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Coronacrisis 

 In de Juninota is aangegeven dat de ramingen voor met name de WW en de tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging 

Werkgelegenheid (NOW) onzeker zijn. Dat wordt in deze nota bevestigd met omvangrijke neerwaartse bijstellingen 

voor de WW en de NOW in 2021. 

Arbeidsongeschiktheid 

 De uitkeringslasten WAO zijn € 18 miljoen lager dan bij de Juninota en de uitkeringslasten WIA (exclusief het deel 

van de eigenrisicodragers WGA) zijn € 14 miljoen lager. Beide bijstellingen zijn het gevolg van een lager gemiddelde 

jaaruitkering in 2021 dan eerder geraamd. 

 De uitkeringslasten voor de eigenrisicodragers WGA zijn € 12 miljoen hoger dan bij de Juninota. Dit is het gevolg 

van een hoger gemiddelde jaaruitkering in 2021 dan eerder geraamd. 

Werkloosheid   

 De uitkeringslasten WW zijn bijna € 1 miljard lager dan bij de Juninota. De coronacrisis heeft namelijk een kleiner 

effect op de omvang van de ontslagwerkloosheid en faillissementen dan eerder geraamd. 

Ziekte en zorg 

 De uitkeringslasten Ziektewet zijn € 49 miljoen lager dan bij de Juninota. Het gebruik van de Ziektewet bij 

flexwerkers en bij zieke WW’ers is lager dan eerder geraamd. 

 Uit CBS-cijfers tot en met mei 2021 blijkt dat het aantal geboorten in 2021 met ruim 5% is gestegen in vergelijking 

met dezelfde periode in 2020. De ontwikkeling van het gebruik van de Wazo-regeling voor werknemers sluit hierop 

aan. De uitkeringslasten Wazo zijn € 79 miljoen hoger dan bij de Juninota. 

Bijstellingen en UWV-fondsen 

 De verwachte totale lasten komen € 2,5 miljard lager uit dan bij de Juninota: € 1,3 miljard minder uitgaven aan 

uitkeringen en sociale lasten en € 1,2 miljard minder NOW-uitgaven.  

 De NOW-uitgaven hebben geen effect op het fondsvermogen van het AWf, omdat de rijksbijdrage vanuit het 

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) hierop wordt aangepast. 

 De premiebaten AWf zijn met € 2,5 miljard naar beneden bijgesteld: € 2,1 miljard omdat SZW zowel het hoge als 

lage AWf-premiepercentage met 2,36 procentpunt heeft verlaagd voor de periode augustus tot en met december, en 

€ 0,4 miljard omdat het aandeel in de loonsom van werknemers met een vast contract (waarvoor de lage 

AWf-premie geldt) 78% bedraagt. In de eerdere raming gingen we nog uit van een aandeel van 73% in de loonsom.  

 

 

 

 

Samenvatting 
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De ramingen in de Bijstellingennota 2021 zijn gebaseerd op de beschikbare statistische en financiële gegevens tot en 

met juli 2021. Verder vormen de macro-economische gegevens uit het concept Macro Economische Verkenningen 

(Augustusraming) van het Centraal Planbureau (CPB) de uitgangspunten. De economie groeit volgens het CPB met 

3,8% in 2021 en de werkloosheid komt uit op 3,4%. 

 

In de Bijstellingennota 2021 worden de geactualiseerde cijfers voor het lopende jaar 2021 en de bijgestelde 

ontwikkelingen ten opzichte van de Juninota 2021 gepresenteerd. 

 

Coronacrisis 

De Bijstellingennota is opnieuw een nota die tot stand is gekomen tijdens de coronacrisis. Er zijn steeds meer 

aanwijzingen dat Nederland richting het einde van de pandemie gaat. In de CPB-raming is het uitgangspunt dat er geen 

grootschalige nieuwe contactbeperkingen nodig zullen zijn. Desondanks blijven de ramingen voor de 

WW-ontslagwerkloosheid, de WW-faillissementsuitkeringen en de tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging 

Werkgelegenheid (NOW) onzeker.  

 

De NOW is één van de crisismaatregelen van de overheid om de gevolgen van de coronacrisis voor werkgevers en 

werknemers te verzachten en is tijdelijk ter vervanging van de regeling Werktijdverkorting (Wtv). De maatregel dient 

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

zo veel mogelijk te beschermen, waardoor ook de instroom in de WW wordt gedempt. De NOW werd aanvankelijk 

afgekondigd voor drie maanden, deze eerste aanvraagperiode liep van maart tot en met mei 2020. In iets gewijzigde 

vorm is de regeling verlengd met vier maanden; de tweede aanvraagperiode (de NOW 2) liep door tot en met 

september 2020. Eind augustus 2020 is de NOW verlengd tot eind juni 2021 (de NOW 3) met drie aanvraagperiodes 

van drie maanden. Vervolgens is de NOW opnieuw verlengd met een aanvraagperiode voor drie maanden tot eind 

september (NOW 4). Inmiddels heeft het kabinet besloten om vanaf 1 oktober 2021 te stoppen met de NOW-regeling. 

 

Een ander gevolg van de coronacrisis is de onzekere ontwikkeling van de premie-inkomsten. De economische activiteit 

heeft invloed op de loonsommen waarover premie wordt geheven. Daarnaast kan in deze crisis aan werkgevers uitstel 

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

alsnog worden ontvangen.  

 

Het kabinet heeft daarnaast besloten om voor 2021 de Baangerelateerde Investeringskorting (BIK) te vervangen door 

een korting van € 2 miljard op de sociale werkgeverspremies te geven middels een verlaging van de AWf-premie. Deze 

verlaging van de AWf-premie is verwerkt in de ramingen. In de ramingen in de Juninota 2021 was hier nog geen 

rekening mee gehouden. 

 

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. Volume-ontwikkelingen 

In tabel 1.1 staan de aantallen uitkeringen eind 2021 per wet. Het aantal arbeidsongeschiktheidsuitkeringen is met 

4.000 naar boven bijgesteld ten opzichte van de Juninota. Deze bijstelling komt vrijwel volledig voor rekening van de 

WIA. Binnen de WIA is zowel het aantal IVA- als WGA-uitkeringen naar boven bijgesteld. De IVA door met name meer 

overgangen vanuit de WGA. De WGA komt hoger uit door meer instroom als gevolg van meer verstrekte voorschotten 

en minder uitstroom dan bij de Juninota verondersteld. De prognose van het aantal werkloosheidsuitkeringen is met 

72.000 naar beneden bijgesteld. De verwachtingen van het CPB omtrent de werkloze beroepsbevolking zijn voor 2021 

naar beneden bijgesteld. Ook het aantal aanvragen WW komt lager uit dan eerder verondersteld. Het aantal 

uitkeringsjaren Ziekte en Zorg is met 1.000 naar beneden bijgesteld. Dit is het saldo van minder uitkeringsjaren bij de 

Ziektewet voor de vangnetgroepen Zieke WW’ers en flexwerkers en meer uitkeringsjaren bij de Wazo. 

 

1. Belangrijkste ontwikkelingen 
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Tabel 1.1. Aantallen uitkeringen 

Aantallen x 1.000 

  2021 Bijstellingen 

Arbeidsongeschiktheid ultimo stand 821 4 

WAO 195 0 

WIA 375 5 

WAZ 7 0 

Wajong 243 0 

      

Werkloosheid ultimo stand 235 -72 

WW 226 -73 

IOW 9 1 

      

Ziekte en Zorg in uitkeringsjaren 161 -1 

Ziektewet 108 -2 

Wazo 49 1 

Wazo ZEZ 4 0 

 

 

1.2. Financiële ontwikkelingen 

Per saldo zijn de uitkeringen (op transactiebasis) in totaal met ruim € 1 miljard (-4,5%) naar beneden bijgesteld. Deze 

forse bijstelling wordt grotendeels veroorzaakt door minder WW-uitkeringslasten (-22%) dan geraamd in de Juninota. 

