1,3 miljard impliceert een 

premieverhoging van 0,72% en het gat tussen premie 2013 en calculatiepremie 2014 bedraagt 2,08%. 

De WW wordt ook in 2014 dus verder gefiscaliseerd2. 

 

De calculatiepremie voor de Sfn is gemiddeld 2,08%. Het negatieve dekkingssaldo van -€ 1,3 mld. 

betekent dat het feitelijke gemiddelde sectorpremieniveau hoger zal uitkomen dan 2,08%. Van sectoren 

met een dekkingstekort wordt immers vereist dat minstens een derde van dit tekort in 2014 wordt 

ingelopen. 

                                                 
1 Met het opnemen van calculatiepremies voldoet UWV aan het inhoudsvoorschrift voor de Juninota, opgenomen in bijlage VI van de Regeling 

SUWI. 
2 Butter, F.A.G. den, 2013, Fiscalisering van de WW, Economisch Statistische Berichten, 98 (4660), blz. 301-303. 
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Eigenrisicodragers ZW betalen in 2013 bij het Ufo een lagere premie van 0,72%. De Ufo-calculatiepremie 

voor eigenrisicodragers bestaat in 2014 niet meer. Deze eigenrisicodragers betalen vanaf 2014 namelijk 

de Ufo-premie aangevuld met de gedifferentieerde Whk-premie voor de WGA-flex. 

 

 

 

 

Box 1.2. Wet Beperking ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid vangnetters (BeZaVa) 

In 2013 en 2014 wordt de wet Beperking ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid vangnetters (BeZaVa) ingevoerd. Doel 
van de wet is om het aantal Ziektewetuitkeringen en arbeidsongeschiktheidsuitkeringen terug te dringen. Werknemers 
zonder vast dienstverband, de zogenaamde flexwerkers, vormen de voornaamste doelgroep van de maatregelen. 
 
De wet BeZaVa bestaat uit vijf onderdelen: 
1. Aanpassing ZW-criterium (beoordeling ZW na 1 jaar ziekte) 

Invoering per 1 januari 2013 
2. Aanscherping re-integratie- en sollicitatieverplichtingen voor ZW-gerechtigden 

Invoering per 1 januari 2013 
3. Financiële prikkels werkgevers (premiedifferentiatie) 

Invoering per 1 januari 2014 
4. Convenant met de uitzendbranche 

Invoering per 1 januari 2013 
5. Maximale periode proefplaatsingen verruimd naar 6 maanden 

Invoering per 1 januari 2013 
 
Premiedifferentiatie 
Alle maatregelen hebben invloed op de uitkeringslasten en zijn verwerkt in de ramingen in deze nota. De aangescherpte 
financiële prikkels voor werkgevers middels een nieuwe premiedifferentiatie hebben tevens geleid tot een nieuwe 
financieringsstructuur. Per 1 januari 2014 wordt er premiedifferentiatie ingevoerd binnen de Whk voor de WGA-flex en 
ZW-flex. De opzet van de premiedifferentiatie Whk wordt op een aantal punten gewijzigd ten opzichte van de huidige 
premiedifferentiatie voor de WGA-vast. 
 
In totaal zijn er vanaf 2014 drie gedifferentieerde Whk-premies: 

 premie WGA-vast 

 premie WGA-flex 

 premie ZW-flex 
 
Voor kleine werkgevers (met een loonsom die gelijk of minder is dan 10 keer het gemiddelde premieplichtige loon per 
werknemer) gelden sectorale premies voor elk van de drie Whk componenten. De premies per component zijn gelijk voor 
alle kleine werkgevers behorende tot dezelfde sector. Grote werkgevers (met een loonsom die meer is dan 100 keer het 
gemiddelde premieplichtige loon per werknemer) betalen drie op werkgeversniveau gedifferentieerde premies. 
Middelgrote werkgevers (met een loonsom van meer dan 10 en gelijk of minder dan 100 keer het gemiddelde 
premieplichtige loon per werknemer) betalen drie premies die deels opgebouwd zijn uit een sectorale premie en deels uit 
een op werkgeversniveau gedifferentieerde premie. 
 
Voor de ZW-flex en WGA-vast blijft het mogelijk eigenrisicodrager te worden. Eigenrisicodragers betalen geen premie 
voor het deel waarvoor zij eigenrisicodrager zijn geworden. De voorwaarden voor het eigenrisicodragerschap zijn 
versoepeld. Wanneer een werkgever eigenrisicodrager voor de WGA-vast wil worden hoeft hij niet in alle gevallen zijn 
lopende uitkeringen zelf te financieren. Voor de ZW blijft gelden dat alle werkgevers mogen uittreden zonder dat zij 
lasten hoeven mee te nemen. Voor de WGA-vast geldt dit alleen voor kleine werkgevers. Middelgrote werkgevers moeten 
voor de WGA-vast een deel van hun lasten meenemen. Grote werkgevers nemen hun lasten volledig mee. Tenslotte is 
voor het eigenrisicodragerschap ZW de garantiestelling vervallen. 
 
Gewijzigde fondsfinanciering 
De ZW-flex en WGA-flexuitkeringen worden tot en met 2013 gefinancierd uit de Sfn en het Ufo. Vanaf 2014 worden deze 
uitkeringen voor een jaarlijks toenemend aandeel gefinancierd uit de Whk. Uitkeringen gestart vóór 2012 blijven 
gefinancierd worden uit de Sfn en het Ufo. Uitkeringen gestart in 2012 of later worden gefinancierd uit de Whk.  
 
ZW-vangnetuitkeringen aan zieke werklozen blijven ten laste komen van het AWf en het Ufo. Overige ZW-
vangnetuitkeringen gaan over van AWf naar Aof. WAZO uitkeringen worden vanaf 2014 uit het Aof gefinancierd. 
Hieronder is de gewijzigde fondsfinanciering schematisch weergegeven. 
 
Wet Vangnetgroep t.m. 2013 v.a. 2014 
WGA flex  Sfn, Ufo  Whk, Sfn, Ufo1 
WGA zieke werklozen Aof  Aof 
WGA overig  Aof  Aof 
ZW flex  Sfn, Ufo  Whk 
ZW zieke werklozen AWf, Ufo  AWf, Ufo 
ZW overig  AWf  Aof 
WAZO   AWf, Ufo  Aof 
     
 

1  Sfn en Ufo financieren alleen uitkeringen ingegaan vóór 2012.
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1.4. Leeswijzer 

In de Juninota zijn de wetten thematisch geordend in hoofdstukken. In de hoofdstukken worden de 

volumecijfers en de uitkeringslasten beschreven op wetsniveau. De uitkeringslasten zijn indien mogelijk, 

onderbouwd met een prijscomponent, de gemiddelde jaaruitkering en een volumecomponent, de 

(herleide) uitkeringsjaren. Voor wetten die uit verschillende fondsen gefinancierd worden, zijn deze 

componenten ook per fonds weergegeven. 

 

Hoofdstuk 2 behandelt de arbeidsongeschiktheidswetten. Deze bestaan uit de WIA, Wajong, WAO en 

WAZ. In hoofdstuk 3 komen de werkloosheidswetten Werkloosheidswet (WW) en Inkomensvoorziening 

oudere werklozen (IOW) aan de orde. De regelingen rond ziekte en zorg zijn gevat in de wetten ZW en 

WAZO en staan beschreven in hoofdstuk 4. De re-integratielasten die door de verschillende fondsen 

gefinancierd worden staan beschreven in hoofdstuk 5. De toeslagen uit de Toeslagenwet (TW) en 

tegemoetkomingen in het kader van Wtcg staan in hoofdstuk 6. Hoofdstuk 7 bevat volume- en financiële 

gegevens per fonds. 

 

De nota bevat tevens een aantal bijlagen. Bijlage 1 geeft een overzicht van wijzigingen in de wet- en 

regelgeving voor zover van invloed op de prognoses. Bijlage 2 bevat een overzicht van de gebruikte 

rekenpremies. Bijlage 3 behandelt de balansen per fonds. Bijlage 4 toont uitkeringsbedragen en -jaren 

zowel per wet uitgesplitst naar fonds als per fonds uitgesplitst naar wet. In bijlage 5 staan de financiële 

overzichten van de Sfn. Tenslotte staat in bijlage 6 een beschrijving van het fondsenbeheer bij UWV door 

de jaren heen. 

 

De gemiddelde jaaruitkering is voor de meeste wetten de prijscomponent. Tweemaal per jaar worden de 

uitkeringen geïndexeerd: op 1 januari en 1 juli van elk jaar. In de gepresenteerde jaaruitkeringen zijn 

deze indexeringen verwerkt. Om een vergelijking te maken op basis van constante prijzen moet deze 

indexatie ongedaan worden gemaakt. De cumulatieve indexatie is 1,53% in 2013 en 1,80% in 2014. 
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De WIA, Wajong, WAO en WAZ in hoofdlijnen 

WIA 
 
De Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA) voorziet werknemers en ambtenaren van een uitkering als ze 
arbeidsongeschikt raken. De wet is in werking getreden per 29 december 2005. Werknemers ziek geworden vanaf 1 
januari 2004 kunnen (na een wachttijd van 104 weken) een beroep doen op de WIA. 
 
In de WIA wordt een onderscheid gemaakt tussen enerzijds volledig en duurzaam arbeidsongeschikten en anderzijds 
gedeeltelijk arbeidsgeschikten en volledig niet-duurzaam arbeidsongeschikten.  
 
De regeling Inkomensvoorziening Volledig en duurzaam Arbeidsongeschikten (IVA) verstrekt uitkeringen aan volledig en 
duurzaam arbeidsongeschikten. De uitkeringshoogte bedraagt 75% van het (gemaximeerde) laatstverdiende loon. De 
IVA-uitkeringen worden betaald uit het Arbeidsongeschiktheidsfonds (Aof). 
 
De regeling werkhervatting gedeeltelijk arbeidsgeschikten (WGA) verstrekt uitkeringen aan gedeeltelijk 
arbeidsgeschikten en aan volledig niet-duurzaam arbeidsongeschikten. De uitkeringsduur is verdeeld in twee 
uitkeringsfases. In de eerste fase is de uitkeringshoogte gelijk aan 70% van het (gemaximeerde) laatstverdiende loon 
(de eerste 2 maanden 75%). De duur van deze eerste fase is afhankelijk van het arbeidsverleden van de 
arbeidsongeschikte. In de tweede fase is de uitkeringshoogte afhankelijk van de mate waarin de arbeidsongeschikte zijn 
vastgestelde verdiencapaciteit benut.  
Voor de eerste tien jaar WGA kan een werkgever eigenrisicodrager worden. 

 
Per 2014 worden de uitkeringen aan uitkeringsgerechtigden met een WGA flex-contract als gevolg van de wet BeZaVa 
deels gefinancierd uit de Whk. Voor 2014 worden deze uitkeringen uit de Sectorfondsen (Sfn) en het Uitvoeringsfonds 
voor de overheid (Ufo) gefinancierd. 

 
Wajong 
 
De Wet werk en arbeidsondersteuning jonggehandicapten (Wajong) verstrekt in geval van arbeidsongeschiktheid 
uitkeringen aan personen die vóór hun 17e levensjaar of als student arbeidsongeschikt zijn geworden. De hoogte van de 
uitkering is afhankelijk van de mate van arbeidsongeschiktheid en de grondslag is ten hoogste het wettelijk 
minimumloon. 
 
Vanaf 1 januari 2010 staat bij de Wajong het recht op arbeidsondersteuning centraal, en niet meer het recht op een 
uitkering. Als onderdeel van de arbeidsondersteuning kunnen jonggehandicapten inkomensondersteuning aanvragen. 
Hierbij worden drie groepen onderscheiden: 

 Jongeren zonder perspectief op een gewone baan, om medische of arbeidskundige redenen: deze groep komt in de 
‘Uitkeringsregeling jonggehandicapten’. Deze jongeren hebben recht op een Wajong-uitkering, conform de oude 
regeling (75% van het minimumloon). 

 Jongeren met perspectief op een gewone baan: deze groep komt in de ‘Werkregeling jonggehandicapten’. In de 
eerste fase (tussen 18 en 27 jaar) wordt een aanvulling op het inkomen uit werk verstrekt. In de tweede fase, vanaf 
uiterlijk het 27e jaar, is de aanvulling afhankelijk van de benutting van de resterende arbeidscapaciteit.  

 Jongeren die studeren: deze groep komt in de ‘Studieregeling jonggehandicapten’. Naast studiefinanciering heeft 
deze groep recht op inkomensondersteuning ter hoogte van 25% van het minimumloon. 

 
De nieuwe Wajong wordt uitsluitend toegepast voor nieuwe gevallen. Aanvragen van vóór 1 januari 2010 en de toen al 
lopende uitkeringen vallen onder de oude regeling. Daarnaast hebben uitkeringsgerechtigden oude Wajong per 1 januari 
2013 de mogelijkheid te opteren voor een herkeuring volgens de criteria van de nieuwe Wajong. De Wajong wordt 
gefinancierd uit het Arbeidsondersteuningsfonds jonggehandicapten (Afj). De uitgaven van het Afj worden gedekt door 
een rijksbijdrage. 

 
WAO 

 
De Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering (WAO) voorziet werknemers en ambtenaren in geval van 
arbeidsongeschiktheid van een uitkering. Alleen personen die vóór 1 januari 2004 ziek zijn geworden, kunnen nog een 
beroep doen op de WAO. WAO-uitkeringen worden gefinancierd uit het Aof. 
 
WAZ 

 
De Wet arbeidsongeschiktheid zelfstandigen (WAZ) is een verzekering tegen de financiële gevolgen van langdurige 
arbeidsongeschiktheid voor zelfstandigen, beroepsbeoefenaren, directeuren-grootaandeelhouders en meewerkende 
echtgenoten. Alleen personen die op of vóór 1 augustus 2004 ziek zijn geworden, kunnen nog een beroep doen op de 
WAZ. WAZ-uitkeringen worden gefinancierd uit het Aof. 
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In dit hoofdstuk worden de volume- en financiële ontwikkelingen van de arbeidsongeschiktheidswetten 

WIA, Wajong, WAO en WAZ weergegeven. 

 

Figuren 2.1 en 2.2 tonen een meerjarig overzicht van de volumeontwikkeling van de WAO, WIA, WAZ en 

Wajong. In figuur 2.2 is te zien dat het aantal arbeidsongeschikten stabiliseert, een trend die al in de 

Juninota van vorig jaar is geconstateerd. De WAO kent sinds 2004, anders dan op basis van oude 

rechten, geen nieuwe instroom meer. De afname van de WAO is sindsdien dan ook duidelijk 

waarneembaar. De toename van de WIA is kleiner dan de afname van de WAO, waardoor het totaal 

aantal mensen in WAO en WIA samen daalt. 

 

De daling van het aantal arbeidsongeschikten is grotendeels tot stilstand gekomen. In 2010 was er al 

sprake van een evenwicht tussen de in- en uitstroom. In de twee jaren daarna neemt de uitstroom uit de 

WAO en WAZ aanvankelijk sterk toe, doordat de eerste lichting van de arbeidsongeschikte babyboomers 

met pensioen is gegaan. In 2013 wordt weer een stabiele populatie verwacht doordat de daling in WAO 

en WAZ gelijke tred zal houden met de stijging in WIA en Wajong. Vanaf 2013 zal het tempo van de 

uitstroom uit WAO en WAZ enigszins afnemen vanwege de geleidelijke verhoging van de pensioen-

gerechtigde leeftijd. 

 

Figuur 2.1.  In- en uitstroom AO  Figuur 2.2.  Aantal AO-uitkeringen 
 

 

In 2012 werden de wetten WAO, Wajong en WAZ beïnvloed door een wijziging in de financiering van 

uitkeringen voor de Wet sociale werkvoorziening (Wsw). Met ingang van 2012 is de anticumulatie Wsw 

afgeschaft. Dit betekende dat de verdiensten in Wsw-verband niet meer worden geboekt als 

uitkeringlasten voor UWV. Dit resulteerde in een daling van het aantal uitkeringsjaren en uitkeringslasten 

van de Wajong, WAO en WAZ. Voor de uitkeringsgerechtigden veranderde er financieel niets. Ook het 

aantal uitkeringsgerechtigden wijzigde niet. 
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Box 2.1. Wijziging telmethodiek 

In juni 2012 heeft er een wijziging in de telmethodiek van in- en uitstroom in de arbeidsongeschiktheidsregelingen 
plaatsgevonden. De periode waarover geteld wordt is overgegaan van transactiemaand, lopend van de vijftiende van de 
maand tot de vijftiende van de volgende maand, naar kalendermaand. Dit betekent dat de maandtellingen vanaf juni 
2012 een halve maand eerder plaatsvinden dan voorheen en de maand juni 2012 bij uitzondering bestaat uit tellingen 
over 2 in plaats van 4 weken om deze wijziging mogelijk te maken (zie figuur 2.3). Als gevolg hiervan bestaat het hele 
jaar 2012 uit tellingen over 50 in plaats van 52 weken. De eerste twee weken van 2012 waren immers al verwerkt in 
december 2011. 
 
De impact op de verwerking is groter dan het effect van twee gemiddelde weken. In de regel vindt namelijk ongeveer 
80% van de verwerking van nieuwe en beëindigde uitkeringen plaats in de eerste twee weken van elke maand. Door het 
ontbreken van de eerste twee weken van januari in de totaaltelling voor 2012 (zie figuur 2.3), ontbreekt hierdoor circa 
6,5% van de in- en uitstroom ten opzichte van een jaar met een volledig aantal weken. 
De jaartellingen beslaan vanaf 2013 weer alle weken in een jaar. 
 
Figuur 2.3. Overzicht telmethodiek 2011-2013 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Deze wijziging heeft alleen gevolgen voor de volumecijfers en niet voor de uitkeringslasten. Op alle 
arbeidsongeschiktheidswetten is er impact; waar die impact groot is, wordt dat bij de toelichting op de afzonderlijke 
wetten apart benoemd. 
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De maanden in de figuur zijn transactiemaanden. Vanaf juli 2012 vallen deze volledig 

samen met de kalendermaanden.    
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2.1. WIA 

Eind 2012 hadden ruim 160.000 personen een WIA uitkering. Tabel 2.1 laat een bestandstoename zien 

tot meer dan 210.000 WIA-uitkeringen in 2014. Deze toename van het aantal uitkeringen is een gevolg 

van het feit dat de WIA nog in opbouw is.  
 

Tabel 2.1. Volume WIA1 

Volume x 1.000 

  2012 2013 2014 

Instroom WIA 33,9   37,2   37,6   

w.v. IVA   6,7   7,5   7,6 

WGA   27,2   29,7   30,0 

Uitwisseling binnen WIA 3,7   4,3   4,6   

w.v. Van WGA naar IVA   3,7   4,3   4,6 

Van IVA naar WGA   0,0   0,0   0,0 

Uitstroom WIA 10,8   12,0   14,0   

w.v. IVA   3,5   4,1   5,1 

WGA   7,3   7,9   8,9 

Bestand WIA 161,7   187,1   210,7   

w.v. IVA   42,9   50,6   57,7 

WGA   118,9   136,5   153,0 
1)  Instroom, uitstroom, uitwisseling en bestand inclusief eigenrisicodragers. 
 
Bij de WIA nemen instroom en uitstroom in 2013 en 2014 toe. De toename in de instroom in 2013 is met 
3.300 uitkeringen incidenteel groot vanwege een aanpassing in de telwijze van volumegrootheden in 
2012 (zie box 2.1). Doordat de uitstroom lager is dan de instroom neemt het bestand toe: in 2013 met 

26.400 uitkeringen en in 2014 met 23.600 uitkeringen. Het aandeel uitkeringen IVA binnen de WIA 
neemt toe van 26,5% in 2012 tot 27,4% in 2014. 

 

In tabel 2.2 staan de ontwikkelingen van de IVA weergegeven. Het aantal uitkeringsjaren IVA neemt 

overeenkomstig de groei van het aantal uitkeringen toe met 7.400 in 2013 (+19%) en 7.400 in 2014 

(+15,8%). De gemiddelde jaaruitkering neemt ook toe, vanwege de indexatie en de loonontwikkeling. 

De uitkeringslasten op transactiebasis nemen door stijgende volumes en prijzen eveneens toe. In 2013 

stijgen de uitkeringslasten met € 162 mln. (+21%) en in 2014 met € 172 mln. (+18%). 

 

Tabel 2.2. Ontwikkelingen IVA 

Uitkeringsjaren x 1.000, gemiddelde jaaruitkering in euro’s en bedragen x 1 miljoen euro 

  2012 2013 2014 

Niet-herleide uitkeringsjaren 39,4 46,8 54,2 

Herleidingsfactor (%) 100,0 100,0 100,0 

Herleide uitkeringsjaren 39,4 46,8 54,2 

        

Gemiddelde jaaruitkering 19.788 20.132 20.531 

        

Uitkeringen op kasbasis 780 942 1.113 

Mutatie verplichtingen 8 8 8 

Uitkeringen op transactiebasis 788 950 1.121 

        

Bijstelling Uitk. op transactiebasis -2 6 - 

 

Ten opzichte van de Januarinota zijn de uitkeringslasten in 2012 naar beneden bijgesteld met € 2 mln. en 

in 2013 naar boven bijgesteld met € 6 mln. 

 

In 2012 is het uiteindelijke uitkeringsbedrag lager door 300 extra uitkeringsjaren (+1,0%) en een lagere 

gemiddelde jaaruitkering (-1,2%). In 2013 is het uitkeringsbedrag hoger door 700 extra uitkeringsjaren 

(+2,0%) en een lagere gemiddelde jaaruitkering (-1,3%). 
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In tabel 2.3 worden de ontwikkelingen van de WGA geschetst. Het volume in niet-herleide en herleide 

uitkeringsjaren WGA volgt de trend van het aantal uitkeringen WGA. De herleidingsfactor neemt licht toe. 

 

Tabel 2.3. Ontwikkelingen WGA1 

Uitkeringsjaren x 1.000, gemiddelde jaaruitkering in euro’s en bedragen x 1 miljoen euro 

  2012 2013 2014 

Niet-herleide uitkeringsjaren 107,5   123,9   140,4   

Herleidingsfactor (%) 82,0   82,4   82,8   

Herleide uitkeringsjaren 88,2   102,1   116,2   

              

Gemiddelde jaaruitkering 18.387   18.931   19.591   

              

Uitkeringen op kasbasis 1.621   1.933   2.277   

w.v. UWV-fondsen   1.382   1.631   1.920 

w.v. Eigenrisicodragers   239   301   357 

Mutatie verplichtingen 22   14   18   

w.v. UWV-fondsen   22   14   18 

w.v. Eigenrisicodragers2   -   -   - 

Uitkeringen op transactiebasis 1.644   1.947   2.295   

w.v. UWV-fondsen   1.405   1.646   1.938 

w.v. Eigenrisicodragers   239   301   357 

              

Bijstelling Uitk. op transactiebasis -13   24   -   

w.v. UWV-fondsen   -5   20   - 

w.v. Eigenrisicodragers   -8   4   - 
1 De uitkeringen voor eigenrisicodragers zijn berekend op basis van vaststellingsgegevens. De vermelde uitkeringsjaren en bedragen betreffen om die 

reden voor alle jaren schattingen. 
2 Voor de eigenrisicodragers zijn geen verplichtingen bekend. De mutaties hierin worden nihil verondersteld. 

 
 

De gemiddelde jaaruitkering neemt toe door de indexatie en de loonontwikkeling. Resultaat is een 

toename van het bedrag aan uitkeringen van € 304 mln. in 2013 (+18%) en € 348 mln. in 2014 

(+18%).  

 

Het bedrag aan WGA-uitkeringen is in 2012 € 13 mln. lager dan geraamd in de Januarinota. Van dit 

bedrag valt € 5 mln. onder de UWV-fondsen. Het geraamde bedrag voor 2013 is € 25 mln. hoger dan in 

de Januarinota. Hiervan valt € 20 mln. onder de UWV-fondsen. Hoewel deze mutaties relatief gering zijn, 

heeft er wel een relevante aanpassing plaatsgevonden van de onderliggende volume- en 

prijscomponenten. Voor beide jaren is het aantal uitkeringsjaren lager en de gemiddelde jaaruitkering 

hoger dan in de Januarinota. Dit is het resultaat van een gewijzigde definitie. Een deel van de 

loonaanvullingsuitkeringen wordt gefinancierd uit twee fondsen: de Whk en het Aof. Voorheen werd voor 

deze loonaanvullingen het volledige aantal uitkeringsjaren aan beide fondsen toebedeeld. Vanaf deze nota 

worden deze uitkeringsjaren slechts eenmaal geteld en verdeeld over Whk en Aof. Dit leidt per saldo tot 

minder uitkeringsjaren en een hogere gemiddelde jaaruitkering zonder effect op het uitkeringsbedrag. 

 

De mutatie 2012 is het resultaat van 6.200 minder herleide uitkeringsjaren (-7,5%) en een hogere 

gemiddelde jaaruitkering (+6,6%). De mutatie 2013 is het resultaat van 5.500 minder herleide 

uitkeringsjaren (-5,9%) en een hogere gemiddelde jaaruitkering (+7,0%). 

 

In tabel 2.4 staan de herleide uitkeringsjaren en gemiddelde jaaruitkering voor de WIA naar fonds. De 

fondsen financieren verschillende onderdelen van de WIA. 
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 De Whk financiert 

• uitkeringen korter dan 10 jaar (niet vangnetgroepen) gestart in 2007 of later; 

• uitkeringen aan vrijwillige verzekerden WIA; 

• vanaf 2014: uitkeringen aan flexwerkers gestart in 2012 of later. 

 Het Aof financiert 

• alle uitkeringen vanaf een duur van 10 jaar gestart in 2007 of later; 

• alle uitkeringen vanaf een duur van 4 jaar gestart in 2006; 

• loonaanvullingen voor het deel boven de vervolguitkering; 

• uitkeringen aan vangnetgroepen (niet flexwerkers); 

• alle IVA-uitkeringen. 

 De Sfn financieren  

• vóór 2014: uitkeringen korter dan 10 jaar aan flexwerkers (niet-overheid) gestart in 2007 of later; 

• vanaf 2014: uitkeringen korter dan 10 jaar aan flexwerkers (niet-overheid) gestart in de periode 

2007-2011. 

