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Coronacrisis 

 De Bijstellingennota is door de coronacrisis onder onzekere economische omstandigheden tot stand gekomen. Deze 

onzekerheden vinden, vooral wat betreft de ontwikkeling van de werkgelegenheid, hun weerslag in deze nota.  

 De coronacrisis heeft er ook toe geleid dat het kabinet eerder dit jaar de tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging 

Werkgelegenheid (hierna: NOW) in het leven heeft geroepen teneinde de werkgelegenheid in Nederland zoveel 

mogelijk te beschermen. De totale lasten van de NOW worden voor het jaar 2020 geraamd op € 15,4 miljard. Dit is 

het totaal van de lasten voor de NOW1, de NOW2 en de eerste tranche van de NOW3, die loopt van oktober tot en 

met december van 2020. De NOW wordt volledig door het Rijk gefinancierd. 

 Daarnaast is de Tijdelijke Overbruggingsregeling voor Flexibele Arbeidskrachten (TOFA) in de periode maart-mei 

2020 van kracht geweest. Hiermee is € 18 miljoen gemoeid. 

 Voornamelijk door de toevoeging van de NOW-regeling zijn er in 2020 historisch hoge lasten voor de UWV-fondsen 

€ 42,7 miljard (€ 26,5 miljard in 2019). 

 

Arbeidsongeschiktheid 

 De uitkeringslasten WIA zijn € 83 miljoen lager dan in de Juninota. Dit is het gevolg van een lagere gemiddelde 

jaaruitkering in 2020 dan eerder verondersteld. 

Werkloosheid 

 De uitkeringslasten aan ontslagwerkloosheid zijn € 176 miljoen lager dan in de Juninota. Dit komt doordat zowel het 

aantal uitkeringsjaren als de gemiddelde jaaruitkering naar beneden is bijgesteld. Per saldo zijn de uitkeringslasten 

WW voor 2020 met € 355 miljoen naar beneden bijgesteld, mede door een lagere voorziening voor 

faillissementsuitkeringen. 

 Gezien de uitzonderlijke situatie is in deze nota een raming opgenomen voor de WW in 2021. Deze raming is te 

vinden in box 3.1. De geraamd lasten zijn € 765 miljoen hoger dan in de Juninota 2020. 

Ziekte en zorg 

 De uitkeringen voor de Ziektewet komen € 61 miljoen hoger uit dan in de Juninota. De belangrijkste oorzaak voor 

deze bijstelling is een hogere aantal uitkeringsjaren voor zieke WW'ers en uitzendkrachten. 

Overige nieuwe taken 
 In 2020 heeft UWV een nieuwe taak erbij gekregen: de uitvoering van de compensatieregeling transitievergoeding 

bij ontslag wegens langdurige arbeidsongeschiktheid (CTLA). Voor 2020 is € 273 miljoen aan lasten geraamd. 

 

Bijstellingen 

 De verwachte totale lasten komen in 2020 uit op € 42,7 miljard. Dit is lager dan in de Juninota geraamd werd: 

€ 47,6 miljard. 

 Belangrijkste oorzaak zijn minder lasten voor de NOW-regeling. In juni werd nog € 19,8 miljard geraamd, nu € 15,4 

miljard. 
 Een andere relatief grote bijstelling is te vinden bij de WW-uitkeringslasten. Hier is sprake van een neerwaartse 

bijstelling van € 4,8 miljard naar € 4,4 miljard. 

Samenvatting 



 

Bijstellingennota 2020  3 

 

 

Coronacrisis 

De ramingen in de Bijstellingennota 2020 zijn gebaseerd op de beschikbare statistische en financiële gegevens tot en 

met juli 2020. Verder vormen de macro-economische gegevens uit de Macro Economische Verkenningen (MEV) 2021 

van het Centraal Planbureau (CPB) de uitgangspunten. Hierbij is gebruik gemaakt van de basisraming van het CPB. In 

deze basisraming krimpt de economie in 2020 met 5%, waarbij een tweede golf van het coronavirus uitblijft. 

 

In de Bijstellingennota 2020 worden de geactualiseerde cijfers voor het lopende jaar 2020 gepresenteerd en de 

bijgestelde ontwikkelingen ten opzichte van de Juninota 2020. 

 

Deze nota is tot stand gekomen tijdens de coronacrisis. Duidelijk is dat de pandemie voor Nederland ongekende 

economische effecten heeft, waarbij onbekend is hoe en wanneer de economie en arbeidsmarkt zich zullen herstellen. 

Als gevolg zijn bijna alle ramingen in de Bijstellingennota 2020 meer onzeker dan normaal. Dit geldt in hoge mate voor 

de ramingen van de WW-ontslagwerkloosheid, de WW-faillissementsuitkeringen, de Ziektewet en ook voor de NOW. 

 

Om de gevolgen van de coronacrisis voor werkgevers en werknemers te verzachten, heeft de overheid een aantal 

crisismaatregelen getroffen. De maatregelen die door UWV uitgevoerd worden, zijn:  

 De tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW); en 

 De Tijdelijke Overbruggingsregeling voor Flexibele Arbeidskrachten (TOFA). 

 

De NOW is een tijdelijke maatregel ter vervanging van de bestaande regeling Werktijdverkorting (Wtv). De maatregel 

dient als tegemoetkoming in de financiering van de loonkosten van werkgevers en is vooral bedoeld om de 

werkgelegenheid zoveel mogelijk te beschermen, waardoor ook de instroom in de WW wordt gedempt. De NOW werd 

aanvankelijk afgekondigd voor drie maanden, de periode maart tot en met mei 2020. In iets gewijzigde vorm is deze 

verlengd met vier maanden; de NOW2 loopt door tot en met september 2020. Eind augustus 2020 heeft de regering 

besloten de NOW te verlengen tot eind juni 2021. De NOW3 kent drie tranches van drie maanden, waarvan de eerste 

tranche in de periode oktober tot en met december 2020 valt. In die tranches wordt de vergoeding van de loonsom 

stapsgewijs verlaagd van 80% naar 60%. 

 

De TOFA is een tegemoetkoming aan flexibele arbeidskrachten die door de coronacrisis geen of weinig inkomsten 

hebben en ook geen recht hebben op een andere uitkering, zoals de WW of bijstand. De uitkering bedraagt € 550 bruto 

per maand voor de maanden maart tot en met mei. Vergeleken met de inschattingen vooraf is er van de regeling 

slechts beperkt gebruik gemaakt. De regeling kan inmiddels niet meer worden aangevraagd. 

 

Een ander gevolg van de coronacrisis is het achterblijven van de premie-inkomsten. Door minder economische activiteit 

vallen de loonsommen waarover premie wordt geheven lager uit. Daarnaast kan in deze crisis aan werkgevers uitstel 

van betaling van premies worden verleend. Deze premies zullen naar verwachting in een later stadium alsnog worden 

ontvangen. 

 

Sinds de Juninota 2020 zijn er twee wijzigingen op het gebied van wet- en regelgeving. De NOW3 is nog in 

voorbereiding, maar er is vooruitlopend op de inwerkingtreding al een raming voor de eerste tranche opgenomen. 

Daarnaast vindt een kleine wijziging bij de Wajong plaats. De studiemaatregelen uit de wet Vereenvoudiging Wajong 

zijn al per 1 september 2020 ingegaan in plaats van per 1 januari 2021. Zo kunnen Wajongers in de Wajong 2015 

regeling ook een uitkering krijgen als zij een opleiding volgen. Het gevolg is een opwaartse bijstelling van de instroom 

en van de uitkeringslasten in 2020. 

 

In dit hoofdstuk wordt eerst een beknopt beeld geschetst van de volumeontwikkelingen. Daarna staan de belangrijkste 

financiële ontwikkelingen van de door UWV uitgevoerde wetten en fondsen centraal. Deze ontwikkelingen hangen voor 

het grootste deel samen met het verloop van het aantal uitkeringen van de verschillende wetten. 

 
 

1.1. Volumeontwikkelingen 

In tabel 1.1 staan de aantallen uitkeringen eind 2020 per wet. Het aantal arbeidsongeschiktheidsuitkeringen is vrijwel 

gelijk aan het aantal in de Juninota. De prognose van het aantal werkloosheidsuitkeringen is met 23.000 naar boven 

bijgesteld. Hoewel het aantal aanvragen WW minimaal is gewijzigd, is het aandeel afwijzingen naar beneden bijgesteld 

op basis van realisatiecijfers. Het aantal uitkeringsjaren Ziektewet is met 4.000 naar boven bijgesteld. 

 

1. Belangrijkste ontwikkelingen 
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Tabel 1.1. Aantallen uitkeringen 

Aantallen x 1.000 

  2020 Bijstelling 

Arbeidsongeschiktheid ultimo stand 817 0 

WAO 215 0 

WIA 349 -1 

WAZ 8 0 

Wajong 244 2 

      

Werkloosheid ultimo stand 338 24 

WW 330 23 

IOW 9 1 

      

Ziekte en Zorg in uitkeringsjaren 150 3 

Ziektewet 104 4 

Wazo 42 -1 

ZEZ 4 0 

 
 

1.2. Financiële ontwikkelingen 

Per saldo zijn de uitkeringen (op transactiebasis) in totaal met € 369 miljoen (-1,7%) naar beneden bijgesteld. Bij de 

arbeidsongeschiktheidswetten valt vooral de WIA op: er wordt minder uitgekeerd dan geraamd in de Juninota (-1,3%). 

De gemiddelde uitkeringshoogte valt zowel voor de IVA als voor de WGA lager uit. 