Vanwege een lager volume vallen de uitkeringslasten ontslagwerkloosheid lager uit. Bij de arbeidsongeschiktheids-

wetten is de WAO naar beneden bijgesteld door een verlaging van de gemiddelde uitkeringshoogte. De bijstelling van 

de WIA is het saldo van meer IVA-uitkeringslasten (+€ 8 miljoen) en minder WGA-uitkeringslasten (-€ 22 miljoen). Bij 

de IVA komt de stijging met name door een hoger aantal uitkeringen. Bij de WGA is de daling het gevolg van een lagere 

gemiddelde uitkeringshoogte. 

 

Tabel 1.2. Financiële ontwikkeling uitkeringslasten* 

Bedragen x € 1 miljoen 

  2021 Bijstellingen 

Arbeidsongeschiktheid 13.600 -33 

WAO 3.365 -18 

WIA 6.864 -14 

WAZ 88 -1 

Wajong 3.284 0 

      

Werkloosheid 3.671 -996 

WW 3.566 -996 

IOW 105 0 

TOFA 0 0 

      

Ziekte en Zorg 3.627 32 

Ziektewet 2.020 -49 

Wazo 1.528 79 

Wazo ZEZ 80 2 

      

Toeslagen 391 -12 

TW 391 -12 

      

Totaal 21.290 -1.008 

* De cijfers zijn samengesteld op transactiebasis en zijn inclusief de tegemoetkomingen arbeidsongeschikten (zie hoofdstuk 6). 
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De uitkeringslasten van de Ziektewet dalen (-2,4%), vanwege een naar beneden bijgesteld aantal uitkeringsjaren. De 

uitkeringslasten van de Wazo stijgen (+5,5%), omdat het aantal uitkeringsjaren voor Wazo werknemers naar boven is 

bijgesteld. De daling van de toeslagen (-2,9%) is vooral het gevolg van minder toeslagen bij de WW dan verwacht bij 

de Juninota. 

 

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

dalen ook de sociale lasten. De daling van de sociale lasten is daarnaast versterkt doordat het AWf-premiepercentage is 

verlaagd vanaf 1 augustus 2021. In de Juninota was deze verlaging nog niet verwerkt in de ramingen. Het kabinet heeft 

besloten om in de plaats van de Baangerelateerde Investeringskorting (BIK) de werkgeverslasten te verlagen. Hierbij 

zijn de AWf-premiepercentages geldend voor het jaar 2021 gewijzigd met ingang van 1 augustus 2021 voor alle 

werkgevers die niet per vier weken loonaangifte doen, en met ingang van 16 augustus 2021 voor werkgevers die per 

vier weken loonaangifte doen aan de Belastingdienst. De nieuwe percentages gelden voor de rest van het jaar 2021. 

Het premiepercentage van de lage premie, over het loon van werknemers met een vast contract, is verlaagd van 2,7% 

naar 0,34%, en het premiepercentage over het loon van andere werknemers (hoge premie) is verlaagd van 7,7% naar 

5,34%. Voor beide premies geldt dus een daling van 2,36 procentpunt. Met betrekking tot de uitkeringen is een 

AWf-percentage van 0,34% gaan gelden per 1 augustus.  

 

De forse daling van de overige baten en lasten komt door een beduidend lagere raming van de lasten van de NOW. Dit 

komt doordat er per saldo meer terugvorderingen dan nabetalingen zijn en doordat de lasten voor de NOW 4 lager 

uitkomen. Verder blijkt uit tabel 1.3 dat de uitvoeringskosten opwaarts zijn bijgesteld ten opzichte van de Juninota. 

 

Tabel 1.3. Lasten per categorie 

Bedragen x € 1 miljoen 

  2021 Bijstellingen 

Uitkeringslasten 21.290 -1.008 

Sociale lasten 3.355 -317 

Overige baten en lasten 5.902 -1.210 

Uitvoeringskosten 2.171 30 

      

Totaal 32.717 -2.505 

 

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 neerwaartse bijstelling ten opzichte van de Juninota van € 1.089 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. 

Daarnaast nemen de baten van het AWf af vanwege lagere premiebaten. Ten opzichte van de Juninota zijn de 

premiebaten om twee redenen naar beneden bijgesteld. Ten eerste omdat het aandeel in de loonsom van werknemers 

met een vast contract (waarvoor de lage AWf-premie geldt) nu op 78% wordt geraamd, terwijl we in de eerdere raming 

nog een aandeel van 73% in de loonsom veronderstelden. De tweede reden is de verlaging van de AWf-premie voor de 

periode augustus tot en met december. Het vermogen van het AWf is met € 1.405 miljoen naar beneden bijgesteld. Bij 

het Aof nemen de baten toe. Een hoger premieplichtige loonsom zorgt hier voor meer premiebaten. Het vermogen van 

het Aof neemt ten opzichte van de Juninota verder toe omdat ook de lasten van het Aof afnemen. Bij de Whk is een 

vergelijkbaar patroon zichtbaar als bij het Aof: een stijgend vermogen door meer baten en minder lasten. 

 

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. 
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Tabel 1.4. Lasten naar fonds 

Bedragen x € 1 miljoen 

  2021   Bijstellingen 

  
Baten Lasten Vermogen   Baten Lasten Vermogen 

Aof 19.004 14.371 19.827   169 -67 236 

Whk 2.090 2.371 1.086   14 -72 86 

Afj 3.840 3.840 0   -2 -2 0 

AWf 11.729 11.279 -7.079   -3.750 -2.345 -1.405 

Ufo 355 53 2.218   -13 -6 -6 

Tf 803 803 0   -13 -13 0 

                

Totaal 37.820 32.717 16.053   -3.594 -2.505 -1.089 

*  Het Afj en het Tf kennen geen vermogen en worden gefinancierd door de Rijksoverheid. 

 

Tabel 1.5 toont de premies voor 2021. De premies voor het AWf zijn ten opzichte van de Juninota gewijzigd. De 

wijzigingen zijn in deze tabel inzichtelijk gemaakt. Het gewogen gemiddelde van het AWf-premiepercentage is nu 

geraamd op 2,96% en komt daarmee voor het hele jaar 2021 -0,99 procentpunt lager uit dan in de Juninota geraamd. 

 

Tabel 1.5. Premiepercentages 2021* 

Premies in % over lonen en UWV-uitkeringen 

  Premiepercentages Bijstelling 

WAO - Aof 7,53   0,00   

WAO - Aof exclusief kinderopvang   7,03   0,00 

kinderopvang   0,50   0,00 

WIA - Whk 1,36   0,00   

WGA   0,78   0,00 

Ziektewet-flex   0,58   0,00 

WW - AWf** 2,96   -0,99   

1 januari t/m 31 juli (of 15 augustus***)         

lage premie   2,70   0,00 

hoge premie   7,70   0,00 

1 (of 16) augustus*** t/m 31 december         

lage premie   0,34   -2,36 

hoge premie   5,34   -2,36 

WW - Ufo 0,68   0,00   

Zvw 7,00   0,00   

*  Het maximum premieloon voor de werknemersverzekeringen en het maximum bijdrage loon voor de Zorgverzekeringswet (Zvw) per jaar 

bedraagt € 58.311 in 2021. 
**  Met ingang van 2020 kent het AWf een hoog en een laag premiepercentage. Over uitkeringen wordt alleen de lage AWf-premie geheven. Het 

gewogen gemiddelde van deze twee premies is geraamd op 2,96% voor 2021. 

*** De datum van 15 augustus geldt alleen voor werkgevers die een aangiftetijdvak van 4 weken toepassen. 
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2.1. WIA 

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

van de realisaties over de eerste 7 maanden van 2021 bijgesteld. Voor de IVA zijn zowel de overgangen van de WGA 

naar IVA als de uitstroom naar boven bijgesteld. Per saldo leidt dit tot een opwaartse bijstelling van het IVA-bestand. 

Voor de WGA is de instroom naar boven en de uitstroom naar beneden bijgesteld. De bijstelling voor het aantal 

overgangen van de WGA naar de IVA volgt de bijstelling van het aantal voorschotten. Per saldo leidt dit tot een 

opwaartse bijstelling van het WGA-bestand. Het hogere WGA-instroomcijfer is het gevolg van meer verstrekte 

voorschotten dan eerder geraamd. Het aantal voorschotten is toegenomen vanwege een langere claimbeoordelingstijd 

als gevolg van de invloed van de coronacrisis op het medisch onderzoek. Hierdoor neemt ook het aantal onterecht 

verstrekte voorschotten toe als achteraf blijkt dat er geen recht is op een WGA-uitkering1. Deze meer dan gebruikelijk 

verstrekte en beëindigde voorschotten worden in de statistieken zichtbaar als meer in- en uitstroom bij de WGA. Het 

verhogend effect op de uitstroom is in de vorige nota te hoog ingeschat, wat nu leidt tot een neerwaartse bijstelling van 

de WGA-uitstroom. 