 Het Ufo financiert 

• vóór 2014: uitkeringen korter dan 10 jaar aan flexwerkers (overheid) gestart in 2007 of later; 

• vanaf 2014: uitkeringen korter dan 10 jaar aan flexwerkers (overheid) gestart in de periode 2007-

2011. 

 

Tabel 2.4. Uitkeringsjaren en jaaruitkering WIA naar fonds 
Uitkeringsjaren x 1.000 en gemiddelde jaaruitkering in euro’s 

  2012 2013 2014 

Herleide uitkeringsjaren 127,6   148,8   170,4   

w.v. Aof   71,6   83,7   96,9 

Whk   16,0   17,8   34,5 

Sfn   26,8   31,3   20,9 

Ufo   1,2   1,4   0,9 

Eigenrisicodragers   11,9   14,8   17,2 

              

Gemiddelde jaaruitkering 18.698   19.189   19.790   

w.v. Aof   18.802   19.258   19.695 

Whk   20.983   21.648   21.038 

Sfn   16.960   17.469   18.051 

Ufo   20.807   22.311   22.450 

Eigenrisicodragers   20.002   20.390   20.788 

 

Met ingang van 1 januari 2014 worden de uitkeringen aan uitkeringsgerechtigden met een flex-contract 

deels gefinancierd uit de Whk, terwijl dit voor die datum uit Sfn en Ufo gebeurde. Hierdoor daalt het 

aantal herleide uitkeringsjaren bij de Sfn en het Ufo en stijgt het bij de Whk in 2014. 

 

De gemiddelde jaaruitkering bij de Whk daalt in 2014 met 2,8%. De daling komt doordat de Whk vanaf 

dat jaar ook een deel van de uitkeringen aan flexwerkers financiert. Deze uitkeringen hebben gemiddeld 

een lagere jaaruitkering. 

 

De uitkeringen WGA worden voor het grootste deel gefinancierd uit UWV-fondsen. Voor de eerste tien 

jaar kunnen werkgevers echter ook eigenrisicodrager worden. WGA-uitkeringen voor hun werknemers 

komen dan voor rekening van die werkgevers, zij kunnen dit risico afdekken middels een 

arbeidsongeschiktheidsverzekering bij een commerciële verzekeraar. 

 

 

2.2. Wajong 

Het Wajong bestand neemt jaarlijks met ruim 10.000 uitkeringen toe. De instroom en uitstroom verlopen 

eveneens tamelijk constant. In 2012 zijn de instroom en uitstroom eenmalig lager door de gewijzigde 

telwijze. De uitstroom stijgt in 2013 en 2014, maar wordt enigszins geremd door de verhoging van de 

pensioengerechtigde leeftijd. 

 

Tabel 2.5 toont verder het volume en de gemiddelde jaaruitkering Wajong. Het aantal niet herleide 

uitkeringsjaren neemt in 2013 toe met 11.800 (+6,4%) en in 2014 verder met 8.800 (+4,4%). De 

herleide uitkeringsjaren nemen met vrijwel gelijke percentages toe. De gemiddelde jaaruitkering stijgt in 

2013 met 1,5% en in 2014 met 1,8%. Deze percentages zijn vrijwel gelijk aan de indexering. De 

toename van volume en prijs resulteren in een toename van de uitkeringen met € 183 mln. in 2013 en 

€137 mln. in 2014. 
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De herleidingsfactor in de Wajong daalt sinds de invoering van de nieuwe Wajong in 2010. Van december 

2012 op januari 2013 is het aantal uitbetaalde uitkeringen in de oude Wajong eenmalig extra gestegen. 

De herleidingsfactor is daardoor ook eenmalig gestegen. Per saldo resulteert een stabilisatie in 2013, 

waarna de herleidingsfactor in 2014 weer verder daalt. 

 

De bijstelling bij het Afj ten opzichte van de Januarinota 2013 is voor 2012 +€ 5 mln. en voor 2013  

+€ 45 mln. In 2012 is de hogere uitkering het resultaat van 100 (-0,1%) minder uitkeringsjaren en een 

0,3% hogere prijs. In 2013 ontstaat de bijstelling voornamelijk door toename van het volume: dit stijgt 

met 3.100 (+1,7%) uitkeringsjaren. Gemiddelde uitkering en mutatie verplichtingen nemen samen 0,2% 

toe.  
 

Tabel 2.5. Ontwikkelingen Wajong 
Volume en uitkeringsjaren x 1.000, gemiddelde jaaruitkering in euro’s en bedragen x 1 miljoen euro 

  2012 2013 2014 

Instroom  15,3 16,5 16,9 

Uitstroom 5,1 6,3 6,6 

Bestand 226,5 236,7 246,9 

        

Niet-herleide uitkeringsjaren 190,2 202,0 210,8 

Herleidingsfactor (%) 93,8 93,8 93,2 

Herleide uitkeringsjaren 178,4 189,4 196,6 

        

Gemiddelde jaaruitkering 12.666 12.861 13.104 

        

Uitkeringen op kasbasis 2.259 2.436 2.576 

Mutatie verplichtingen 5 9 7 

Uitkeringen op transactiebasis 2.263 2.446 2.583 

        

Bijstelling Uitk. op transactiebasis 5 45 - 

 

 

2.3. WAO 

Het aantal WAO-uitkeringen neemt in 2013 af met 34.000 en in 2014 met 33.000. Deze daling wordt 

veroorzaakt door de uitstroom. Omdat bij de WAO alleen nog sprake is van instroom op basis van oud 

recht, is de invloed van de instroom op het lopend bestand gering. Het babyboom-effect beïnvloedt in de 

periode 2012-2014 de omvang van de uitstroom, maar niet zo sterk als in voorgaande jaren. In de 

Juninota 2012 (zie box ‘Sterke daling WAO-volume in komende jaren’) is beschreven dat ongeveer 

driekwart van de mensen in het WAO-bestand ouder dan 50 jaar is. Met het dalen van het aantal WAO-

uitkeringen neemt ook het aantal niet-herleide en herleide uitkeringsjaren af. De herleidingsfactor geeft 

het gemiddelde uitkeringspercentage weer van alle uitkeringsgerechtigden en neemt met 0,1% toe. 

In de gemiddelde jaaruitkering wordt rekening gehouden met indexatie en samenstellingseffecten 

(bijvoorbeeld uitstroom van babyboomers en verhoging van de pensioenleeftijd). In 2012 is de 

gemiddelde jaaruitkering van de WAO gedaald. Deze daling is veroorzaakt door pensionering van de 

babyboomers en het niet meer opnemen van de anticumulatie Wsw in de uitkeringslasten. De gemiddelde 

jaaruitkering neemt in 2013 en 2014 met respectievelijk 0,3% en 0,6% toe. Dit komt omdat de invloed 

van de indexatie op de gemiddelde jaaruitkering wordt gedempt door de uitstroom van relatief hoge 

uitkeringen van ouderen. Net als in 2012 zullen de uitkeringslasten (op kasbasis) in 2013 en 2014 blijven 

afnemen, namelijk met € 447 en € 446 mln. Deze afname is het gevolg van het dalende volume. De 

mutatie verplichtingen volgt de ontwikkeling van de uitkeringslasten.  

 

Ten opzichte van de Januarinota zijn de uitkeringslasten WAO in 2012 met € 29 mln. naar beneden 

bijgesteld. Dit is het saldo van 1.100 minder uitkeringsjaren (-0,3%) en een hogere gemiddelde 

jaaruitkering (+0,2%). 

De uitkeringslasten in 2013 zijn met € 10 mln. naar boven bijgesteld. Dit is het gevolg van een licht 

opwaartse bijstelling van het volume met 200 uitkeringsjaren (+0,1%) in combinatie met een hogere 

gemiddelde jaaruitkering (+0,4%). 
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Tabel 2.6. Ontwikkelingen WAO 
Volume en uitkeringsjaren x 1.000, gemiddelde jaaruitkering in euro’s en bedragen x 1 miljoen euro 

  2012 2013 2014 

Instroom  2,2 1,3 0,9 

Uitstroom 39,9 35,5 33,4 

Bestand 406,2 372,0 339,5 

        

Niet-herleide uitkeringsjaren 415,3 383,5 351,3 

Herleidingsfactor (%) 82,1 82,2 82,2 

Herleide uitkeringsjaren 341,1 315,1 288,6 

        

Gemiddelde jaaruitkering 17.936 17.995 18.104 

        

Uitkeringen op kasbasis 6.118 5.671 5.225 

Mutatie verplichtingen -36 -29 -27 

Uitkeringen op transactiebasis 6.082 5.642 5.198 

        

Bijstelling Uitk. op transactiebasis -29 10 - 

 

 

2.4. WAZ 

Het aantal uitkeringen WAZ zal de komende jaren naar verwachting verder afnemen met 3.100 in 2013 

en 2.600 in 2014. Zelfstandigen die na 1 augustus 2004 ziek zijn geworden, hebben geen recht meer op 

een WAZ-uitkering. De instroom is dan ook klein. Alleen degenen die opnieuw ziek worden na het 

beëindigen van hun uitkering, hebben nog recht op een uitkering WAZ. De uitstroom blijft substantieel 

vanwege de gemiddeld hoge leeftijd van het bestand. In 2012-2014 verwachten wij dat de 

herleidingsfactor zal toenemen door een toename van het gemiddelde uitkeringspercentage. De 

gemiddelde jaaruitkering 2013 en 2014 neemt toe vanwege de indexatie. De toename wordt afgezwakt 

door de uitstroom van relatief hoge uitkeringen van de babyboomers. De uitkeringslasten (op kasbasis) 

nemen zowel in 2013 als in 2014 met € 27 mln. af vanwege met name de daling in de herleide 

uitkeringsjaren. De mutatie verplichtingen volgt de ontwikkeling van de uitkeringslasten. 

 

Voor 2012 vindt geen bijstelling van de uitkeringen op transactiebasis plaats. De uitkeringen in 2013 zijn 

ten opzichte van de Januarinota met slechts € 2 mln. bijgesteld. Dit is het gevolg van een licht lager 

volume van 100 uitkeringsjaren (-0,6%) in combinatie met een hogere gemiddelde jaaruitkering 

(+1,2%). 

 

Tabel 2.7. Ontwikkelingen WAZ 
Volume en uitkeringsjaren x 1.000, gemiddelde jaaruitkering in euro’s en bedragen x 1 miljoen euro 

  2012 2013 2014 

Instroom  0,2 0,1 0,1 

Uitstroom 3,7 3,2 2,7 

Bestand 22,5 19,4 16,8 

        

Niet-herleide uitkeringsjaren 22,3 19,6 17,0 

Herleidingsfactor (%) 82,9 83,2 83,3 

Herleide uitkeringsjaren 18,5 16,3 14,2 

        

Gemiddelde jaaruitkering 13.181 13.224 13.322 

        

Uitkeringen op kasbasis 243 216 189 

Mutatie verplichtingen -4 -2 -1 

Uitkeringen op transactiebasis 239 214 188 

        

Bijstelling Uitk. op transactiebasis 0 2 - 
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De WW en IOW in hoofdlijnen 

WW 

 
De Werkloosheidswet (WW) heeft tot doel werknemers en ambtenaren te verzekeren tegen de financiële gevolgen van 
werkloosheid. Daarnaast geeft de wet aan werknemers van wie de werkgever onmachtig is het verschuldigde loon te 
betalen, recht op vergoeding van achterstallig loon. De WW bevat ook regels met betrekking tot re-integratie. De hoogte 
van de WW-uitkering bedraagt 70% van het laatstverdiende loon (75% in de eerste twee maanden) naar rato van de 
mate van werkloosheid in uren. De duur van de WW-uitkering hangt af van het arbeidsverleden en bedraagt maximaal 
drie jaar en twee maanden. 
 
De financiering van de WW vindt plaats via de Sectorfondsen (Sfn), het Algemeen Werkloosheidsfonds (AWf) en het 
Uitvoeringsfonds voor de overheid (Ufo). Dit gebeurt door middel van premieheffing over het loon. De overheid is 
eigenrisicodrager voor de WW. De WW-uitkeringen voor de overheid worden verstrekt door UWV en vervolgens 
rechtstreeks verhaald bij de overheidswerkgevers. De WW-uitkeringen voor het bedrijfsleven zijn in het eerste halfjaar 
voor rekening van de Sfn en vervolgens voor het AWf. 
 
De sectorpremie komt geheel voor rekening van de tot die sector behorende werkgevers. De AWf-premie wordt betaald 
door de werkgevers in de markt. De Ufo-premie komt voor rekening van de werkgevers in de overheidssector. 

 
IOW 

 
De wet Inkomensvoorziening oudere werklozen (IOW) regelt dat oudere werklozen na afloop van een WW-uitkering niet 
hoeven terug te vallen op een bijstandsuitkering. De wet is in 2009 in werking getreden. Personen die bij aanvang van 
de werkloosheid 60 jaar of ouder zijn komen voor de regeling in aanmerking. De IOW-uitkering bedraagt maximaal 70% 
van het wettelijk minimumloon. 
 
De IOW wordt gefinancierd uit het Toeslagenfonds (Tf), dat beheerd wordt door UWV. De uitgaven van het Tf worden 
gedekt door een rijksbijdrage. 
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In dit hoofdstuk worden de volume- en financiële ontwikkelingen van de uitkeringen WW en IOW 

weergegeven. De eerste 6 maanden WW-uitkering worden gefinancierd uit de Sfn, daarna neemt het AWf 

de financiering over. Overheidswerkgevers zijn eigenrisicodrager voor de WW, maar de uitvoering is 

neergelegd bij UWV en komt ten laste van het Ufo. De uitwerking van de financiering per fonds staat in 

hoofdstuk 7. 

 

In figuren 3.1 en 3.2 staan de volumeontwikkelingen in de ontslag-WW vanaf 2004. De verwachting is dat 

in 2014 voor het vierde achtereenvolgende jaar de instroom groter is dan de uitstroom. Daarmee wordt in 

2014 het hoogste aantal WW-uitkeringen bereikt van de laatste tien jaar. 

 

Figuur 3.1. In- en uitstroom WW   Figuur 3.2. Aantal WW-uitkeringen 
 

 
 

3.1. WW 

Bij de raming van het volume WW is uitgegaan van de bestandsopbouw en de macro-economische 

ontwikkelingen volgens het Centraal Economisch Plan (CEP) 2013. 

 

UWV is bij de volumeraming WW conform het CEP uitgegaan van een afname van het Bruto Binnenlands 

Product (BBP) met 0,5% in 2013 en een toename van het BBP met 1,0% in 2014. De werkloze 

beroepsbevolking3 groeit in 2013 met 99.000 tot 613.000. In 2014 volgt nog een geringe groei met 

16.000 tot 629.000.  

 

Verder is bij de raming uitgegaan van de volgende veronderstellingen: 

 een toename van het aantal faillissementen in 2013 met 5% gevolgd door een stabilisatie in 2014; 

 een verdere toename van het aantal lopende WW-uitkeringen bij de overheid in 2013 met 19 % als 

gevolg van de voorgenomen bezuinigingstaakstelling bij het inzetten op een kleinere overheid. Voor 

2014 wordt een stijging van 20% voorzien;  

 een stabiliserende deeltijdfactor4 ontslagwerkloosheid WW in 2013 en 2014. 

In tabel 3.1 zijn de gegevens van de ontslag-WW weergegeven. 

 

De raming gaat uit van een forse stijging van de instroom met 98.000 (+19,4%) in 2013 en nog 14.000 
(+2,3%) in 2014 (zie box 3.1). Voor 2013 is daarnaast gerekend met een verlaging van de uitstroomkans 
met 7,5% ten opzichte van 2012. De uitstroomkansen zullen naar verwachting in 2014 niet verbeteren. 
De verwachte grote stijging van de instroom en de lage uitstroomkansen in 2013 en 2014 houden 

                                                 
3  Volgens de nationale definitie van het CBS. 
4  De deeltijdfactor is een correctie van het gemiddelde bestand werklozen naar uitkeringsdagen in fulltime eenheden. 
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verband met een teruggang over de gehele breedte van economische bedrijvigheid inclusief de publieke 
sector. Als gevolg van deze ontwikkelingen komt het lopende bestand eind 2013 zo’n 68.000 
uitkeringsgerechtigden (+19,9%) hoger uit. Ultimo 2014 zal het lopende bestand naar verwachting nog 
met 32.000 uitkeringsgerechtigden (+7,8%) zijn gestegen. 

 

Als gevolg van het stijgende WW-volume neemt in 2013 het aantal uitkeringsjaren toe met 71.000 

(+27,3%). Voor 2014 wordt een toename van 37.000 uitkeringsjaren (+11,1%) verwacht. De 

gemiddelde jaaruitkering neemt in 2013 met 1% toe. Voor 2014 wordt een stijging van 2,3% verwacht. 

 
In tabel 3.1 worden ook de uitkeringen WW gepresenteerd. Het uitkeringsbedrag ontslagwerkloosheid op 

kasbasis neemt in 2013 met € 1.411 mln. toe en in 2014 met € 868 mln. Bij de faillissementsuitkeringen 
wordt een stijging van € 21 mln. voor geheel 2013 verwacht. Voor 2014 is geen verdere stijging voorzien. 
De overige uitkeringen bestaan uit uitkeringen wegens werktijdverkorting en weersomstandigheden. In 
2013 is een stijging verwacht van € 12 mln. vanwege de lange voortdurende koude 
weersomstandigheden. In 2014 is rekening gehouden met de verwachte invulling van de nieuwe 
calamiteitenregeling per 1 oktober 2013.  

 

Tabel 3.1. Ontwikkelingen WW1 
Volume en uitkeringsjaren x 1.000, gemiddelde jaaruitkering in euro’s en bedragen x 1 miljoen euro 

  2012 2013 2014 

Instroom  502   600   614   

Uitstroom 432   532   582   

Bestand 340   408   440   

              

Deeltijdfactor (%) 86,3   86,5   86,5   

Uitkeringsjaren 262   333   370   

              

Gemiddelde jaaruitkering 18.979   19.148   19.578   

              

Uitkeringen op kasbasis 5.386   6.830   7.709   

Ontslagwerkloosheid   4.965   6.376   7.244 

Faillissementsuitkeringen   401   422   422 

Overig   20   32   43 

Mutatie verplichtingen 170   104   58   

Uitkeringen op transactiebasis  5.557   6.934   7.767   

              

Bijstelling Uitk. op transactiebasis 70   381       

1)  Instroom, uitstroom, bestand, deeltijdfactor, uitkeringsjaren en gemiddelde jaaruitkering hebben uitsluitend betrekking op ontslagwerkloosheid. 

 

De economische crisis leidt tot opwaartse bijstelling van de uitkeringslasten van € 70 mln. in 2012 en  

€ 381 mln. in 2013. In de laatste maanden van 2012 is de werkloosheid sneller gestegen dan verwacht. 

De WW-uitgaven op kasbasis gaven in 2012 overigens een meevaller te zien van € 74 mln. maar deze 

had met name een administratieve oorzaak, waardoor een deel van de betalingen over december 2012 in 

januari 2013 plaatsvond. Dit komt tot uiting in een forse opwaartse bijstelling van de mutatie 

verplichtingen met € 143 mln. tot € 170 mln. In 2013 en 2014 volgt de mutatie verplichtingen met 

vertraging de ontwikkeling van de uitkeringslasten. 

 

De lagere uitkeringslasten op kasbasis zijn het gevolg van 1.400 minder uitkeringsjaren (-0,5%) en een 

lagere gemiddelde jaaruitkering (-0,9%). De mutatie verplichtingen is hoger als gevolg van de hiervoor 

aangegeven overloop van uitkeringen van 2012 naar 2013. De gerealiseerde faillissementsuitkeringen en 

overige uitkeringen wijken nauwelijks af van de raming in januari. 

 

De bijstelling van de uitkeringslasten op transactiebasis voor 2013 komt voort uit meer uitkeringen 

wegens ontslagwerkloosheid en weersomstandigheden (overig). De uitkeringslasten ontslagwerkloosheid 

zijn bijgesteld met 23.000 extra uitkeringsjaren (+7,4%) en een 2,1% lager uitkeringsbedrag per jaar. Dit 

resulteert in € 316 mln. extra uitkeringslasten. Bij de post uitkeringen overig is rekening gehouden met 

ongeveer € 5 mln. meer uitkeringslasten weersomstandigheden als gevolg van de strenge winter. De 

mutatie verplichtingen komt € 58 mln. hoger uit voornamelijk als gevolg van de groei van het aantal 

uitkeringen ontslagwerkloosheid. 
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In tabel 3.2 staan de uitkeringsjaren en gemiddelde jaaruitkering naar fonds. 

 

Tabel 3.2. Uitkeringsjaren en jaaruitkering WW naar fonds 
Uitkeringsjaren x 1.000 en gemiddelde jaaruitkering in euro’s 

  2012 2013 2014 

Uitkeringsjaren 261,6   333,0   370,0   

w.v. AWf   126,8   165,7   196,2 

Sfn   122,4   152,5   156,0 

Ufo   12,5   14,8   17,8 

              

Gemiddelde jaaruitkering 18.979   19.148   19.578   

w.v. AWf   19.234   19.321   19.725 

Sfn   18.435   18.698   19.109 

Ufo   21.721   21.841   22.087 

 

Zowel in 2013 als 2014 neemt het AWf de grootste stijging van het aantal uitkeringsjaren voor zijn 

rekening: 39.000 uitkeringsjaren (+30,7%) in 2013 en 30.000 uitkeringsjaren (+18,4%) in 2014. Dit is 

gevolg van het feit dat de Sfn de eerste periode van de WW financieren. Daarna neemt het AWf de 

financiering van de uitkeringen over. De in 2009 ingezette economische crisis duurt voort. Hierdoor blijven 

steeds meer mensen langdurig in de WW en zal het AWf een groter deel van de WW-uitkeringen 

financieren. Bij het Ufo is sprake van een relatief forse toename van het aantal uitkeringsjaren als gevolg 

van een krimpende overheid. 

 

De hoogte van de jaaruitkering is gekoppeld aan de gemiddelde contractloonstijging en de halfjaarlijkse 

indexering van de uitkeringen. De gemiddelde jaaruitkering WW neemt in 2013 op basis van de zeer 

gematigde ontwikkeling van de uitkeringshoogte in de eerste maanden van 2013 naar verwachting met 

slechts 0,9% toe. Voor 2014 wordt een toename met 2,2% van de gemiddelde jaaruitkering verwacht.  

De (ontwikkeling van de) gemiddelde jaaruitkering verschilt per fonds. Dit komt door verschillen in de 

samenstelling van de populatie per fonds. Bij de Sfn worden relatief meer uitkeringen aan jongeren en 

parttimers met lage lonen verstrekt dan bij het AWf. Het Ufo verstrekt uitkeringen aan 

overheidswerknemers met gemiddeld hogere lonen. 
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Box 3.1. Aantal WW-uitkeringen stijgt eind 2013 tot boven de 400.000 

Over werkloosheid circuleren verschillende cijfers omdat werkloosheid op veel verschillende manieren gedefinieerd kan 
worden. In dit hoofdstuk presenteren we de ontwikkeling van het aantal WW-uitkeringen bij UWV. Werklozen kunnen 
echter ook een bijstandsuitkering hebben of helemaal geen uitkering. Het CPB raamt daarom de werkloze 
beroepsbevolking, een breder begrip. WW-ontwikkelingen worden hiervan afgeleid. Een ander begrip is het aantal 
werkzoekenden dat bij UWV staat ingeschreven. Er is zowel een deel van de werkloze beroepsbevolking dat niet bij UWV 
staat ingeschreven als werkzoekende (mensen die geen recht hebben op een uitkering en zich daarom niet inschrijven), 
als een deel van de werkzoekenden dat niet behoort tot de werkloze beroepsbevolking (bijvoorbeeld mensen die een 
baan zoeken van minder dan twaalf uur per week). 
 
Uit al deze werkloosheidsindicatoren blijkt dat de economie zich begin 2013 niet gunstig ontwikkelt. De vraag naar arbeid 
van werkgevers neemt af terwijl het aanbod van werknemers toeneemt. Het aantal werkzoekenden groeit tussen 2012 
en 2014 met 170.000 tot 739.0001. Ook het aantal WW-uitkeringen stijgt snel. 
 
In figuur 3.3 is de ontwikkeling van het aantal uitkeringen ontslagwerkloosheid per week voor de jaren 2010-2013 
gepresenteerd. 
 
Figuur 3.3. Bestandsontwikkeling WW per week 

 
 
Uit de grafiek valt in de eerste plaats de conjuncturele ontwikkeling af te lezen. Tegen het eind van 2011 is een 
omslagpunt te zien. Het bestand komt boven het niveau van 2010 uit. In 2012 loopt de opgaande lijn (recessie) door. In 
de eerste 22 weken van 2013 zet de gestage groei van het bestand WW in verband met de aanhoudende crisis door. 
Voor geheel 2013 wordt nog geen verbetering verwacht. 
In de tweede plaats valt iets te zeggen over het seizoenspatroon. Een oplopend bestand in de winter wordt gevolgd door 
een sterke daling in het voorjaar met stabilisatie in de (na)zomer. In het (late) najaar loopt het bestand weer gestaag op. 
In 2012 is de gebruikelijke sterke daling in het voorjaar met stabilisatie in de (na)zomer uitgebleven. Voor 2013 wordt 
een vergelijkbaar seizoenspatroon als 2012 verwacht. 
 
In de ramingen in deze Juninota is overigens nog geen rekening gehouden met de meest recente Juniraming van het 
CPB. In deze raming voorspelt het CPB een verdere stijging van de werkloze beroepsbevolking in 2013 en 2014. Deze 
vertaalt zich gedeeltelijk in een verdere stijging van het aantal WW-uitkeringen. 
 