 

Tabel 1.2. Financiële ontwikkeling uitkeringslasten* 

Bedragen x € 1 miljoen 

  2020 Bijstelling 

Arbeidsongeschiktheid 13.236 -89 

WAO 3.660 -13 

WIA 6.366 -83 

WAZ 102 0 

Wajong 3.109 8 

      

Werkloosheid 4.521 -333 

WW 4.416 -355 

IOW 106 3 

TOFA 18 18 

      

Ziekte en Zorg 3.244 47 

Ziektewet 1.903 61 

Wazo 1.267 -15 

ZEZ 75 1 

      

Toeslagen en tegemoetkomingen 402 6 

Toeslagenwet 402 6 

     

Totaal 21.422 -369 

* De cijfers zijn samengesteld op transactiebasis en zijn inclusief de tegemoetkomingen arbeidsongeschikten (zie hoofdstuk 6). 

 

 

De grootste neerwaartse bijstelling vindt plaats bij de WW (-7,4%). Bij de ontslagwerkloosheid is sprake van een lager 

aantal uitkeringsjaren en een lagere gemiddelde jaaruitkering. Bovendien zijn de faillissementsuitkeringen fors lager dan 

geraamd in de Juninota. De uitkeringen IOW zijn naar boven bijgesteld (+3,3%). In deze nota zijn voor het eerst ook 

de uitkeringen TOFA opgenomen. 
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De uitkeringslasten van de Ziektewet stijgen (+3,3%). Het aantal uitkeringsjaren is naar boven bijgesteld. Dit treedt op 

bij de vangnetgroepen zieke WW’ers, de flexwerkers, de no-risk groep, en voor ziekte in verband met zwangerschap. 

De uitkeringslasten van de Wazo dalen (-1,2%). Het aantal uitkeringsjaren voor zwangerschaps- en bevallingsverlof en 

het partnerverlof is naar beneden bijgesteld. De stijging van de toeslagen (+1,4%) is vooral het gevolg van meer 

toeslagen bij de WIA dan verwacht. 

 

In tabel 1.3 zijn naast de uitkeringslasten ook de andere lasten opgenomen. Vooral door de daling van de 

uitkeringslasten dalen de sociale lasten. De forse daling van de overige baten en lasten komt door een beduidend lagere 

raming van de lasten van de NOW2. De reden is een veel lager gerealiseerd aantal aanvragen in combinatie met een 

lager opgegeven gemiddeld omzetverlies dan verwacht. Verder zijn ten opzichte van de Juninota de uitvoeringskosten 

opwaarts bijgesteld. 

 

Tabel 1.3. Lasten per categorie 

Bedragen x € 1 miljoen 

  2020 Bijstelling 

Uitkeringslasten 21.422 -369 

Sociale lasten 3.392 -82 

Overige baten en lasten 15.820 -4.492 

Uitvoeringskosten 2.085 97 

      

Totaal 42.719 -4.847 

 

 

In tabel 1.4 staat een overzicht van de baten, lasten en vermogen per fonds. Het totaal aan vermogen in de UWV-

fondsen kent een opwaartse bijstelling ten opzichte van de Juninota van € 380 miljoen. 

 

De grote bijstellingen treden op bij het AWf. De lasten nemen af vanwege minder lasten NOW en minder 

uitkeringslasten WW. De NOW wordt gefinancierd door het Rijk. Minder lasten NOW betekent dus ook minder baten in 

de vorm van een rijksbijdrage NOW. Aangezien de lasten meer afnemen dan de baten, neemt het vermogen van het 

AWf toe en wel met € 376 miljoen. Daarnaast treden kleine bijstellingen op: de lasten bij het Aof nemen af en de baten 

bij het Whk nemen af. Daardoor neemt het vermogen van het Aof toe en neemt het vermogen van het Whk af. Als 

gevolg van de invoering van de Wet arbeidsmarkt in balans (Wab) per 1 januari 2020 zijn de sectorfondsen opgeheven. 

In lijn met de Juninota worden de sectorfondsen dit jaar nog wel getoond in tabel 1.4. 

 

UWV heeft geen invloed op de vermogensontwikkeling van het AWf en Aof. De minister van SZW stelt namelijk de 

premies voor het AWf en Aof vast, waarbij naast de omvang van de te financieren lasten ook inkomenspolitiek en de 

ontwikkeling van het EMU-saldo in overweging worden genomen. Het negatieve fondsvermogen van het AWf heeft geen 

gevolgen voor de betaling van de uitkeringen uit dit fonds. 

 

Tabel 1.4. Lasten naar fonds 

Bedragen x € 1 miljoen 

  2020   Bijstellingen 

  
Baten Lasten Vermogen   Baten Lasten Vermogen 

Aof 17.557 13.768 15.202   10 -63 73 

Whk 1.949 2.240 1.518   -68 -5 -63 

Afj* 3.641 3.641 -   3 3 - 

Sectorfondsen - - -   - - - 

AWf 24.402 22.191 -7.393   -4.418 -4.794 376 

Ufo 343 66 1.874   -3 3 -6 

Tf* 813 813 -   10 10 - 

                

Totaal 48.706 42.719 11.200   -4.467 -4.847 380 
* Het Afj en het Tf kennen geen vermogen en worden gefinancierd door de Rijksoverheid. 
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2.1. WIA 

De in- en uitstroomcijfers voor de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA) zijn naar aanleiding van de 

realisaties over de eerste zeven maanden van 2020 bijgesteld. Voor de IVA is enerzijds de instroom naar beneden 

bijgesteld. Anderzijds zijn de overgangen van de WGA naar IVA naar beneden bijgesteld. Bij de WGA zijn de 

toekenningen en beëindigingen naar boven bijgesteld als gevolg van meer verstrekte en meer beëindigde voorschotten. 

Het aantal voorschotten is toegenomen vanwege een langere claimbeoordelingstijd als gevolg van de invloed van 

corona op het medisch onderzoek. Hiermee neemt ook het aantal onterecht verstrekte voorschotten toe als achteraf 

blijkt dat er geen recht is op een WGA-uitkering. Deze meer dan gebruikelijke verstrekte en beëindigde voorschotten 

worden in de statistieken zichtbaar als meer in- en uitstroom bij de WGA. Per saldo verwacht UWV minder WGA-

uitkeringen dan eerder geraamd. 

 

Tabel 2.1. Volume WIA (inclusief eigenrisicodragers) 

Volume x 1.000 

  2020 Bijstelling 

Instroom WIA 48,3   0,9   

IVA   11,7   -0,6 

WGA   36,5   1,4 

Uitwisseling binnen WIA 11,4   0,5   

Van WGA naar IVA   11,4   0,5 

Van IVA naar WGA   0,0   0,0 

Uitstroom WIA 27,3   2,3   

IVA   13,1   0,1 

WGA   14,2   2,1 

Bestand WIA 349,4   -1,3   

IVA   138,2   -0,1 

WGA   211,2   -1,2 

 

Tabel 2.2 laat de bijstellingen bij de IVA zien. Alleen de gemiddelde jaaruitkering is naar beneden bijgesteld.  

 

Tabel 2.2. Ontwikkelingen IVA 

Uitkeringsjaren x 1.000, gemiddelde jaaruitkering in € en bedragen x € 1 miljoen 

  2020 Bijstelling 

Niet-herleide uitkeringsjaren 134,4 0,0 

Herleidingsfactor (%) 100,0 0,0 

Herleide uitkeringsjaren 134,4 0,0 

      

Gemiddelde jaaruitkering 23.677 -347,2 

      

Uitkeringen op kasbasis 3.182 -47,5 

Mutatie verplichtingen 24 -1,0 

Dotatie voorzieningen 1 0,0 

Uitkeringen op transactiebasis 3.207 -48,5 

 
Tabel 2.3 toont de bijstellingen voor de WGA-uitkeringen. Het aantal herleide uitkeringsjaren en de gemiddelde 

jaaruitkering zijn naar beneden bijgesteld. Voor de eigenrisicodragers blijft het uitkeringsbedrag nagenoeg onveranderd.  
 
  

2. Arbeidsongeschiktheid 
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Tabel 2.3. Ontwikkelingen WGA* 

Uitkeringsjaren x 1.000, gemiddelde jaaruitkering in € en bedragen x € 1 miljoen 

  2020 Bijstelling 

Niet-herleide uitkeringsjaren 200,7   -0,6  

Herleidingsfactor (%) 78,5   0,0   

Herleide uitkeringsjaren 157,6   -0,5   

          

Gemiddelde jaaruitkering 21.433   -140,5   

          

Uitkeringen op kasbasis 3.377   -32,9   

UWV-fondsen   3.045   -34,8 

Eigenrisicodragers   333   1,8 

Mutatie verplichtingen 12   0,6   

UWV-fondsen   12   0,6 

Eigenrisicodragers**   -   - 

Dotatie voorzieningen 4   -0,2   

UWV-fondsen   4   -0,2 

Eigenrisicodragers**   -   - 

Uitkeringen op transactiebasis 3.393   -32,5   

UWV-fondsen   3.061   -34,4 

Eigenrisicodragers   333   1,8 

*  De uitkeringen voor eigenrisicodragers zijn berekend op basis van vaststellingsgegevens (recht, hoogte en duur van de uitkering). De vermelde 

 uitkeringsjaren en bedragen betreffen om die reden voor alle jaren schattingen. 

**  Voor de eigenrisicodragers zijn geen verplichtingen bekend. De mutaties hierin worden nihil verondersteld. 

 
Tabel 2.4 toont de bijstellingen per fonds voor het aantal uitkeringsjaren en de hoogte van de gemiddelde jaaruitkering. 
 