 

Tabel 2.1. Volume WIA (inclusief eigenrisicodragers) 

Volume x 1.000 

  2021 Bijstelling 

Instroom WIA 53,7   4,0   

IVA   11,6   -0,2 

WGA   42,2   4,2 

Uitwisseling binnen WIA 12,9   1,9   

Van WGA naar IVA   12,9   1,9 

Van IVA naar WGA   0,0   0,0 

Uitstroom WIA 28,2   -0,5   

IVA   14,2   0,7 

WGA   14,0   -1,2 

Bestand WIA 374,9   4,5   

IVA   147,2   1,1 

WGA   227,7   3,5 

 
  

                                                 
1  De Minister van SZW heeft op 30 augustus de Tweede Kamer geïnformeerd over de problemen en maatregelen voor een bepaalde groep 

uitkeringsgerechtigden als achteraf het voorschot toch moet worden terugbetaald. Zie ook 

https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2021/08/30/kamerbrief-kwijtschelding-wia-voorschotten. 

2. Arbeidsongeschiktheid 

https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2021/08/30/kamerbrief-kwijtschelding-wia-voorschotten
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Tabel 2.2 laat de beperkte bijstellingen bij de IVA zien, wat per saldo leidt tot een opwaartse bijstelling van € 8 miljoen 

voor het geraamde uitkeringsbedrag op transactiebasis. 
 

Tabel 2.2. Ontwikkelingen IVA 

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

  2021 Bijstelling 

Niet-herleide uitkeringsjaren 141,3 0,2 

Herleidingsfactor (%) 100,0 0,0 

Herleide uitkeringsjaren 141,3 0,2 

      

Gemiddelde jaaruitkering 24.417 16 

      

Uitkeringen op kasbasis 3.450 8 

Mutatie verplichtingen 20 0 

Dotatie voorzieningen 1 0 

Uitkeringen op transactiebasis 3.470 8 

 
Tabel 2.3 toont de bijstellingen voor de WGA-uitkeringen. Het aantal herleide uitkeringsjaren is maar beperkt naar 
boven bijgesteld, omdat de opwaartse bijstelling van het WGA-bestand voor het grootste deel betrekking heeft op de 
tweede helft van het jaar. De gemiddelde jaaruitkering is voor de UWV-fondsen naar beneden bijgesteld en voor de 
eigenrisicodragers naar boven bijgesteld. Per saldo leidt dit voor de gehele WGA tot een neerwaartse bijstelling van 
€ 9 miljoen voor het geraamde uitkeringsbedrag op transactiebasis. 

 

Tabel 2.3. Ontwikkelingen WGA* 

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

  2021 Bijstelling 

Niet-herleide uitkeringsjaren 214,6   1,0   

Herleidingsfactor (%) 0,8   0,0   

Herleide uitkeringsjaren 168,4   0,8   

          

Gemiddelde jaaruitkering 21.556   -154   

          

Uitkeringen op kasbasis 3.631   -8   

UWV-fondsen   3.274   -21 

Eigenrisicodragers   356   12 

Mutatie verplichtingen 11   -1   

UWV-fondsen   11   -1 

Eigenrisicodragers**   0   0 

Dotatie voorzieningen 4   0   

UWV-fondsen   4   0 

Eigenrisicodragers**   0   0 

Uitkeringen op transactiebasis 3.645   -9   

UWV-fondsen   3.289   -22 

Eigenrisicodragers   356   12 

* 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. 
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Tabel 2.4 toont wat de bijstellingen per fonds zijn 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 € 

  2021 Bijstelling 

Herleide uitkeringsjaren 309,7   1,0   

Aof   237,8   1,1 

Whk   59,0   -0,1 

Eigenrisicodragers   12,9   0,0 

          

Gemiddelde jaaruitkering 22.861   -79   

Aof   22.982   -100 

Whk   21.331   -237 

Eigenrisicodragers   27.642   1.024 

 

 

2.2. Wajong 

Tabel 2.5 toont de bijstellingen voor de Wajong-uitkeringen. De ramingen zijn niet substantieel bijgesteld ten opzichte 

van de Juninota. 

 

Tabel 2.5. Ontwikkelingen Wajong 

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

  2021 Bijstelling 

Instroom  11 0,1 

Uitstroom 11 -0,1 

Bestand 243 0,2 

      

Niet-herleide uitkeringsjaren 216 0,1 

Herleidingsfactor (%) 97 0,0 

Herleide uitkeringsjaren 208 0,1 

      

Gemiddelde jaaruitkering 15.395 -14 

      

Uitkeringen op kasbasis 3.205 -2 

Mutatie verplichtingen 8 3 

Dotatie voorzieningen 3 -1 

Uitkeringen op transactiebasis 3.216 0 
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2.3. WAO 

Het bestand is met 400 naar beneden bijgesteld. Het effect op de geraamde uitkeringsjaren is nihil. De raming van de 

gemiddelde jaaruitkering is met € 107 naar beneden bijgesteld. In totaliteit zijn de uitkeringen op transactiebasis met 

€ 18 miljoen naar beneden bijgesteld. 

  

Tabel 2.6. Ontwikkelingen WAO 

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

  2021 Bijstelling 

Instroom  0,6 0,0 

Uitstroom 20,1 0,5 

Bestand 195,1 -0,4 

      

Niet-herleide uitkeringsjaren 195,7 -0,2 

Herleidingsfactor (%) 0,9 0,0 

Herleide uitkeringsjaren 168,9 0,0 

      

Gemiddelde jaaruitkering 19.711 -107 

      

Uitkeringen op kasbasis 3.329 -19 

Mutatie verplichtingen -17 0 

Dotatie voorzieningen 1 0 

Uitkeringen op transactiebasis 3.313 -18 

 

 

2.4. WAZ 

De WAZ-ramingen zijn licht bijgesteld, waardoor de uitkeringen op transactiebasis per saldo € 1 miljoen lager uitkomen. 

 

Tabel 2.7. Ontwikkelingen WAZ 

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

  2021 Bijstelling 

Instroom  0,0 0,0 

Uitstroom 1,1 0,0 

Bestand 7,3 0,0 

      

Niet-herleide uitkeringsjaren 7,0 -0,1 

Herleidingsfactor (%) 0,8 0,0 

Herleide uitkeringsjaren 5,8 -0,1 

      

Gemiddelde jaaruitkering 14.951 50 

      

Uitkeringen op kasbasis 87 -1 

Mutatie verplichtingen -1 0 

Dotatie voorzieningen 0 0 

Uitkeringen op transactiebasis 86 -1 
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3.1. WW 

De volumeraming voor 2021 is gebaseerd op de werkloze beroepsbevolking volgens de Augustusraming van het CPB2. 

De werkloze beroepsbevolking komt in 2021 volgens deze raming uit op 315.000, waar de verwachting bij de Juninota 

nog 415.000 was. Deze bijstelling, in combinatie met lager dan verwachte gerealiseerde WW-aanvragen, leidt tot een 

verlaging van de instroom met 86.600 ten opzichte van de Juninota. Dit werkt door in het aantal lopende uitkeringen 

aan het einde van het jaar en in het gemiddeld bestand. Per saldo is het aantal uitkeringsjaren voor 2021 naar beneden 

bijgesteld met 36.900. 

 

Tabel 3.1. Ontwikkelingen WW* 

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

  2021 Bijstelling 

Instroom  329,9   -86,6   

Uitstroom 389,4   -13,6   

Bestand 226,2   -73,0   

          

Gemiddeld bestand 245,4   -41,7   

Omrekeningsfactor 81,0   -1,1   

Uitkeringsjaren 198,7   -36,9   

          

Gemiddelde jaaruitkering 19.307   61   

          

Uitkeringen op kasbasis 3.668   -684   

Ontslagwerkloosheid   3.836   -697 

Verhaal op uitkeringen   -190   2 

Overig   22   11 

Mutatie verplichtingen -100   -159   

Dotatie voorzieningen -1   -153   

Uitkeringen op transactiebasis  3.566   -996   

* Instroom, uitstroom, bestand, omrekeningsfactor, uitkeringsjaren en gemiddelde jaaruitkering hebben uitsluitend betrekking op 

ontslagwerkloosheid. 