1 UWV Arbeidsmarktprognose 2013-2014. Met een doorkijk naar 2018. 
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3.2. IOW 

De wet Inkomensvoorziening oudere werklozen (IOW) regelt dat oudere werklozen na afloop van de WW-

uitkering niet terug hoeven te vallen op een bijstandsuitkering. Personen die bij aanvang van de 

werkloosheid 60 jaar of ouder zijn komen voor de regeling in aanmerking. Iedereen geboren vóór 1956 

komt na afloop van de WW-uitkering in aanmerking voor een IOW-uitkering. Deze uitkering loopt tot de 

AOW-gerechtigde leeftijd. Dit betekent dat de IOW-regeling in 2021 afloopt.  

 

Tabel 3.3. Ontwikkelingen IOW 
Volume en uitkeringsjaren x 1.000, gemiddelde jaaruitkering in euro’s en bedragen x 1 miljoen euro 

  2012 2013 2014 

Instroom  1,3 2,0 2,4 

Uitstroom 0,8 1,2 1,8 

Bestand 1,2 2,0 2,6 

        

Uitkeringsjaren 0,7 1,3 1,9 

        

Gemiddelde jaaruitkering 9.811 9.958 10.160 

        

Uitkeringen op kasbasis 7 13 19 

Mutatie verplichtingen 0 0 0 

Uitkeringen op transactiebasis  7 13 19 

        

Bijstelling Uitk. op transactiebasis 0 4 - 

 

Eind 2012 zijn er 1.185 lopende IOW-gevallen. Dit aantal loopt op tot 2.000 eind 2013 en verder tot 
2.600 eind 2014. De stijging van het aantal IOW-gevallen komt door toename van de doelgroep (60-
plussers die wegens het bereiken van de maximale WW-duur uitstromen uit de WW) en de toename van 
het toekenningspercentage. Het toekenningspercentage is 48% in 2012. Naar verwachting zal het 
toekenningspercentage stijgen naar 60% in 2013 en daarna op dit niveau stabiliseren. 
Het aantal uitkeringsjaren is steeds fors lager dan het lopend bestand. Dit verschil ontstaat als een 
lopende uitkering niet tot uitbetaling komt. Dit gebeurt wanneer mensen wel recht hebben op een IOW-
uitkering maar deze uitkering tot nihil wordt teruggebracht wegens neveninkomsten. In geval van de IOW 
bestaan de neveninkomsten veelal uit vroegpensioen. Als gevolg van de verwachte verdere groei van het 
lopend bestand neemt ook het aantal uitkeringsjaren verder toe. Het aantal uitkeringsjaren in 2013 is met 
400 uitkeringsjaren (+44%) naar boven bijgesteld ten opzichte van de Januarinota. De gemiddelde 

jaaruitkering in 2013 is 2,4% naar beneden bijgesteld. Het hogere volume resulteert in uitkeringslasten 
die met eenzelfde percentage toenemen. Dit betekent een bijstelling van € 9 mln. naar € 13 mln. 
Opmerkelijk is het relatief hoge percentage uitkeringsgerechtigden IOW met toeslag. Een toeslag wordt 
verstrekt indien een uitkering onder het wettelijk minimumloon ligt. Zowel in 2012 als in 2013 ontvangt 
30% een toeslag op de IOW-uitkering. 
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De ZW en WAZO in hoofdlijnen 

ZW 

 
De Ziektewet (ZW) vormt een vangnet voor zieke werklozen en voor bepaalde groepen werknemers en ambtenaren die 
door ziekte, ongeval of gebreken niet in staat zijn om hun arbeid te verrichten. Dit geldt als hun werkgever niet verplicht 
is tot loondoorbetaling. UWV treedt in een dergelijk situatie op als werkgever. De belangrijkste vangnetgroepen zijn: 
zieke flexwerkers (mensen met een tijdelijk contract en uitzendkrachten), zieke werklozen, werkneemsters die ziek zijn 
als gevolg van zwangerschap, zieke oudere werknemers die vallen onder de compensatieregeling loonkosten en 
herintredende arbeidsongeschikten met een “No risk polis”. De ZW-uitkering bedraagt maximaal 70% van het 
laatstverdiende loon. 

 
WAZO 

 
De Wet arbeid en zorg (WAZO) bundelt een aantal wettelijke verlofvormen, zoals het zwangerschaps- en bevallingsverlof, 
kraamverlof, adoptieverlof, pleegzorgverlof, ouderschapsverlof en kort- en langdurend zorgverlof. Soms bestaat er recht 
op (gedeeltelijke) loondoorbetaling, soms op een uitkering van UWV. De WAZO-uitkering duurt minimaal 16 weken en 
bedraagt 100% van het laatstverdiende loon. 
Onderdeel van de WAZO is de regeling Zelfstandige en Zwanger (ZEZ). Deze regeling geeft vrouwelijke zelfstandigen 
recht op een zwangerschaps- en bevallingsuitkering van minimaal zestien weken. De hoogte van de uitkering hangt af 
van het laatstverdiende loon en is maximaal even hoog als het minimumloon. 
 
 
De financiering van de ZW en (het grootste deel van de) WAZO vindt tot 1 januari 2014 plaats via de Sectorfondsen 
(Sfn), het Algemeen Werkloosheidsfonds (AWf) en het Uitvoeringsfonds voor de overheid (Ufo). Dit gebeurt door middel 
van premieheffing over het loon. De sectorpremie komt geheel voor rekening van de tot die sector behorende 
werkgevers. De AWf-premie wordt betaald door de werkgevers in de markt. De Ufo-premie komt voor rekening van de 
werkgevers in de overheidssector. Voor de flexwerkers ZW (Sfn, Ufo) kan een werkgever eigenrisicodrager worden. 
 
Per 1 januari 2014 treedt het onderdeel premiedifferentiatie van de wet Beperking ziekteverzuim en 
arbeidsongeschiktheid vangnetters (Wet BeZaVa) in werking. Hiermee worden een aantal wijzigingen in de 
financieringssystematiek van de publieke verzekering doorgevoerd. De financiering van de ZW voor flexibele werknemers 
wordt onderdeel van de Werkhervattingskas (Whk). De ziektelasten van zieke werklozen blijven gefinancierd worden via 
het AWf en Ufo. De ZW-lasten van de overige vangnetgroepen en de WAZO-lasten worden voortaan gefinancierd uit het 
Arbeidsongeschiktheidsfonds (Aof). In box 1.2 wordt nader ingegaan op de implicaties van de wet BeZaVa op de ZW en 
WAZO. 
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In dit hoofdstuk worden de uitkeringen Ziektewet en WAZO behandeld. De uitkeringen worden 

gefinancierd uit het Aof, de Sfn, het AWf en het Ufo. Vanaf 1 januari 2014 vindt financiering van de 

Ziektewet ook uit de Whk plaats. De uitwerking van de financiering per fonds staat in hoofdstuk 7. 

 

 

4.1. Vangnet ZW 

In tabel 4.1 staat de raming van uitkeringsjaren ZW. De volgende uitkeringscategorieën worden 

onderscheiden: 

 uitkeringen aan uitzendkrachten; 

 uitkeringen aan einde dienstverbanders; 

 uitkeringen aan ex-werknemers met een WW-uitkering (zieke werklozen); 

 uitkeringen in verband met ziekte gerelateerd aan zwangerschap en bevalling; 

 uitkeringen aan herintredende ex-arbeidsongeschikten (ex-ao) en aan zieke oudere werknemers die 

vallen onder de compensatieregeling loonkosten; 

 uitkeringen aan vrijwillig verzekerden. 

Daarnaast zijn er ook uitkeringen in overige situaties, hierbij valt te denken aan bijvoorbeeld 

orgaandonoren. Deze groep heeft een zeer beperkte omvang. 

 

In 2013 neemt het totaal aantal uitkeringsjaren ZW met 1.500 (-1,5%) af. Verwacht wordt dat dit aantal 

in 2014 met 7.500 uitkeringsjaren (-7,7%) daalt. 

 

Tabel 4.1. Ontwikkelingen ZW 
Uitkeringsjaren x 1.000, gemiddelde jaaruitkering in euro’s en bedragen x 1 miljoen euro 

  2012 2013 2014 

Uitkeringsjaren 99,5   98,0   90,5   

w.v. Uitzendkrachten   12,4   9,3   6,7 

Einde dienstverbanders   32,5   31,9   26,7 

Zieke werklozen   29,1   31,1   31,4 

Ziekte bij zwangerschap   16,1   16,1   16,1 

No risk   7,6   7,8   7,9 

Vrijwillig verzekerden    1,7   1,6   1,6 

              

Gemiddelde jaaruitkering 15.866   16.309   16.853   

w.v. Uitzendkrachten   12.898   13.172   13.414 

Einde dienstverbanders   14.481   14.778   15.069 

Zieke werklozen   16.994   17.314   17.663 

Ziekte bij zwangerschap   18.636   19.038   19.535 

No risk   14.167   14.347   14.722 

Vrijwillig verzekerden    20.708   21.181   21.734 

              

Uitkeringen op kasbasis 1.578   1.598   1.525   

Mutatie verplichtingen -13   2   -2   

Uitkeringen op transactiebasis  1.566   1.600   1.523   

              

Bijstelling Uitk. op transactiebasis 31   26   -   

 
  

4. Ziekte en Zorg  
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De uitkeringen van uitzendkrachten en einde dienstverbanders (flexwerkers5) worden vanaf 2014 via een 

gedifferentieerde premie bekostigd. Einde dienstverbanders zijn werknemers die ziek waren op het 

moment dat hun dienstverband afliep. De daling van het aantal uitkeringsjaren bij de flexwerkers in 2013 

is 3.700 uitkeringsjaren (-8,1%). In 2014 wordt een daling van het uitkeringsvolume flexwerkers 

verwacht van 7.900 uitkeringsjaren (-19,1%). 

De daling van het uitkeringsvolume bij uitzendkrachten heeft te maken met een verdere verslechtering 

van de conjunctuur en een stijging van het aantal eigenrisicodragers in deze sector. Daarnaast gaan 

maatregelen van de wet BeZaVa (zie box 1.2) vanaf 2014 zorgen voor een afname van de 

uitkeringsjaren. Dit betreft voornamelijk aanpassing van het ZW-criterium na het eerste ziektejaar en de 

introductie van financiële prikkels voor werkgevers middels premiedifferentiatie.  

De vangnetgroep einde dienstverbanders krijgt ook te maken met de maatregelen van de wet BeZaVa. 

Dit zorgt voor een dalende trend in de uitkeringsjaren van deze groep. De overstap van werkgevers naar 

het eigenrisicodragerschap is bij de groep einde dienstverbanders beperkt zichtbaar in 2013 en 2014. 

Werkgeversprikkels uit de wet BeZaVa hebben uitsluitend betrekking op de vangnetgroepen 

uitzendkrachten en einde dienstverbanders. 

 

De ontwikkeling van het aantal zieke werklozen reageert met enige vertraging op een stijging of daling 

van de WW-uitkeringen. Zowel in 2013 als 2014 zien we een stijging van het uitkeringsvolume zieke 

werklozen als gevolg van de conjuncturele neergang. De stijging in 2014 (+1,0%) is wel minder groot 

dan in 2013 (+7,0%). In 2014 gaat ook bij de groep zieke werklozen het aangepaste ZW-criterium uit de 

wet BeZaVa invloed hebben.  

 

Bij de vangnetcategorie ziekte bij zwangerschap (voor en/of na de reguliere zwangerschaps- en 

bevallingsperiode) wordt voor 2013 en 2014 een stabilisatie van de uitkeringsjaren ZW verwacht.  

 

Op grond van de ZW kan een werkgever het ziekengeld van een ex-arbeidsongeschikte declareren. 

Daarnaast worden werkgevers gecompenseerd voor loonkosten bij ziekte van oudere werknemers. Deze 

groepen zijn in tabel 4.1 bij de categorie no risk ondergebracht. De raming van het aantal uitkeringsjaren 

bij deze categorie laat een stijging zien van circa 100 uitkeringsjaren voor zowel 2013 (+1,9%) als 2014 

(+1,0%). 

 

Voor de vangnetgroep vrijwillig verzekerden wordt een stabilisatie van de uitkeringsjaren ZW in 2013 en 

2014 verwacht. 

 

De gemiddelde jaaruitkering ZW stijgt in 2013 met 2,8% en in 2014 met circa 3,3%. Uitzendkrachten en 

einde dienstverbanders hebben een gemiddeld lage uitkeringsgrondslag voor een ZW-uitkering. Hetzelfde 

geldt voor de no risk-gevallen. Zieke werklozen, zieke zwangeren en vrijwillig verzekerden hebben een 

gemiddeld hogere grondslag. 

De gemiddelde jaaruitkering ZW volgt de ontwikkeling van de bruto loonontwikkeling. In 2014 neemt het 

aandeel uitzendkrachten en einde dienstverbanders in de ZW verder af. Vanwege de relatief lagere 

gemiddelde jaaruitkering van deze groepen neemt de gemiddelde jaaruitkering van de totale ZW 

populatie extra toe. 

 

In tabel 4.1 worden ook de uitkeringen ZW op kasbasis gepresenteerd. Het bedrag is het product van 

uitkeringsjaren en de gemiddelde jaaruitkering. Het uitkeringsbedrag neemt in 2013 met € 20 mln. toe. 

In 2014 nemen de uitkeringen met € 73 mln. af als gevolg van de wet BeZaVa en een toename van het 

aantal eigenrisicodragers. 

De bijstellingen van de uitkeringlasten ten opzichte van de Januarinota staan ook in tabel 4.1 vermeld. De 

uitkeringslasten zijn in 2012 met € 31 mln. naar boven bijgesteld. In 2013 zijn de uitkeringslasten met 

€ 26 mln. naar boven bijgesteld. De bijstelling van 2012 en 2013 worden veroorzaakt door een 

onderschatting van zowel de uitkeringsjaren als de gemiddelde jaaruitkering voor 2012 in de Januarinota.  

 

In tabel 4.2 is het aantal uitkeringsjaren en de gemiddelde jaaruitkering per fonds weergegeven. Bij het 

AWf neemt het volume ZW in 2013 licht toe. In 2014 nemen de uitkeringsjaren fors af vanwege de 

overgang van de meeste vangnetgroepen van het AWf naar het Aof. Bij de Sfn is een dalende trend 

zichtbaar met een forse daling in 2014. Vanaf 2014 worden betalingen van ziekengeld aan flexwerkers, 

uitgezonderd van staartuitkeringen6, niet meer vanuit de Sfn gefinancierd maar vanuit de Whk. Bij het 

Ufo stabiliseren de uitkeringsjaren zich in 2013. In 2014 gaat ook vanuit het Ufo, net als bij de Sfn, de 

financiering van ZW-uitkeringen aan flexwerkers over naar de Whk. Uitkeringen aan zieke zwangeren 

gaan over naar het Aof. 

                                                 
5  De term ‘flexwerker’ suggereert ten onrechte dat het alleen om tijdelijke contracten gaat. Een werknemer heeft recht op Ziektewet als hij 

ziek is op het moment dat zijn vaste of tijdelijke contract eindigt. Dit geldt ook als men binnen 4 weken na de beëindigingdatum ziek wordt 

en op dat moment geen baan of uitkering heeft (nawerking). Ontslag uit een vast contract bij ziekte is rechtmatig bij faillissement van de 

werkgever en bij ziekmelding na ontslagaanzegging (bij reorganisaties, ontbinding).  

 
6  Staartuitkeringen zijn uitkeringen aan flexwerkers die plaatsvinden na de datum dat het eigenrisicodragerschap van hun werkgever is 

ingegaan, waarbij de eerste ziektedag wel vòòr de datum van het eigenrisicodragerschap ligt. Deze uitkeringen blijven via de Sfn en het 

Ufo gefinancierd worden. Als gevolg van de wet BeZaVa blijven naast staartuitkeringen ook ZW-uitkeringen aan flexwerkers gestart vòòr 1 

januari 2012 achter in de Sfn en het Ufo. ZW-uitkeringen gestart na 1 januari 2012 gaan per 1 januari 2014 over naar de Whk. 
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De gemiddelde jaaruitkering verschilt per fonds. Dit komt door verschil in de samenstelling van de 

populatie per fonds. Bij de Sfn ontvangen flexwerkers met een gemiddeld lage uitkeringsgrondslag een 

ZW-uitkering. Bij het AWf is tot 2014 de populatie samengesteld uit onder andere zieke werklozen, zieke 

zwangeren, no risk-gevallen en vrijwillig verzekerden. Het grootste deel van deze uitkeringsgerechtigden 

heeft een gemiddeld hogere uitkeringsgrondslag. Het Ufo verstrekt uitkeringen aan overheidswerknemers 

met gemiddeld eveneens hogere uitkeringsgrondslagen. De overgang van met name vangnetgroepen 

met een relatief hoge uitkering van het AWf en Ufo naar het Aof, zorgt ervoor dat het Aof een relatief 

hoge gemiddelde jaaruitkering heeft. De Whk financiert vanaf 2014 de flexwerkers die voorheen uit de 

Sfn en Ufo gefinancierd werden. Aangezien de omvang van de Sfn populatie veel groter is dan de Ufo 

populatie is de gemiddelde jaaruitkering in 2014 van de Whk in lijn met de gemiddelde jaaruitkering bij 

de Sfn. 

 

Tabel 4.2. Uitkeringsjaren en jaaruitkering ZW naar fonds 
Uitkeringsjaren x 1.000 en gemiddelde jaaruitkering in euro’s  

  2012 2013 2014 

Uitkeringsjaren 99,5   98,0   90,5   

w.v. AWf   51,6   53,8   30,4 

Sfn   43,3   39,7   1,7 

Ufo   4,5   4,5   1,0 

Aof   -   -   25,7 

Whk   -   -   31,7 

              

Gemiddelde jaaruitkering 15.866   16.309   16.853   

w.v. AWf   17.312   17.632   17.662 

Sfn   14.089   14.437   13.361 

Ufo   16.370   17.002   17.690 

Aof   -   -   18.614 

Whk   -   -   14.811 

 

 

 

Box 4.1. Eigenrisicodragers ZW 

De Ziektewet biedt de mogelijkheid om voor flexwerkers eigenrisicodrager te worden. Dit betekent dat een werkgever de 
ZW-uitkeringen voor eigen rekening neemt of eventueel herverzekert bij een private verzekeraar. In de afgelopen jaren is 
het aandeel eigenrisicodragers vooral bij de sector Uitzendbedrijven (sector 52) sterk toegenomen tot 58% van de totale 
loonsom in deze sector. Bij de overige sectoren is een stijging opgetreden naar 3%. 
 

Figuur 4.1. Percentage publiek verzekerde werkgevers en eigenrisicodragers (op basis van loonsom) 

  Sector 52: uitzendbedrijven        overige sectoren 
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In figuur 4.2 is weergegeven hoe in de uitzendsector en in de overige sectoren het aandeel eigenrisicodragers (als 
percentage van de loonsom) zich van jaar op jaar heeft ontwikkeld. Voor de jaren tot en met 2012 betreffen de 
percentages het totaal van de uittredingen per 1 januari en 1 juli. Voor 2013 is alleen informatie over de uittredingen per 
1 januari bekend. 
 
Figuur 4.2. Ontwikkeling eigenrisicodragers over de jaren 20061-2013 (op basis van loonsom) 

sector 52: uitzendbedrijven     overige sectoren  

 
 
Zowel bij de uitzendsector als bij de overige sectoren blijkt dat vooral de grotere werkgevers eigenrisicodrager zijn 
geworden. Slechts 13% van de werkgevers in de uitzendbranche is eigenrisicodrager; bij de overige sectoren bedraagt 
dit slechts 0,2%. 
 
Vooral op 1 januari 2013 is een aantal grote werkgevers (zoals Randstad, USG, Albert Heijn, ANWB en V&D) 
eigenrisicodrager geworden.  
 
1) Het jaar 2006 heeft betrekking op 2006 en voorgaande jaren. 

 

 

4.2. WAZO 

Deze paragraaf schetst de ontwikkeling van het volume arbeid- en zorgverlof. De ramingen zijn gebaseerd 

op demografische en arbeidsmarktontwikkelingen zoals werkgelegenheid en arbeidsparticipatie van 

vrouwen. 

 
De uitkeringen die worden verstrekt voor regulier zwangerschaps- en bevallingsverlof (16 weken) en de 

uitkeringen adoptie en pleegzorg vallen onder de WAZO. De lasten worden tot en met 2013 gefinancierd 

via de fondsen AWf en Ufo. Vanaf 2014 gaat de financiering over naar het Aof.  

 

Voor 2013 wordt een daling van 600 uitkeringsjaren (-1,5%) verwacht door een verdere afname van het 

aantal geboortes7. In 2014 komt de raming 500 uitkeringsjaren (-1,0%) lager uit. De gemiddelde 

jaaruitkering neemt in 2013 met 1,6% en in 2014 met 2,6% toe. 

 

In tabel 4.3 worden de uitkeringen WAZO op kasbasis gepresenteerd. Het bedrag is gelijk aan het product 

van uitkeringsjaren en de gemiddelde jaaruitkering. Het uitkeringsbedrag neemt in 2013 met € 2 mln. 

toe. In 2014 is de toename € 16 mln. De mutatie verplichtingen neemt in 2013 en 2014 toe in 

verhouding tot de ontwikkeling van de uitkeringslasten op kasbasis. 

 

                                                 
7  Bevolkingsprognose 2012-2060: Langer leven, langer werken (CBS). 

0,0% 

5,0% 

10,0% 

15,0% 

20,0% 

25,0% 

30,0% 

35,0% 

06 07 08 09 10 11 12 13 

0,0% 

0,2% 

0,4% 

0,6% 

0,8% 

1,0% 

1,2% 

1,4% 

1,6% 

06 07 08 09 10 11 12 13 



 

 

Juninota 2013 Ontwikkelingen wetten en fondsen UWV 2013-2014 33 

Tabel 4.3. Ontwikkelingen WAZO1 
Uitkeringsjaren x 1.000, gemiddelde jaaruitkering in euro’s en bedragen x 1 miljoen euro 

  2012 2013 2014 

Uitkeringsjaren 41,9 41,3 40,8 

        

Gemiddelde jaaruitkering 25.404 25.817 26.479 

        

Uitkeringen op kasbasis 1.064 1.066 1.082 

Mutatie verplichtingen -10 1 2 

Uitkeringen op transactiebasis  1.054 1.066 1.083 

        

Bijstelling Uitk. op transactiebasis 13 6 - 

1) Exclusief ZEZ 

 

De bijstelling 2012 van € 13 mln. is het gevolg van 600 uitkeringsjaren (+1,4%) meer volume dan in 

januari geraamd. Voor 2013 is de volumeraming met 600 uitkeringsjaren (+1,4%) naar boven bijgesteld. 

Daar staat een neerwaartse bijstelling van de gemiddelde jaaruitkering van -0,8% tegenover. 

 

 

De regeling ZEZ binnen de WAZO geeft zelfstandigen recht op een zwangerschaps- en bevallings-

uitkering. De financiering van deze WAZO uitkeringen gaat via een rijksbijdrage aan het Aof. Tabel 4.4 

laat de ontwikkeling van de ZEZ zien. De uitkeringsjaren en uitkeringslasten in 2012-2014 zijn ten 

opzichte van voorgaande jaren stabiel. In 2012 zijn door een inhaalactie de uitkeringsjaren iets hoger dan 

in 2013 en 2014. We verwachten dat de uitkeringsjaren voor 2014 gelijk blijft aan 2013. De prijs in 2013 

neemt met 2% toe door de indexatie. De gemiddelde jaaruitkering 2014 is gebaseerd op het gemiddelde 

van 2013 en de geraamde halfjaarlijkse indexaties in 2014. Als gevolg van de toename in de prijs nemen 

de uitkeringen met € 1 mln. toe in 2013 en 2014. 

 

Ten opzichte van de Januarinota 2013 zijn de uitkeringen 2012 en 2013 met € 1 mln. naar beneden 

bijgesteld door een daling in de gemiddelde jaaruitkering. 

 

Tabel 4.4. Ontwikkelingen ZEZ 
Uitkeringsjaren x 1.000, gemiddelde jaaruitkering in euro’s en bedragen x 1 miljoen euro 

  2012 2013 2014 

Uitkeringsjaren  3,0 2,9 2,9 

        

Gemiddelde jaaruitkering 15.531 15.847 16.331 

        

Uitkeringen op kasbasis 46 47 48 

Mutatie verplichtingen 0 0 0 

Uitkeringen op transactiebasis  46 47 48 

        

Bijstelling Uitk. op transactiebasis -1 -1 - 
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Re-integratie in hoofdlijnen 
 
De financiering van de re-integratie is via de moederwetten geregeld. Het gaat hierbij om de arbeidsongeschiktheids-
wetten Wajong, WGA, WAO, WAZ (hier verder afgekort als AG), de ZW en de WW. De kosten voor re-integratie-
inspanningen komen ten laste van hetzelfde fonds als waaruit de oorspronkelijke uitkering wordt gefinancierd. De re-
integratie WW wordt gefinancierd uit het AWf, de re-integratie WAO en WAZ wordt gefinancierd uit het Aof, de re-
integratie Wajong uit het Afj. Voor de re-integratie WGA geldt een gespreide financiering over de fondsen Aof, Whk, Sfn 
en Ufo tot 2014; vanaf 2014 wordt de re-integratie WGA alleen gefinancierd uit Aof en Whk. De re-integratie ZW wordt 
tot 2014 gefinancierd uit het AWf en vanaf 2014 uit het AWf, Aof en Whk. 
 
Uit de UWV-fondsen worden de volgende re-integratielasten gefinancierd: 

 ZW no risk uitkeringen, dit betreft compensatie aan werkgevers bij ziekte van arbeidsgehandicapten en oudere 
werknemers; 

 loonkostensubsidies; 

 voorzieningen, dit betreft Jobcoaching, vervoersvoorzieningen, meeneembare voorzieningen en intermediaire 
voorzieningen; 

 subsidie aan instellingen, dit betreft subsidies aan speciale onderwijsinstellingen; 
 inkoop van re-integratiediensten bij re-integratiebedrijven; 

 ZW arbo interventies, dit betreft ingekochte kortdurende acties ten behoeve van ZW-uitkeringsgerechtigden. 
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In dit hoofdstuk worden de totale programmakosten re-integratie integraal weergegeven. Uitkeringen, 

subsidies en voorzieningen re-integratie worden via de moederwetten geregeld. Om zicht te houden op 

de totale programmakosten die met re-integratie gemoeid zijn, wordt in dit hoofdstuk een samenvattend 

overzicht gegeven. 