Tabel 2.4. Uitkeringsjaren en jaaruitkering WIA naar fonds 

Uitkeringsjaren x 1.000 en gemiddelde jaaruitkering in € 

  2020 Bijstelling 

Herleide uitkeringsjaren 292,0   -0,5   

Aof   224,1   0,0 

Whk   54,1   -0,8 

Sectorfondsen   -   - 

Ufo   -   - 

Eigenrisicodragers   13,8   0,2 

          

Gemiddelde jaaruitkering 22.466   -233,9   

Aof   22.638   -245,7 

Whk   21.314   -197,4 

Sectorfondsen   -   - 

Ufo   -   - 

Eigenrisicodragers   24.205   -281,2 
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2.2. Wajong 

De raming van de instroom is met 1.300 naar boven bijgesteld. Vanaf 1 september 2020 kunnen Wajongers in de 

Wajong 2015 regeling ook een uitkering krijgen als zij een opleiding volgen. Deze wijziging is het gevolg van de wet 

Vereenvoudiging Wajong. In de Juninota werd nog verondersteld dat deze wijziging per 1 januari 2021 in zou gaan. 

Door de vervroeging van deze ingangsdatum naar 1 september 2020 verschuift een deel van de instroom van 2021 

naar 2020. De uitkeringslasten zijn met name hierdoor naar boven bijgesteld. 

 

Tabel 2.5. Ontwikkelingen Wajong 

Volume en uitkeringsjaren x 1.000, gemiddelde jaaruitkering in € en bedragen x € 1 miljoen 

  2020 Bijstelling 

Instroom  7,6 1,3 

Uitstroom 7,4 -0,3 

Bestand 244,4 1,5 

      

Niet-herleide uitkeringsjaren 215,4 0,6 

Herleidingsfactor (%) 96,0 0,3 

Herleide uitkeringsjaren 206,8 1,2 

      

Gemiddelde jaaruitkering 14.668 -48 

      

Uitkeringen op kasbasis 3.033 8 

Mutatie verplichtingen 4 -1 

Dotatie voorzieningen 4 0 

Uitkeringen op transactiebasis 3.041 7 

 

 

 

2.3. WAO 

De verwachte herleide uitkeringsjaren van de WAO zijn licht naar boven bijgesteld en de gemiddelde jaaruitkering is 

licht naar beneden bijgesteld. Per saldo levert dit € 13 miljoen minder uitkeringslasten op. 

 

Tabel 2.6. Ontwikkelingen WAO 

Volume en uitkeringsjaren x 1.000, gemiddelde jaaruitkering in € en bedragen x € 1 miljoen 

  2020 Bijstelling 

Instroom  0,6 0,1 

Uitstroom 22,0 -0,1 

Bestand 215,1 0,1 

      

Niet-herleide uitkeringsjaren 216,0 -0,1 

Herleidingsfactor (%) 85,9 0,2 

Herleide uitkeringsjaren 185,6 0,2 

      

Gemiddelde jaaruitkering 19.473 -93 

      

Uitkeringen op kasbasis 3.614 -13 

Mutatie verplichtingen -12 0 

Dotatie voorzieningen 2 0 

Uitkeringen op transactiebasis 3.603 -13 
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2.4. WAZ 

De verwachte in- en uitstroom zijn ongewijzigd. 
 

Tabel 2.7. Ontwikkelingen WAZ 

Volume en uitkeringsjaren x 1.000, gemiddelde jaaruitkering in € en bedragen x € 1 miljoen 

  2020 Bijstelling 

Instroom  0,0 0,0 

Uitstroom 1,4 0,0 

Bestand 8,4 0,0 

      

Niet-herleide uitkeringsjaren 8,2 0,0 

Herleidingsfactor (%) 83,4 0,1 

Herleide uitkeringsjaren 6,8 0,0 

      

Gemiddelde jaaruitkering 14.551 -43 

      

Uitkeringen op kasbasis 99 0 

Mutatie verplichtingen -1 0 

Dotatie voorzieningen 0 0 

Uitkeringen op transactiebasis 99 0 
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3.1. WW 

De volumeraming voor 2020 is gebaseerd op de werkloze beroepsbevolking volgens de MEV1. Ten opzichte van de 

Juninota is het aantal aanvragen minimaal gewijzigd. Daarentegen is het aandeel afwijzingen naar beneden bijgesteld 

op basis van realisatiecijfers. Zo is de verwachting dat 26,0% van de beslissingen zou worden afgewezen bijgesteld naar 

23,6%. Hierdoor is de verwachte instroom 20.100 hoger, wat resulteert in een hoger bestand aan het einde van het 

jaar.  

 

Desalniettemin daalt het gemiddeld bestand. Dit komt doordat de verdeling van de instroom en de uitstroom over de 

maanden is aangepast. Zo werd bij de Juninota verwacht dat het bestand zou stijgen tot augustus en daarna een lichte 

daling zou volgen. Deze stijging is echter onder andere door de NOW uitgebleven en wordt verwacht in het vierde 

kwartaal van 2020. Per saldo zorgt dit voor een bijstelling naar beneden van het gemiddeld bestand met 4.400 en een 

even grote bijstelling van het aantal uitkeringsjaren. 

 

Tabel 3.1. Ontwikkelingen WW* 

Volume en uitkeringsjaren x 1.000, gemiddelde jaaruitkering in € en bedragen x € 1 miljoen 

  2020 Bijstelling 

Instroom  521,3   20,1   

Uitstroom 415,1   -3,1   

Bestand 329,7   23,2   

          

Gemiddeld bestand 285,1   -4,4   

Omrekeningsfactor 80,2   -0,3   

Uitkeringsjaren 228,6   -4,4   

          

Gemiddelde jaaruitkering 18.991   -398   

          

Uitkeringen op kasbasis 4.113   -173   

Ontslagwerkloosheid   4.341   -176 

Verhaal op uitkeringen   -235   14 

Overig   7   -11 

Mutatie verplichtingen 144   -43   

Dotatie voorzieningen 158   -139   

Uitkeringen op transactiebasis  4.416   -355   

 

 

De gemiddelde jaaruitkering wordt € 398 lager geraamd. Uit gerealiseerde cijfers tot en met juli blijkt dat de 

gemiddelde jaaruitkering lager is dan dat op basis van onder andere de indexatie werd geraamd. Dit komt doordat 

relatief veel jongeren (met een flexibel dienstverband) als gevolg van de coronacrisis de WW zijn ingestroomd. Deze 

groep had gemiddeld een lager loon en heeft daardoor ook een lagere WW-uitkering dan de populatie in de WW vóór de 

coronacrisis. Hierdoor wordt ook voor de resterende maanden een lagere gemiddelde jaaruitkering verwacht. Tabel 3.2 

laat zien dat dit voornamelijk van toepassing is op de WW-uitkeringen die door het AWf worden gefinancierd.  

 

Vanwege een lager aantal uitkeringsjaren en een lagere gemiddelde jaaruitkering, dalen de uitkeringslasten 

ontslagwerkloosheid met € 176 miljoen op kasbasis. De mutatie verplichtingen zijn naar beneden bijgesteld als gevolg 

van lager geraamde uitkeringslasten aan ontslagwerkloosheid en een lagere reservering voor vakantietoeslag. De 

dotatie voorzieningen vallen lager uit als gevolg van lager geraamde faillissementsuitkeringen. Per saldo zijn de 

uitkeringen op transactiebasis met € 355 miljoen naar beneden bijgesteld. 

 

 

 

 

 

                                                 
1 Zie CPB (september 2020). MEV. Den Haag 

3. Werkloosheid 
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Tabel 3.2 toont dat de neerwaartse bijstelling van het aantal uitkeringsjaren bij beide WW-fondsen optreedt. Ook de 

gemiddelde jaaruitkering is bij beide WW-fondsen neerwaarts bijgesteld. 
 
 

Tabel 3.2. Uitkeringsjaren en jaaruitkering WW naar fonds 

Uitkeringsjaren x 1.000 en gemiddelde jaaruitkering in € 

  2020 Bijstelling 

Uitkeringsjaren 228,6   -4,4   

AWf   218,5   -3,8 

Ufo   10,1   -0,6 

          

Gemiddelde jaaruitkering 18.991   -398   

AWf   18.764   -402 

Ufo   23.876   -142 

 

 

Box 3.1. Ontwikkelingen WW 2021 

De onzekerheden veroorzaakt door de coronacrisis houden aan. Veel van de inzichten rond de ontwikkelingen in de WW zijn sinds 

de Juninota gewijzigd. Om een actueel inzicht te geven in de verwachte volumeontwikkeling en de uitkeringslasten voor de WW 

in 2021, is bij uitzondering tevens de raming voor 2021 opgenomen in de Bijstellingennota. Waar bij de Juninota als eindpunt van 

2021 het macro-economisch kader conform scenario II van het CPB2 werd gehanteerd, is hier de basis voor de volumeraming de 

MEV. Ook zijn er meer gegevens over de NOW en het (mogelijke) effect van deze regeling op de werkloosheid bekend dan bij de 

Juninota. In combinatie met extra maanden aan realisatiecijfers evenals een bijgestelde raming van WW-ontwikkelingen voor 

2020, leidt deze informatie tot andere inzichten voor 2021. Zo is de verwachte werkloze beroepsbevolking voor 2021 beduidend 

hoger en zorgt de NOW onder andere voor uitstel van werkloosheid van 2020 naar 2021. De tabel hieronder toont de bijstelling 

voor 2021. 