Vanwege een lager aantal uitkeringsjaren dalen de uitkeringslasten ontslagwerkloosheid met € 697 miljoen op kasbasis. 

De post ‘overig’ is naar boven bijgesteld door hogere lasten wegens onwerkbaar weer. Doordat de uitkeringslasten 

ontslagwerkloosheid in 2021 blijven dalen, zullen deze begin 2022 lager zijn dan begin 2021. Als gevolg van deze 

dalende uitkeringslasten, gepaard met een lagere reservering voor vakantietoeslag, zijn de mutatie verplichtingen naar 

beneden bijgesteld met € 159 miljoen. De dotatie voorzieningen zijn naar beneden bijgesteld met € 153 miljoen als 

gevolg van lagere faillissementsuitgaven en meer ontvangsten van curatoren dan gemiddeld over eerdere jaren. 

 

Bovenstaande neerwaartse bijstellingen leiden tot € 996 miljoen minder uitkeringslasten op transactiebasis. 

 

Tabel 3.2 toont dat de neerwaartse bijstelling van het aantal uitkeringsjaren voornamelijk bij het AWf optreedt. De 

gemiddelde jaaruitkering is bij het Ufo naar boven bijgesteld. 

 

 
  

                                                 
2 Zie CPB (augustus 2021). Augustusraming 2021 

3. Werkloosheid 
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Tabel 3.2. Uitkeringsjaren en gemiddelde jaaruitkering WW naar fonds 

Uitkeringsjaren x 1.000 en gemiddelde jaaruitkering in € 

  2021 Bijstelling 

Uitkeringsjaren 198,7   -36,9   

AWf   190,5   -36,7 

Ufo   8,2   -0,2 

          

Gemiddelde jaaruitkering 19.307   61   

AWf   19.094   23 

Ufo   24.279   271 

 

 

3.2. IOW 

Ten opzichte van de Juninota is de instroom met 200 naar boven bijgesteld en de uitstroom met 400 naar beneden. De 

opwaartse bijstelling van de uitkeringslasten bedraagt € 0,5 miljoen. 

 

Tabel 3.3. Ontwikkelingen IOW 

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

  2021 Bijstelling 

Instroom  5,6 0,2 

Uitstroom 6,2 -0,4 

Bestand 9,2 0,6 

      

Uitkeringsjaren 8,2 0,1 

      

Gemiddelde jaaruitkering 12.850 -5 

      

Uitkeringen op kasbasis 104,8 0,5 

Mutatie verplichtingen -0,3 0,0 

Dotatie voorzieningen 0,0 0,0 

Uitkeringen op transactiebasis 104,5 0,5 
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4.1. Vangnet Ziektewet 

De uitkeringen voor de Ziektewet komen op transactiebasis € 49 miljoen lager uit dan in de Juninota. De belangrijkste 

oorzaak voor deze bijstelling is dat de uitkeringsjaren van de zieke WW’ers en van eindedienstverbanders naar beneden 

zijn bijgesteld. De bijstelling voor de zieke WW’ers is het gevolg van minder WW-uitkeringen dan in de Juninota. Bij de 

eindedienstverbanders is sprake van lagere realisatiecijfers dan eerder geraamd. 

 

Tabel 4.1  Ontwikkelingen Ziektewet* 

Uitkeringsjaren x 1000, gemiddelde jaaruitkering in € en bedragen x € 1 miljoen 

  2021 Bijstelling 

Uitkeringsjaren 108,1   -2,5   

Uitzendkrachten   12,0   0,0 

Eindedienstverbanders**   24,2   -1,7 

Zieke WW'ers   33,2   -0,7 

Ziekte bij zwangerschap   23,5   0,0 

No-risk   14,0   0,0 

Vrijwillig verzekerden   1,2   0,0 

          

Gemiddelde jaaruitkering 18.554   -41   

Uitzendkrachten   15.882   -48 

Eindedienstverbanders**   17.222   3 

Zieke WW'ers   18.725   -209 

Ziekte bij zwangerschap   22.550   18 

No-risk   15.222   77 

Vrijwillig verzekerden   23.767   -166 

          

Uitkeringen op kasbasis 2.006   -51   

Mutatie verplichtingen 8   1   

Dotatie voorzieningen 6   1   

Uitkeringen op transactiebasis  2.020   -49   

* De tabel bevat Ziektewet-uitkeringen 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 bijna alle 

fondsen is er sprake van een neerwaartse bijstelling van de uitkeringsjaren en is de gemiddelde jaaruitkering lager in 

vergelijking met de Juninota. 

 

Tabel 4.2  Uitkeringsjaren en jaaruitkering Ziektewet naar fonds 

Uitkeringsjaren x 1000 en gemiddelde jaaruitkering in € 

  2021 Bijstelling 

Uitkeringsjaren 108,1   -2,5   

AWf   32,3   -0,7 

Ufo   0,8   0,0 

Aof   38,8   -0,1 

Whk   36,2   -1,7 

          

Gemiddelde jaaruitkering 18.554   -41   

AWf   18.590   -211 

Ufo   23.980   -174 

Aof   20.065   27 

Whk   16.779   -33 

4. Ziekte en zorg 
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4.2. Wazo 

Deze paragraaf schetst de ontwikkeling van het arbeid- en zorgverlof. De uitkeringslasten op transactiebasis zijn met 

€ 79 miljoen naar boven bijgesteld door meer uitkeringsjaren Wazo werknemers dan geraamd in de Juninota. Uit 

CBS-cijfers tot en met mei 2021 blijkt dat het aantal geboorten in 2021 met ruim 5% is gestegen in vergelijking met 

dezelfde periode in 2020. De ontwikkeling van de uitkeringsjaren Wazo werknemers sluit hierop aan. Op basis van de 

realisaties over de eerste 7 maanden is ook de gemiddelde jaaruitkering naar boven bijgesteld. 

 

Tabel 4.3  Ontwikkelingen Wazo* 

Uitkeringsjaren x 1000, gemiddelde jaaruitkering in € en bedragen x € 1 miljoen 

  2021 Bijstelling 

Uitkeringsjaren 48,5 1,4 

      

Gemiddelde jaaruitkering 31.438 680 

      

Uitkeringen op kasbasis 1.525 77 

Mutatie verplichtingen 3 3 

Dotatie voorzieningen 0 0 

Uitkeringen op transactiebasis  1.528 79 

* Exclusief Wazo ZEZ 

 

 

Tabel 4.4  Uitkeringsjaren en jaaruitkering Wazo werknemers, Wazo WIEG en Wazo Wbo 

Uitkeringsjaren x 1000 en gemiddelde jaaruitkering in € 

  2021 Bijstelling 

Uitkeringsjaren 48,5   1,4   

Wazo werknemers*   42,0   1,4 

Wazo WIEG   6,5   0,0 

Wazo Wbo   -   - 

          

Gemiddelde jaaruitkering 31.438   680   

Wazo werknemers*   31.541   695 

Wazo WIEG   30.779   567 

Wazo Wbo   -   - 

* De groep Wazo werknemers bestaat uit werknemers met zwangerschaps- en bevallingsverlof, adoptieverlof en pleegzorgverlof. 

 

De uitkeringslasten Wazo ZEZ zijn met € 2 miljoen naar boven bijgesteld door een hogere gemiddelde jaaruitkering. 

 

Tabel 4.5  Ontwikkelingen Wazo ZEZ 

Uitkeringsjaren x 1000, gemiddelde jaaruitkering in € en bedragen x € 1 miljoen 

  2021 Bijstelling 

Uitkeringsjaren 3,9 0,0 

      

Gemiddelde jaaruitkering 20.314 363 

      

Uitkeringen op kasbasis 80 2 

Mutatie verplichtingen 0 0 

Dotatie voorzieningen 0 0 

Uitkeringen op transactiebasis  80 2 
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De raming van de programmakosten re-integratie in 2021 is in totaal met € 23 miljoen naar beneden bijgesteld ten 

opzichte van de raming in de Juninota.  