 

In de tabellen 5.1 tot en met 5.3 wordt een overzicht gegeven van de programmakosten re-integratie 

2012-2014. 

 
 

Tabel 5.1. Overzicht programmakosten re-integratie 2012 
Bedragen x 1 miljoen euro 

  Afj Aof Whk AWf Ufo Sfn Tot 

Uitkeringslasten               

ZW-uitkeringen       108     108 

Overig               

Loonkostensubsidies 8 1   4     14 

Voorzieningen               

Onderwijsvoorzieningen 22           22 

Werkvoorzieningen 79 43         122 

Subsidie aan instellingen 13           13 

Inkoop arbeidsbemiddeling AG 40 10 8 23 0 0 81 

Inkoop arbeidsbemiddeling WW       18     18 

ZW arbo interventies       23     23 

Programmakosten overig 0 1         1 

Totale Programmakosten 162 55 8 177 0 0 403 

 

 

 

 

Tabel 5.2. Overzicht programmakosten re-integratie 2013 
Bedragen x 1 miljoen euro 

  Afj Aof Whk AWf Ufo Sfn Tot 

Uitkeringslasten               

ZW-uitkeringen       112     112 

Overig               

Loonkostensubsidies 1 0   0     2 

Voorzieningen               

Onderwijsvoorzieningen 23           23 

Werkvoorzieningen 80 54         134 

Subsidie aan instellingen 14           14 

Inkoop arbeidsbemiddeling AG 53 9 8 39 0 0 109 

Inkoop arbeidsbemiddeling WW       3     3 

ZW arbo interventies       18     18 

Programmakosten overig   0         0 

Totale Programmakosten 171 63 8 172 0 0 415 

 

 

 

 

 

 

5. Re-integratie 
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Tabel 5.3. Overzicht programmakosten re-integratie 2014 
Bedragen x 1 miljoen euro 

  Afj Aof Whk AWf Ufo Sfn Tot 

Uitkeringslasten               

ZW-uitkeringen   116         116 

Overig               

Loonkostensubsidies 0 0   0     0 

Voorzieningen               

Onderwijsvoorzieningen 23           23 

Werkvoorzieningen 80 55         135 

Subsidie aan instellingen 14           14 

Inkoop arbeidsbemiddeling AG 47 7 6 53 0 0 114 

Inkoop arbeidsbemiddeling WW       0     0 

ZW arbo interventies       8     8 

Programmakosten overig   0         0 

Totale Programmakosten 164 179 6 61 0 0 410 

 

 

Uitkeringslasten 

Op grond van de ZW kan een werkgever het ziekengeld van een gere-integreerde arbeidsgehandicapte 

declareren en compensatie krijgen voor loonkosten bij ziekte van oudere werknemers. De uitkeringslasten 

stijgen in 2013 en 2014 door een toenemend beroep op deze regelingen. In 2014 worden de ZW-

uitkeringen door het Aof gefinancierd, dit is een gevolg van de wet BeZaVa. 

 

Loonkostensubsidies 

De regeling loonkostensubsidies is per 1 april 2012 gestopt. In 2012 zijn dus uitsluitend in de eerste drie 

maanden nieuwe loonkostensubsidies toegekend. Daarnaast vinden in 2012 betalingen plaats over in 

2011 gestarte loonkostensubsidies. In 2013 worden uitsluitend overlopende betalingen verricht en in 

2014 worden geen betalingen meer verwacht.  

 

Voorzieningen 

Voorzieningen worden onderverdeeld in onderwijsvoorzieningen en werkvoorzieningen.  

Onderwijsvoorzieningen worden uitgevoerd in opdracht van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en 

Wetenschap (OCW). Het betreft meeneembare voorzieningen, vervoersvoorzieningen en intermediaire 

voorzieningen die worden verstrekt in het kader van de regeling Overige onderwijsvoorzieningen (OOS). 

Deze voorzieningen worden gefinancierd via het Afj door middel van een rijksbijdrage van OCW. De 

programmakosten onderwijsvoorzieningen zijn voor heel 2012 uitgekomen op € 22 mln. Voor 2013 

worden € 22,5 mln. aan uitkeringen verwacht en voor 2014 € 23 mln. De uitvoeringskosten bedragen € 

2,2 mln. zowel in 2013 als 2014.  

 

Werkvoorzieningen worden uitgevoerd in opdracht van SZW. Het betreft meeneembare voorzieningen, 

vervoersvoorzieningen, intermediaire voorzieningen en de Jobcoach. Voor de Werkvoorzieningen geldt 

vanaf 1 januari 2012 een taakstellend budget. Werkvoorzieningen voor jonggehandicapten worden uit het 

Afj gefinancierd en voor overige arbeidsongeschikten uit het Aof. De uitgaven aan werkvoorzieningen zijn 

voor heel 2012 uitgekomen op € 122 mln. van het toegekende budget van € 144 mln. Voor 2013 is het 

budget vastgesteld op € 134 mln. en voor 2014 op € 135 mln. 

 

Subsidies aan instellingen 

De lasten betreffen subsidies aan onderwijsinstellingen. Deze subsidies komen voor rekening van het Afj. 

In 2012 is voor een bedrag van ruim € 13 mln. aan subsidies verstrekt. Voor 2013 en 2014 wijzigt dit 

bedrag naar verwachting nauwelijks en is voor beide jaren geraamd op € 14 mln. 

 

Inkoop arbeidsbemiddeling 

Voor inkoop arbeidsbemiddeling AG stelt SZW een taakstellend budget vast. In 2012 is € 81 mln. besteed 

van het toegekende budget van € 106 mln. Het beschikbare budget AG voor 2013 bedraagt € 109 mln. 

en voor 2014 € 114 mln. 

 

De inkoop arbeidsbemiddeling WW is op 1 januari 2012 gestopt. De uitgaven aan deze re-

integratieactiviteiten in 2012 en 2013 betreffen overlopende betalingen. Voor heel 2012 zijn de totale 

lasten € 18 mln. In 2013 wordt nog een bedrag van € 3 mln. aan overlopende betalingen verwacht. In 

2014 worden geen betalingen meer verwacht.  
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ZW arbo interventies 

De ZW arbo interventies betreffen interventies ter bevordering van de re-integratie van werknemers met 

een ZW-uitkering. In 2012 zijn de lasten € 23 mln. en dalen in 2013 naar € 18 mln. Het toekomstige 

beleid is erop gericht uitkeringsgerechtigden te re-integreren middels een traject in plaats van een 

interventie. Hiermee wordt een effectievere inzet van middelen verwacht. In 2014 is een bedrag van € 8 

mln. geraamd voor niet-medische interventies. Medische interventies worden geraamd op € 23 mln. in 

2014, dit bedrag wordt volledig ingezet bij de inkoop van arbeidsbemiddeling AG. 

 

Subsidie Europees sociaal fonds (ESF) 

In het kader van de subsidieregeling ESF 2007-2013 kan UWV subsidie krijgen ten behoeve van re-

integratie voor de projecten Talent 55+, Scholing gedeeltelijk arbeidsgeschikten, Pilot Wajong en Inzet 

Jobcoach. De ESF-subsidie bedraagt in 2013 naar verwachting € 6 mln. Gezien de onzekerheid voor 2014 

wordt de ESF-subsidies voor dat jaar geraamd op nihil. 

 

 

 

Box 5.1. Ontwikkeling lasten re-integratie 

 
In figuur 5.1 is de ontwikkeling van de lasten re-integratie weergegeven voor de jaren 2008-2014. De jaren 2013 en 
2014 betreffen ramingen. 
 
Figuur 5.1 Ontwikkeling lasten re-integratie in de periode 2008-2014  
Bedragen x 1 miljoen euro 
 

 
De lasten re-integratie zijn in de periode 2008-2010 gestegen en in de periode 2010-2012 gedaald en zullen naar 
verwachting in de periode 2012-2014 stabiel blijven. Voor de periode daarna wordt als gevolg van de bezuinigingen van 
het kabinet Rutte II een daling verwacht. 
 
De uitgaven zijn te splitsen in: 

 open einde-regelingen; 
 budget voorzieningen; 

 budget inkoop arbeidsbemiddeling. 
 
De open einde-regelingen betreffen voornamelijk de ZW no risk uitkeringen, de ZW arbo interventies en de 
voorzieningen tot het jaar 2012. Vanaf het jaar 2012 is de open einde-regeling voorzieningen gebudgetteerd en apart 
opgenomen in figuur 5.1. Het budget inkoop arbeidsbemiddeling betreft het inzetten van re-integratietrajecten AG, ZW 
en WW en de lasten scholingsinstituten. De lasten scholingsinstituten zijn lasten ten behoeve van speciale trajecten 
ingekocht bij vijf gespecialiseerde scholingsinstituten voor jonggehandicapten. 
 
De lasten open einde-regelingen lopen in de periode 2008-2011 op. Dit is het gevolg van de toename van de ZW-
uitkeringen, de interventies en de voorzieningen. In 2012 nemen de lasten open einde-regelingen af doordat een apart 
budget wordt ingesteld voor de open einde-regeling voorzieningen. Daarnaast nemen vanaf 2012 ook de uitgaven 
interventies af aangezien UWV vanaf dat jaar bij voorkeur trajecten inzet in plaats van interventies. 
 
De lasten budget inkoop arbeidsbemiddeling zijn in de periode 2008-2010 toegenomen. Als gevolg van een 
overschrijding van het budget inkoop arbeidsbemiddeling WW is de sturing in 2010 gecentraliseerd. Dit heeft in 2011 
geleid tot substantieel lagere uitgaven. Vanaf 2012 is als bezuiniging de inzet van WW-trajecten geheel gestaakt en zijn 
er alleen nog lasten van lopende WW-trajecten. De lasten budget inkoop arbeidsbemiddeling AG hebben zich over de 
beschouwde periode stabieler ontwikkeld dan bij de WW. 
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De TW en Wtcg in hoofdlijnen 
 
TW 

 
De Toeslagenwet (TW) heeft tot doel toeslagen te verlenen tot het relevante sociaal minimum. Toeslagen kunnen worden 
verstrekt bovenop de uitkeringen van de zogenoemde moederwetten: WAO, WAZ, Wajong, WIA, WW, ZW, Bia 
(Tijdelijke wet beperking inkomensgevolgen arbeidsongeschiktheidsverzekeringen) en IOW. De toeslag vult het loon of 
de uitkering aan tot het geldend sociaal minimum. De uitkering samen met de toeslag kan nooit hoger zijn dan het loon 
dat werd verdiend vóór werkloosheid of ziekte. De Toeslagenwet vult ook het loon aan wanneer de werkgever in het 
tweede ziektejaar minder dan 100% van het loon doorbetaalt en iemand daardoor onder het sociaal minimum raakt. 
 
De volgende personen hebben recht op een toeslag: 

 een gehuwde of samenwonende, die per dag een inkomen heeft lager dan het minimumloon per dag; 

 een ongehuwde, die een kind heeft jonger dan 18 jaar (met recht op kinderbijslag en niet tot het huishouden van 
een ander behorend) en per dag een inkomen heeft lager dan 90% van het minimumloon per dag; 

 een alleenstaande, die per dag een inkomen heeft lager dan 70% van het minimumloon per dag. 

 
Geen recht op toeslag heeft: 

 een ongehuwde jonger dan 21 jaar, die behoort tot het huishouden van zijn (pleeg)ouders; 
 een gehuwde/samenwonende van wie de partner is geboren na 31 december 1971, tenzij tot de huishouding 

behoort een eigen, aangehuwd of pleegkind dat jonger is dan twaalf jaar (1990-maatregel). 

 
Wtcg 

 
De Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten (Wtcg) keert iedereen met een lopende 
arbeidsongeschiktheidsuitkering van ten minste 35% op de peildatum van 1 juli jaarlijks een vast bedrag uit. 
 
De Tegemoetkoming arbeidsongeschikten is voor mensen die (gedeeltelijk) arbeidsongeschikt zijn. Zij krijgen de 
tegemoetkoming als zij op 1 juli: 

 recht hebben op een arbeidsongeschiktheidsuitkering van UWV (WAO-, WIA-, Wajong- of WAZ-uitkering); 

 35% of meer arbeidsongeschikt zijn; 
 verzekerd zijn voor de AWBZ. Iedereen die in Nederland woont of werkt, is hier automatisch voor verzekerd. 
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In dit hoofdstuk worden de volume- en financiële ontwikkelingen van de toeslagen en tegemoetkomingen 

in het kader van de Toeslagenwet, de wet Bia, de IOW en de wet Wtcg weergegeven. 
 
 

6.1. TW 

De Toeslagenwet (TW) voorziet in toeslagen op een uitkering van de moederwetten WAO, WIA, WAZ, 

Wajong, WW, ZW, Bia en IOW. 

 

In tabel 6.1 staan de uitkeringsjaren en gemiddelde bedragen uitgesplitst naar de verschillende 

moederwetten. Het totaal aantal uitkeringsjaren TW stijgt in 2013 met 9.300 (+4,9%) en in 2014 met 

4.300 (+2,2%). De verdeling en ontwikkeling naar wet van de toeslagen ontwikkelt zich als de 

moederwet.  

 

De gemiddelde toeslag per jaar neemt in 2013 met 3% toe. Dit is meer dan de indexering en meer dan 

de afzonderlijke toename per wet. Dit is het gevolg van verschuiving van het aandeel per wet in het 

totaal. Het aandeel van de relatief hoge toeslag WW neemt bijvoorbeeld in het totaal toe. 

 

Tabel 6.1. Ontwikkelingen TW en Bia 
Uitkeringsjaren x 1.000, gemiddelde jaaruitkering in euro’s en bedragen x 1 miljoen euro 

  2012 2013 2014 

Uitkeringsjaren TW 189,1   198,4   202,7   

w.v. WAO/WIA   59,3   58,8   57,2 

WAZ   3,6   3,1   2,7 

Wajong   84,8   86,1   88,1 

WW   32,2   41,0   45,6 

ZW   8,8   8,9   8,2 

Bia/IOW   0,4   0,6   0,8 

Uitkeringsjaren Bia 0,3   0,3   0,3   

              

Gemiddelde toeslag TW 2.161   2.235   2.278   

w.v. WAO/WIA   3.835   3.893   3.972 

WAZ   2.205   2.238   2.283 

Wajong   583   592   604 

WW   2.834   2.876   2.934 

ZW   3.167   3.214   3.279 

Bia/IOW   3.068   3.085   3.132 

Gemiddelde jaaruitkering Bia 7.085   7.191   7.337   

              

Uitkeringen op kasbasis TW 409   443   462   

Mutatie verplichtingen TW 5   5   6   

Uitkeringen op transactiebasis TW 414   449   467   

              

Bijstelling Uitk. op transactiebasis 8   9   -   

 

 

De bijstelling bij het Tf ten opzichte van de Januarinota 2013 is voor 2012 € 8 mln. en voor 2013 € 9 mln. 

De bijstelling van het uitgekeerd bedrag in 2012 met € 8 mln. komt volledig voor rekening van de mutatie 

verplichtingen. In 2013 is de bijstelling +€ 9 mln. De bijstelling in het volume is in 2013 bij de TW 6.900 

uitkeringsjaren (-3,4%), de gemiddelde jaaruitkering neemt toe met 4,2%. Verder is uitgegaan van een 

positief uitgekeerd bedrag aan mutatie verplichtingen terwijl in de Januarinota 2013 de mutatie 

verplichtingen negatief was, dit op basis van 2012.  

 

 

6. Toeslagen en 

tegemoetkomingen 
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6.2. Wtcg 

De Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten (Wtcg) keert jaarlijks een bedrag uit aan 

iedereen met een lopende arbeidsongeschiktheidsuitkering met een mate van arbeidsongeschiktheid van 

ten minste 35% op de peildatum van 1 juli. Het bruto bedrag is € 510,95 in 2012 en € 555,45 in 2013 en 

2014. In 2014 wordt de wet (W)tcg afgeschaft en gaat het besluit (B)tcg deel uitmaken van de 

moederwetten. 

Op basis van een advies van de Europese Commissie uit 2012 heeft het kabinet besloten dat de Wtcg-

tegemoetkoming ook geëxporteerd moet worden naar het buitenland. Het kabinet zal hiertoe een 

ministeriële regeling opstellen. De tegemoetkoming moet alsnog met terugwerkende kracht vanaf 2009 

worden toegekend. De bedoeling is dat dit wordt uitgekeerd in 2013. Het aantal export-uitkeringen in 

2009 wordt geraamd op 23.000 en daalt naar verwachting naar 20.500 in 2014. Het bedrag aan 

terugwerkende kracht betalingen inclusief 2013 is € 57 mln. In 2014 wordt het bedrag aan export-

uitkeringen geraamd op € 11 mln. 

 

Het aantal uitkeringen en de uitkeringslasten Wtcg stijgen in 2013 door betaling van export-uitkeringen 

met terug werkend kracht vanaf 2009 en door het hogere belastingtarief8. Wtcg is een jaarlijkse toeslag 

die in september wordt betaald. De mutatie verplichtingen is hierdoor nul. 

 

Tabel 6.2. Ontwikkelingen Wtcg 
Volume x 1.000 en bedragen x 1 miljoen euro 

  2012 2013 2014 

Aantal uitkeringen Wtcg 730,4   840,2   751,2   

w.v. WAO   352,3   404,7   307,7 

WIA   147,2   191,1   197,3 

WAZ   19,4   21,4   15,3 

Wajong   211,4   223,0   230,8 

              

Uitkeringen op kasbasis 373   454   408   

Mutatie verplichtingen 0   0   0   

Uitkeringen op transactiebasis  373   453   408   

              

Bijstelling Uitk. op transactiebasis 0   52   -   

 

 

In 2012 is de uitkering Wtcg niet bijgesteld. In 2013 is de bijstelling € 52 mln. Het aantal reguliere 

uitkeringen Wtcg is 7.000 hoger (+1,0%) dan in de Januarinota 2013. Daarnaast zijn er circa 21.000 

export-uitkeringen met terugwerkende kracht over 5 jaar. 

  

                                                 
8  Het netto bedrag is voor 2012, 2013 en 2014 € 342,-. Het belastingtarief stijgt van 33% in 2012 naar 37% in 2013. 
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In de voorgaande hoofdstukken zijn de ontwikkelingen beschreven van de twaalf door UWV uitgevoerde 

wetten. Deze wetten worden gefinancierd via zeven fondsen. In figuur 7.1 is de financiering van de 

fondsen weergeven tot 2014. 

 

Figuur 7.1. Fondsen en wetten tot 2014 
 

 
 

 

Met ingang van 2014 gaat de premiedifferentiatie van de wet BeZaVa in werking, dit leidt tot een 

aanpassing in de financiering. Figuur 7.2 representeert de situatie vanaf 2014. De lijn Whk-ZW is 

toegevoegd. De lijnen AWf-WAZO en Ufo-WAZO zijn verdwenen omdat de WAZO vanaf 2014 geheel uit 

het Aof wordt gefinancierd. De lijnen Sfn-WIA, Sfn-ZW en Ufo-WIA zijn in het tweede figuur vervangen 

door stippellijnen omdat dit nog alleen maar financiering van staartuitkeringen betreft. 

 

Figuur 7.2. Fondsen en wetten vanaf 2014 
 

 
 

 

 

7. Fondsen 
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7.1. Aof 

Het Aof financiert uitkeringen voor de wetten WIA, WAO, WAZ en WAZO-ZEZ. Met ingang van 1 januari 

2014 financiert het Aof ook een deel van de ZW9 en de gehele WAZO vanwege de wet BeZaVa. In tabel 

7.1 wordt een overzicht van de baten en lasten van het Aof in de periode 2012-2014 weergegeven. De 

totale lasten zullen in 2013 met € 58 mln. (-1%) dalen. De uitkeringslasten dalen met € 203 mln., met 

name door de daling van het aantal uitkeringen WAO en WAZ. In 2014 nemen de totale lasten met 

€ 1.911 mln. (+20%) toe door een toename van de uitkeringslasten als gevolg van de financiering van 

uitkeringen ZW en WAZO vanwege BeZaVa. 

 

Vanaf 2013 wordt de ZVW-bijdrage in de sociale lasten verantwoord. In 2013 neemt de bijdrage ZVW 

met € 24 mln. (+5%) toe door een stijging van het percentage ZVW. De bijdrage ZWV 2014 stijgt met 

€ 103 mln. (+18%) door de financiering van de ZW- en WAZO-uitkeringen uit het Aof. De sociale 

werkgeverslasten in 2013 nemen toe door de afschaffing van de franchise in het AWf. Door de 

financiering van de ZW- en WAZO-uitkeringen vanuit het Aof nemen de sociale werkgeverslasten in 2014 

met € 322 mln. (+47%) toe. 

De re-integratielasten 2013 en 2014 zijn aan elkaar gelijk. De programmakosten overig nemen toe door 

een hogere bijdrage van het Aof aan de Sfn. Deze bijdrage bedroeg in 2012 € 30 mln. en bedraagt in 

2013 en 2014 € 85 mln. Daarnaast nemen de uitvoeringskosten in 2013 licht af en in 2014 fors toe met 

€ 96 mln. als gevolg van de verandering van de fondsfinanciering door BeZaVa. 

 

De premiebaten dalen in 2013 met € 580 mln. (-6%) als gevolg van een verlaging van de premie Aof 

(2012: 5,05% en 2013: 4,65%). In 2014 worden premiebaten van € 11.226 mln. gerealiseerd bij een 

calculatiepremie van 5,45%. De rentebaten zullen in 2013 en 2014 afnemen vanwege een dalend verloop 

van de rente. 
  

                                                 
9  De ZW-uitkeringen in het Aof zijn uitkeringen bij ziekte bij zwangerschap, no-risk, vrijwillige verzekering en overig. 
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Tabel 7.1. Financieel overzicht Aof 
Bedragen x 1 miljoen euro 

  2012 2013 2014 

Lasten       

Uitkeringslasten       

Uitkeringen 7.733 7.530 8.922 

ZVW-premie 530 -  -  

Sociale lasten       

ZVW-premie  -  554 657 

Overige sociale lasten 615 679 1.001 

Overig       

Re-integratielasten 55 63 63 

Toevoeging voorzieningen 0 0 0 

Rentelasten 0 0 0 

Programmakosten overig 45 97 97 

Uitvoeringskosten 398 393 489 

        

Totale lasten 9.375 9.317 11.228 

        

Baten       

Premiebaten 9.887 9.307 11.226 

Overig       

Rentebaten 22 13 12 

Rijksbijdrage WAZO-ZEZ 52 53 54 

Overige baten 31 23 23 

        

Totale baten 9.993 9.395 11.314 

        

Saldo 617 78 86 

        

Vermogenspositie       

Vermogen 2.655 2.733 2.819 

Liquiditeitsreserve 432 431 517 

Dekkingssaldo 2.222 2.302 2.302 

 

 

7.2. Whk 

De financiering van de eerste tien jaar van de WGA vindt grotendeels plaats vanuit de Whk. Werkgevers 

hebben daarbij de keuze om eigenrisicodrager te worden voor het Whk-deel van de WGA. In tabel 7.2 

wordt een overzicht van de baten en lasten in de periode 2012-2014 weergegeven. De uitkeringslasten 

nemen in 2013 toe met € 44 mln. (+13%) door een stijgend uitkeringsvolume; de WGA verkeert nog in 

een stadium van natuurlijke groei. Met ingang van 2014 worden uitkeringen WGA-vangnet voor 

flexwerkers en uitkeringen ZW voor flexwerkers uit de Whk gefinancierd als gevolg van de 

inwerkingtreding van de wet BeZaVa. De uitkeringslasten nemen hierdoor met € 813 mln. toe in 2014. De 

bijdrage ZVW neemt in 2014 met € 57 mln. toe en de sociale werkgeverslasten met € 89 mln.; deze 

volgen hiermee de ontwikkeling van de uitkeringslasten. De uitvoeringskosten nemen eveneens fors toe 

met € 80 mln. in 2014 vanwege de uitbreiding van de financiering van uitkeringen uit de Whk in 2014. 

 

De premiebaten nemen toe in 2013 (+3,1%) als gevolg van een hogere premieplichtige loonsom. De 

premiebaten 2013 zijn tot stand gekomen bij een gemiddelde Whk-premie van 0,52%. In 2014 stijgen de 

premiebaten fors met € 1.017 mln. ten einde de gestegen uitkeringslasten te kunnen financieren. De 

rentebaten dalen als gevolg van een lagere rentevergoeding door het ministerie van Financiën. 

 

Het saldo van lasten en baten daalt in 2013 en 2014. In 2012 is het positieve saldo vooral het gevolg van 

de rentehobbelopslag. Deze rentehobbelopslag zorgt voor extra baten. Vanaf 2013 is het 

rentehobbelpercentage nihil, waardoor lasten en baten meer in evenwicht zijn. Het rentehobbelvermogen 

neemt wel toe in 2013 en 2014 door renteopbrengsten. 
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De calculatiepremie voor de Whk bedraagt in 2014 1,01%. De afzonderlijke componenten WGA-vast, 

WGA-flex en ZW-flex kennen calculatiepremies van respectievelijk 0,50%, 0,17% en 0,34%. De 

calculatiepremie voor het onderdeel WGA-vast daalt daarmee licht ten opzichte van 2013 (zie box 7.1). 

 

Het vermogen van de Whk zal eind 2013 boven de € 200 mln. uitkomen. Hieraan ligt onder meer de 

terugvorderactie van uitkeringslasten bij eigenrisicodragers ten grondslag. Ook speelt een verbetering van 

de fondsbelasting tussen Whk, Sfn en Aof een rol.  