 

Volume en uitkeringsjaren x 1.000, gemiddelde jaaruitkering in € en bedragen x € 1 miljoen 

  2021 Bijstelling 

Instroom  569,2   86,0   

Uitstroom 481,1   20,7   

Bestand 417,8   88,5   

          

Gemiddeld bestand 385,8   65,0   

Omrekeningsfactor 81,3   -0,4   

Uitkeringsjaren 313,5   51,5   

          

Gemiddelde jaaruitkering 19.211   -771   

         

Uitkeringen op kasbasis 5.775   761   

Ontslagwerkloosheid   6.023   365 

Verhaal op uitkeringen   -253   -24 

Overig   6   -3 

Mutatie verplichtingen 182   136   

Dotatie voorzieningen 217   -132   

Uitkeringen op transactiebasis  6.174   765   

 

De instroom voor 2021 wordt fors hoger geraamd, waardoor het gemiddeld bestand en het aantal uitkeringsjaren ook 
beduidend hoger uitvallen. Daarentegen wordt de gemiddelde jaaruitkering naar beneden bijgesteld op basis van een 
lager geraamde gemiddelde jaaruitkering in 2020 en een lagere verwachte indexatie voor 2021. Per saldo stijgt het 
uitkeringsbedrag aan ontslagwerkloosheid met € 788 miljoen. De enerzijds hogere mutatie verplichtingen als gevolg 
van een grotere stijging van de uitkeringslasten en anderzijds lagere dotatie voorzieningen wegens lager geraamde 
faillissementsuitkeringen, zorgen voor een opwaartse bijstelling van de uitkeringen op transactiebasis van € 765 
miljoen. Deze raming is gebaseerd op een aantal aannames wat betreft de toekomstige maatschappelijke en 
economische situatie en bevat onzekerheden. Zo wordt verondersteld dat er geen ‘tweede golf’ en eventuele lockdown 
komt, maar wordt uitgegaan van herstelgroei van het bbp van ruim 3% in 2021 conform de MEV. Onzeker is het effect 
van de NOW3 op de werkloze beroepsbevolking en de situatie na afloop van deze regeling 

 

                                                 
2 Zie CPB (maart. 2020) Scenario’s coronacrisis. Den Haag. 
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3.2. IOW 

Ten opzichte van de Juninota 2020 zijn de instroom en het aantal lopende uitkeringen achtereenvolgens met 400 en 

500 naar boven bijgesteld. De opwaartse bijstelling voor de uitkeringsjaren volgt de bijstelling voor het bestand.  

Per saldo resulteert dit tot een opwaartse bijstelling van de uitkeringen op kasbasis met € 3 miljoen. 

 

Tabel 3.4. Ontwikkelingen IOW 

Volume en uitkeringsjaren x 1.000, gemiddelde jaaruitkering in € en bedragen x € 1 miljoen. 

  2020 Bijstelling 

Instroom  6,3 0,4 

Uitstroom 7,2 -0,1 

Bestand 8,8 0,5 

      

Uitkeringsjaren 8,3 0,3 

      

Gemiddelde jaaruitkering 12.486 -95 

      

Uitkeringen op kasbasis 104 3 

Mutatie verplichtingen 2 0 

Dotatie voorzieningen -    -    

Uitkeringen op transactiebasis  106 3 

 

 

3.3. TOFA 

Deze paragraaf is nieuw ten opzichte van de Juninota 2020. Reden is dat deze Bijstellingennota ook het 

uitkeringsbedrag voor de Tijdelijke Overbruggingsregeling voor Flexibele Arbeidskrachten (TOFA) is opgenomen. De 

TOFA is in de periode maart-mei 2020 van kracht geweest. In de Juninota was voor de TOFA nog geen bedrag 

opgenomen omdat toen nog niet duidelijk was of deze regeling van kracht zou worden. 

 

Tabel 3.5. Ontwikkelingen TOFA 

Bedragen x € 1 miljoen. 

  2020 Bijstelling 

Uitkeringen op kasbasis 18 18 

Mutatie verplichtingen 0 0 

Dotatie voorzieningen 0 0 

Uitkeringen op transactiebasis  18 18 
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4.1. Vangnet Ziektewet 

De uitkeringen voor de Ziektewet komen € 61 miljoen hoger uit dan in de Juninota. De belangrijkste oorzaak voor deze 

bijstelling is dat op totaalniveau de uitkeringsjaren naar boven zijn bijgesteld.  

 

Vanaf het begin 2020 lopen de uitkeringsjaren van de zieke WW’ers al licht op. Vanaf mei 2020 zien we een versnelling 

van deze stijging. UWV verwacht dat deze stijging de komende maanden doorzet. Gevolg is een opwaartse bijstelling 

van de geraamde uitkeringsjaren ten opzichte van de Juninota. 

 

Voor de flexwerkers, bestaande uit uitzendkrachten, eindedienstverbanders en een groep flex-overig, en de groep met 

een no-riskpolis is in de Juninota ervan uitgegaan dat de verslechterde economische situatie snel zou doorwerken in de 

uitkeringsjaren. De verwachting was dat het aantal uitkeringsjaren zal dalen maar dit treedt later op dan eerder 

voorzien in de Juninota. Zodoende is de verwachting naar boven bijgesteld. 

 

Ook de realisatie van de vangnetgroep ziekte in verband met zwangerschap is hoger dan er eerder werd voorzien. 

Daarom is de raming van de uitkeringsjaren naar boven bijgesteld.  

 

Tabel 4.1  Ontwikkelingen Ziektewet* 

Uitkeringsjaren x 1.000, gemiddelde jaaruitkering in € en bedragen x € 1 miljoen 

  2020 Bijstelling 

Uitkeringsjaren 104,4   3,9   

Uitzendkrachten   11,1   1,3 

Eindedienstverbanders**   25,7   0,0 

Zieke WW'ers   31,7   1,4 

Ziekte bij zwangerschap   21,2   0,4 

No-risk   13,4   0,7 

Vrijwillig verzekerden   1,2   0,0 

          

Gemiddelde jaaruitkering 18.127   -99   

Uitzendkrachten   15.661   -155 

Eindedienstverbanders**   16.673   -27 

Zieke WW'ers   18.608   -142 

Ziekte bij zwangerschap   22.011   56 

No-risk   14.868   -142 

Vrijwillig verzekerden   23.489   -19 

          

Uitkeringen op kasbasis 1.892   60   

Mutatie verplichtingen 5   3   

Dotatie voorzieningen 6   -2   

Uitkeringen op transactiebasis  1.903   61   

* De tabel bevat Ziektewetuitkeringen die UWV betaalt. 

** De vangnetgroep eindedienstverbanders omvat zowel de groep flex – eindedienstverbanders als de groep flex – overig. 

 
 
In tabel 4.2 zijn de uitkeringsjaren en gemiddelde jaaruitkeringen Ziektewet naar fonds opgenomen. Bij alle fondsen is 
er sprake van een opwaartse bijstelling van de uitkeringsjaren. Bij de meeste fondsen is de gemiddelde jaaruitkering 
lager in vergelijking met de Juninota.  

 

 

4. Ziekte en zorg 
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Tabel 4.2  Uitkeringsjaren en jaaruitkering Ziektewet naar fonds 

Uitkeringsjaren x 1.000 en gemiddelde jaaruitkering in € 

  2020 Bijstelling 

Uitkeringsjaren 104,4   3,9   

AWf   30,8   1,4 

Sectorfondsen   -   - 

Ufo   0,9   0,0 

Aof   35,9   1,1 

Whk   36,8   1,3 

          

Gemiddelde jaaruitkering 18.127   -99   

AWf   18.472   -146 

Sectorfondsen   -   - 

Ufo   23.239   22 

Aof   19.504   -67 

Whk   16.368   -89 

 

 

4.2. Wazo 

Deze paragraaf schetst de ontwikkeling van het arbeid- en zorgverlof. De uitkeringslasten zijn met € 15 miljoen naar 
beneden bijgesteld door minder uitkeringsjaren voor de zwangerschaps- en bevallingsverlof en het partnerverlof dan 
geraamd in de Juninota.  

 

Tabel 4.3  Ontwikkelingen Wazo* 

Uitkeringsjaren x 1.000, gemiddelde jaaruitkering in € en bedragen x € 1 miljoen 

  2020 Bijstelling 

Uitkeringsjaren 42,1 -0,6 

      

Gemiddelde jaaruitkering 29.982 88 

      

Uitkeringen op kasbasis 1.261 -15 

Mutatie verplichtingen 5 0 

Dotatie voorzieningen 0 0 

Uitkeringen op transactiebasis  1.267 -15 

* Exclusief ZEZ. 

 

 

Op basis van de eerste realisaties over juli en augustus is de gemiddelde jaaruitkering van het partnerverlof naar boven 

bijgesteld. 

 
 

Tabel 4.4  Uitkeringsjaren en jaaruitkering Wazo naar zwangerschap-, adoptie en partnerverlof 

Uitkeringsjaren x 1.000 en gemiddelde jaaruitkering in € 

  2020 Bijstelling 

Uitkeringsjaren 42,1   -0,6   

zwangerschaps- en bevallingsverlof*   39,9   -0,4 

partnerverlof   2,2   -0,2 

          

Gemiddelde jaaruitkering 29.982   88   

zwangerschaps- en bevallingsverlof*   29.982   -84 

partnerverlof   30.000   3.000 

 

 

De raming van de regeling ZEZ (Zelfstandig en Zwanger) binnen de Wazo is licht naar boven bijgesteld door een hogere 

gemiddelde jaaruitkering. 
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Tabel 4.5  Ontwikkelingen ZEZ 

Uitkeringsjaren x 1.000, gemiddelde jaaruitkering in € en bedragen x € 1 miljoen 

  2020 Bijstelling 

Uitkeringsjaren 3,8   0,0   

          

Gemiddelde jaaruitkering 19.435   176   

          

Uitkeringen op kasbasis 75   1   

Uitkeringen ZEZ   75   1 

Ministeriële regeling Compensatie ZEZ    0   0 

Mutatie verplichtingen 0   0   

Dotatie voorzieningen 0   0   

Uitkeringen op transactiebasis  75   1   
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De raming van de programmakosten re-integratie zijn met € 2 miljoen naar boven bijgesteld ten opzichte van de 
raming in de Juninota 2020. Binnen de programmakosten zijn de Ziektewetuitkeringen met € 11 miljoen naar boven 
bijgesteld en de kosten van de overige re-integratiemiddelen met € 9 miljoen naar beneden. Een uitleg over de 
ontwikkeling bij de Ziektewet is te vinden in hoofdstuk 4.  
 