 

De verwachte kosten voor het Scholingsbudget WW zijn met € 3 miljoen verlaagd en blijven daarmee € 6 miljoen onder 

het beschikbare budget van € 26 miljoen. De verwachte kosten voor de aanvullende crisisdienstverlening zijn verlaagd 

van € 36 miljoen naar € 18 miljoen. Doordat de negatieve effecten van de coronacrisis op de werkgelegenheid tot nu 

toe meevallen is de raming naar beneden bijgesteld. 

 

Tabel 5.1. Overzicht programmakosten re-integratie 

Bedragen x € 1 miljoen 

  2021 Bijstelling 

Voorzieningen     

Onderwijs 25 0 

Werk 76 -1 

Leef 10 0 

Subsidie aan instellingen 13 0 

Inkoop arbeidsbemiddeling AG 92 0 

Ziektewet- Arbo-interventies 3 0 

Scholingsbudget 20 -3 

Scholingsvoucher 0 0 

Aanvullende crisisdienstverlening COVID-19 18 -18 

Programmakosten overig 0 0 

      

Totale Programmakosten 257 -23 

 

 

 

. 

5. Re-integratie 
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6.1. Toeslagenwet 

In tabel 6.1 zijn de ontwikkelingen in de Toeslagenwet opgenomen. 

 

Op totaal niveau zijn de uitkeringen op transactiebasis met € 12 miljoen neerwaarts bijgesteld. Deze bijstelling is 

voornamelijk het gevolg van aanpassingen aan de ramingen voor de WW en de Ziektewet. De ramingen voor de 

overige wetten zijn niet bijgesteld ten opzichte van de Juninota. Voor de WW is het aantal uitkeringsjaren met 16,4% 

vrij fors naar beneden bijgesteld en de gemiddelde toeslag met 0,7% naar boven bijgesteld. Hierdoor zijn de 

uitkeringen op kasbasis met € 11 miljoen neerwaarts bijgesteld. De Ziektewet is met € 1 miljoen opwaarts bijgesteld. 

Het aantal uitkeringsjaren is met 0,7% naar boven bijgesteld en de gemiddelde toeslag is met 3,5% naar boven 

bijgesteld. Tot slot zijn de mutatie verplichtingen en de dotatie voorzieningen tezamen met € 2 miljoen neerwaarts 

bijgesteld. 

 

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 

  2021 Bijstelling 

Uitkeringsjaren 110,2   -4,1   

WAO   18,3   0,0 

WIA   43,5   0,0 

WAZ   0,5   0,0 

Wajong   15,0   0,0 

WW   21,5   -4,2 

Ziektewet   10,5   0,1 

IOW   0,9   0,0 

          

Gemiddelde toeslag 3.488   40   

WAO   4.991   0 

WIA   3.738   0 

WAZ   5.825   0 

Wajong   1.973   0 

WW   2.785   19 

Ziektewet   3.225   110 

IOW   4.474   0 

          

Uitkeringen op kasbasis 384   -10   

Mutatie verplichtingen 1   -1   

Dotatie voorzieningen 6   0   

Uitkeringen op transactiebasis  391   -12   

 
  

6. Toeslagen en tegemoetkomingen 
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6.2. Tegemoetkomingen arbeidsongeschikten 

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

 

Tabel 6.2. Ontwikkelingen Tegemoetkoming arbeidsongeschikten 

Volume x 1.000 en bedragen x € 1 miljoen 

  2021 Bijstelling 

Aantal Tegemoetkomingen 781,9   0   

WAO   181   0 

WIA   363   0 

WAZ   7   0 

Wajong   231   0 

          

Uitkeringen op kasbasis 226   0   

Mutatie verplichtingen 0   0   

Dotatie voorzieningen 0   0   

Uitkeringen op transactiebasis  226   0   
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7.1. Aof 

Ten opzichte van de Juninota zijn de totale baten opwaarts bijgesteld met € 169 miljoen. Dit komt voornamelijk 

doordat de verwachte premiebaten hoger zijn (€ 164 miljoen) als gevolg van een hogere geraamde 

premieplichtige loonsom in vergelijking met de Juninota.  

 

De totale lasten zijn € 67 miljoen neerwaarts bijgesteld. Dit is het resultaat van opwaartse bijstellingen van de 

uitkeringslasten (€ 62 miljoen) en van de overige baten en lasten (€ 12 miljoen) en neerwaartse bijstellingen 

van de sociale lasten (€ 127 miljoen) en de uitvoeringskosten (€ 14 miljoen). 

 

De opwaartse bijstelling van de uitkeringslasten van € 62 miljoen komt door hogere uitkeringslasten bij de 

Wazo (€ 80 miljoen) en IVA (€ 7 miljoen) en lagere uitkeringslasten bij de WAO (€ 18 miljoen) en WGA 

(€ 8 miljoen). De sociale lasten zijn neerwaarts bijgesteld, doordat de AWf-premie vanaf augustus verlaagd is 

(zie hoofdstuk 1). Een overzicht van de bijstelling bij de Compensatieregeling transitievergoeding wegens langdurige 

arbeidsongeschiktheid (CRTV) is te vinden in box 7.1. 

 

Het vermogen van het Aof is door de lagere lasten en hogere baten met € 236 miljoen opwaarts bijgesteld. 

 

Tabel 7.1. Financieel overzicht Aof 

Bedragen x € 1 miljoen 

  2021 Bijstelling 

Baten         

Premiebaten 18.912   164   

Rijksbijdrage WAZO ZEZ 91   4   

          

Totale baten 19.004   169   

          

Lasten         

Uitkeringslasten 11.285   62   

Sociale lasten 1.938   -127   

Overige baten en lasten 391   12   

Compensatieregeling transitievergoeding   386   12 

Re-integratielasten   42   -1 

Rentebaten   0   0 

Rentelasten   0   0 

Verhaal   -40   -2 

Boetes   -3   0 

Diversen   5   2 

Uitvoeringskosten 758   -14   

          

Totale lasten 14.371   -67   

          

Saldo 4.632   236   

          

Vermogenspositie         

Vermogen 19.827   236   

 

 
  

7. Fondsen 
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Box 7.1. Compensatieregeling transitievergoeding (CRTV) bij ontslag wegens langdurige 
arbeidsongeschiktheid. 

 

De CRTV is met € 12 miljoen naar boven bijgesteld. 

 

Tabel B7.2. Bijstellingen voor de CRTV. 

Aantallen × 1.000, gemiddeld bedrag in € en bedragen × € 1 miljoen 

  2021 Bijstelling 

Aantal uitbetaald 30,2 -2,9 

Aantal mutatie verplichtingen -4,5 2,4 

Gemiddeld bedrag per aanvraag 15.199 335 

      

Totaalbedrag op kasbasis 459 -33 

Mutatie verplichtingen 2020/2021 -186 -10 

Mutatie verplichtingen 2021/2022 123 47 

Voorziening 0 0 

Vrijval voorziening -9 9 

      

Totaalbedrag op transactiebasis 

ten laste van Aof 
386 12 

 

 

 

7.2. Whk 

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

Ziektewetuitkeringen gefinancierd (tabel 7.2). Uit het andere deel van de Whk worden de staartuitkeringen WGA3 

betaald (tabel 7.3).  

 

De premiebaten in het reguliere deel van de Whk zijn met € 12 miljoen naar boven bijgesteld als gevolg van een 

opwaartse bijstelling van de loonsomraming.  

 

De totale lasten in het reguliere deel van de Whk zijn met € 64 miljoen naar beneden bijgesteld. Dit komt door lagere 

uitkeringslasten (€ 36 miljoen), lagere sociale lasten (€ 23 miljoen), hogere overige baten en lasten (€ 2 miljoen) en 

lagere uitvoeringskosten (€ 8 miljoen). 

 

De neerwaartse bijstelling van de uitkeringslasten van € 36 miljoen is het resultaat van minder WGA-uitkeringslasten 

(€ 8 miljoen) en minder Ziektewet-uitkeringslasten (€ 28 miljoen). De neerwaartse bijstelling van de sociale lasten 

wordt deels verklaard door de neerwaartse bijstelling van de uitkeringslasten en deels door de verlaging van het 

AWf-premiepercentage (zie hoofdstuk 1). 