 

Tabel 7.2. Financieel overzicht Whk 
Bedragen x 1 miljoen euro 

  2012 2013 2014 

Lasten       

Uitkeringslasten       

Uitkeringen 344 388 1.201 

ZVW-premie 26 - - 

Sociale lasten       

ZVW-premie - 29 86 

Overige sociale lasten 28 36 125 

Overig       

Re-integratielasten 8 8 6 

Toevoeging voorzieningen 1 1 1 

Programmakosten overig 0 1 2 

Uitvoeringskosten 12 12 92 

        

Totale lasten 419 473 1.513 

        

Baten       

Premiebaten       

Rentehobbel 65     

Regulier 447 528 1.545 

Overig       

Rentebaten rentehobbel 14 6 6 

Rentebaten regulier 1 1 1 

Overige baten 53 30 15 

        

Totale baten 580 566 1.567 

        

Saldo 162 93 54 

        

Vermogenspositie       

Vermogen       

Rentehobbel 1.425 1.431 1.438 

Regulier 131 218 266 

Liquiditeitsreserve 16 20 67 

Dekkingssaldo 116 198 198 
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Box 7.1. Calculatiepremies Werkhervattingskas 2014 

UWV maakt in deze Juninota de calculatiepremies bekend voor de diverse fondsen. Calculatiepremies zijn de premies 
waarbij lasten en baten in 2014 in evenwicht zijn. Er wordt in de calculatiepremie dus geen rekening gehouden met het 
interen van een dekkingsoverschot of het inlopen van een dekkingstekort.  
 
Voor de Werkhervattingskas (Whk) bestaat de calculatiepremie 2014 uit drie delen, één voor de WGA-lasten van het 
personeel met een vast dienstverband (WGA-vast), één voor de WGA-lasten van het personeel met een tijdelijk 
dienstverband (WGA-flex) en één voor de ZW-lasten van werknemers zonder arbeidsverhouding (ZW-flex). De laatste 
twee onderdelen zijn nieuw in de Whk als gevolg van de wet BeZaVa. De Whk-premies zullen op maandag 2 september 
bekend worden gemaakt door UWV. De calculatiepremies uit deze Juninota geven echter een goede indicatie van de te 
verwachten orde van grootte van de definitieve premies.  
 
Premie WGA-vast daalt licht in 2014 
De calculatiepremie voor WGA-vast bedraagt voor 2014 0,50%. Dat is een daling ten opzichte van 2013 van 0,02%. 
Deze daling lijkt strijdig met het feit dat de WGA nog steeds in een opbouwfase verkeert, waarin het aantal uitkeringen 
en de uitkeringslasten van jaar op jaar toenemen. Er zijn echter twee redenen waarom de calculatiepremie in 2014 
meevalt. In de eerste plaats heeft UWV in de periode vanaf 2009 niet alle uitkeringen van eigenrisicodragers (die wel 
eerst door UWV betaald worden) teruggevorderd. Dat gebeurt nu wel en daardoor wordt eenmalig het over de periode 
2009-2012 ten onrechte niet geïncasseerde bedrag (€ 75 mln.) alsnog teruggevorderd bij de betrokken werkgevers. De 
raming van de uitkeringslasten Whk is ook neerwaarts bijgesteld, aangezien vanaf 2013 meer uitkeringen dan tot nu toe 
gedacht doorbelast worden aan de eigenrisicodrager. In de tweede plaats is gebleken dat het proces van toewijzen van 
WGA-uitkeringen aan fondsen (Whk, Sfn, Aof en Ufo) niet volledig juist verliep. Dit proces is geoptimaliseerd, waardoor 
de Whk opnieuw zowel een eenmalige meevaller heeft als dat de uitkeringslasten in de Whk structureel wat lager 
uitvallen. Deze meevallers leiden zowel tot een daling van de raming van de uitkeringslasten 2014 (en dus van de 
calculatiepremie) als tot een groei van het dekkingssaldo van de Whk tot bijna € 200 mln. eind 2013. De standaardregel 
die UWV als fondsbeheerder toepast, is dat dit vermogensoverschot stapsgewijs wordt teruggebracht. Aandachtspunt 
daarbij is wel dat een dergelijke afbouw niet leidt tot onnodige premieschokken. Aangezien de calculatiepremie al met 
0,02% daalt, zou een verdere daling door afbouw van vermogen wel tot een onnodig grote premieschok leiden. Daarom 
stabiliseert UWV in 2014 het Whk-vermogen en wordt de vermogensaangroei van de Whk dus niet ingezet voor 
premieverlaging. Vanaf 2015 zal de premie WGA-vast geleidelijk oplopen tot een structureel niveau van circa 0,6%. 
 
Correctiefactor WGA-vast zal verder dalen 
Mede als gevolg van de daling van de rekenpremie, zal de correctiefactor in 2014 verder gaan dalen. De correctiefactor 
geeft de mate weer waarin het individuele risico van werkgevers wordt uitvergroot in de uiteindelijke premie. Zo’n 
uitvergroting is per definitie nodig omdat niet-toerekenbare lasten (bijv. sociale lasten, uitvoeringskosten en uitkeringen 
behorende bij werkgevers die failliet zijn gegaan) verdeeld moeten worden over het collectief van publiek verzekerde 
werkgevers. Hoe lager de correctiefactor hoe kleiner de uitvergroting van een individuele schade in een 
werkgeverspremie is en hoe beter de premie aansluit bij de beleving van de individuele werkgever. De correctiefactor 
bedraagt in 2013 1,78 en zal in 2014 dalen. De rekenformule voor de correctiefactor is namelijk: de rekenpremie minus 
de minimumpremie grote werkgevers gedeeld door het gemiddelde werkgeversrisicopercentage. De teller van deze 
formule daalt want de rekenpremie zal dalen. De noemer van deze formule zal daarentegen stijgen. Dit komt omdat er in 
2014 één jaar meer risico toegerekend kan worden dan in 2013 en UWV erin is geslaagd om de kwaliteit van de primaire 
systemen te verhogen. Hierdoor worden de WGA-vast risico’s steeds beter toegerekend. 
 
Premies WGA-flex en ZW-flex in 2014 vallen mee 
De calculatiepremie voor de WGA-flex voor 2014 bedraagt 0,17%. In 2013 is het WGA-aandeel in de sectorpremie 
gemiddeld 0,42%. Dat zal dalen naar gemiddeld ongeveer 0,30% in 2014. De totale premie voor WGA-uitkeringen voor 
flexwerkers stijgt dus van 0,42% naar 0,47%, wat normaal is omdat de WGA nog in opbouw is.  
In 2014 worden de uitkeringen die zijn ontstaan in 2012, 2013 en 2014 gedekt uit de Whk. De oudere uitkeringen 
worden nog betaald uit de Sfn. 
 
De calculatiepremie voor de ZW-flex voor 2014 bedraagt 0,34%. In 2013 is het ZW-aandeel in de sectorpremie 
gemiddeld 0,51%. Dat zal dalen naar vrijwel nihil in 2014. In 2014 worden de uitkeringen die zijn ontstaan in 2012, 
2013 en 2014 gedekt uit de Whk. Aangezien de ZW maar twee jaar duurt, zijn dat vrijwel alle uitkeringen. De ZW-
premie heeft dus vrijwel direct zijn structurele niveau bereikt. Dat de ZW-premie zo fors daalt, heeft te maken met 
verschillende factoren. Zo dalen de ZW-lasten naar verwachting onder invloed van de wet BeZaVa, onder meer door de 
verscherpte keuring na één jaar ziekte en de invoering van premiedifferentiatie. Daarnaast speelt een rol dat een aantal 
grote (uitzend) werkgevers met een hoger dan gemiddeld risico eigenrisicodrager is geworden, waardoor de gemiddelde 
premie voor de rest daalt. Ook speelt een rol dat de 0,34% een gemiddelde premie is over alle sectoren inclusief de 
overheid, terwijl de 0,51% een premie is exclusief overheid. Voor de overheid geldt een zeer laag ZW-risico. 
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7.3. Afj 

Het Afj financiert de Wajong-uitkeringen en re-integratielasten van jonggehandicapten. Dit fonds wordt 

volledig gefinancierd door een rijksbijdrage. 

 

De uitkeringen stijgen in 2013 met € 183 mln. (+8,3%) en in 2014 met € 137 mln. (+6,2%). In beide 

jaren heeft het volume het grootste aandeel in de toename. Het bedrag aan ZVW-premie beweegt mee 

met het geldende percentage in dat jaar. 

 

In 2013 stijgen de overige lasten van € 157 mln. naar € 165 mln. De overige lasten bestaan grotendeels 

uit re-integratielasten (zie hoofdstuk 5). Baten zijn, met uitzondering van de rijksbijdrage, in mindering 

gebracht op de overige lasten. Dit betreft ondermeer regres en ESF-bijdragen. In 2013 bedragen de ESF-

bijdragen € 6 mln. De uitvoeringskosten nemen in 2013 toe als gevolg van de groei van de Wajong en 

een aanpassing in de toedeling van uitvoeringskosten naar wet. 

 

Tabel 7.3   Lasten Afj 
Bedragen x 1 miljoen euro 

  2012 2013 2014 

Lasten       

Uitkeringslasten       

Uitkeringen 2.263 2.446 2.583 

ZVW-premie 159 - - 

Sociale lasten       

ZVW-premie - 190 192 

Overige sociale lasten 0 0 0 

Overig       

Re-integratielasten 140 148 141 

Onderwijsvoorzieningen 22 23 23 

Toevoeging voorziening 0 0 0 

Overig1 -5 -6 -1 

Uitvoeringskosten       

Onderwijsvoorzieningen 2 2 2 

Overig 150 190 185 

Totale lasten 2.732 2.992 3.126 

1) Baten zijn in mindering gebracht op de overig lasten, met uitzondering van de rijksbijdragen. 

 

 

7.4. AWf 

Het AWf financiert de volgende programmakosten: 

 WW-uitkeringen na de eerste zes maanden werkloosheid; 

 loonbetalingsverplichtingen aan werknemers van in betalingsonmacht verkerende werkgevers; 

 tot en met 2013 de ZW-uitkeringen aan de volgende vangnetgroepen: ziekte als gevolg van 

zwangerschap, ziekte tijdens WW, vrijwillig verzekerden, compensatie van loonkosten bij ziekte van 

oudere werknemers en ex-ao’ers (no risk polis).  

 vanaf 2014 alleen de vangnetgroep ziekte tijdens WW; 

 tot en met 2013 de reguliere uitkeringen zwangerschaps- en bevallingsverlof en uitkeringen adoptie 

en pleegzorg (WAZO); 

 kosten voor re-integratie WW en ZW; 

 bijdrage Sfn; 

 een bijdrage van € 13,2 mln. in 2013 en 2014 ten behoeve van de Sociaal Economische Raad. 

De resultatenrekening van het AWf wordt weergegeven in tabel 7.4. De totale lasten nemen in 2013 met 

€ 1.102 mln. (+17%) toe en in 2014 met € 655 mln. (-9%) af. De oorzaak van de toename van 2013 ligt 

besloten in de verdieping van de crisis. De afname in 2014 is het saldo van een verdere stijging van de 

lasten WW en een daling van de lasten ZW en WAZO. De lasten WW blijven toenemen als gevolg van de 

volumetoename WW die samenhangt met de crisis. Door BeZaVa gaan de uitkeringen WAZO en een deel 

van de ZW-uitkeringen over naar het Aof. 
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In 2013 dalen de totale baten met € 294 mln. (-8%). Dit is het gevolg van de daling van het door SZW 

vastgestelde premiepercentage van 4,55% in 2012 naar 1,7% in 2013 bij afschaffing van de franchise10 

en de overgang van de ouderenkorting naar het Aof. De rijksbijdrage neemt met € 55 mln. (-25%) af. 

 

Bij de bepaling van de premiebaten 2014 is uitgegaan van een calculatiepremie van 3,78%. Bij dit 

premieniveau stijgen de premiebaten 2014 met € 3.775 mln. De rijksbijdrage neemt € 44 mln. (-27%) 

af. 

 

Het saldo op de resultatenrekening is in 2013 € 4.382 mln. negatief. Hierdoor komt het vermogen ultimo 

2013 uit op € 8.226 mln. negatief. 

 

Het AWf beschikt over een reserve dekking werkloosheidslasten. Deze reserve is beschikbaar voor 

perioden met een lage (of geen) economische groei. Voor 2013 is de reserve dekking werkloosheidslasten 

vastgesteld op € 0 mln. 

Gezien de verwachte negatieve omvang van het vermogen eind 2013 en het geringe economische herstel 

stelt UWV de reserve dekking werkloosheidslasten ook voor 2014 vast op € 0 mln. 

 

Tabel 7.4   Financieel overzicht AWf 
Bedragen x 1 miljoen euro 

  2012 2013 2014 

Lasten       

Uitkeringslasten       

Uitkeringen 4.650 5.485 4.874 

ZVW-premie 324 - - 

Sociale lasten       

ZVW-premie - 414 354 

Overige sociale lasten 412 509 512 

Overig       

Bijdrage Sectorfondsen 279 357 389 

Toevoeging voorzieningen 0 5 4 

Re-integratielasten 69 60 61 

Rentelasten 5 5 40 

Programmakosten overig 26 38 38 

Uitvoeringskosten 798 794 739 

        

Totale lasten  6.564 7.666 7.011 

        

Baten       

Premiebaten 3.261 3.033 6.809 

Overig       

Rentebaten 0 0 0 

Rijksbijdrage 218 163 119 

Overige baten 99 88 83 

        

Totale baten 3.578 3.284 7.011 

        

Saldo -2.986 -4.382 0 

        

Vermogenspositie       

Vermogen -3.845 -8.226 -8.226 

Liquiditeitsreserve 0 0 0 

Dekkingssaldo -3.845 -8.226 -8.226 

Reserve dekking werkloosheidslasten 0 0 0 

Resterend dekkingssaldo -3.845 -8.226 -8.226 

 

 

                                                 
10 Voor 2012 was een franchise (premievrije voet) vastgesteld van € 17.229 per jaar. In de begrippenlijst wordt de werking 

van de franchise uiteengezet. 
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7.5. Sfn 

De Sfn financieren de volgende programmakosten:  

 het eerste half jaar werkloosheid; 

 tot 2014 de uitkeringen aan zieke flexwerkers. Vanaf 2014 alleen de ZW-uitkeringen, die gestart zijn 

vóór 1 januari 2012 en de ZW-staartuitkeringen van eigenrisicodragers; 

 tot 2014 de uitkeringen aan flexwerkers in het kader van de regeling werkhervatting gedeeltelijk 

arbeidsgeschikten (WGA). Vanaf 2014 alleen de WGA-uitkeringen, die gestart zijn vóór 1 januari 

2012. 

In tabel 7.5 wordt een overzicht van de lasten en baten van de Sfn weergegeven. De totale lasten stijgen 

in 2013 met € 771 mln. (+18%) en nemen in 2014 met € 830 mln. (-16%) af. Oorzaak voor de stijging 

in 2013 is een forse toename van de WW als gevolg van de crisis. De afname in 2014 is het gevolg van de 

wet BeZaVa waardoor de ZW-lasten bijna volledig en WGA-lasten gedeeltelijk overgaan naar de Whk. 

 

De baten in 2013 nemen toe door hogere premiebaten. Dit is het gevolg van een hoger gemiddelde 

sectorpremie. 

 

De bijdrage van het AWf en het Aof aan de Sfn bestaat uit de volgende componenten: 

 het overschrijden van het lastenplafond WW dat per sector wordt vastgesteld: in 2013 is de bijdrage 

van het AWf € 273 mln. en in 2014 € 301 mln.; 

 compensatie van extra WW-lasten als gevolg van doorbetaling van de eerste 13 weken bij ziekte van 

een werkloze: het AWf compenseert een bedrag van € 84 mln. in 2013 en € 88 mln. in 2014; 

 tot 1 januari 2013: compensatie van een kwart van de ziekengeldlasten in de sector Uitzendbedrijven 

uit het AWf; 

 tot 1 januari 2013: compensatie van een kwart van de vangnet WGA-lasten in de sector 

Uitzendbedrijven uit het Aof; 

 vanaf 1 januari 2013 is de compensatie van een kwart van de ziekengeldlasten en een kwart van de 

vangnet WGA-lasten in de sector Uitzendbedrijven als gevolg van de wet BeZaVa vervangen door een 

vast bedrag van € 85 mln. vanuit het Aof. 

 

In 2013 zullen de lasten de baten met € 186 mln. overtreffen. Het vermogen wordt daardoor verder 

negatief, evenals het dekkingssaldo dat resulteert uit het verschil tussen het vermogen en het 

vastgestelde normvermogen. De benodigde premiebaten ter dekking van de lasten in 2014 leiden tot een 

calculatiepremie van 2,08%. Het negatieve vermogen betekent dat het feitelijke gemiddelde 

sectorpremieniveau hoger zal uitkomen dan 2,08%. Van sectoren met een vermogenstekort wordt 

immers vereist dat minstens een derde van dit tekort in 2014 wordt ingelopen. 

De premie voor de Sfn in 2014 is niet goed te vergelijken met die van 2013 omdat de lasten van ZW-flex 

en WGA-flex ingegaan na 1 januari 2012 zijn overgeheveld naar de Whk. 

 

De Sfn omvatten 61 sectoren. Voor elke sector afzonderlijk wordt een sectorpremie berekend. Bovendien 

wordt bij zeven sectoren11 de sectorpremie gedifferentieerd naar premiegroepen. De onderlinge 

verschillen tussen de sectoren hebben vooral te maken met het verschil in het totaal van werkloosheid en 

ziekteverzuim. De sector Uitzendbedrijven heeft te maken met relatief de hoogste lasten. Voor een 

overzicht van alle sectoren wordt verwezen naar bijlage 5. 

 

In 2013 hebben 26 sectoren hogere baten dan lasten, tegen 30 sectoren in 2012. Het aantal sectoren 

met een negatief vermogen stijgt in 2013 van 47 naar 48 sectoren. Het dekkingssaldo is het verschil 

tussen het vermogen en het normvermogen. Bij een negatief dekkingssaldo zal de sectorpremie hoger 

worden vastgesteld dan de lastendekkende premie. Bij een positief dekkingssaldo kan de sectorpremie 

lager vastgesteld worden dan de lastendekkende premie. Het aantal sectoren met een negatief 

dekkingssaldo is zowel in 2012 als in 2013 50 sectoren. 

Bij het vaststellen van de sectorpremie wordt rekening gehouden met sectorspecifieke factoren. Zo is het 

mogelijk om een sectorreserve (onderdeel van het normvermogen) op te bouwen als een sector de 

afgelopen jaren sterk wisselende WW-lasten heeft gehad. 

Als gevolg van de overgang van de ZW van de Sfn naar de Whk per 1 januari 2014 is de ZW-reserve in 

2014 op 0 gesteld. 

                                                 
11  Bij vijf sectoren gaat het om een hoge en lage premie afhankelijk van de contractduur van de werknemers. Dit zijn 

Agrarisch bedrijf, Bouwbedrijf, Horeca Algemeen, Culturele instellingen en Schildersbedrijf. Bij twee sectoren zijn er 

subcategorieën werkgevers: de Grafische industrie en Uitzendbedrijven. 
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Tabel 7.5   Financieel overzicht Sfn 
Bedragen x 1 miljoen euro 

  2012 2013 2014 

Lasten             

Uitkeringslasten             

Uitkeringen 3.430   4.055   3.435   

ZVW-premie 237   -   -   

Sociale lasten             

ZVW-premie -   305   248   

Overige sociale lasten 297   379   364   

Overig             

Toevoeging voorzieningen 39   17   0   

Rentelasten 4   1   7   

Programmakosten overig 1   1   1   

Uitvoeringskosten 346   367   239   

              

Totale lasten  4.353   5.125   4.295   

              

Baten             

Premiebaten 3.711   4.468   3.709   

Overig             

Rentebaten 0   0   0   

Bijdrage AWf/Aof 308   442   474   

Overige baten 24   29   32   

              

Totale baten 4.044   4.939   4.215   

              

Saldo -309   -186   -80   

              

Vermogenspositie             

Vermogen -1.063   -1.248   -1.328   

Normvermogen             

w.v. Sectorreserve   5   5   5 

ZW-reserve vangnet   83   80   0 

Liquiditeitsreserve   0   0   0 

Dekkingssaldo -1.151   -1.333   -1.333   

 

 

 

 

 

 

Box 7.2. Financiële publicaties UWV 

Jaarlijks brengt UWV vijf financiële publicaties uit over de premies en de fondsen. Het betreft drie algemene publicaties: 
de Januarinota, de Juninota en de nota Financiële bijstellingen. Hierin worden de ontwikkelingen van de lasten en de 
baten van de door UWV uitgevoerde wetten beschreven. De uiterlijke publicatiedata zijn 1 februari, 1 juli en 15 oktober1. 
 
Daarnaast verschijnen er twee specifieke publicaties: de nota Gedifferentieerde Premie WGA/ZW en de integrale 
Premienota Sectorfondsen. De uiterlijke publicatiedata van deze nota’s zijn 1 september en 1 november1. 
 
Nota Gedifferentieerde Premie WGA/ZW 
In de nota Gedifferentieerde Premie WGA/ZW worden de bouwstenen beschreven waarmee de gedifferentieerde premies 
voor de WGA-vast, WGA-flex en ZW-flex per werkgever worden berekend. Hiervoor hebben we werkgevergegevens, 
statistische en financiële data nodig die vanaf 1 juli beschikbaar zijn. De nota wordt samen met het Besluit 
Gedifferentieerde Premie WGA/ZW medio augustus aangeboden aan de Raad van Bestuur van UWV. Publicatie van het 
Besluit met de vastgestelde premies volgt op 2 september in de Staatscourant. Vanaf die datum is de nota beschikbaar 
op de website van UWV. 
UWV berekent conform het Besluit per werkgever de premie voor het nieuwe premiejaar. Deze percentages worden aan 
het eind van het jaar voorafgaand aan het premiejaar geleverd aan de Belastingdienst. Deze stuurt vervolgens aan alle 
werkgevers een beschikking van deze premies. 
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Integrale Premienota Sectorfondsen 
De integrale Premienota Sectorfondsen heeft betrekking op het vaststellen van de premies van de 61 sectoren. Hiervoor 
hebben we statistische en financiële data nodig die vanaf 1 augustus beschikbaar zijn over de eerste zes maanden van 
het jaar. Deze data worden na bewerking gebruikt voor de individuele premienota’s die per sector worden opgesteld (61 
nota’s). Voor de ramingen zijn de cijfers van belang die het Centraal Planbureau op 16 augustus publiceert in zijn concept 
Macro Economische Verkenning (cMEV). Nadat de cMEV–gegevens bekend zijn, kunnen de 61 nota’s worden opgesteld. 
Eind augustus wordt door de verantwoordelijke ministeries besloten over de premies voor het komende jaar. Begin 
september kunnen de individuele premienota’s per sector naar de sectoren verzonden worden voor advies. In de 
individuele premienota’s zijn keuzemogelijkheden voor de premie opgenomen. De sectoren hebben drie weken de tijd 
om een keuze te maken en advies uit te brengen. Indien dit advies voldoet aan de wettelijke eisen wordt dit advies door 
UWV overgenomen.  
Na ontvangst van alle adviezen (uiterlijk 25 september) wordt de integrale Premienota Sectorfondsen opgesteld. Deze 
wordt samen met de besluiten aangeboden aan de Raad van Bestuur van UWV ter vaststelling van de premies op 15 
oktober. Daarna worden de premies aan de minister van SZW aangeboden ter accordering. Op 1 november wordt de 
integrale Premienota Sectorfondsen, waarin de premies voor het volgende jaar zijn opgenomen, op de website van UWV 
gepubliceerd. 
 

 
 
1)

 Indien de datum in het weekend valt, wordt de nota de maandag volgend op dat weekend gepubliceerd. 

 

 
 
 

7.6. Ufo 

Het Ufo financiert uitkeringen aan (ex-)overheidspersoneel voor de WW, ZW, WAZO en de WGA-

uitkeringen aan flexwerkers. Overheidswerkgevers zijn eigenrisicodrager voor de WW. Dit houdt in dat de 

WW-uitkeringen worden betaald uit het Ufo en, met uitzondering van de doorbetaling van WW bij ziekte, 

worden verhaald op de overheidswerkgevers. Vanaf 2014 gaan in verband met BeZaVa de uitkeringen 

WAZO en een deel van de uitkeringen ZW over naar het Aof. De ZW- en WGA-uitkeringen aan flexwerkers 

verhuizen naar de Whk. Wel blijven de ZW-uitkeringen voor zieke werklozen en de staartuitkeringen ZW-

flex en WGA bij het Ufo achter. 

 

In tabel 7.6 staat het financiële overzicht van het Ufo voor de jaren 2012, 2013 en 2014. De totale lasten 

nemen in 2013 met € 81 mln. (+11%) toe als gevolg van de aanhoudende crisis en de krimpende 

overheid. In 2014 blijft het volume WW stijgen. De uitkeringslasten WAZO, ZW en WGA nemen af in 

verband met BeZaVa. Door deze ontwikkelingen nemen de totale lasten met € 253 mln. (-32%) af. 
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De premiebaten nemen in 2013 met € 5 mln. (-2%) af. De afname is de resultante van de ontwikkeling 

van het aantal verzekerden, de loonontwikkeling bij de overheid en de overheveling naar het Aof van de 

korting voor arbeidsgehandicapten. In 2014 nemen de premiebaten met € 187 mln. (-61%) af. In 

verband met overheveling van ZW-, WAZO- en WGA-lasten naar het Aof en de Whk is de calculatiepremie 

berekend op 0,29%. 

 

De post verhaal ex artikel 79 WW betreft de declaratie van de WW-uitkeringslasten van werkloze 

overheidswerknemers bij de (ex-)overheidswerkgevers. De declaratie bestaat uit de WW-uitkeringslasten 

inclusief vakantiegeld en sociale werkgeverslasten, maar exclusief doorbetaling WW bij ziekte. In 2013 is 

sprake van een toename van het verhaal ex artikel 79 WW met € 48 mln. (+16%). Voor 2014 wordt een 

verdere stijging met € 75 mln. (+22%) verwacht. 

 

Het saldo van baten en lasten is in 2013 € 140 mln. negatief. Het vermogen ultimo 2013 komt uit op  

€ 262 mln. negatief. Na aftrek van de liquiditeitsreserve van € 24 mln. ontstaat ultimo 2013 een negatief 

dekkingssaldo van € 286 mln. Deze liquiditeitsreserve is gelijk aan het vermogen dat aanwezig was bij de 

oprichting van het Ufo en is dus geen vast percentage van de lasten zoals bij sommige andere fondsen 

het geval is. 