De verstrekking van het aantal voorzieningen is door de coronacrisis voor alle drie de domeinen (onderwijs, werk, leef) 
lager dan voorzien werd bij de Juninota. Dit heeft geleid tot een neerwaartse bijstelling van de kosten: € 1 miljoen bij de 
onderwijsvoorzieningen, € 3 miljoen bij de werkvoorzieningen en € 1 miljoen bij de leefvoorzieningen. In de raming is 
rekening gehouden met een gedeeltelijke inhaalslag in de laatste maanden van 2020 vanwege uitstel van de vraag naar 
voorzieningen door de coronacrisis. 
 
De inkoop re-integratie is eveneens naar beneden bijgesteld, met € 4 miljoen. Ook hier is de coronacrisis de 
belangrijkste oorzaak. De kosten zijn lager ingeschat dan bij de Juninota, hoewel de inkoop nauwelijks lager is dan 
normaal. De lagere kosten worden veroorzaakt door een vertraging in de betaling van vergoedingen door UWV aan re-
integratiebedrijven bij beëindiging van trajecten. De hoogte van de vergoeding bij beëindiging is afhankelijk van het 
succesvol beëindigen van trajecten. Vanwege de coronacrisis hebben re-integratiebedrijven meer tijd gekregen om deze 
prestaties te leveren. Kosten vallen hierdoor gemiddeld later dan normaal het geval is en een deel van de kosten die 

normaal gesproken in 2020 zouden vallen, valt hierdoor mogelijk pas in 2021. 
 
 

Tabel 5.1. Overzicht programmakosten re-integratie 

Bedragen x € 1 miljoen 

  2020 Bijstelling 

Uitkeringslasten     

Ziektewetuitkeringen 202 11 

Overig     

Voorzieningen     

Onderwijs 23 -1 

Werk 78 -3 

Leef 10 -1 

Subsidie aan instellingen 13 0 

Inkoop arbeidsbemiddeling AG 86 -4 

Ziektewet-Arbo-interventies 2 0 

Scholingsbudget 9 0 

Scholingsvoucher -1 0 

Programmakosten overig 1 0 

      

Totale Programmakosten 423 2 

 
  

5. Re-integratie 
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6.1. Toeslagenwet 

In tabel 6.1 zijn de ontwikkelingen in de Toeslagenwet opgenomen. De uitkeringsjaren en bedragen bij de Toeslagenwet 

kunnen fors fluctueren van maand op maand. In tabel 6.1 is zichtbaar dat de totale bijstelling voor 2020 beperkt is 

maar dat de onderliggende bijstellingen per wet in veel gevallen relatief groot zijn. 

 

Op totaal niveau zijn de uitkeringen op transactiebasis met € 6 miljoen opwaarts bijgesteld. Het meest opmerkelijk zijn 

de ontwikkelingen bij de WIA, WW en IOW. Bij de WIA zijn de uitkeringen € 5 miljoen opwaarts bijgesteld, de 

uitkeringsjaren zijn met 3,9% naar boven bijgesteld. Voor de WW geldt dat het aantal uitkeringsjaren met 46,3% fors 

naar boven is bijgesteld en de gemiddelde toeslag met 31,2% fors naar beneden is gesteld, hierdoor is de WW met 

€ 2 miljoen naar boven bijgesteld. De IOW is € 2 miljoen neerwaarts bijgesteld. Het aantal uitkeringsjaren is met 36,4% 

naar beneden bijgesteld waardoor het bedrag aan toeslag IOW 32,4% omlaag is bijgesteld. Oorzaak is dat bij de WW 

en IOW de populaties zich relatief snel verversen, waardoor de samenstelling van deze populaties relatief snel kan 

wijzigen. De kans op forse bijstellingen is daardoor veel groter bij de WW en IOW, dan bij populaties die veel stabieler 

zijn zoals die van de arbeidsongeschiktheidswetten.  

 

De wijzigingen in de uitkeringen per wet zijn te zien in tabel 7.7 in paragraaf 7.6. 

 

Tabel 6.1. Ontwikkelingen Toeslagenwet 

Uitkeringsjaren x 1.000, gemiddelde jaaruitkering in € en bedragen x € 1 miljoen 

  2020 Bijstelling 

Uitkeringsjaren 121,7   11,2   

WAO   20,8   0,5 

WIA   42,7   1,6 

WAZ   0,7   0,0 

Wajong   17,2   0,1 

WW   29,8   9,4 

Ziektewet   9,6   0,1 

IOW   1,0   -0,6 

          

Gemiddelde toeslag 3.251   -293   

WAO   4.790   -66 

WIA   3.760   -32 

WAZ   4.890   -295 

Wajong   2.006   -78 

WW   2.158   -934 

Ziektewet   3.053   -31 

IOW   4.243   249 

          

Uitkeringen op kasbasis 396   4   

Mutatie verplichtingen 2   1   

Dotatie voorzieningen 5   0   

Uitkeringen op transactiebasis 402   6   

 

 

 
  

6. Toeslagen en tegemoetkomingen 
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6.2. Tegemoetkomingen arbeidsongeschikten 

De raming Tegemoetkomingen is vrijwel onveranderd gebleven ten opzichte van de Juninota. 

 

 

Tabel 6.2. Ontwikkelingen Tegemoetkoming arbeidsongeschikten 

Volume x 1.000 en bedragen x € 1 miljoen 

  2020 Bijstelling 

Aantal Tegemoetkomingen 780   0   

WAO   199   0 

WIA   341   -1 

WAZ   7   0 

Wajong   233   1 

          

Uitkeringen op kasbasis 225   0   

Mutatie verplichtingen 0   0   

Dotatie voorzieningen 0   0   

Uitkeringen op transactiebasis 225   0   
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7.1. Aof 

Ten opzichte van de Juninota zijn de premiebaten licht opwaarts bijgesteld. De totale lasten zijn met € 63 miljoen 

neerwaarts bijgesteld. 
 
De neerwaartse bijstelling van de uitkeringslasten bedraagt € 62 miljoen. De belangrijkste mutaties hierin zijn de lagere 
uitkeringslasten bij de WAO (- € 13 miljoen), IVA (- € 49 miljoen) en Wazo (- € 14 miljoen) en hogere uitkeringslasten 
bij de Ziektewet (€ 20 miljoen). Het totaal aan sociale lasten is in de eerste zeven maanden lager uitgevallen dan 
geraamd bij de Juninota en zijn hierom extra neerwaarts bijgesteld. De bijstelling aan sociale lasten bedraagt € 46 
miljoen.  
 
Het deel van de compensatieregeling transitievergoeding dat ten laste komt van het Aof is met € 54 miljoen naar boven 
bijgesteld. Hiertegenover staat een neerwaartse bijstelling bij het Awf van € 74 miljoen (zie paragraaf 7.4). Voor de 
Juninota gingen we ervan uit dat de startdatum voor de nieuwe gevallen op 1 april 2020 lag. De startdatum ligt echter 
op 1 januari 2020 waardoor de lasten hoger liggen. 

 

Tabel 7.1. Financieel overzicht Aof 

Bedragen x € 1 miljoen 

  2020 Bijstelling 

Baten         

Premiebaten 17.474   9   

Rijksbijdrage Wazo-ZEZ 83   1   

          

Totale baten 17.557   10   

          

Lasten         

Uitkeringslasten 10.859   -62   

Sociale lasten 1.901   -46   

Overige baten en lasten 283   49   

Compensatieregeling 
transitievergoeding 

  273   54 

Re-integratielasten   42   -1 

Rentebaten   0   0 

Rentelasten   0   0 

Onderlinge fondsbijdrage   0   0 

Verhaal   -35   -5 

Boetes   -2   1 

Diversen   5   0 

Uitvoeringskosten 725   -4   

          

Totale lasten 13.768   -63   

          

Saldo 3.789   73   

          

Vermogenspositie         

Vermogen 15.202   73   

 

7. Fondsen 
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7.2. Whk 

Sinds 2017 bestaat de Werkhervattingskas (Whk) uit 2 delen. Uit het ene deel worden de reguliere WGA- en 

Ziektewetuitkeringen gefinancierd. Uit het andere deel van de Whk worden de staartuitkeringen WGA betaald. Dit zijn 

de WGA-uitkeringen die werkgevers achterlaten als ze eigenrisicodrager worden. 

 

De neerwaartse bijstelling van de loonsomraming levert een neerwaartse bijstelling van € 60 miljoen van de 

premiebaten op. De opwaartse bijstelling van de uitkeringslasten van € 14 miljoen is het saldo van minder WGA- en 

meer Ziektewet-uitkeringslasten. 