 

Door hogere baten en lagere lasten is het vermogen met € 77 miljoen naar boven bijgesteld. 

 

                                                 
3 Dit zijn de WGA-uitkeringen die werkgevers achterlaten als ze eigenrisicodrager worden. 
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Tabel 7.2. Financieel overzicht reguliere uitkeringen Whk 

Bedragen x € 1 miljoen 

  2021 Bijstelling 

Baten         

Premiebaten 2.056   12   

          

Totale baten 2.056   12   

          

Lasten         

Uitkeringslasten 1.667   -36   

Sociale lasten 294   -23   

Overige baten en lasten 11   2   

Re-integratielasten   25   0 

Rentebaten   0   0 

Rentelasten   0   0 

Verhaal   -14   2 

Boetes   -1   0 

Diversen   2   0 

Uitvoeringskosten 146   -8   

          

Totale lasten 2.118   -64   

          

Saldo -62   77   

          

Vermogenspositie         

Vermogen 624   77   

 

De premiebaten in het staartlastendeel van de Whk zijn met € 2 miljoen naar boven bijgesteld. Deze zijn hoger als 

gevolg van een opwaartse bijstelling van de loonsomraming ten opzichte van de Juninota.  

 

De totale lasten in het staartlastendeel van de Whk zijn met € 7 miljoen naar beneden bijgesteld. Dit komt voornamelijk 

door lagere uitkeringslasten (€ 6 miljoen) en lagere sociale lasten (€ 3 miljoen). 

 

Door de hogere baten en lagere lasten is het vermogen met € 10 miljoen naar boven bijgesteld. 

 

Tabel 7.3. Financieel overzicht staartlasten Whk 

Bedragen x € 1 miljoen 

  2021 Bijstelling 

Baten         

Premiebaten 34   2   

          

Totale baten 34   2   

          

Lasten         

Uitkeringslasten 208   -6   

Sociale lasten 37   -3   

Overige baten en lasten 2   0   

Uitvoeringskosten 6   1   

          

Totale lasten 254   -7   

          

Saldo -219   10   

          

Vermogenspositie         

Vermogen 461   10   

  



 

 

Bijstellingennota 2021  21 

 

7.3. Afj 

De raming van de totale lasten voor het Afj is met € 2 miljoen naar beneden bijgesteld. De neerwaartse bijstelling 

treedt op bij de re-integratielasten. De totale baten zijn eveneens met € 2 miljoen naar beneden bijgesteld door een 

lagere rijksbijdrage. Deze rijksbijdrage is gekoppeld aan de totale lasten. 

 

Tabel 7.4. Financieel overzicht Afj 

Bedragen x € 1 miljoen 

  2021 Bijstelling 

Baten         

Rijksbijdrage 3.840   -2   

          

Totale baten 3.840   -2   

          

Lasten         

Uitkeringslasten 3.216   0   

Sociale lasten*) 224   0   

Overige baten en lasten 92   -2   

Re-integratielasten   83   -2 

ESF-subsidie   -18   0 

Onderwijsvoorzieningen   25   0 

Leefvoorzieningen   10   0 

Rentebaten   0   0 

Rentelasten   0   0 

Verhaal   -7   0 

Boetes   0   0 

Diversen   0   0 

Uitvoeringskosten 307   0   

Wajong   198   0 

Re-integratie Wajong   86   0 

Beoordeling gemeentelijke doelgroep   20   0 

Onderwijsvoorzieningen   2   0 

Leefvoorzieningen   1   0 

          

Totale lasten 3.840   -2   

          

Saldo 0   0   

* Betreft uitsluitend Zvw. 
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7.4. AWf 

De totale baten zijn met € 3.750 miljoen naar beneden bijgesteld. Dit komt door voornamelijk door lagere premiebaten 

(€ 2.538 miljoen) en lagere bijdragen voor NOW (€ 1.210 miljoen) 

 

De bijstelling van de premiebaten heeft twee oorzaken. Ten eerste is het aandeel in de loonsom van werknemers met 

een vast contract (waarvoor de lage AWf-premie geldt) met 78% hoger dan eerder verondersteld werd. In de eerdere 

raming gingen we nog uit van een aandeel van 73% in de loonsom. Dit heeft een neerwaartse bijstelling van de 

AWf-premiebaten met € 0,4 miljard tot gevolg. Ten tweede zijn beide AWf-premiepercentages met 2,36 procentpunt 

verlaagd door het ministerie van SZW voor de periode augustus tot en met december. Dit leidt tot een verlaging van de 

AWf-premiebaten met € 2,1 miljard. De verlaging van de AWf-premies betekent voor de werkgevers een verlaging van 

de sociale lasten in 2021. Deze verlaging van de werkgeverslasten komt in de plaats van de Baangerelateerde 

Investeringskorting (BIK). De rijksbijdrage is gelijk aan de nieuwe lagere raming voor de NOW-lasten en is om die reden 

naar beneden bijgesteld. 

  

De totale lasten zijn met € 2.345 miljoen naar beneden bijgesteld. Dit is het resultaat van lagere uitkeringslasten 

(€ 1.016 miljoen), lagere sociale lasten (€ 161 miljoen) en lagere overige baten en lasten (€ 1.223 miljoen). De lagere 

uitkeringslasten en de sociale lasten zijn het gevolg van een lagere WW-raming. De WW-lasten zijn met € 996 miljoen 

verlaagd en de lasten van zieke WW’ers met € 21 miljoen. De sociale lasten zijn extra verlaagd door de verlaging van 

het AWf-premiepercentage per 1 augustus 2021. De overige baten en lasten zijn lager doordat de uitgaven voor de 

NOW tot en met juli lager zijn uitgevallen dan eerder is geraamd. De nieuwe raming voor de NOW-lasten 2021 komt 

€ 1.210 miljoen lager uit. Een overzicht van de bijstelling bij de Compensatieregeling transitievergoeding bij ontslag 

wegens de terugwerkende kracht transitievergoeding bij ontslag (CRTV) is de vinden in box 7.2. 

 

Per saldo resulteren de lagere baten en minder lasten in een neerwaartse bijstelling van het vermogen met 

€ 1.405 miljoen. 

 

Tabel 7.5. Financieel overzicht AWf 

Bedragen x € 1 miljoen 

  2021 Bijstelling 

Baten         

Premiebaten 6.033   -2.538   

Rijksbijdrage NOW en TOFA 5.388   -1.210   

Rijksbijdrage overige regelingen 308   -2   

          

Totale baten 11.729   -3.750   

          

Lasten         

Uitkeringslasten 4.165   -1.016   

Sociale lasten 774   -161   

Overige baten en lasten 5.407   -1.223   

NOW   5.388   -1.210 

Compensatieregeling Transitievergoeding   -58   8 

Re-integratielasten   68   -21 

Rentebaten   0   0 

Rentelasten   0   0 

Bijdrage aan SER   15   0 

Verhaal   -7   1 

Boetes   -1   0 

Diversen   1   0 

Uitvoeringskosten 933   56   

          

Totale lasten 11.279   -2.345   

          

Saldo 450   -1.405   

          

Vermogenspositie         

Vermogen -7.079   -1.405   
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Box 7.2. Compensatieregeling transitievergoeding bij ontslag wegens de terugwerkende kracht 
transitievergoeding bij ontslag (CRTV) wegens langdurige arbeidsongeschiktheid alsmede de 
beëindiging van de werkzaamheden van de onderneming. 

 

Tabel B7.2. Bijstellingen voor de CRTV. 