 

Tabel 7.6   Financieel overzicht Ufo 
Bedragen x 1 miljoen euro 

  2012 2013 2014 

Lasten       

Uitkeringslasten       

Uitkeringen 580 640 433 

ZVW-premie 41 - - 

Sociale lasten       

ZVW-premie - 50 32 

Overige sociale lasten 53 64 46 

Overig       

Rentelasten 0 0 1 

Programmakosten overig 0 1 1 

Uitvoeringskosten 39 40 29 

 
      

Totale lasten  714 795 542 

 
      

Baten       

Premiebaten 313 308 120 

Overig       

Verhaal ex art 79 WW 299 347 422 

Rentebaten 0 0 0 

Overige baten 0 0 0 

 
      

Totale baten 612 654 542 

 
      

Saldo -102 -140 0 

 
      

Vermogenspositie       

Vermogen -121 -262 -262 

Liquiditeitsreserve 24 24 24 

Dekkingssaldo -146 -286 -286 
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7.7. Tf 

Het Tf verstrekt toeslagen op een uitkering van de moederwetten WAO, WIA, WAZ, Wajong, WW, ZW, Bia 

en IOW. Daarnaast worden de Bia-, Wtcg- en IOW-uitkeringen uit dit fonds gefinancierd.  

 

De ontwikkelingen in uitkeringsjaren bij de moederwetten bepalen in belangrijke mate de financiële 

ontwikkeling van het Tf. In 2013 zal het bedrag aan toeslagen toenemen met € 35 mln. (+8,5%). In 

2014 stijgt het uitgekeerd bedrag met € 18 mln. (+4%). De toename in 2013 en 2014 komt vrijwel 

volledig voor rekening van de toeslag WW. In 2013 is de stijging € 31 mln. en in 2014 € 20 mln. De 

uitgaven Wtcg stijgen in 2013 grotendeels door terugwerkende kracht betalingen vanwege export-

uitkeringen voor de periode 2009-2012. In 2014 wordt de wet (W)tcg afgeschaft en gaat het besluit 

(B)tcg deel uitmaken van de moederwetten. In de raming van deze nota is als uitgangspunt genomen dat 

de financiering van de tegemoetkomingen uit het Tf blijft. 

 

De uitvoeringskosten hebben betrekking op de Wtcg en IOW. De uitvoeringskosten TW worden gedragen 

door de fondsen van de betreffende moederwetten. 

 

De lasten IOW nemen in de periode 2012-2014 sterk toe. Dit is het gevolg van de stijging van het aantal 

IOW-uitkeringen door een toename van de doelgroep (60-plussers die wegens het bereiken van de 

maximale WW-duur uitstromen uit de WW) en de toename van het toekenningspercentage. 

 

Tabel 7.7   Financieel overzicht Tf 
Bedragen x 1 miljoen euro 

  2012 2013 2014 

Lasten             

Uitkeringslasten1             

Toeslagen TW 414   449   467   

w.v. WAO/WIA   231   232   231 

WAZ   11   11   9 

Wajong   50   52   54 

WW   92   123   143 

ZW   28   29   27 

Bia/IOW   1   2   3 

Tegemoetkomingen Wtcg 373   454   408   

w.v. WAO   180   218   167 

WIA   75   103   107 

WAZ   10   12   8 

Wajong   108   121   125 

Bia-uitkeringen 2   2   2   

IOW-uitkeringen 7   13   19   

ZVW-premie 29   -   -   

Sociale lasten             

ZVW-premie -   34   35   

Overige sociale lasten 28   29   26   

Overig 6   6   6   

w.v. Toevoeging voorziening   6   6   6 

Programmakosten overig   0   0   0 

Uitvoeringskosten 2   2   2   

              

Totale Lasten 862   989   965   
1)  Vakantiegeld 2012: € 27 mln., 2013: € 28 mln., 2014: € 29 mln. 
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7.8. Bijstellingen 

Bij de bijstellingen ten opzichte van de Januarinota focussen we op de uitkeringslasten. In totaal zijn de 

uitkeringslasten 2012 met € 91 mln. opwaarts bijgesteld. De uitkeringslasten 2013 zijn met € 558 mln. 

opwaarts bijgesteld. Belangrijkste oorzaak hiervoor is de stijging van de WW-lasten als gevolg van de 

economische crisis. 

 

Ten opzichte van de Januarinota zijn de uitkeringslasten Aof 2012 € 16 mln. lager dan geraamd door 

meevallers in de WAO (€ 29 mln.) en de IVA (€ 2 mln.) en een tegenvaller in de WGA (€ 15 mln.).  

Voor 2013 zijn de uitkeringslasten met € 33 mln. naar boven bijgesteld (€ 10 mln. WAO, € 6 mln. IVA en 

€ 17 mln. WGA). 

 

Ten opzichte van de Januarinota zijn de uitkeringslasten van de Whk in 2012 met € 60 mln. en in 2013 

met € 43 mln. naar beneden bijgesteld. Voor beide jaren geldt dat dit het saldo is van een lichte 

opwaartse bijstelling van de uitkeringslasten WGA en neerwaartse bijstellingen in verband met het 

terugvorderen van uitkeringen bij eigenrisicodragers en het toepassen van een juiste fondsverdeling 

tussen de fondsen Whk, Sfn, Ufo en Aof. 

 

De uitkeringslasten Afj nemen ten opzichte van de Januarinota voor 2012 toe met € 5 mln. en voor 2013 

met € 45 mln. De bijstelling ontstaat voornamelijk door een incidentele toename van het aantal betaalde 

Wajong-uitkeringen van december 2012 op januari 2013.  

 

De uitkeringsbedragen in 2012 voor het AWf zijn met € 69 mln. naar boven bijgesteld. In 2013 bedraagt 

de bijstelling voor het AWf € 223 mln., die vooral wordt veroorzaakt door een hoger volume in verband 

met de aanhoudende crisis. Bij de Sfn zijn om dezelfde reden de uitkeringslasten opwaarts bijgesteld met 

€ 74 mln. in 2012 en € 233 mln. in 2013. 

 

Bij het Ufo komt de bijstelling 2012 met € 11 mln. voornamelijk voort uit een hoger volume WAZO en 

WGA. In 2013 is sprake van een geringe bijstelling van het Ufo met € 3 mln. 

 

De bijstelling in 2012 van de uitkeringen Tf met € 9 mln. wordt grotendeels verklaard door een stijging 

van het aantal toeslagen WW. In 2013 is het bedrag aan bijstelling van het Tf € 65 mln. Hiervan wordt € 9 

mln. verklaard door de toeslagen zelf en € 52 mln. betreft een bijstelling van de Wtcg vanwege een 

kabinetsbesluit tot het met terugwerkende kracht exporteren van tegemoetkomingen naar het 

buitenland. Tot slot is de IOW met € 4 mln. naar boven bijgesteld. 

 

 

Tabel 7.8   Bijstellingen uitkeringsbedragen per fonds 
Bedragen x 1 miljoen euro 

  2012 2013 

Aof -16 33 

Whk -60 -43 

Afj 5 45 

AWf 69 223 

Sfn 74 233 

Ufo 11 3 

Tf 9 65 

Totaal 91 558 
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Afj  Arbeidsondersteuningsfonds jonggehandicapten 

Aof  Arbeidsongeschiktheidsfonds 

AOW  Algemene ouderdomswet 

AWf  Algemeen Werkloosheidsfonds 

AWBZ  Algemene wet bijzondere ziektekosten 

BeZaVa Beperking ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid vangnetters 

Bia  Tijdelijke wet beperking inkomensgevolgen arbeidsongeschiktheidsverzekeringen 

BBP  Bruto binnenlands product 

CBS  Centraal Bureau voor de Statistiek 

CEP  Centraal Economisch Plan 

CPB  Centraal Planbureau 

EMU  Economische en Monetaire Unie 

ESF  Europees Sociaal Fonds 

EVC  Erkenning verworven competenties 

IOW  Inkomensvoorziening oudere werklozen 

IRO  Individuele re-integratieovereenkomst 

IVA  Inkomensvoorziening Volledig en duurzaam Arbeidsongeschikten (onderdeel van de 

WIA) 

LKS  Loonkostensubsidie 

MEV  Macro Economische Verkenning 

OCW  Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 

OOS  Overige onderwijsvoorzieningen 

SER  Sociaal Economische Raad 

Sfn  Sectorfondsen 

SUWI  Structuur uitvoering werk en inkomen 

SVB  Sociale Verzekeringsbank 

SZW  Sociale Zaken en Werkgelegenheid 

Tf  Toeslagenfonds 

TW  Toeslagenwet 

Ufo  Uitvoeringsfonds voor de overheid 

UWV  Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen 

Wajong  Wet werk en arbeidsondersteuning jonggehandicapten 

WAO  Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering 

WAZ  Wet arbeidsongeschiktheid zelfstandigen 

WAZO  Wet arbeid en zorg 

WGA  Werkhervatting gedeeltelijk arbeidsgeschikten (onderdeel van de WIA) 

Whk  Werkhervattingskas 

WIA  Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen 

WKA  Wet koppeling met afwijkingsmogelijkheid 

Wsw  Wet sociale werkvoorziening 

Wtcg  Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten 

WUL  Wet uniformering loonbegrip 

WW  Werkloosheidswet 

WWB  Wet werk en bijstand 

ZEZ  Zelfstandig en zwanger-regeling (onderdeel van de WAZO) 

ZVW  Zorgverzekeringswet 

ZW  Ziektewet 

 

Lijst van afkortingen 
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Calculatiepremie 

De lastendekkende premie die het dekkingssaldo constant houdt. 

 

Dekkingssaldo 

Het verschil tussen de aanwezige reserve en het normvermogen. 

 

Exploitatiesaldo 

Het saldo van de totale baten en de totale lasten. 

 

Franchise 

Dat gedeelte van het loon per dag waarover géén premie verschuldigd is (de zogenaamde heffingsvrije 

voet). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grondslag 

Loonsom waarover premie wordt geheven. 

 

Herleidingsfactor 

In de traditionele definitie (nog van kracht in WAO, WAZ en oude Wajong) is de herleidingsfactor gelijk 

aan de gemiddelde mate van arbeidsongeschiktheid. In de WIA en de nieuwe Wajong is er niet altijd 

meer sprake van een eenduidig verband tussen de mate van arbeidsongeschiktheid en de 

uitkeringshoogte. Zo krijgen gedeeltelijk arbeidsongeschikten in de WGA tijdens de loongerelateerde fase 

een volledige uitkering. Nieuwe Wajongers krijgen zolang ze schoolgaand zijn een lagere uitkering 

krachtens de studieregeling. In de WIA en nieuwe Wajong is de herleidingsfactor daarom meer een 

financiële maat die de gemiddelde verhouding aangeeft tussen de werkelijk ontvangen uitkering en de 

maximaal mogelijke uitkering. De herleidingsfactor bepaalt de verhouding tussen herleide en niet-herleide 

uitkeringsjaren. 

 

Niet-herleide uitkeringsjaren 

Het aantal jaren dat de uitkeringsgerechtigden aan arbeidsongeschiktheidsuitkeringen ontvangen, zonder 

te corrigeren voor de mate van arbeidsongeschiktheid. 

 

Herleide uitkeringsjaren 

Product van niet-herleide uitkeringsjaren en herleidingsfactoren. 

 

Indexering 

Het aanpassen van de hoogte van uitkeringen aan de loonontwikkeling. De aanpassing wordt vastgesteld 

door het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid op basis van ramingen van het Centraal 

Planbureau. 

 

Jonggehandicapte 

Iemand die op zijn 17e verjaardag arbeidsongeschikt is of als student arbeidsongeschikt wordt. 

 

Kasbasis 

Administratievorm waarbij lasten en baten worden geboekt in de maand waarin ze betaald zijn (uitgaven 

en inkomsten). Een alternatief is de administratie op transactiebasis. Bij deze administratievorm worden 

lasten en baten geboekt in de maand waarop ze betrekking hebben. 

 

 

 

  

Begrippenlijst 

  Maximaal loon per dag waarover premie wordt geheven 

    

  Loon per dag waarover premie wordt geheven 

    

  franchise  

    

  Loon per dag waarover géén premie wordt geheven 
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Lastendekkende premie 

De premie die voldoende is om het verschil tussen de lasten en de niet-premiebaten (inclusief 

premiebaten voorgaande jaren) te dekken. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lastenplafond 

Objectief criterium voor de maximale WW-lasten die een sector zelf moet kunnen dragen. 

 

Liquiditeitsreserve 

Het bedrag dat aan het begin van elk jaar aanwezig moet zijn, zodat rentebaten en rentelasten elkaar in 

evenwicht houden. Het bedrag wordt berekend als een (vast) percentage van de lasten (exclusief 

toevoegingen aan voorzieningen) verminderd met de niet-premiebaten. 

 

Loondoorbetalingsverplichtingen 

Overname (door het AWf) van loondoorbetalingsplicht van de werkgever bij betalingsonmacht. 

 

Moederwetten 

Wetten waarbij toeslagen voorkomen, dit zijn de ZW, WW, WAO, WIA, WAZ, Wajong en BIA. 

 

Mutatie in de verplichtingen 

De lasten zoals die in de administratie van UWV verschijnen zijn de lasten op kasbasis: de werkelijk 

betaalde gelden. Een gedeelte van deze betalingen heeft betrekking op voorgaande of volgende jaren. Bij 

de verantwoording op transactiebasis wordt voor deze achteraf- en vooruitbetalingen gecorrigeerd. Deze 

correctie wordt zichtbaar gemaakt onder de noemer “mutatie verplichtingen”. 

 

Normvermogen 

De reserve die door een fonds moet worden aangehouden. Deze reserve kan een of meer doelgerichte 

reserves omvatten (bijv. liquiditeitsreserve, sectorreserve of ZW-reserve). 

 

Premiegroep 

Gedifferentieerde sectorfondspremie binnen een sector naar verschillende categorieën werkgevers. 

 

Premieplichtig inkomen 

Inkomen waarover premies worden afgedragen. Tot het inkomen behoren naast loon ook rente en winst. 

 

Premieplichtige loonsom 

Het deel van het loon waarover premies werknemersverzekeringen moet worden afgedragen. 

 

 
 

Re-integratietraject 

Door UWV bij re-integratiebedrijven ingekochte dienstverlening, gericht op toeleiding van de 

arbeidsgehandicapte naar (betaalde) arbeid. 

 

Rekenpremie 

Premie waarmee de sociale lasten worden berekend. 

 

Rentehobbelopslag 

Opslag op de publieke WGA-premie in het kader van het gelijk speelveld tussen UWV en private 

verzekeraars. UWV financiert op basis van het omslagstelsel, private verzekeraars doen dat op basis van 

rentedekking (bij ingaan van een risico wordt direct een reservering gemaakt voor toekomstige kosten). 

Hierdoor is de UWV-premie tijdens de opbouwfase van de WGA lager dan de private premie, die direct 

min of meer op het structurele niveau ligt. De rentehobbelopslag compenseert voor dit verschil. De 

rentehobbelopslag heeft bestaan van 2007 t/m 2012. Het via de rentehobbelopslag opgebouwde 

vermogen bedraagt ruim € 1,4 miljard. Dit vermogen staat opgenomen in de financiële overzichten van 

de Whk, maar maakt geen deel uit van het dekkingssaldo. Het wordt dan ook niet gebruikt in het kader 

van fondsbeheer. 
  

Loonsom = (grondslag - franchise) x aantal gewerkte dagen 

 

    Exploitatierekening 

Lasten Baten 

 premiebaten 

niet-premiebaten 

 

 

Lastendekkende premie = (lasten - niet-premiebaten) / loonsom 

 

Bij de lastendekkende premie is het exploitatiesaldo nul. 
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Reserve dekking werkloosheidslasten 

Reserve die de premie van het AWf minder afhankelijk maakt van conjuncturele schommelingen. De 

hoogte is gemaximeerd tot een reserve plafond. 

 

Sectorreserve 

Een reserve (bij de Sectorfondsen) ter dekking van de werkloosheidslasten.  

 

Transactiebasis 

UWV verantwoordt op transactiebasis. Dit betekent dat uitkeringen, vakantiegeld en sociale lasten niet 

worden verantwoord in het jaar waarin zij zijn uitbetaald, maar in het jaar waarop zij betrekking hebben. 

 

Volume 

Beroep op een fonds uitgedrukt in aantal uitkeringsjaren. 

 

ZW-reserve  

Een reserve bij de Sectorfondsen ter dekking van de ziekengeldlasten van vangnetgroepen. 

 

 

 

Verbanden tussen begrippen 
 

Vermogen, normvermogen en dekkingssaldo 

De ontvangsten van de premiegefinancierde fondsen lopen achter bij de uitgaven. Het verschil dient in 

principe uit eigen middelen te worden gefinancierd. Daarom is bepaald dat het vermogen aan het eind 

van het jaar groter of gelijk moet zijn dan het normvermogen. Er is sprake van een dekkingssaldo als het 

feitelijke vermogen afwijkt van het normvermogen. 

 

Premiepercentage, lastendekkende premie, normvermogen, calculatiepremie en dekkingssaldo 

Het premiepercentage is opgebouwd uit drie componenten: 

 de lastendekkende premie; 

 een opslag/korting voor de mutatie van het normvermogen; 

 een opslag/korting voor het wegwerken van het dekkingssaldo. 

De lastendekkende premie plus de opslag/korting voor de mutatie van het normvermogen is de 

calculatiepremie. 
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De financiële- en volumeontwikkelingen van de fondsen zijn onderhevig aan veranderende wet- en 

regelgeving. Van de wetswijzigingen, die in deze bijlage worden besproken, worden de effecten 

meegenomen in de ramingen. 

 

Algemeen 

 

Wet wijziging verrekening inkomsten met ziekengeld 

In dit wetsvoorstel wordt een loonsanctie voor werkgevers van vangnetters ingevoerd. Het gaat dan om 

werknemers die ziek zijn als gevolg van orgaandonatie, zwangerschap of bevalling en werknemers met 

een no risk-polis. Verder is in dit wetsvoorstel een regeling voor de verrekening van inkomen uit arbeid 

tijdens een ZW-uitkering opgenomen. De invoeringsdatum is 1 juli 2012. 

 

Modernisering regelingen voor verlof en arbeidstijden 

De wettelijke regelingen voor aanpassing van de arbeidsduur, ouderschapsverlof en kortdurend en 

langdurend zorgverlof worden verder geflexibiliseerd. In het wetsvoorstel wordt ook het bevallingsverlof 

verlengd voor moeders van wie de kinderen na de bevalling of gedurende het bevallingsverlof in het 

ziekenhuis worden opgenomen, vaak gerelateerd aan vroeggeboorte. De invoeringsdatum is 1 juli 2012. 

 

Afschaffing dubbele heffingskorting 

Met dit wetsvoorstel wordt de dubbele algemene heffingskorting geleidelijk afgebouwd naar één 

heffingskorting om te voorkomen dat werken vanuit een uitkeringssituatie minder loont. De 

invoeringsdatum is 1 januari 2012. 

 

Wet woonlandbeginsel in de sociale zekerheid 

Voor de Algemene Kinderbijslagwet, de Algemene nabestaandenwet, de Wet op het kindgebonden budget 

en de WGA-vervolguitkering zal het woonlandbeginsel worden ingevoerd. Dit houdt in dat (bij export van 

de uitkering buiten de EU) de hoogte van de uitkering wordt afgestemd op het kostenniveau van het land 

waar de uitkeringsgerechtigde en/of het kind woont. De ingangsdatum voor nieuwe gevallen is 1 juli 2012 

en voor lopende gevallen 1 januari 2013. 

 

Wet uniformering loonbegrip 

Met deze wet worden verschillen tussen het loonbegrip voor de premieheffing werknemersverzekeringen 

en de loonheffing weggenomen. Het afschaffen van de franchise in premieheffing AWf is het gevolg van 

deze wet. De ingangsdatum is 1 januari 2013. 

 

Wet koppeling met afwijkingsmogelijkheid (WKA) 

De uitkeringen en het minimumloon zijn gekoppeld aan de contractloonstijging van het bedrijfsleven. De 

indexering vindt plaats op 1 januari en 1 juli. Het CPB raamt in het CEP 2013 een contractloonstijging van 

0,93% op 1 januari 2013 en 0,58% op 1 juli 2013. Voor 2014 wordt een contractloonstijging verwacht 

van 1,01% zowel op 1 januari als op 1 juli. 

 

Wijziging Wet financiering sociale verzekeringen (Wfsv) in verband met mobiliteitsbonussen 

Deze wijziging zorgt ervoor dat het huidige premiekortinginstrumentarium meer zal worden gericht op het 

in dienst nemen in plaats van het in dienst houden van mensen. De middelen zullen hierbij gericht 

worden op de groepen mensen met de grootste afstand tot de arbeidsmarkt zoals ouderen en 

arbeidsgehandicapten. De wijziging is ingegaan per 1 januari 2013. 

 

Verhoging AOW-leeftijd 

De AOW-leeftijd wordt op 1 januari 2013 en opnieuw op 1 januari 2014 met een maand verhoogd. In de 

jaren daarna wordt de pensioengerechtigde leeftijd in stapjes verder verhoogd. Als gevolg hiervan lopen 

uitkeringen van UWV langer door. 

 

Wet beperking ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid vangnetters (BeZaVa) 

Met deze wet wordt de financieringsystematiek voor ZW en WGA aangepast met als doel de activerende 

werking te versterken en langdurig ziekteverzuim en instroom in de WIA van flexwerkers tegen te gaan. 

Financiële prikkels voor werkgevers worden geïntroduceerd door het ziekengeld en de WGA-uitkering van 

flexwerkers via premiedifferentiatie rechtstreeks door te belasten aan grote werkgevers (ingangsdatum 1 

januari 2014). 

Verdere maatregelen zijn aanpassing van het ZW-criterium en aanscherping van re-integratie en 

sollicitatieverplichtingen voor ZW-gerechtigden (ingangsdatum 1 januari 2013). 

 

Bijlage I Nieuwe wet- en regelgeving  
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Intrekking Besluit verlaagde wekeneis WW en WIA voor musici en artiesten 

Per 1 juni 2013 zou de verlaagde wekeneis voor de WW en de WIA voor musici en artiesten komen te 

vervallen, deze beroepsgroepen zouden onder de algemeen geldende WW-regels gaan vallen. De 

verlaagde wekeneis houdt in dat men 16 uit 39 weken (in plaats van 26 uit 36 weken) gewerkt moet 

hebben om in aanmerking te komen voor een uitkering. Daarnaast geldt dat de uitkering wordt berekend 

aan de hand van het gemiddeld verdiende loon, terwijl de WW-uitkering gebruikelijk 70% van het 

laatstverdiende loon is. Tussen juni en december 2013 komt er een tijdelijke compensatieregeling voor 

musici en artiesten zodat tot 31 december 2013 de oude regeling min of meer van kracht blijft. Vanaf 

2014 valt deze doelgroep onder de algemeen geldende WW-regels. 

 

 

Arbeidsongeschiktheidsfondsen 

 

Afschaffen afdracht Wsw-besparing 

Vanaf 1 januari 2012 worden besparingen op uitkeringen voor uitkeringsgerechtigden die werkzaam zijn 

in Wsw-verband niet langer afgedragen aan het ministerie van Financiën. Deze zogenaamde 

anticumulatie Wsw treedt op bij WAO-, WAZ- en Wajong-uitkeringen. 

 

 

Werkloosheidsfondsen 

 

Financiering Sociaal-Economische Raad (SER) 

De activiteiten van de SER worden vanaf 1 januari 2013 gefinancierd vanuit het AWf. Voorheen vond 

financiering van de SER plaats via een heffing betaald door bedrijven die staan ingeschreven bij de Kamer 

van Koophandel. 

 

Calamiteitenregeling 

De regeling 'onwerkbaar weer' in de WW en de Werktijdverkortingsregeling (WTV) worden samengevoegd 

tot één uniforme calamiteitenregeling. Met deze regeling kan een bedrijf, na een eigenrisicoperiode van 3 

weken, een WW-uitkering aanvragen voor werknemers als er door winterse omstandigheden of andere 

onvoorziene weerscalamiteiten geen of minder werk is. Als voorwaarde voor deelname aan de regeling 

geldt een verlies van 20% van de arbeidscapaciteit per week. Ingangsdatum is 1 oktober 2013. 

 

 

Toeslagenfonds 

Tegemoetkomingen Wtcg 

De wet Wtcg wordt in 2014 afgeschaft. De tegemoetkoming arbeidsongeschikten (AO-tegemoetkoming) 

blijft wel bestaan en wordt ondergebracht bij de verschillende arbeidsongeschiktheidswetten. Op basis 

van een advies van de Europese Commissie uit 2012 heeft het kabinet besloten dat de Wtcg-

tegemoetkoming ook geëxporteerd moet worden naar het buitenland. Het kabinet zal hiertoe een 

ministeriële regeling opstellen. De tegemoetkoming moet alsnog met terugwerkende kracht vanaf 2009 

worden toegekend. De bedoeling is dat dit wordt uitgekeerd in 2013. 

 

 

Re-integratie 

 

Budget loonkostensubsidie en re-integratie WW loopt af 

Vanaf 2012 zijn de budgetten loonkostensubsidie en re-integratie WW op nihil gesteld. In 2012 wordt 

alleen nog betaald op vóór 2012 gestarte loonkostensubsidies en re-integratietrajecten WW. 

 

Budget re-integratievoorzieningen  

Vanaf 2012 geldt voor de re-integratievoorzieningen een budget met als doel om de lasten re-

integratievoorzieningen de komende jaren te beheersen. 
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Tabel 1 Rekenpremies1 per 1 januari 2013 
Premiepercentages in % 

  2013 

  Werkgever Werknemer 

Premiepercentages     

AOW   17,90 

AWBZ   12,65 

ANW   0,60 

WAO - Aof 4,65   

WIA - Whk 0,54   

WW - Sfn2 2,76   

WW - AWf 1,70   

WW- Ufo 0,78   

ZVW 7,75   

      

Maximum premie-inkomensgrens WNVZ 196 196 
1) Premies waarmee de sociale lasten over uitkeringen worden berekend. 
2) Vervangende sectorpremie over uitkeringen, incl. kinderopvang. 