 

Tabel 7.2. Financieel overzicht reguliere uitkeringen Whk 

Bedragen x € 1 miljoen 

  2020 Bijstellingen 

Baten         

Premiebaten 1.917   -60   

          

Totale baten 1.917   -60   

          

Lasten         

Uitkeringslasten 1.560   14   

Sociale lasten 284   2   

Overige baten en lasten 9   -1   

Re-integratielasten   23   -1 

Rentebaten   0   0 

Rentelasten   0   0 

Verhaal   -15   0 

Boetes   -1   0 

Diversen   1   0 

Uitvoeringskosten 133   9   

          

Totale lasten 1.985   24   

          

Saldo -68   -84   

          

Vermogenspositie         

Vermogen 841   -84   

 

 

Door de neerwaartse bijstelling van de loonsomraming zijn de premiebaten die naar verwachting worden toegevoegd 

aan het staartlastvermogen naar beneden bijgesteld ten opzichte van de Juninota. Ook de staartuitkeringen WGA zijn 

op basis van zeven maanden realisatie naar beneden bijgesteld. 
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Tabel 7.3. Financieel overzicht staartlasten Whk 

Bedragen x € 1 miljoen 

  2020 Bijstelling 

Baten         

Premiebaten 32   -8   

          

Totale baten 32   -8   

          

Lasten         

Uitkeringslasten 205   -24   

Sociale lasten 37   -4   

Overige baten en lasten 2   0   

Uitvoeringskosten 11   0   

          

Totale lasten 255   -28   

          

Saldo -223   21   

          

Vermogenspositie         

Vermogen 677   21   
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7.3. Afj 

De raming van de totale lasten is met € 3 miljoen naar boven bijgesteld. De financiering geschiedt via een rijksbijdrage.  

 

De opwaartse bijstelling vindt vooral plaats bij de uitkeringslasten. Deze bijstelling wordt met name veroorzaakt doordat 

per 1 september 2020 studeren geen uitsluitingsgrond meer vormt voor een Wajong 2015 uitkering. Dit is een gevolg 

van de wet Vereenvoudiging Wajong. In de Juninota werd er nog rekening mee gehouden dat deze maatregel per 1 

januari 2021 zou gaan gelden. 

 

Tabel 7.4. Financieel overzicht Afj 

Bedragen x € 1 miljoen 

  2020 Bijstelling 

Baten         

Rijksbijdrage 3.641   3   

          

Totale baten 3.641   3   

          

Lasten         

Uitkeringslasten 3.041   7   

Sociale lasten* 204   1   

Overige baten en lasten 114   -3   

Re-integratielasten   86   -5 

ESF-subsidie   0   0 

Onderwijsvoorzieningen   23   -1 

Leefvoorzieningen   10   -1 

Rentebaten   0   0 

Rentelasten   0   0 

Verhaal   -4   3 

Boetes   -1   0 

Diversen   0   0 

Uitvoeringskosten 283   -3   

Wajong   153   5 

Re-integratie Wajong   107   -8 

Beoordeling gemeentelijke doelgroep   20   0 

Onderwijsvoorzieningen   2   0 

Leefvoorzieningen   1   0 

          

Totale lasten 3.641   3   

          

Saldo 0   0   

*Betreft uitsluitend Zvw. 
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7.4. AWf 

Ten opzichte van de Juninota is de rijksbijdrage met € 4,5 miljard naar beneden bijgesteld. De bijstelling komt vooral 

door een beduidend lagere raming van de lasten van de NOW2. Een veel lager gerealiseerd aantal aanvragen in 

combinatie met een lager opgegeven gemiddeld omzetverlies dan verwacht is de reden hiervoor. Het opgenomen 

bedrag voor NOW bestaat uit geraamde lasten voor NOW1, NOW2 en het eerste tijdvak van NOW33. 

 

De neerwaartse bijstelling van de totale uitkeringslasten bedraagt € 313 miljoen. Hierin zijn de WW-uitkeringslasten met 

€ 353 miljoen neerwaarts bijgesteld. De Ziektewet-uitkeringslasten zijn met € 22 miljoen opwaarts bijgesteld. 

Daarnaast is nu ook het uitkeringsbedrag voor de TOFA van € 18 miljoen opgenomen. In de Juninota was voor de TOFA 

geen bedrag opgenomen omdat toen nog niet duidelijk was of de regeling van kracht zou worden en de mate van 

gebruik was nog onbekend. De sociale lasten dalen mee met de uitkeringslasten. Voor de Juninota gingen we voor de 

Compensatieregeling transitievergoeding ervan uit dat de einddatum voor de terugwerkende kracht op 1 april 2020 lag. 

De einddatum ligt echter op 31 december 2019 waardoor er in 2020 geen lasten meer zijn voor de terugwerkende 

kracht Compensatieregeling. De uitvoeringskosten stijgen ten opzichte van de Juninota met € 91 miljoen. 

 

Per saldo resulteren de bijstellingen in een opwaartse bijstelling van het vermogen met € 376 miljoen. 

 

Tabel 7.5. Financieel overzicht AWf 

Bedragen x € 1 miljoen 

  2020 Bijstelling 

Baten         

Premiebaten 8.833   40   

Rijksbijdrage 15.569   -4.458   

          

Totale baten 24.402   -4.418   

          

Lasten         

Uitkeringslasten 4.994   -313   

Sociale lasten 874   -35   

Overige baten en lasten 15.414   -4.537   

NOW   15.376   -4.466 

Compensatieregeling   0   -74 

Re-integratielasten   33   0 

Rentebaten   0   0 

Rentelasten   0   0 

Onderling fondsbijdrage   0   0 

Bijdrage aan SER   14   0 

Verhaal   -8   2 

Boetes   -1   1 

Diversen   0   -1 

Uitvoeringskosten 909   91   

          

Totale lasten 22.191   -4.794   

          

Saldo 2.212   376   

          

Vermogenspositie         

Vermogen AWf -7.038   376   

Vermogen Sfn -355   0   

Vermogen totaal -7.393   376   

 

 

 
 

  

                                                 
3 Het kabinet heeft de Tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor werkbehoud (NOW) per 1 oktober verlengd met 3 tijdvakken van 3 

maanden. In het eerste tijdvak komen bedrijven met een omzetdaling van ten minste 20% in aanmerking voor steun. 
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7.5. Ufo 

Ten opzichte van de Juninota is de loonsomraming voor het Ufo naar beneden bijgesteld en daarmee ook de 

premiebaten. Doordat de uitkeringsjaren en de gemiddelde jaaruitkering van WW-uitkeringen die door het Ufo worden 

gefinancierd naar beneden zijn bijgesteld, daalt het bedrag aan uitkeringen met € 15 miljoen en wordt er € 14 miljoen 

minder verhaald. Lagere baten, in combinatie met hogere lasten als gevolg van hogere uitvoeringskosten, leiden tot een 

bijstelling naar beneden van het saldo met € 6 miljoen. 

 

Tabel 7.6. Financieel overzicht Ufo 

Bedragen x € 1 miljoen 

  2020 Bijstelling 

Baten         

Premiebaten 343   -3   

          

Totale baten 343   -3   

          

Lasten         

Uitkeringslasten 31   0   

Uitkeringen   265   -15 

Verhaal ex art 79 WW   -235   14 

Sociale lasten 14   -1   

Uitkeringen   48   -3 

Verhaal ex art 79 WW   -33   2 

Overige baten en lasten 0   0   

Rentebaten   0   0 

Rentelasten   0   0 

Diversen   0   0 

Uitvoeringskosten 21   4   

          

Totale lasten 66   3   

          

Saldo 277   -6   

          

Vermogenspositie         

Vermogen 1.874   -6   
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7.6. Toeslagenfonds 

De raming van de totale lasten is met € 4 miljoen opwaarts bijgesteld. De benodigde rijksbijdrage is als gevolg hiervan 

ook met € 4 miljoen verhoogd. 

 

Bij de uitkeringslasten zijn de toeslagen Toeslagenwet met € 6 miljoen opwaarts bijgesteld, waarvan € 5 miljoen bij de 

WIA en € 2 miljoen bij de WW. De uitkeringslasten bij de IOW-uitkeringen zijn met € 2 miljoen neerwaarts bijgesteld. 

De sociale lasten bewegen mee met de stijging van de totale uitkeringslasten. De opwaartse bijstelling is € 1 miljoen. 