Aantallen × 1.000, gemiddeld bedrag in € en bedragen × € 1 miljoen 

  2021 Bijstelling 

CRTV-LAO*     

Aantal 13,9 - 

Gemiddeld bedrag per aanvraag 19.568 - 

      

Totaalbedrag op kasbasis 272 - 

Mutatie verplichtingen 2020/2021 -272 - 

Voorziening 0 - 

Vrijval voorziening -68 - 

      

Totaalbedrag op transactiebasis -68 3 

      

CRTV-BE     

Aantal in 2021 ntb - 

Aantal in 2022 ntb - 

Gemiddeld bedrag per aanvraag ntb - 

      

Totaalbedrag op kasbasis 6 3 

Mutatie verplichtingen 2021/2022 4 2 

Voorziening - - 

Vrijval voorziening - - 

      

Totaalbedrag op transactiebasis 10 5 

      

Totaalbedrag ten laste van AWf -58 8 

* Bij de Juninota was voor de CRTV-LAO alleen een bedrag voor de jaarlasten opgenomen aangezien de ontwikkelingen rond de uitgaven en 

lasten van de CRTV-LAO nog onduidelijk waren. 
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7.5. Ufo 

Ten opzichte van de Juninota zijn de totale baten met € 13 miljoen naar beneden bijgesteld als gevolg van lagere 

premiebaten. Deze premiebaten zijn lager vanwege een neerwaartse bijstelling van de loonsomraming voor het Ufo.  

 

De totale lasten zijn € 6 miljoen lager dan in de Juninota geraamd werd. Dit komt door lagere uitkeringslasten 

(€ 1 miljoen), lagere sociale lasten (€ 1 miljoen) en lagere uitvoeringskosten (€ 5 miljoen). Doordat de raming van het 

aantal WW-uitkeringen dat uit het Ufo gefinancierd wordt naar beneden is bijgesteld, daalt het bedrag aan uitkeringen 

met € 3 miljoen en wordt er € 2 miljoen minder verhaald. De sociale lasten zijn gewijzigd door een lagere AWf-premie 

vanaf 1 augustus (zie hoofdstuk 1). Het vermogen is per saldo met € 6 miljoen naar beneden bijgesteld. 

 

Tabel 7.6.  Financieel overzicht Ufo 

Bedragen x € 1 miljoen 

  2021 Bijstelling 

Baten         

Premiebaten 355   -13   

          

Totale baten 355   -13   

          

Lasten         

Uitkeringslasten 27   -1   

Uitkeringen   217   -3 

Verhaal ex art 79 WW   -190   2 

Sociale lasten 9   -1   

Uitkeringen   38   -3 

Verhaal ex art 79 WW   -29   2 

Overige baten en lasten 0   0   

Rentebaten   0   0 

Rentelasten   0   0 

Diversen   0   0 

Uitvoeringskosten 17   -5   

          

Totale lasten 53   -6   

          

Saldo 303   -6   

          

Vermogenspositie         

Vermogen 2.218   -6   
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7.6. Toeslagenfonds 

De raming van de totale lasten is met € 13 miljoen neerwaarts bijgesteld. De benodigde rijksbijdrage is als gevolg 

hiervan ook met € 13 miljoen verlaagd. 

 

Bij de uitkeringslasten zijn de toeslagen Toeslagenwet met € 12 miljoen neerwaarts bijgesteld. Dit komt voornamelijk 

door een neerwaartse bijstelling bij de WW met € 12 miljoen als gevolg van een lagere WW-raming. De sociale lasten 

bewegen mee met de daling van de totale uitkeringslasten. De neerwaartse bijstelling is hier € 2 miljoen. 

 

Tabel 7.7. Financieel overzicht Toeslagenfonds 

Bedragen x € 1 miljoen 

  2021 Bijstelling 

Baten         

Rijksbijdrage 803   -13   

          

Totale baten 803   -13   

          

Lasten         

Uitkeringslasten         

Toeslagen Toeslagenwet 391   -12   

WAO   93   0 

WIA   165   -1 

WAZ   3   0 

Wajong   30   0 

WW   61   -12 

Ziektewet   34   1 

IOW   4   0 

Tegemoetkomingen 226   0   

WAO   52   0 

WIA   105   0 

WAZ   2   0 

Wajong   67   0 

IOW-uitkeringen 105   0   

Sociale lasten 79   -2   

Zorgverzekeringswet premie   34   -1 

Overige sociale lasten   44   -1 

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 803   -13   

          

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 

CRTV Compensatieregeling transitievergoeding bij ontslag (wegens langdurige arbeidsongeschiktheid of  

 wegens bedrijfsbeëindiging) 

EMU Europese Economische en Monetaire Unie 

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 

STAP Stimulans ArbeidsmarktPositie 

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 

Wbo Wet betaald ouderschapsverlof 

WAZ  Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen 

Wazo  Wet arbeid en zorg 

Wet BeZaVa  Wet beperking ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid vangnetters 

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. Bij jonggehandicapten met een 

Wajong 2010-uitkering is de uitkeringshoogte afhankelijk van de regeling waar ze in zitten (werkregeling of 

uitkeringsregeling). 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 17de 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, IOW, 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. 

 

Begrippenlijst 
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Premieplichtige loonsom 

Het deel van het loon waarover premies werknemersverzekeringen moeten worden afgedragen. 

 

 

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. Deze 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 

Werkgevers die na 1 juli 2015 eigenrisicodrager zijn geworden, 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-flex-uitkeringen 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 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 

  2021 Bijstelling 

IVA 141,3   0,2   

Aof   141,3   0,2 

WGA 168,4   0,8   

Aof   96,5   0,9 

Whk   59,0   -0,1 

Eigenrisicodragers   12,9   0,0 

Wajong 208,2   0,1   

Afj   208,2   0,1 

WAO 168,9   0,0   

Aof   168,9   0,0 

WAZ 5,8   -0,1   

Aof 0,0 5,8   -0,1 

WW-ontslagwerkloosheid 198,7   -36,9   

AWf   190,5   -36,7 

Ufo   8,2   -0,2 

IOW 8,2   0,1   

Tf   8,2   0,1 

Ziektewet-zwangerschap 23,5   0,0   

Aof   23,5   0,0 

Ziektewet-zieke WW'ers 33,2   -0,7   

AWf   32,3   -0,7 

Ufo   0,8   0,0 

Ziektewet-flex 36,2   -1,7   

Whk   36,2   -1,7 

Ziektewet-no-risk 14,0   0,0   

Aof   14,0   0,0 

Ziektewet-overig 1,3   0,0   

Aof   1,3   0,0 

Wazo-werknemers 42,0   1,4   

Aof   42,0   1,4 

Wazo-WIEG 6,5   0,0   

Aof   6,5   0,0 

Wazo-Wbo -   -   

Aof   -   - 

Wazo ZEZ 3,9   0,0   

Aof   3,9   0,0 

Toeslagenwet 110,2   -4,1   

Tf   110,2   -4,1 

 
  

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

Uitkeringsjaren x 1.000 

  2021 Bijstelling 

Aof 503,7   2,4   

IVA   141,3   0,2 

WGA   96,5   0,9 

WAO   168,9   0,0 

WAZ   5,8   -0,1 

Ziektewet-zwangerschap   23,5   0,0 

Ziektewet-no-risk   14,0   0,0 

Ziektewet-overig   1,3   0,0 

Wazo-werknemers   42,0   1,4 

Wazo-WIEG   6,5   0,0 

Wazo-Wbo   -   - 

Wazo ZEZ   3,9   0,0 

Whk 95,2   -1,7   

WGA   59,0   -0,1 

Ziektewet-flex   36,2   -1,7 

Afj 208,2   0,1   

Wajong   208,2   0,1 

AWf 222,9   -37,4   

WW-ontslagwerkloosheid   190,5   -36,7 

Ziektewet-zieke WW'ers   32,3   -0,7 

Ufo 9,0   -0,2   

WW-ontslagwerkloosheid   8,2   -0,2 

Ziektewet-zieke WW'ers   0,8   0,0 

Tf 118,4   -4,1   

Toeslagenwet   110,2   -4,1 

IOW   8,2   0,1 

Eigenrisicodragers WGA 12,9   0,0   
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Tabel I.3. Uitkeringsbedragen naar wet 