 

 
  

Bijlage II Premies 
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Bijlage III Balansen 
 

 

 

Tabel 1 Balans Aof 
Bedragen x 1 miljoen euro 

  2012 2013 2014 

ACTIVA       

Debiteuren 1.081 1.096 1.089 

Voorziening dubieuze debiteuren -78 -82 -80 

Liquide middelen 2.317 2.137 2.220 

Totale activa 3.321 3.152 3.229 

        

PASSIVA       

Vermogen 2.655 2.733 2.819 

Crediteuren 666 419 410 

Totale passiva 3.321 3.152 3.229 

 

 

Tabel 2 Balans Whk 
Bedragen x 1 miljoen euro 

  2012 2013 2014 

ACTIVA       

Debiteuren 246 141 423 

Voorziening dubieuze debiteuren -3 -4 -4 

Liquide middelen 1.372 1.570 1.295 

Totale activa 1.615 1.707 1.714 

        

PASSIVA       

Vermogen 1.556 1.649 1.655 

Crediteuren 58 58 58 

Totale passiva 1.615 1.707 1.714 

 

 

Tabel 3 Balans AWf 
Bedragen x 1 miljoen euro 

  2012 2013 2014 

ACTIVA       

Debiteuren 123 154 182 

Voorziening dubieuze debiteuren -15 -15 -15 

Liquide middelen 0 0 0 

Totale activa 108 139 167 

        

PASSIVA       

Vermogen -3.845 -8.226 -8.226 

Crediteuren 514 592 623 

Opgenomen gelden 3.438 7.774 7.770 

Totale passiva 108 139 167 
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Tabel 4 Balans Sfn 
Bedragen x 1 miljoen euro 

  2012 2013 2014 

ACTIVA       

Debiteuren 764 977 891 

Voorziening dubieuze debiteuren -84 -84 -84 

Liquide middelen       

Totale activa 680 893 807 

        

PASSIVA       

Vermogen -1.063 -1.248 -1.328 

Crediteuren 431 431 431 

Opgenomen gelden 1.311 1.710 1.704 

Totale passiva 680 893 807 

 

 

Tabel 5 Balans Ufo 
Bedragen x 1 miljoen euro 

  2012 2013 2014 

ACTIVA       

Debiteuren 127 72 61 

Voorziening dubieuze debiteuren -5 -5 -5 

Liquide middelen 0 0 0 

Totale activa 122 66 56 

        

PASSIVA       

Vermogen -121 -262 -262 

Crediteuren 59 65 44 

Opgenomen gelden 184 263 263 

Totale passiva 122 66 56 
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Bijlage IV Overzichten wet-fonds 
 

 

Tabel 1 Herleide uitkeringsjaren naar wet 
Uitkeringsjaren x 1.000 

  2012   2013   2014   

IVA 39,4   46,8   54,2   

w.v. Aof   39,4   46,8   54,2 

WGA vangnet 49,9   57,7   65,5   

w.v. Aof   21,9   25,1   29,1 

Whk   -   -   14,5 

Sfn   26,8   31,3   20,9 

Ufo   1,2   1,4   0,9 

WGA vast 38,3   44,4   50,8   

w.v. Aof   10,3   11,8   13,7 

Whk   16,0   17,8   19,9 

Erd   11,9   14,8   17,2 

Wajong 178,4   189,4   196,6   

w.v. Afj   178,4   189,4   196,6 

WAO 341,1   315,1   288,6   

w.v. Aof   341,1   315,1   288,6 

WAZ 18,5   16,3   14,2   

w.v. Aof   18,5   16,3   14,2 

WW-Ontslagwerkloosheid 261,6   333,0   370,0   

w.v. AWf   126,8   165,7   196,2 

Sfn   122,4   152,5   156,0 

Ufo   12,5   14,8   17,8 

IOW 0,7   1,3   1,9   

w.v. Tf   0,7   1,3   1,9 

ZW-Zwangerschap 16,1   16,1   16,1   

w.v. AWf   14,2   14,2   - 

Ufo   1,9   1,9   - 

Aof   -   -   16,1 

ZW-Zieke werklozen 29,1   31,1   31,4   

w.v. AWf   28,1   30,1   30,4 

Ufo   1,0   1,0   1,0 

ZW-Flex 44,9   41,3   33,4   

w.v. Sfn   43,3   39,7   1,7 

Ufo   1,6   1,6   0,0 

Whk   -   -   31,7 

ZW-No risk 7,6   7,8   7,9   

w.v. AWf   7,6   7,8   - 

Aof   -   -   7,9 

ZW-Overig 1,8   1,8   1,8   

w.v. AWf   1,7   1,7   - 

Ufo   0,0   0,0   - 

Aof   -   -   1,8 

WAZO 41,9   41,3   40,8   

w.v. AWf   33,8   33,3   - 

Ufo   8,1   8,0   - 

Aof   -   -   40,8 

WAZO-ZEZ 3,0   2,9   2,9   

w.v. Aof   3,0   2,9   2,9 

TW 189,1   198,4   202,7   

w.v. Tf   189,1   198,4   202,7 

Bia 0,3   0,3   0,3   

w.v. Tf   0,3   0,3   0,3 
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Tabel 2 Herleide uitkeringsjaren naar fonds 
Uitkeringsjaren x 1.000 

  2012   2013   2014   

Aof 434,2   418,1   469,2   

w.v. IVA   39,4   46,8   54,2 

WGA vast   10,3   11,8   13,7 

WGA vangnet   21,9   25,1   29,1 

WAO   341,1   315,1   288,6 

WAZ   18,5   16,3   14,2 

ZW   -   -   25,7 

WAZO   -   -   40,8 

WAZO-ZEZ   3,0   2,9   2,9 

Whk 16,0   17,8   66,1   

w.v. WGA vast   16,0   17,8   19,9 

WGA vangnet   -   -   14,5 

ZW-flex   -   -   31,7 

Afj 178,4   189,4   196,6   

w.v. Wajong   178,4   189,4   196,6 

AWf 212,2   252,8   226,6   

w.v. WW-Ontslagwerkloosheid   126,8   165,7   196,2 

ZW-Zwangerschap   14,2   14,2   - 

ZW-Zieke werklozen   28,1   30,1   30,4 

ZW-No risk   7,6   7,8   - 

ZW-Overig   1,7   1,7   - 

WAZO   33,8   33,3   - 

Sfn 192,5   223,4   178,7   

w.v. WW-Ontslagwerkloosheid   122,4   152,5   156,0 

WGA vangnet   26,8   31,3   20,9 

ZW-Flex   43,3   39,7   1,7 

Ufo 26,2   28,6   19,7   

w.v. WW-Ontslagwerkloosheid   12,5   14,8   17,8 

WGA vangnet   1,2   1,4   0,9 

ZW-Zwangerschap   1,9   1,9   - 

ZW-Zieke werklozen   1,0   1,0   1,0 

ZW-Flex   1,6   1,6   0,0 

ZW-Overig   0,0   0,0   - 

WAZO   8,1   8,0   - 

Tf 190,2   200,0   204,8   

w.v. TW   189,1   198,4   202,7 

Bia   0,3   0,3   0,3 

IOW   0,7   1,3   1,9 

Erd WGA 11,9   14,8   17,2   
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Tabel 3 Uitkeringsbedragen naar wet 
Bedragen x 1 miljoen euro 

  2012   2013   2014   

IVA 800   969   1.142   

w.v. Aof   780   942   1.113 

Tf (Wtcg)   20   28   29 

WGA vangnet 896   1.074   1.266   

w.v. Aof   385   455   542 

Whk   -   -   282 

Sfn   455   545   377 

Ufo   25   30   21 

Tf (Wtcg)   31   43   44 

WGA vast 781   934   1.088   

w.v. Aof   181   214   255 

Whk   336   386   443 

Erd   239   301   357 

Tf (Wtcg)   24   33   34 

Wajong 2.367   2.557   2.701   

w.v. Afj   2.259   2.436   2.576 

Tf (Wtcg)   108   120   125 

WAO 6.298   5.889   5.392   

w.v. Aof   6.118   5.671   5.225 

Tf (Wtcg)   180   219   167 

WAZ 253   228   197   

w.v. Aof   243   216   189 

Tf (Wtcg)   10   12   8 

WW-Ontslagwerkloosheid 4.965   6.376   7.244   

w.v. AWf   2.439   3.202   3.870 

Sfn   2.256   2.851   2.982 

Ufo   271   323   392 

WW-Overige werkloosheid 421   454   465   

w.v. AWf   402   422   422 

Sfn   20   32   43 

IOW 7   13   19   

w.v. Tf   7   13   19 

ZW-zwangerschap 299   306   314   

w.v. AWf   264   270   - 

Ufo   35   36   - 

Aof   -   -   314 

ZW-zieke werklozen 494   539   555   

w.v. AWf   477   521   536 

Ufo   17   18   19 

ZW-flex 631   595   492   

w.v. Sfn   610   573   23 

Ufo   21   22   0 

Whk   -   -   469 

ZW-No risk 108   112   116   

w.v. AWf   108   112   - 

Aof   -   -   116 

ZW-Overig 45   47   48   

w.v. AWf   45   46   - 

Ufo   1   1   - 

Aof   -   -   48 

WAZO 1.064   1.065   1.082   

w.v. AWf   859   859   - 

Ufo   205   207   - 

Aof   -   -   1.082 

WAZO-ZEZ 46   47   48   

w.v. Aof   46   47   48 

TW 409   443   462   

w.v. Tf   409   443   462 

Bia 2   2   2   

w.v. Tf   2   2   2 

Totaal Kas 19.887   21.649   22.633   

              

Mutaties verplichtingen 147   114   68   

w.v. WIA   30   22   27 

Wajong   5   9   7 

WAO   -36   -29   -27 

WAZ   -4   -2   -1 

WW   170   104   58 

ZW   -13   2   -2 

WAZO   -10   1   2 

TW   5   5   6 

Totaal Transactie 20.035   21.763   22.701   
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Tabel 4 Uitkeringsbedragen naar fonds1 
Bedragen x 1 miljoen euro 

  2012   2013   2014   

Aof 7.754   7.545   8.931   

w.v. IVA   780   942   1.113 

WGA vast   181   214   255 

WGA vangnet   385   455   542 

WAO   6.118   5.671   5.225 

WAZ   243   216   189 

ZW   -   -   478 

WAZO   -   -   1.082 

WAZO-ZEZ   46   47   48 

Whk 336   386   1.194   

w.v. WGA vast   336   386   443 

WGA vangnet   -   -   282 

ZW-flex   -   -   469 

Afj 2.259   2.436   2.576   

w.v. Wajong   2.259   2.436   2.576 

AWf 4.593   5.430   4.828   

w.v. WW-Ontslagwerkloosheid   2.439   3.202   3.870 

WW-Overige werkloosheid   402   422   422 

ZW-Zwangerschap   264   270   - 

ZW-Zieke werklozen   477   521   536 

ZW-No risk   108   112   - 

ZW-Overig   45   46   - 

WAZO   859   859   - 

Sfn 3.340   4.002   3.425   

w.v. WW-Ontslagwerkloosheid   2.256   2.851   2.982 

WW-Overige werkloosheid   20   32   43 

WGA vangnet   455   545   377 

ZW-Flex   610   573   23 

Ufo 574   637   432   

w.v. WW-Ontslagwerkloosheid   271   323   392 

WGA vangnet   25   30   21 

ZW-Zwangerschap   35   36   - 

ZW-Zieke werklozen   17   18   19 

ZW-Flex   21   22   0 

ZW-Overig   1   1   - 

WAZO   205   207   - 

Tf 791   912   891   

w.v. TW   409   443   462 

Wtcg   373   454   408 

Bia   2   2   2 

IOW   7   13   19 

Erd WGA 239   301   357   

Totaal Kas 19.887   21.649   22.633   

              

Mutaties verplichtingen 147   114   68   

w.v. Aof   -22   -14   -9 

Whk   7   2   7 

Afj   5   9   7 

AWf   57   55   46 

Sfn   89   53   11 

Ufo   6   3   1 

Tf   6   5   6 

Totaal Transactie 20.035   21.763   22.701   
1) Het totale uitkeringsbedrag (zoals vermeld in tabel 1.3 in hoofdstuk 1) resulteert door van bovenstaand totaal transactiebedrag het uitkeringsbedrag 
van ERD WGA af te trekken. 
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Bijlage V Sectorfondsen 
 

 
2012 Lasten (mln. €) Baten (mln. €) Vermogen 

(mln. €) 

Loonsom1 

(mld. €) Sector Totaal w.v. Uitkeringen Totaal w.v. 

Premies     WW ZW WGA 

1 Agrarisch bedrijf 44,2 30,3 6,4 5,9 42,7 46,8 0,5 2,5 

2 Tabakverwerkende ind. 2,3 1,2 0,1 0,6 3,3 3,1 1,3 0,1 

3 Bouwbedrijf 232,0 147,0 23,1 16,2 147,6 139,8 -97,3 4,8 

4 Baggerbedrijf 1,8 1,1 0,2 0,1 0,1 0,0 -0,1 0,3 

5 Hout en emballage ind. 6,2 3,6 0,8 0,6 6,6 6,3 -1,0 0,2 

6 Timmerindustrie 13,5 8,3 1,4 1,1 10,1 9,5 -3,2 0,2 

7 Meubel & orgelbouw ind. 15,2 8,3 2,1 1,6 16,3 15,4 -0,9 0,4 

8 Groothandel hout, etc. 5,7 3,6 0,5 0,5 6,0 5,8 -0,7 0,2 

9 Grafische industrie 37,5 20,8 4,2 4,8 47,8 45,4 6,7 0,9 

10 Metaalindustrie 59,1 32,9 5,9 8,3 72,0 70,0 32,4 4,9 

11 Electrotechnische ind. 19,9 12,5 1,3 2,1 32,3 31,6 9,5 1,7 

12 Metaal en techn. bedr. 243,2 133,7 32,3 26,4 239,7 232,2 -52,4 11,1 

13 Bakkerijen 15,3 7,0 2,6 2,2 16,4 15,8 -3,0 0,6 

14 Suikerverw. ind. 6,5 3,2 0,9 1,1 6,7 6,5 -1,2 0,4 

15 Slagersbedrijven 7,2 2,9 1,2 1,4 7,4 7,2 -1,3 0,2 

16 Slagers overig 12,1 5,4 1,8 2,4 16,3 16,0 3,1 0,5 

17 Detailh. & ambachten 221,4 116,3 30,9 23,4 204,5 197,9 -79,2 5,9 

18 Reiniging 74,0 29,6 12,6 13,4 75,0 72,0 -26,4 1,6 

19 Grootwinkelbedrijf 84,9 40,5 12,3 12,4 89,7 87,8 -30,2 4,2 

20 Havenbedrijven 46,3 24,3 6,6 5,7 47,8 47,1 -10,3 2,3 

21 Havenclassificeerders 2,1 0,9 0,3 0,4 2,7 2,7 -0,2 0,1 

22 Binnenscheepvaart 5,1 2,4 1,0 0,6 4,3 4,2 -2,7 0,3 

23 Visserij 0,6 0,3 0,1 0,1 0,7 0,6 0,6 0,0 

24 Koopvaardij 2,6 1,3 0,5 0,3 2,8 2,8 -0,9 0,2 

25 Vervoer KLM 5,1 2,7 0,4 1,0 4,6 4,5 -0,3 1,2 

26 Vervoer NS 4,2 2,3 0,3 0,8 5,3 4,9 0,6 0,7 

27 Vervoer posterijen 20,7 12,0 2,2 1,6 13,0 12,4 -12,3 0,9 

28 Taxivervoer 25,7 9,5 5,7 4,4 24,6 23,8 -10,4 0,4 

29 Openbaar vervoer 5,5 3,1 0,7 0,5 4,3 4,1 -2,0 0,6 

30 Besloten busvervoer 4,2 2,3 0,7 0,4 4,0 3,8 -1,4 0,1 

31 Overig personenvervoer 2,9 1,9 0,3 0,1 2,8 2,8 -0,2 0,1 

32 Overig goederenvervoer 109,8 49,5 20,6 17,1 109,9 106,7 -29,6 4,3 

33 Horeca algemeen 130,4 68,1 20,4 11,9 118,3 116,1 -38,2 3,5 

34 Horeca catering 10,4 4,3 2,1 1,5 12,1 11,7 -6,6 0,3 

35 Gezondheid, … 481,5 248,3 75,4 50,2 401,0 390,9 -172,0 29,0 

38 Banken 87,2 60,1 4,8 5,1 85,4 80,9 -17,8 4,7 

39 Verzekering & ziekenf. 42,8 29,8 2,5 2,2 37,6 38,1 -24,0 2,3 

40 Uitgeverij 32,7 19,4 3,2 3,4 35,8 34,2 -9,5 1,0 

41 Groothandel I 115,8 70,3 11,6 10,1 117,5 111,3 -30,3 5,5 

42 Groothandel II 197,1 115,2 21,3 19,9 194,5 187,4 -82,7 8,0 

43 Zakelijke dienstv. I 49,5 31,1 4,4 3,8 41,3 39,8 -15,6 3,0 

44 Zakelijke dienstv. II 369,9 233,8 35,3 25,8 328,9 320,5 -132,0 13,2 

45 Zakelijke dienstv. III 319,5 194,5 33,5 26,0 249,2 250,5 -84,1 11,4 

46 Zuivelindustrie 3,8 1,9 0,6 0,5 3,8 3,7 1,7 0,4 

47 Textielindustrie 5,4 2,7 0,5 1,2 6,2 6,0 -0,6 0,2 

48 Steen, cement, … 18,8 10,2 2,4 2,3 17,3 16,6 -8,0 0,7 

49 Chemische industrie 32,2 16,3 3,8 5,4 40,6 39,5 2,1 2,6 

50 Voedingsindustrie 32,8 18,7 3,6 3,9 32,0 31,3 -5,8 1,9 

51 Algemene industrie 36,8 22,4 3,1 4,0 35,1 33,7 -13,6 2,3 

52 Uitzendbedrijven 762,6 340,6 159,2 90,9 735,9 502,8 -90,7 5,7 

53 Bewakingsondern. 27,0 13,3 4,3 3,6 28,5 27,3 -5,1 0,7 

54 Culturele instellingen 55,2 36,6 3,8 3,1 53,1 50,6 -31,2 1,3 

55 Overige bedr. en ber. 33,8 16,9 4,6 5,1 38,8 37,2 -12,0 1,2 

56 Schildersbedrijf 42,4 27,6 3,6 2,8 28,8 21,3 2,0 0,6 

57 Stukadoorsbedrijf 15,5 9,1 2,0 1,4 13,2 9,8 -2,8 0,2 

58 Dakdekkersbedrijf 9,6 6,1 0,9 0,5 8,1 6,3 -2,8 0,1 

59 Mortelbedrijf 2,1 1,5 0,1 0,1 1,1 1,1 -1,0 0,1 

60 Steenhouwersbedr. 0,7 0,4 0,1 0,0 0,3 0,3 -0,2 0,0 

61-

67 
Overheid 69,6 24,6 16,8 14,6 73,3 71,0 27,3 1,9 

68 Railbouw 2,4 1,7 0,1 0,2 3,8 3,7 1,2 0,4 

69 Telecommunicatie 28,8 19,3 2,0 1,9 35,0 38,0 1,8 1,4 

Totaal 4.353,1 2.365,0 606,0 458,7 4.044,1 3.711,3 -1.062,9 155,5 
 

1) Uitgangspunt voor de loonsommen zijn de realisaties van loonsommen over 2012 zoals gerapporteerd door de Belastingdienst. Hieruit worden 

geraamde loonsommen voor 2013 en 2014 afgeleid op basis van de sectorale economische ontwikkeling die EIM rapporteert. Hierop wordt een correctie 
toegepast omdat in de praktijk blijkt dat de gerealiseerde premiebaten per sector om verschillende redenen doorgaans wat lager zijn dan het product van 

de gerealiseerde loonsom en het premiepercentage. Een speciaal geval is de loonsom van de sector Overheid. Over de loonsom van de overheid wordt 

grotendeels premie betaald aan het Uitvoeringsfonds voor de overheid (Ufo). Slechts een klein gedeelte van de loonsom is premieplichtig voor de 

Sectorfondsen. Dit betreft hoofdzakelijk werknemers in het kader van de Wsw. 
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2013 Lasten (mln. €) Baten (mln. €) Vermogen 

(mln. €) 

Loonsom1 

(mld. €) Sector Totaal w.v. Uitkeringen Totaal w.v. 
Premies     WW ZW WGA 

1 Agrarisch bedrijf 65,5 38,1 6,5 7,1 65,2 63,5 0,2 2,5 

2 Tabakverwerkende ind. 2,5 1,2 0,1 0,7 3,7 3,6 2,6 0,1 

3 Bouwbedrijf 295,4 195,3 24,0 19,3 216,0 183,3 -176,6 4,8 

4 Baggerbedrijf 2,4 1,6 0,2 0,1 1,5 1,4 -1,0 0,3 

5 Hout en emballage ind. 7,4 4,4 0,9 0,7 6,0 5,9 -2,4 0,2 

6 Timmerindustrie 16,3 10,4 1,3 1,3 14,7 12,3 -4,8 0,2 

7 Meubel & orgelbouw ind. 18,2 10,4 2,1 1,9 17,2 16,7 -1,9 0,4 

8 Groothandel hout, etc. 7,0 4,5 0,6 0,6 6,1 5,9 -1,7 0,2 

9 Grafische industrie 43,1 24,6 4,2 5,8 37,0 36,1 0,5 0,9 

10 Metaalindustrie 84,3 51,8 6,3 9,9 55,0 52,8 3,1 4,9 

11 Electrotechnische ind. 23,8 15,5 1,3 2,5 19,3 18,4 5,1 1,7 

12 Metaal en techn. bedr. 300,4 175,5 33,3 31,6 273,1 266,5 -79,8 11,2 

13 Bakkerijen 18,0 8,7 2,7 2,6 18,1 17,7 -2,9 0,6 

14 Suikerverw. ind. 7,2 3,7 0,8 1,3 8,3 8,2 0,0 0,4 

15 Slagersbedrijven 8,4 3,6 1,3 1,7 8,5 8,3 -1,2 0,2 

16 Slagers overig 14,8 7,1 1,8 2,8 9,8 9,4 -1,9 0,5 

17 Detailh. & ambachten 256,9 140,3 30,4 28,1 254,2 249,0 -81,9 5,8 

18 Reiniging 86,2 36,6 12,6 16,0 91,6 89,7 -20,9 1,6 

19 Grootwinkelbedrijf 97,9 48,9 11,7 14,8 105,6 103,6 -22,5 4,1 

20 Havenbedrijven 56,1 31,0 6,7 6,8 55,0 53,9 -11,4 2,4 

21 Havenclassificeerders 2,5 1,2 0,3 0,5 2,9 2,9 0,2 0,1 

22 Binnenscheepvaart 6,2 3,1 1,1 0,7 5,9 5,8 -2,9 0,3 

23 Visserij 0,7 0,3 0,1 0,1 0,4 0,4 0,4 0,0 

24 Koopvaardij 3,2 1,7 0,5 0,4 3,6 3,6 -0,5 0,2 

25 Vervoer KLM 6,3 3,4 0,4 1,2 5,2 5,1 -1,4 1,2 

26 Vervoer NS 4,7 2,6 0,3 0,9 5,1 5,0 1,0 0,7 

27 Vervoer posterijen 25,7 15,5 2,3 1,9 23,9 23,3 -14,2 0,9 

28 Taxivervoer 29,9 11,8 5,8 5,2 30,9 30,2 -9,4 0,4 

29 Openbaar vervoer 6,6 3,9 0,7 0,6 7,1 6,9 -1,5 0,6 

30 Besloten busvervoer 5,3 3,1 0,7 0,5 5,3 5,2 -1,4 0,1 

31 Overig personenvervoer 3,0 2,0 0,2 0,1 3,6 3,6 0,5 0,1 

32 Overig goederenvervoer 130,4 62,9 20,8 20,5 131,9 129,3 -28,1 4,4 

33 Horeca algemeen 156,0 85,4 20,7 14,2 149,9 146,5 -44,2 3,5 

34 Horeca catering 12,1 5,4 2,1 1,7 15,1 14,9 -3,7 0,3 

35 Gezondheid, … 559,3 299,5 75,9 59,9 530,7 519,1 -200,6 30,0 

38 Banken 110,1 77,9 5,3 6,2 95,8 93,2 -32,1 4,6 

39 Verzekering & ziekenf. 49,3 34,9 2,5 2,6 48,2 47,1 -25,2 2,3 

40 Uitgeverij 38,7 23,8 3,2 4,1 35,7 34,9 -12,5 1,0 

41 Groothandel I 137,8 86,6 11,8 12,1 134,9 131,6 -33,1 5,6 

42 Groothandel II 231,4 139,6 21,7 23,8 242,5 237,4 -71,5 8,2 

43 Zakelijke dienstv. I 58,4 37,8 4,3 4,5 58,5 57,3 -15,4 3,0 

44 Zakelijke dienstv. II 425,3 276,5 35,0 30,7 460,4 450,8 -96,9 13,4 

45 Zakelijke dienstv. III 369,5 231,1 33,6 31,1 333,9 325,6 -119,7 11,5 

46 Zuivelindustrie 4,4 2,3 0,6 0,6 4,9 4,8 2,2 0,4 

47 Textielindustrie 6,3 3,2 0,5 1,4 6,6 6,5 -0,2 0,2 

48 Steen, cement, … 22,0 12,6 2,4 2,7 21,2 20,8 -8,8 0,7 

49 Chemische industrie 40,2 21,9 3,9 6,5 37,6 36,5 -0,5 2,6 

50 Voedingsindustrie 37,5 21,9 3,6 4,7 38,0 37,2 -5,3 2,0 

51 Algemene industrie 38,4 23,2 3,0 4,8 53,6 52,7 1,5 2,3 

52 Uitzendbedrijven 835,2 421,1 121,1 109,3 859,4 549,2 -66,5 5,7 

53 Bewakingsondern. 31,3 16,1 4,2 4,3 34,6 33,9 -1,7 0,8 

54 Culturele instellingen 68,7 47,0 4,0 3,7 67,9 66,3 -32,1 1,3 

55 Overige bedr. en ber. 40,3 21,4 4,6 6,1 42,4 41,6 -9,9 1,2 

56 Schildersbedrijf 61,4 42,3 3,9 3,4 59,8 32,6 0,4 0,6 

57 Stukadoorsbedrijf 18,8 11,4 2,1 1,6 18,1 11,3 -3,5 0,2 

58 Dakdekkersbedrijf 12,8 8,9 1,0 0,6 13,4 8,0 -2,2 0,1 

59 Mortelbedrijf 2,8 2,1 0,1 0,1 2,6 2,6 -1,2 0,1 

60 Steenhouwersbedr. 0,9 0,5 0,1 0,0 0,8 0,6 -0,3 0,0 

61-
67 

Overheid 79,5 28,0 16,3 17,5 59,0 56,5 6,8 1,9 

68 Railbouw 3,0 2,1 0,1 0,2 4,9 4,9 3,1 0,4 

69 Telecommunicatie 37,0 25,5 2,2 2,3 16,8 15,9 -18,5 1,4 

Totaal 5.124,5 2.934,8 571,6 549,0 4.939,0 4.467,7 -1.248,4 157,2 

 
 
  



 

 

Juninota 2013 Ontwikkelingen wetten en fondsen UWV 2013-2014 70 

 
 
 
2014 Lasten (mln. €) Baten (mln. €) Vermogen 

(mln. €) 

Loonsom1 

(mld. €) Sector Totaal w.v. Uitkeringen Totaal w.v. 