 

Tabel 7.7. Financieel overzicht Toeslagenfonds 

Bedragen x € 1 miljoen 

  2020 Bijstelling 

Baten         

Rijksbijdrage 813   10   

          

Totale baten 813   10   

          

Lasten         

Uitkeringslasten         

Toeslagen Toeslagenwet 402   6   

WAO   101   2 

WIA   163   5 

WAZ   4   0 

Wajong   35   -1 

WW   65   2 

Ziektewet   30   0 

IOW   4   -2 

Tegemoetkomingen 225   0   

WAO   57   0 

WIA   98   0 

WAZ   2   0 

Wajong   68   0 

IOW-uitkeringen 106   3   

Sociale lasten 77   1   

ZVW premie   34   1 

Overige sociale lasten   44   0 

Overige baten en lasten -1   0   

Rentebaten   0   0 

Rentelasten   0   0 

Verhaal   0   0 

Boetes   -1   0 

Diversen   0   0 

Uitvoeringskosten 4   0   

          

Totale lasten 813   10   

          

Saldo 0   0   
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Afj  Arbeidsondersteuningsfonds jonggehandicapten 

AG Arbeidsongeschiktheid (betrekking hebbend op alle arbeidsongeschiktheidswetten) 

Aof  Arbeidsongeschiktheidsfonds 

AOW  Algemene Ouderdomswet 

AWf  Algemeen Werkloosheidsfonds 

Bbp Bruto binnenlands product 

Cao Collectieve arbeidsovereenkomst 

CBS  Centraal Bureau voor de Statistiek 

CEP  Centraal Economisch Plan 

CPB  Centraal Planbureau 

CTLA compensatieregeling transitievergoeding bij ontslag wegens langdurige arbeidsongeschiktheid 

ESB  Ernstige scholingsbelemmeringen (subsidieregeling) 

ESF  Europees Sociaal Fonds 

IOW  Inkomensvoorziening oudere werklozen 

IVA  Inkomensvoorziening Volledig en duurzaam Arbeidsongeschikten (onderdeel van de WIA) 
KSS Kaderwet SZW-subsidies 

MEV  Macro Economische Verkenning 

NOW tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid 

OCW  Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen 

SER Sociaal Economische Raad 

SZW  Sociale Zaken en Werkgelegenheid 

Tf  Toeslagenfonds 

TOFA Tijdelijke overbruggingsregeling voor flexibele arbeidskrachten  

TW  Toeslagenwet 

Ufo  Uitvoeringsfonds voor de Overheid 

UWV  Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen 

VWS Volksgezondheid, Welzijn en Sport 

Wab Wet arbeidsmarkt in balans 

Wajong  Wet werk en arbeidsondersteuning jonggehandicapten 

WAO  Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering 

WAZ  Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen 

Wazo  Wet arbeid en zorg 

Wfsv Wet financiering sociale verzekeringen 

WGA  Werkhervatting gedeeltelijk arbeidsongeschikten (onderdeel van de WIA) 

Whk  Werkhervattingskas 

WIA  Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen 

WIEG Wet invoering extra geboorteverlof 

WKA  Wet koppeling met afwijkingsmogelijkheid 

WOOS Wet overige onderwijsvoorzieningen 

Wtv Werktijdverkorting 

WW  Werkloosheidswet 

Wwz  Wet Werk en zekerheid 

ZEZ  Regeling Zelfstandige en Zwanger (onderdeel van de Wazo) 

Zvw Zorgverzekeringswet 

ZW Ziektewet 

 

 

 

Lijst van afkortingen 
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Calculatiepremie 

De lastendekkende premie die het vermogen constant houdt. 

 

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 Wajong 2010 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. Jonggehandicapten met een 

Wajong 2010-uitkering krijgen zolang zij schoolgaand zijn een lagere uitkering volgens de studieregeling. In de 

Wajong 2015 is de gemiddelde mate van arbeidsongeschiktheid 100%. In de WIA en Wajong 2010 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 SZW op basis van ramingen van het CPB. 

 

Jonggehandicapte 

Iemand die op zijn 17e verjaardag arbeidsongeschikt is of als student arbeidsongeschikt wordt. 

 

Kasbasis 

Vorm van administratieve verantwoording waarbij uitgaven en ontvangsten worden geboekt in de periode waarin ze 

betaald of ontvangen zijn (uitgaven en inkomsten). Een alternatieve vorm van administratieve verantwoording is de 

transactiebasis. Bij deze vorm worden lasten en baten geboekt in de periode waarop ze betrekking hebben. 

 

Lastendekkende premie 

Zie calculatiepremie. 

 

Loondoorbetalingsverplichtingen 

Overname (door het AWf) van loondoorbetalingsplicht van de werkgever bij betalingsonmacht. 

 

Moederwetten 

Wetten waarbij toeslagen voorkomen, dit zijn de Ziektewet, WW, WAO, WIA, WAZ en Wajong. 

 

Mutatie in de verplichtingen 

De uitgaven zoals die in de administratie van UWV verschijnen zijn de bedragen 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’. 

 

Omrekeningsfactor 

De verhouding tussen het aantal feitelijk betaalde volledige uitkeringsjaren en de gemiddelde omvang van het WW-

bestand. 

 

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 moeten worden afgedragen. 

 
  

Begrippenlijst 
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Re-integratietraject 

Door UWV bij re-integratiebedrijven ingekochte dienstverlening, gericht op toeleiding van de arbeidsbeperkte naar 

(betaalde) arbeid. 

 

Referentieminimumloon 

Bedrag waaraan een uitkering op minimumniveau wordt getoetst. Een uitkering lager dan het referentieminimumloon 

wordt mogelijk aangevuld met toeslag. 

 

Registratie-effect latere WW-beëindiging 

Voor de vaststelling van de WW-uitkeringshoogte en de WW-beëindiging als gevolg van werk is op 1 juli 2015 de 

zogeheten inkomstenverrekening ingevoerd. Dit is in de plaats gekomen van de zogeheten urenverrekening. Voor de 

registraties heeft de inkomstenverrekening geleid tot een latere administratieve beëindiging van een WW-recht dan 

voorheen bij de urenverrekening. 

 

Rekenpremie 

Premie waarmee de sociale lasten worden berekend. 

 

Staartlastvermogen 

Nieuwe eigenrisicodragers (na 1 juli 2015) mogen sinds 2017 lopende WGA-uitkeringen achterlaten bij het aangaan van 

het eigenrisicodragerschap. Ook werkgevers die op 1 juli 2015 al eigenrisicodrager waren, mogen een deel van de 

lopende uitkeringen als staartlasten achterlaten. Per 1 januari 2017 is voor hen het eigenrisicodragerschap uitgebreid 

met de WGA-flex-uitkeringen waarvan de eerste ziektedag op of na 1 januari 2017 ligt. Zij mogen lopende WGA-

flexuitkeringen met een eerste ziektedag vóór 1 januari 2017 als staartlasten bij UWV achterlaten. De financiering van 

staartlasten plus bijkomende lasten zoals sociale lasten en re-integratielasten vindt plaats vanuit het 

staartlastvermogen. 

 

Het staartlastvermogen kent sinds 2017 ook premiebaten. Voor de Whk worden extra premieontvangsten opgebracht 

door werkgevers die zich (opnieuw) bij UWV verzekeren na een periode van eigenrisicodragen. Zij betalen een hogere 

premie dan voorheen gebruikelijk was bij UWV. Tot en met 2016 betaalden grote werkgevers de minimumpremie bij 

terugkeer naar UWV, vanaf 2017 is dit voor veel werkgevers een hogere premie. Deze is gebaseerd op alle historische 

lasten van uitkeringen zowel ontstaan bij UWV als tijdens het eigenrisicodragen. De extra opbrengsten worden 

toegevoegd aan het staartlastvermogen. 

 

Transactiebasis 

UWV verantwoordt op transactiebasis. Dit betekent dat uitkeringen, vakantiegeld en sociale lasten niet worden 

verantwoord in het jaar waarin zij worden uitbetaald, maar in het boekjaar waarop zij betrekking hebben. 

 

Uitkeringsjaren 

Het gemiddeld aantal uitkeringen, berekend als het aantal uitgekeerde dagen in een jaar gedeeld door het aantal 

werkdagen in dat jaar. 

 

Volume 

Beroep op een fonds uitgedrukt in aantal uitkeringsjaren. 
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Tabel I.1. Herleide uitkeringsjaren naar wet 

Uitkeringsjaren x 1.000 

  2020 Bijstelling 

IVA 134,4   0,0   

Aof   134,4   0,0 

WGA 157,6   -0,5   

Aof   89,7   0,0 

Whk   54,1   -0,8 

Sectorfondsen   0,0   0,0 

Ufo   0,0   0,0 

Eigenrisicodragers   13,8   0,2 

Wajong 206,8   1,2   

Afj   206,8   1,2 

WAO 185,6   0,2   

Aof   185,6   0,2 

WAZ 6,8   0,0   

Aof   6,8   0,0 

WW-ontslagwerkloosheid 228,6   -4,4   

AWf   218,5   -3,8 

Sectorfondsen   0,0   0,0 

Ufo   10,1   -0,6 

IOW 8,3   0,3   

Tf   8,3   0,3 

Ziektewet-zwangerschap 21,2   0,4   

Aof   21,2   0,4 

Ziektewet-zieke WW'ers 31,7   1,4   

AWf   30,8   1,4 

Ufo   0,9   0,0 

Ziektewet-flex 36,8   1,3   

Sectorfondsen   0,0   0,0 

Ufo   0,0   0,0 

Whk   36,8   1,3 

Ziektewet-no-risk 13,4   0,7   

Aof   13,4   0,7 

Ziektewet-overig 1,3   0,0   

Aof   1,3   0,0 

Wazo 42,1   -0,6   

Aof   42,1   -0,6 

Wazo-ZEZ 3,8   0,0   

Aof   3,8   0,0 

Toeslagenwet 121,7   11,2   

Tf   121,7   11,2 

 
  

Bijlage I Overzichten wet-fonds 
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Tabel I.2. Herleide uitkeringsjaren naar fonds 

Uitkeringsjaren x 1.000 

  2020 Bijstelling 

Aof 498,3   0,7   

IVA   134,4   0,0 

WGA   89,7   0,0 

WAO   185,6   0,2 

WAZ   6,8   0,0 

Ziektewet-zwangerschap   21,2   0,4 

Ziektewet-no-risk   13,4   0,7 

Ziektewet-overig   1,3   0,0 

Wazo   42,1   -0,6 

Wazo-ZEZ   3,8   0,0 

Whk 90,9   0,6   

WGA   54,1   -0,8 

Ziektewet-flex   36,8   1,3 

Afj 206,8   1,2   

Wajong   206,8   1,2 

AWf 249,2   -2,5   

WW-ontslagwerkloosheid   218,5   -3,8 

Ziektewet-zieke WW'ers   30,8   1,4 

Sectorfondsen 0,0   0,0   

WW-ontslagwerkloosheid   0,0   0,0 

WGA vangnet   0,0   0,0 

Ziektewet-flex   0,0   0,0 

Ufo 11,1   -0,5   

WW-ontslagwerkloosheid   10,1   -0,6 

WGA vangnet   0,0   0,0 

Ziektewet-zieke WW'ers   0,9   0,0 

Ziektewet-flex   0,0   0,0 

Tf 130,0   11,5   

Toeslagenwet   121,7   11,2 

IOW   8,3   0,3 

Eigenrisicodragers WGA 13,8   0,2   
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Tabel I.3. Uitkeringsbedragen naar wet 