Bedragen x € 1 miljoen 

  2021 Bijstelling 

IVA 3.491,0   7,5   

Aof   3.450,0   7,5 

Tf (Tegemoetkomingen)   41,0   0,0 

WGA 3.694,4   -8,2   

Aof   2.014,9   -5,4 

Whk   1.259,5   -15,2 

Eigenrisicodragers   356,4   12,5 

Tf (Tegemoetkomingen)   63,6   0,0 

Wajong 3.272,6   -1,5   

Afj   3.205,2   -1,5 

Tf (Tegemoetkomingen)   67,5   0,0 

WAO 3.380,7   -18,5   

Aof   3.328,7   -18,5 

Tf (Tegemoetkomingen)   52,0   0,0 

WAZ 88,6   -0,8   

Aof   86,7   -0,8 

Tf (Tegemoetkomingen)   1,9   0,0 

WW-ontslagwerkloosheid 3.836,3   -697,3   

AWf   3.638,1   -695,1 

Ufo   198,2   -2,2 

WW-overige werkloosheid 21,5   11,0   

AWf   21,5   11,0 

WW-verhaal over uitkeringen -190,1   2,1   

Ufo   -190,1   2,1 

TOFA 0,0   0,0   

AWf   0,0   0,0 

IOW 104,8   0,5   

Tf   104,8   0,5 

Ziektewet-zwangerschap 528,9   0,2   

Aof   528,9   0,2 

Ziektewet-zieke WW'ers 621,1   -21,1   

AWf   601,2   -20,6 

Ufo   19,9   -0,5 

Ziektewet-flex 607,2   -29,4   

Whk   607,2   -29,4 

Ziektewet-no-risk 212,8   1,0   

Aof   212,8   1,0 

Ziektewet-overig 36,3   -1,2   

Aof   36,3   -1,2 

Wazo-werknemers 1.323,7   72,3   

Aof   1.323,7   72,3 

Wazo-WIEG 201,4   4,3   

Aof   201,4   4,3 

Wazo-Wbo -   -   

Aof   -   - 

Wazo ZEZ 79,8   1,8   

Aof   79,8   1,8 

Toeslagenwet 384,5   -9,8   

Tf   384,5   -9,8 

          

Totaal Kas 21.695   -687   

          

Mutaties verplichtingen en voorzieningen -49,5   -308,5   

WIA   34,9   -0,8 

Wajong   11,1   1,8 

WAO   -15,8   0,3 

WAZ   -0,7   -0,3 

WW   -101,2   -312,0 

IOW   -0,3   0,0 

Ziektewet   13,6   1,4 

Wazo   2,7   2,8 

Toeslagenwet   6,2   -1,7 

          

Totale Transactie 21.646   -996   
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Tabel I.4. Uitkeringsbedragen naar fonds 

Bedragen x € 1 miljoen 

  2021 Bijstelling 

Aof 11.263,1   61,2   

IVA   3.450,0   7,5 

WGA   2.014,9   -5,4 

WAO   3.328,7   -18,5 

WAZ   86,7   -0,8 

Ziektewet-zwangerschap   528,9   0,2 

Ziektewet-no-risk   212,8   1,0 

Ziektewet-overig   36,3   -1,2 

Wazo-werknemers   1.323,7   72,3 

Wazo-WIEG   201,4   4,3 

Wazo-Wbo   -   - 

Wazo ZEZ   79,8   1,8 

Whk 1.866,7   -44,6   

WGA   1.259,5   -15,2 

Ziektewet-flex   607,2   -29,4 

Afj 3.205,2   -1,5   

Wajong   3.205,2   -1,5 

AWf 4.260,8   -704,7   

WW-ontslagwerkloosheid   3.638,1   -695,1 

WW-overige werkloosheid   21,5   11,0 

TOFA   0,0   0,0 

Ziektewet-zieke WW'ers   601,2   -20,6 

Ufo 28,0   -0,6   

WW-ontslagwerkloosheid   198,2   -2,2 

WW-verhaal over uitkeringen   -190,1   2,1 

Ziektewet-zieke WW'ers   19,9   -0,5 

Tf 715,3   -9,4   

Toeslagenwet   384,5   -9,8 

Tegemoetkomingen   226,0   0,0 

IOW   104,8   0,5 

Eigenrisicodragers WGA 356,4   12,5   

          

Totaal Kas 21.695   -687   

          

Mutaties verplichtingen en voorzieningen -49,5   -308,5   

Aof   21,7   0,7 

Whk   8,5   2,9 

Afj   11,1   1,8 

AWf   -95,5   -311,8 

Ufo   -1,2   -0,5 

Tf   5,9   -1,7 

          

Totale Transactie 21.646   -996   
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Tabel II.1. Overzicht programmakosten re-integratie 2020 

Bedragen x € 1 miljoen 

  Afj Aof Whk AWf Totaal 

Voorzieningen           

Onderwijs 25       25 

Werk 46 30 0   76 

Leef 10       10 

Subsidie aan instellingen 13       13 

Inkoop arbeidsbemiddeling AG 24 12 27 29 92 

Ziektewet- Arbo-interventies   0 1 1 3 

Scholingsbudget       20 20 

Scholingsvoucher       0 0 

Aanvullende crisisdienstverlening COVID-19 0 0 0 18 18 

Programmakosten overig   0     0 

            

Totaal 118 42 28 68 257 

 

 

Bijlage II Re-integratie 
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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 nihil is, dan wordt dit weergegeven 

met ‘-’. Vanwege de Coronacrisis zijn er verschillende NOW-regelingen van kracht, welke vallen onder de KSS. In de 

overige baten en lasten is € 5.388 miljoen opgenomen. Dit bedrag bestaat nagenoeg geheel uit NOW 3.1, NOW 3.2, 

NOW 3.3 en NOW 4, gesaldeerd als gevolg van vaststellingen met negatieve bedragen voor de NOW 1 en 2. 

 

De cijfers voor de diverse correcties ad minus 2.906 miljoen (kolom 5) bestaan voornamelijk uit de terugname van de 

sociale lasten van de premie-gefinancierde wetten, de eliminatie van verhaal op de WW eigen risicodragende 

werkgevers (plus € 190 miljoen) en de correctie transactiebasis naar kasbasis faillissementsvorderingen (minus 

€ 29 miljoen). De hoge mutatie verplichtingen van € 477 miljoen (kolom 7) is een gevolg van de eindafwikkeling in 

2021 van compensaties die betrekking hebben op transitievergoedingen over de periode 1 juli 2015 tot en met 31 

december 2019. In tabel I.4 (Bijlage I) staat een verdere uitsplitsing van het bedrag Wazo van € 1.525 (kolom 8) in 

Wazo-werknemers (€ 1.323,7), Wazo-WIEG (€ 201,4), en Wazo-Wbo (-).  

 

Bij het opstellen van deze tabel is verondersteld dat de afrekening van de rijks-gefinancierde regelingen voor 2021 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. 

 

Tabel III.1. Aansluitingstabel 2021 

Bedragen x € 1 miljoen 

  UWV-cijfers Vertaalslag SZW-cijfers 

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 

WAO 3.365 571 2 -3 -572 - 17 3.380 0 

WIA-IVA 3.511 580 -28 - -581 - -20 3.463 0 

WIA-WGA 3.353 573 38 -57 -578 0 -11 3.319 - 

WAZ 88 6 0 0 -6 - 1 89 0 

Wajong 3.284 224 57 -83 - - -8 3.474 24 

Wazo 1.528 290 0 - -290 - -3 1.525 - 

Wazo ZEZ 80 5 - - - 4 - 89 - 

Re-integratie WAO/WIA/WAZ/ZW - - - 101 - - - 101 - 

Re-integratie Wajong - - - 83 - - - 83 5 

Toeslagenwet 391 79 -1 - - - -1 468 21 

IOW 105 7 0 - - 4 0 115 - 

WW 3.566 664 10 -11 -518 - 100 3.812 - 

Ziektewet 2.020 356 18 -30 -362 - -8 1.995 - 

Scholingsbudget WW - - - 20 - 1 - 21 - 

Regeling vouchers kansberoep - - - 0 - - - 0 1 

Compensatie transitievergoeding (CRTV) - - 328 - - - 408 736 - 

KSS (NOW) - - 5.389 - - - 0 7.218 983 

KSS (TOFA) - - - - - - 0 - - 

KSS (Overig) - - 38 -20 - - - 18 - 

                    

Totaal 21.290 3.355 5.852 0 -2.906 9 477 29.905 1.033 

 

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 2020 (9) = Ontvangen door SZW over 2020 

            plus nog te betalen NOW over 2021 

 

Bijlage III Aansluitingstabel 
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