Premies     WW ZW WGA 

1 Agrarisch bedrijf 59,8 42,7 0,0 4,8       2,5 

2 Tabakverwerkende ind. 2,2 1,3 0,0 0,5       0,1 

3 Bouwbedrijf 282,9 216,3 0,0 13,2       4,9 

4 Baggerbedrijf 2,1 1,6 0,0 0,1       0,3 

5 Hout en emballage ind. 6,3 4,6 0,0 0,5       0,2 

6 Timmerindustrie 14,7 10,9 0,0 0,9       0,2 

7 Meubel & orgelbouw ind. 15,3 10,9 0,0 1,3       0,4 

8 Groothandel hout, etc. 6,3 4,7 0,0 0,4       0,2 

9 Grafische industrie 37,1 26,0 0,0 3,9       0,9 

10 Metaalindustrie 59,7 41,7 0,0 6,8       4,9 

11 Electrotechnische ind. 22,1 16,3 0,0 1,7       1,7 

12 Metaal en techn. bedr. 252,5 182,0 0,0 21,6       11,3 

13 Bakkerijen 13,9 9,2 0,0 1,8       0,6 

14 Suikerverw. ind. 5,9 3,9 0,0 0,9       0,4 

15 Slagersbedrijven 6,3 3,8 0,0 1,2       0,2 

16 Slagers overig 11,8 7,5 0,0 2,0       0,5 

17 Detailh. & ambachten 210,8 145,9 0,0 19,2       5,9 

18 Reiniging 63,0 37,8 0,0 11,0       1,7 

19 Grootwinkelbedrijf 78,7 50,9 0,6 10,1       4,2 

20 Havenbedrijven 45,4 31,7 0,0 4,7       2,4 

21 Havenclassificeerders 2,0 1,2 0,0 0,3       0,1 

22 Binnenscheepvaart 4,5 3,1 0,0 0,5       0,3 

23 Visserij 0,5 0,3 0,0 0,1       0,0 

24 Koopvaardij 2,5 1,7 0,0 0,3       0,2 

25 Vervoer KLM 5,4 3,5 0,0 0,8       1,2 

26 Vervoer NS 4,1 2,7 0,0 0,6       0,7 

27 Vervoer posterijen 21,8 15,8 0,0 1,3       0,9 

28 Taxivervoer 20,1 12,0 0,0 3,6       0,4 

29 Openbaar vervoer 5,5 4,0 0,0 0,4       0,6 

30 Besloten busvervoer 4,3 3,1 0,0 0,3       0,1 

31 Overig personenvervoer 2,7 2,0 0,0 0,1       0,1 

32 Overig goederenvervoer 97,3 64,2 0,0 14,1       4,4 

33 Horeca algemeen 124,4 87,7 0,0 9,7       3,6 

34 Horeca catering 8,7 5,6 0,0 1,2       0,3 

35 Gezondheid, … 443,6 309,5 0,2 41,1       30,7 

38 Banken 106,4 82,2 0,0 4,2       4,6 

39 Verzekering & ziekenf. 47,8 37,1 0,0 1,8       2,3 

40 Uitgeverij 34,0 24,6 0,0 2,8       1,0 

41 Groothandel I 120,8 89,2 0,0 8,3       5,7 

42 Groothandel II 199,0 143,9 0,0 16,3       8,3 

43 Zakelijke dienstv. I 52,3 39,0 0,0 3,1       3,1 

44 Zakelijke dienstv. II 378,7 285,4 0,0 21,1       13,8 

45 Zakelijke dienstv. III 322,5 238,5 0,1 21,3       11,9 

46 Zuivelindustrie 3,5 2,5 0,0 0,4       0,4 

47 Textielindustrie 5,3 3,3 0,0 0,9       0,2 

48 Steen, cement, … 18,6 13,2 0,0 1,9       0,7 

49 Chemische industrie 33,9 22,9 0,1 4,5       2,6 

50 Voedingsindustrie 32,6 23,2 0,0 3,2       2,0 

51 Algemene industrie 34,5 24,7 0,0 3,3       2,3 

52 Uitzendbedrijven 670,7 435,3 21,4 74,9       5,7 

53 Bewakingsondern. 24,6 16,7 0,0 2,9       0,8 

54 Culturele instellingen 57,3 43,3 0,0 2,5       1,3 

55 Overige bedr. en ber. 33,2 22,5 0,0 4,1       1,2 

56 Schildersbedrijf 56,5 43,6 0,0 2,3       0,6 

57 Stukadoorsbedrijf 16,0 11,8 0,0 1,1       0,2 

58 Dakdekkersbedrijf 8,6 6,6 0,0 0,4       0,1 

59 Mortelbedrijf 2,6 2,1 0,0 0,1       0,1 

60 Steenhouwersbedr. 0,7 0,5 0,0 0,0       0,0 

61-

67 
Overheid 53,1 29,7 0,0 12,0       1,9 

68 Railbouw 2,9 2,2 0,0 0,1       0,4 

69 Telecommunicatie 34,7 26,6 0,0 1,6       1,5 

Totaal 4.294,8 3.036,7 22,5 376,2       160,1 
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Bijlage VI Fondsenbeheer bij UWV 
 
 

Geschiedenis fondsenbeer bij UWV 

 

De moderne geschiedenis van de sociale verzekeringen start in 1949, met het aannemen van de 

Werkloosheidswet en de oprichting van het Algemeen Werkloosheidsfonds (AWf). De WW treedt volledig 

in werking in 1952, als ook de Organisatiewet Sociale Verzekeringen wordt ingevoerd. Daarmee werd ook 

de publiekrechtelijke status geregeld van de wachtgeldfondsen en de ziekengeldkassen, die in sommige 

sectoren al bestonden. Toen al werd de WW in twee delen gefinancierd: de eerste 38 dagen werden uit de 

wachtgeldfondsen (de voorlopers van de huidige Sectorfondsen) betaald en de volgende 78 dagen 

kwamen ten laste van het AWf. In 1952 kwam ook een uitvoeringsstructuur tot stand die tot 1995 zou 

blijven bestaan. De taak van regelgeving en toezicht was belegd bij de Sociale Verzekeringsraad (Svr) die 

een tripartiet bestuur kende bestaande uit kroonleden en vertegenwoordigers van werkgevers- en 

werknemersorganisaties. Het fondsbeheer en de premievaststelling waren belegd bij het AWf-bestuur en 

bij de bedrijfsverenigingen voor de wachtgeldfondsen en ziekengeldkassen. Het vaststellen en betalen van 

uitkeringen vond plaats door de uitvoeringsorganen, waarvan het Gemeenschappelijk 

Administratiekantoor (GAK) het grootste was en waar de meeste bedrijfsverenigingen hun uitvoerende 

taken hadden ondergebracht.  

 

Tussen 1952 en 1994 kwamen er nog 3 fondsen bij met eigen besturen. Het Arbeidsongeschiktheidsfonds 

(Aof) werd opgericht in 1967 en betaalde de arbeidsongeschiktheidsuitkeringen van werknemers op 

grond van de WAO. Het Algemeen arbeidsongeschiktheidsfonds (AAf) werd opgericht in 1976 en betaalde 

de uitkeringen van de volksverzekering Algemene arbeidsongeschiktheidswet (AAW). Hierdoor kregen ook 

zelfstandigen en jonggehandicapten recht op een uitkering. De uitkeringen van werknemers werden nu 

uit twee delen gefinancierd: de uitkering tot 70% van het minimumloon werd betaald uit het AAf en de 

rest uit het Aof. AAf en Aof hadden vanwege de samenhang één bestuur. Tenslotte werd het 

Toeslagenfonds (Tf) opgericht in 1987. Dit fonds werd niet uit de premies, maar uit een rijksbijdrage 

gefinancierd. 

Uit dit fonds werden de WW, WAO- en AAW-uitkeringen waar nodig aangevuld tot bijstandsniveau. 

De besturen van het AWf, het Aof, het AAf en de bedrijfsverenigingen stelden zelf premies vast, onder 

goedkeuring van de minister van Sociale Zaken. 

 

In 1993-1994 vond onder leiding van toenmalig PvdA-kamerlid Buurmeijer de parlementaire enquête 

over de grote stijging van het aantal WAO-uitkeringen plaats. Die enquête leidde tot een drastische 

reorganisatie van de sociale zekerheid. De Sociale Verzekeringsraad en de fondsbesturen werden 

opgeheven. De toezichttaken werden ondergebracht in het College toezicht sociale verzekeringen (Ctsv). 

Het fondsbeheer werd ondergebracht in het Tijdelijk instituut voor coördinatie en afstemming (Tica). In 

1997 werden de bedrijfsverenigingen opgeheven. Het beheer van de wachtgeldfondsen werd 

ondergebracht bij het Landelijk instituut sociale verzekeringen (Lisv), de rechtsopvolger van het Tica en 

de Federatie van Bedrijfsverenigingen (FBV). Net als het bestuur van het Tica was ook het Lisv-bestuur 

tripartiet samengesteld. Het Lisv nam het fondsbeheer over van het TICA en de bedrijfsverenigingen. 

Voor de premievaststelling wachtgeldfondsen werd het Lisv geadviseerd door de in 1997 nieuw opgerichte 

sectororganen (deze adviestaak was in de Nieuwe Organisatiewet 1997 wettelijk verankerd). 

 

In 1996 werden de ziekengeldkassen opgeheven, omdat werkgevers per 1 februari 1996 een 

loondoorbetalingsplicht van één jaar kregen bij ziekte. In 1998 werd de AAW ingetrokken en vervangen 

door twee nieuwe wetten: de Wet arbeidsongeschiktheid jonggehandicapten (Wajong) en de Wet 

arbeidsongeschiktheid zelfstandigen (WAZ). Ook de WAO werd gewijzigd: het werd mogelijk voor 

werkgevers om voor de eerste vijf jaar van de WAO eigenrisicodrager te worden. Tenslotte kwamen door 

de Wet overheidspersoneel onder de werknemersverzekeringen (WOOW), de ambtenaren onder de WAO 

te vallen. Met de tweede tranche van de WOOW die in 2001 in werking trad, vielen ambtenaren ook 

onder de WW en de ZW. De overheid had daarvoor zijn eigen wachtgeldregeling net zoals de overheid 

voor 1998 zijn eigen invaliditeitspensioenen had. 

 

De wetswijzigingen leidden tot de opheffing van het AAf, maar ook tot de vorming van een aantal nieuwe 

fondsen: de Arbeidsongeschiktheidskas (Aok) werd opgericht in 1998 en betaalde de eerste 5 jaar 

arbeidsongeschiktheid voor de publieke verzekering. De publiek verzekerde werkgever betaalde een 

individueel gedifferentieerde premie. Het Re-integratiefonds (Rf) vergoedde de kosten voor re-

integratietrajecten en voorzieningen voor arbeidsongeschikten. Dit fonds werd gefinancierd uit bijdragen 

van het Aof, Afj, Afz, AWf en het Ufo. Het Arbeidsongeschiktheidsfonds jonggehandicapten (Afj) werd 

opgericht in 1998 en betaalde de uitkeringen op grond van de Wajong. Het Arbeidsongeschiktheidsfonds 

Zelfstandigen (Afz) werd opgericht in 1998 en betaalde de uitkeringen op grond van de WAZ. In 2005 

verdwijnt het Afz weer na de intrekking van de WAZ in 2004. Het Uitvoeringsfonds voor de overheid (Ufo) 

werd tenslotte opgericht in 2001 en betaalde de WW- en ZW-uitkeringen aan overheidspersoneel. De 

WW-uitkeringen worden niet uit premies gefinancierd. Overheidsinstellingen zijn eigenrisicodrager: de 

publieke uitvoerder betaalt de WW-uitkering en verhaalt deze op de werkgever. 
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Tabel: Overzicht fondsen bij UWV en zijn voorgangers 

Fonds Opgericht Afgeschaft Wet Financiering 

Algemeen Werkloosheidsfonds (AWf) 1949  WW Premie 

Wachtgeldfondsen (later 

Sectorfondsen) 

1952  WW Premie 

Ziekengeldkassen 1952 1996 

 

ZW Premie 

Arbeidsongeschiktheidsfonds (Aof) 

 

1967  WAO, WIA Premie 

Algemeen arbeidsongeschiktheids-

fonds (AAf) 

1976 1998 AAW Rijk 

Toeslagenfonds (Tf) 

 

1987  TW Rijk 

Arbeidsongeschiktheidskas (Aok) 

 

1998 2011 WAO Premie 

Re-integratiefonds (Rf) 

 

1998 2011 REA Premie/Rijk 

Arbeidsongeschiktheidsfonds 

jonggehandicapten (Afj) 

1998  Wajong Rijk 

Arbeidsongeschiktheidsfonds 

zelfstandigen (Afz) 

1998 2006 WAZ Premie 

Uitvoeringsfonds voor de overheid (Ufo) 

 

2001  WW Premie 

Werkhervattingskas (Whk) 

 

2007  WIA (WGA) Premie 

 

Met de wet SUWI fuseerde het Lisv met de vijf uitvoeringsinstanties (Cadans, Gak, GUO, SFB en USZO) 

tot de Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV). UWV erft de taak fondsenbeheer van het 

Lisv. Anders dan het Lisv heeft UWV niet langer regelgevende bevoegdheden: die gaan over naar het 

ministerie. UWV heeft ook niet langer een bestuur waarin de sociale partners vertegenwoordigd zijn, maar 

een door de minister benoemde Raad van Bestuur. De sectororganen werden in 2002 opgeheven. 

Daarmee is in de uitvoering van de sociale verzekeringen niet langer een rol weggelegd voor de sociale 

partners. UWV raadpleegt op eigen initiatief nog wel de brancheorganisaties voor een premieadvies over 

sectorpremies. 

 

Met ingang van 2006 wordt de taak premie-inning overgeheveld van UWV naar de Belastingdienst. 

Daarmee verdwijnt ook de werkgeversadministratie en de indeling van het bedrijfs- en beroepsleven bij 

UWV. Wel gaat UWV de Polisadministratie beheren. In 2006 wordt ook de Wet werk en inkomen naar 

arbeidsvermogen (WIA) ingevoerd. De periode eigenrisicodragen WIA wordt 10 jaar. Ook wordt de Wet 

op de re-integratie arbeidsgehandicapten (Wet Rea) grotendeels ingetrokken. De wetswijzigingen leiden 

tot de oprichting van de Werkhervattingskas (Whk) in 2007, waaruit de publiek verzekerde WIA-

uitkeringen in de eerste 10 jaar worden betaald. Er verdwijnen twee fondsen: in 2011 worden zowel de 

Arbeidsongeschiktheidskas als het Re-integratiefonds opgeheven. Momenteel resteren er nog zeven 

fondsen (zie tabel). 

 

Premievaststelling en begrotingsbeleid 

 

Vanaf 1952 tot in de jaren ‘80 stelden de toenmalige fondsbeheerders (de voorlopers van UWV) de 

premies vast voor de desbetreffende sociale verzekeringen. Deze premies werden vastgesteld op basis 

van een lastendekkend beeld: geraamde uitgaven en inkomsten moeten aan elkaar gelijk zijn, rekening 

houdend met het overschot of tekort dat in een fonds aanwezig is. Dit vermogen werd door de 

fondsbeheerders beheerd: zij waren verantwoordelijk voor het verzorgen van voldoende liquiditeit 

(bijvoorbeeld de piek in mei als gevolg van de vakantie-uitkering) én voor het op verantwoorde manier 

beheren van het vermogen (het behalen van een risicoloos rendement). 

De premies behoefden de goedkeuring van de minister van SZW. Deze onthield nagenoeg altijd zijn 

goedkeuring, omdat de premies niet pasten in het gewenste koopkrachtbeeld. In de praktijk was dus het 

belang van de koopkracht altijd hoger dan het belang van een goed (=lastendekkend) fondsbeheer. 

 

In de jaren ‘80 bestond er daarnaast nog een scheiding tussen de begrotingsgefinancierde uitgaven en de 

premiegefinancierde uitgaven. Ten aanzien van de eerste categorie moesten tegenvallers worden 

gecompenseerd door ombuigingen dan wel meevallers. Ten aanzien van de tweede categorie gold dat 

tegenvallers leidden tot hogere premies het jaar daarna. 

 

In 1992 verscheen het negende rapport van de Studiegroep Begrotingsruimte. Dit rapport bepleitte een 

zogenaamde ijklijn sociale zekerheid die als een uitgavenplafond fungeert. Tegenvallers in de sociale 

zekerheid moesten binnen de sociale zekerheid worden gecompenseerd. Het hiermee gedefinieerde 

trendmatige begrotingsbeleid kreeg vorm in het eerste kabinet Kok. Vanaf toen maakte het voor de regels 

van de budgetdiscipline niet meer uit of uitgaven premie- dan wel begrotingsgefinancierd waren. 
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Daarmee werd meteen de definitie van het financieringstekort anders: ook de premie-uitgaven maakten 

onderdeel uit van dit tekort. Met betrekking tot de sociale zekerheidsuitgaven werden alle uitgaven 

voortaan bij elkaar opgeteld, zowel de premie- als de begrotingsgefinancierde uitgaven. Bij aanvang van 

de kabinetsperiode werd een meerjarenbeeld opgesteld dat maatgevend werd voor de gehele 

kabinetsperiode: de ijklijn sociale zekerheid (later de ijklijn sociale zekerheid en arbeidsmarkt).  

In de tweede plaats werden de regels voor mee- en tegenvallers verscherpt. Uitgaven en inkomsten 

werden volledig van elkaar losgekoppeld. Een uitgaventegenvaller, dat wil zeggen een overschrijding van 

de ijklijn, moest worden gecompenseerd door een even grote uitgavendaling elders: in de praktijk was dit 

bijna altijd een bezuiniging. Uitgaventegenvallers mochten dus niet meer worden gecompenseerd door 

inkomstenmeevallers. Een inkomstenmeevaller (of –tegenvaller) kwam direct ten gunste (ten laste) van 

het financieringstekort. 

 

In 1992 werd het Verdrag van Maastricht getekend. Naarmate de invoering van de euro dichterbij kwam, 

had dit ook consequenties voor het begrotingsbeleid.  

In het tiende rapport van de Studiegroep Begrotingsruimte werd gepleit voor een prominentere rol van 

het EMU-saldo als begrotingsnorm. Bovendien werd een meer vrije werking van de ‘automatische 

stabilisatoren’ bepleit, oftewel constante premies en belastingpercentages gedurende de kabinetsperiode. 

De premies werden daarmee afgestemd op het verwachte lastenbeeld aan het begin van een 

kabinetsperiode, ongeacht de werkelijke lastenontwikkeling in de jaren daarna. Het streven naar 

lastendekkende premies had daarmee geen betekenis meer.  

 

In 2006 werd de Wet financiering sociale verzekeringen (Wfsv) ingevoerd. In die wet wordt geregeld dat 

UWV niet langer de premies van het Aof, het AWf en het Ufo vaststelt. UWV houdt nog wel een adviestaak 

voor deze premies. 

Voor de eerste twee fondsen is dat een formalisering van de praktijk. Voor het Ufo is dat bijzonder, dit is 

immers een fonds dat sectoraal (overheid/ambtenaren) financiert. Ongetwijfeld speelt in de toevoeging 

van het Ufo mee, dat het Rijk in zijn verhouding tot het fonds ook zijn positie als werkgever heeft 

meegewogen. 

 

De premies voor de Sectorfondsen (Sfn) en de premie voor de Whk worden wel door UWV vastgesteld. 

Voor de premie Sfn is de goedkeuring van de minister nodig, voor de premie Whk niet. De premies van de 

Sfn en de Whk hebben een bijzondere status, omdat ze niet geschikt zijn om algemene macro-

economische en financiële politiek mee te bedrijven. Voor de Sfn geldt dat het niet redelijk zou zijn 

bepaalde sectoren te bevoordelen boven andere. Bij de Whk moet er rekening mee worden gehouden dat 

UWV niet alleen fondsbeheerder/uitvoerder is, maar ook een marktpartij in concurrentie met private 

verzekeraars. Daarom is er een evidente noodzaak voor (gemiddeld) lastendekkende premies, waarbij 

UWV zelf volledig verantwoordelijk is voor de vaststelling. UWV heeft echter zeker niet de vrije hand bij de 

vaststelling van deze premies. De premievaststelling is zowel voor de Sfn als de Whk aan strenge regels 

gebonden. UWV stelt 61 sectorpremies vast voor 67 sectorfondsen.  

 

Ontwikkeling fondsvermogens en middelenbeheer 

 

De fondsen voorzagen tot 1998 zelf in financiering van de uitkeringen. Omdat de premies lang niet altijd 

lastendekkend werden vastgesteld, leenden de fondsen waar nodig gelden en zetten gelden uit bij 

overschotten. Deze transacties waren streng gereglementeerd: het aantal instellingen waaraan geld 

mocht worden uitgeleend was beperkt tot een lijst van ‘prima partijen’ en ook waren regels gesteld over 

de termijnen voor het lenen en uitzetten van gelden. In het algemeen hield dit in dat de fondsen alleen op 

de geldmarkt en niet op de kapitaalmarkt opereerden.  

Een uitzondering vormden de wachtgeldfondsen, die vanwege hun structureel hoge reserves ook gelden 

op de kapitaalmarkt hadden belegd (obligaties). 

 

Het aantrekken van gelden was over het algemeen geen probleem. Alleen in het begin van de jaren ‘80 

ondervonden fondsen problemen om voldoende geld aan te trekken. Dat probleem verdween door een 

garantiestelling van het ministerie van Sociale Zaken. 

 

In 1998 werd de Wet geïntegreerd middelenbeheer ingevoerd. Het doel van deze wet was om 

efficiencywinst te behalen door het bundelen van het middelenbeheer van de sociale fondsen en het Rijk. 

Hierdoor ontstond volgens het ministerie van Financiën – totaal gezien – een rentevoordeel. Een 

bijkomend voordeel voor het Rijk was dat nu ook de belegde middelen van de fondsen mochten worden 

verrekend met de staatsschuld en dat de exploitatiesaldi van de fondsen meetelden in het EMU-saldo. Het 

lag niet in de bedoeling om de positie van de fondsbeheerders aan te tasten. De fondsen 

werknemersverzekeringen kregen elk een rekening-courant met het ministerie van Financiën. Voor de 

gezamenlijke wachtgeldfondsen werd één rekening courant ingericht.  

 

In 2002 – aan het eind van het kabinet Kok - bleken de vermogens van Aof en AWf fors boven het 

structurele niveau te hebben gelegen en was een vermogensoverschot van ca. 9 mld. euro ontstaan. Dat 

werd ook op het ministerie van Financiën onderkend. In het elfde rapport van de Studiegroep 

Begrotingsruimte werd ervoor gewaarschuwd dat bij handhaving van het premieniveau het overschot bij 
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beide fondsen tot circa 13 mld. zou oplopen in de kabinetsperiode 2002-2006. Tegelijkertijd voorzag de 

studiegroep problemen bij het verlagen van de premies. 

De reden hiervoor hing samen met de EMU-normen. Door hoger dan noodzakelijke premies ontstonden 

overschotten en reserves die in het EMU-saldo en de EMU-schuldquote meetelden. Het was voor 

opeenvolgende kabinetten aantrekkelijker de EMU-saldi omlaag te brengen via de premies dan via de 

loon- en inkomstenbelasting. 

 

Tot en met 2008 bleven de vermogens van de fondsen echter groeien. Eind 2008 hadden de UWV-

fondsen een gezamenlijk vermogen van bijna € 12 mld. In 2008 besloot het kabinet dat het met het oog 

op de uniformering van de premiegrondslagen wenselijk was het werknemersdeel van de WW-premie op 

nul te stellen. Oorspronkelijk lag het in de bedoeling om hierbij compenserende maatregelen te treffen (in 

de fiscale sfeer). Deze maatregelen bleven echter uit, in verband met een (tijdelijk bedoeld) 

stimuleringspakket. Het AWf (maar dus ook de totale begroting) verliest hierdoor in de periode 2009-

2013 jaarlijks ca. 2,7 mld. aan inkomsten. In combinatie met de effecten van de crisis op het WW-volume 

daalt het vermogen van het AWf pijlsnel. Eind 2013 heeft het AWf naar verwachting een negatief 

vermogen van meer dan € 8 mld. en zal ook het totale UWV-fondsvermogen meer dan € 5 mld. negatief 

zijn. 
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