Bedragen x € 1 miljoen 

  2020 Bijstelling 

IVA 3.220   -47   

Aof   3.182   -47 

Tf (Tegemoetkomingen)   39   0 

WGA 3.437   -33   

Aof   1.891   -7 

Whk   1.153   -27 

Sectorfondsen   0   0 

Ufo   0   0 

Eigenrisicodragers   333   2 

Tf (Tegemoetkomingen)   60   0 

Wajong 3.101   9   

Afj   3.033   8 

Tf (Tegemoetkomingen)   68   0 

WAO 3.671   -13   

Aof   3.614   -13 

Tf (Tegemoetkomingen)   57   0 

WAZ 102   0   

Aof   99   0 

Tf (Tegemoetkomingen)   2   0 

WW-ontslagwerkloosheid 4.341   -176   

AWf   4.099   -162 

Sectorfondsen   0   0 

Ufo   242   -15 

WW-overige werkloosheid 7   -11   

AWf   7   -11 

Sectorfondsen   0   0 

WW-verhaal over uitkeringen -235   14   

Ufo   -235   14 

TOFA 18   18   

AWf   18   18 

IOW 104   3   

Tf   104   3 

Ziektewet-zwangerschap 467   11   

Aof   467   11 

Ziektewet-zieke WW'ers 590   22   

AWf   569   21 

Ufo   21   1 

Ziektewet-flex 602   19   

Sectorfondsen   0   0 

Ufo   0   0 

Whk   602   19 

Ziektewet-no-risk 199   9   

Aof   199   9 

Ziektewet-overig 34   0   

Aof   34   0 

Wazo 1.261   -15   

Aof   1.261   -15 

Wazo-ZEZ 75   1   

Aof   75   1 

Toeslagenwet 396   4   

Tf   396   4 
          

Totaal Kas 21.390   -187   

          

Mutaties verplichtingen en voorzieningen 365   -181   

WIA   41   -1 

Wajong   8   -1 

WAO   -11   0 

WAZ   0   0 

WW   302   -182 

IOW   2   0 

Ziektewet   10   1 

Wazo   5   0 

Toeslagenwet   7   1 
          

Totale Transactie 21.755   -367   
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Tabel I.4. Uitkeringsbedragen naar fonds 

Bedragen x € 1 miljoen 

  2020 Bijstelling 

Aof 10.823   -63   

IVA   3.182   -47 

WGA   1.891   -7 

WAO   3.614   -13 

WAZ   99   0 

Ziektewet-zwangerschap   467   11 

Ziektewet-no-risk   199   9 

Ziektewet-overig   34   0 

Wazo   1.261   -15 

Wazo-ZEZ   75   1 

Whk 1.756   -8   

WGA   1.153   -27 

Ziektewet-flex   602   19 

Afj 3.033   8   

Wajong   3.033   8 

AWf 4.693   -134   

WW-ontslagwerkloosheid   4.099   -162 

WW-overige werkloosheid   7   -11 

TOFA   18   18 

Ziektewet-zieke WW'ers   569   21 

Sectorfondsen 0   0   

WW-ontslagwerkloosheid   0   0 

WW-overige werkloosheid   0   0 

WGA vangnet   0   0 

Ziektewet-flex   0   0 

Ufo 29   0   

WW-ontslagwerkloosheid   242   -15 

WW-verhaal over uitkeringen   -235   14 

WGA vangnet   0   0 

Ziektewet-zieke WW'ers   21   1 

Ziektewet-flex   0   0 

Tf 725   8   

Toeslagenwet   396   4 

Tegemoetkomingen   225   0 

IOW   104   3 

Eigenrisicodragers WGA 333   2   

          

Totaal Kas 21.390   -187   

          

Mutaties verplichtingen en voorzieningen 365   -181   

Aof   36   1 

Whk   9   -2 

Afj   8   -1 

AWf   301   -179 

Sectorfondsen   0   0 

Ufo   2   -1 

Tf   8   2 

          

Totale Transactie 21.755   -367   
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Tabel II.1. Overzicht programmakosten re-integratie 2020 

Bedragen x € 1 miljoen 

  Afj Aof Whk AWf Ufo Sector-
fondsen 

Totaal 

Uitkeringslasten               

Ziektewetuitkeringen   202         202 

Overig               

Voorzieningen               

Onderwijs 23           23 

Werk 49 29         78 

Leef 10           10 

Subsidie aan instellingen 13           13 

Inkoop arbeidsbemiddeling AG 24 12 27 23     86 

Ziektewet-arbo-interventies   0 1 1     2 

Scholingsbudget       9     9 

Scholingsvoucher       -1     -1 

Programmakosten overig   1         1 

                

Totale Programmakosten 119 244 27 33 0 0 423 

 
  

Bijlage II Re-integratie 
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Tabel III.1. Aansluitingstabel 2020 

Bedragen x € 1 miljoen 

  UWV-cijfers Vertaalslag   SZW cijfers 

Bijstellingennota 2020 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

WAO 3.660 656 2 -4 -657 0 12 3.669 - 

WIA-IVA 3.245 561 -22 - -562 1 -24 3.199 - 

WIA-WGA 3.120 528 36 -56 -532 - -12 3.084 0 

WAZ 102 7 0 0 -7 0 1 102 - 

Wajong 3.109 203 81 -86 - - -4 3.303 20 

Wazo 1.267 238 0 - -238 - -5 1.261 - 

Wazo-ZEZ 75 5 - - - 3 - 82 - 

Re-integratie WAO/WIA/WAZ/ZW - - - 94 - - - 94 - 

Re-integratie Wajong - - - 86 - - - 86 2 

TW 402 77 -1 - - - -2 477 6 

IOW 105 7 0 - - 4 -2 115 - 

WW 4.416 795 5 -7 -570 0 -144 4.495 - 

Ziektewet 1.903 356 17 -28 -362 - -5 1.881 - 

Scholingsbudget WW - - - 9 - - - 9 1 

Regeling vouchers kansberoep  - - - -1 - - - -1 2 

Compensatie transitievergoeding (CTLA) - - 273 - - - 901 1.174 - 

KSS (NOW) - - 15.376 - - - - 15.376 - 

KSS (TOFA) 18 1 - - - - - 19 - 

KSS (Overig) - - 8 -8 - - - - - 

Totaal 21.422 3.433 15.774 0 -2.928 8 717 38.426 32 

 

Toelichting kolomnummers 

(1) = Uitkeringslasten (4) = Toedeling re-integratielasten (7) = Mutatie verplichtingen 

(2) = Sociale lasten  (5) = Diverse correcties (8) = SZW-jaarverslag lasten 

(3) = Overige baten en lasten (6) = Nabetaald door SZW over 2019 (9) = Ontvangen door SZW over 2019 

 

 

De UWV-resultaten worden volgens het stelsel van baten en lasten verantwoord. Het Ministerie van SZW publiceert 

resultaten, waaronder de UWV-cijfers, in haar jaarrekening volgens het kas-verplichtingenstelsel. Dit betekent dat er 

een vertaalslag moet worden gemaakt tussen beide stelsels. Deze vertaling staat bekend als de aansluitingstabel. In de 

aansluitingstabel worden tevens enkele kostensoorten onder een ander kopje gerubriceerd. 

Alle bedragen zijn afgerond op miljoenen euro’s. Door deze afrondingen zijn posten kleiner dan absoluut € 0,5 miljoen 

weergegeven met ‘0’. Indien voor een post, geen bedrag kan worden ingevuld of dit nihil is, dan wordt dit weergegeven 

met ‘-’. 

In vergelijking met de Juninota is de Tijdelijke Overbruggingsregeling voor Flexibele Arbeidskrachten (TOFA) in de tabel 

opgenomen.  

De cijfers voor de diverse correcties (kolom 5) bestaan voornamelijk uit de terugname van de sociale lasten van de 

premie gefinancierde wetten (minus € 3.140 miljoen), de eliminatie van verhaal op de WW eigen risicodragende 

werkgevers (plus € 235 miljoen). 

Bij het opstellen van deze tabel is verondersteld dat de afrekening van de rijksgefinancierde regelingen, inclusief NOW 

en TOFA, voor 2020 nihil zal zijn. De mutaties op de bestemmingsfondsen zijn tijdens het opstellen van deze tabel nog 

onbekend. Deze zijn daarom niet in de tabel opgenomen. 

Bijlage III Aansluitingstabel 
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Disclaimer 

Alles uit deze uitgave mag worden overgenomen, echter uitsluitend met bronvermelding. 

 

UWV © 2020 

 

De kennispublicaties van UWV hebben betrekking op vier gebieden. 

Deze kennen een eigen kleurcodering. Zo kunt u snel zien op welk 

gebied een publicatie betrekking heeft: 

   

ontwikkelingen in de sociale zekerheid  verder professionaliseren van de dienstverlening 

   

arbeidsmarkt en arbeidsparticipatie  financiële aspecten van de sociale zekerheid 
 

 

https://twitter.com/UWVnl
https://www.linkedin.com/company/uwv
https://www.facebook.com/UWVnl/
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