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voorjaar 2021
Hoewel de stijging van de WW-instroom veel minder is
dan zonder de NOW-regeling het geval geweest zou zijn,
is de ontwikkeling tot nu toe nog steeds vergelijkbaar
met die tijdens de kredietcrisis in 2009. De komende
paar maanden moet blijken of dat anders wordt.
Ed Berendsen

Samenvatting
In 2020 zien we vooral hoe de coronacrisis de ontwikkeling van het WW-volume en WIA-volume
beïnvloedt. De wijze waarop dat gebeurt, verschilt per wet. Bij de WW zien we na een aanvankelijke enorme piek in april een daling van de instroom in mei en juni. Daarna was er echter
weer sprake van een licht stijgende tendens. De ontwikkeling van de WW-instroom wordt sterk
gedempt door de NOW-regeling. Desondanks is de ontwikkeling van de WW-instroom vergelijkbaar met die tijdens de kredietcrisis in 2009 toen het aantal WW-uitkeringen in één jaar met
60% steeg. In 2021 verwachten we een verdere toename. Ook bij de WIA zien we een toename
van de instroom. De oorzaak is hier echter een andere. Het is vooral de wijze waarop corona
het uitvoeringsproces beïnvloedt die zorgde voor de toename. De toename is daardoor vooral

Peter Rijnsburger

een administratief effect, het betekent niet dat er meer mensen arbeidsongeschikt werden. Er
was in 2020 geen sprake van een verdere stijging van het WIA-instroomrisico bij
60-plussers, waarschijnlijk doordat de pensioenleeftijd niet verhoogd is.
Dit zijn de belangrijkste ontwikkelingen:
K   In 2020 kwam het aantal nieuwe WW-uitkeringen uit op ruim 479.000, een toename van

45% vergeleken met 2019. Zonder de NOW-regeling zou die toename veel groter zijn
geweest. Ondanks de dempende werking van de NOW-regeling is de ontwikkeling van
de instroom nog steeds vergelijkbaar met de ontwikkeling tijdens de kredietcrisis.
K   In 2020 steeg het aantal lopende WW-uitkeringen met 28% vergeleken met 2019. De

verwachting is dat het aantal WW-uitkeringen in 2021 verder zal toenemen.
K   In 2020 steeg de instroom in de WIA met 8,6% vergeleken met 2019. De toename is vrijwel

volledig geconcentreerd bij de WGA (12,0%). Bij de IVA zien we een afname met 1,4%.
K   De instroomstijging bij de WIA in 2020 wordt vooral veroorzaakt door een sterke toename

van het aantal verstrekte voorschotten in 2020 als gevolg van de coronamaatregelen. De
sociaal-medische claimbeoordeling kon vaak niet tijdig worden afgerond omdat er
face-to-facecontact of lichamelijk onderzoek voor nodig was. In 2020 was het aandeel voorschotten in het aantal toekenningen WGA 29% tegen 7% in een normaal jaar zoals 2018.
K   Gecorrigeerd voor de extra voorschotten is de stijging van de WIA-instroom niet 8,6%

maar 4,5%. De toename van de instroom in de WGA is dan 2,8% en bij de IVA zien we
dan geen afname van de instroom, maar een toename van 9,2%.
K   Het WIA-instroomrisico voor 60-plussers is in 2020 niet verder gestegen, waarschijnlijk

omdat de pensioenleeftijd niet is verhoogd. De instroomstijging bij 60-plussers in 2020
is het gevolg van het toenemende aantal werkende 60-plussers.
K   De jaarlijkse kans voor een 60-plusser om arbeidsongeschikt te worden ligt in 2020 net

als in 2018 en 2019 tussen de 1,3% en 1,5%.
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Volumeontwikkelingen onder de loep
Periodiek publiceert UWV een kennisverslag over de volumeontwikkelingen van de
socialezekerheidswetten die onder de verantwoordelijkheid van UWV vallen. Dit is zo’n
kennisverslag. De belangrijkste kengetallen staan in tabel 5. Daarnaast gaan we in dit
verslag dieper in op de ontwikkeling van de kans op arbeidsongeschiktheid bij 60-plussers
in verband met de verhoging van de pensioenleeftijd.

Ontwikkelingen in de ontslag-WW in 2020
In de jaren tot 2020 ging het heel goed met de economie. Daardoor nam het aantal
WW-uitkeringen sterk af. De verwachting was dat we in 2020 de top van de conjunctuur
zouden bereiken. Vanaf de derde week van maart ging de Nederlandse economie echter
gedeeltelijk op slot en kwamen we terecht in de anderhalvemetersamenleving. De
luchtvaart kwam vrijwel tot stilstand en aan het uitgaansleven kwam abrupt een einde.
Vanaf dat moment had een groot deel van het Nederlandse bedrijfsleven te maken met een
daling van de inkomsten, soms tot 100%. De verwachting was dat dit van beperkte duur zou
zijn. Om die periode te overbruggen heeft de overheid een aantal beleidsmaatregelen in
het leven geroepen voor de verschillende onderdelen van de economie. Voor UWV en voor
de WW is vooral de NOW-regeling van belang (zie box 1).

Box 1

Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW)
Om de klappen van de coronacrisis op

De NOW 1 is per juni opgevolgd door de

te vangen, heeft de overheid een aantal

NOW 2 (de tweede aanvraagperiode).

regelingen ingericht. Voor de WW zijn de

Deze liep tot en met september 2020.

NOW-regelingen van belang. Deze zijn

Een belangrijke verandering was

bedoeld om werkgevers die te maken

dat de boetebepaling is aangepast.

hebben met omzetverlies door corona

De boete op ontslag werd verlaagd

tegemoet te komen. UWV voert de 

naar 5% en beperkt tot bedrijven die

NOW-regelingen uit.

ontslag aanvroegen voor meer dan
twintig personen zonder dat daarover

Onder de NOW 1 (de eerste

overeenstemming was met de vakbonden.

aanvraagperiode) konden werkgevers een
tegemoetkoming krijgen voor de periode

Per 1 oktober is de NOW 2 opgevolgd

van maart tot en met mei 2020. Bij 100%

door de NOW 3. Deze loopt tot en

omzetverlies werd 90% van de loonsom

met 30 juni 2021. De NOW 3 kent drie

vergoed. Hierdoor konden werkgevers

aanvraagperiodes van drie maanden. In

hun werknemers doorbetalen. In de 

de tweede en derde aanvraagperiode

NOW 1 was een boetebepaling

(de NOW 3.2 en de NOW 3.3) is de

opgenomen. Als werkgevers die

vergoeding van de loonsom verhoogd

gebruikmaakten van de regeling toch

van 80% naar 85%. In plaats van een

personeel ontsloegen, kregen zij

aanvullende korting bij ontslag geldt

een boete opgelegd van 50% van de

een inspanningsverplichting voor de

loonsom van de ontslagen medewerkers.

werkgever om mee te werken aan de

De NOW 1 verving de regeling voor

begeleiding van met ontslag bedreigde

werktijdverkorting.

werknemers naar nieuw werk. Indien
hierover geen melding wordt gedaan
bij UWV, geldt alsnog de korting van 5%
over de uiteindelijke NOW-subsidie.
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Doordat de economie begrensd is sinds de start van de crisis, is er een overschot aan
personeel. Normaal zou dat tot ontslagen leiden en tot een toename van het aantal
WW-aanvragen. Door de NOW-regelingen is dat echter anders. Er zijn voor UWV nu twee
kanalen waarlangs het overschot aan personeel tot uiting kan komen: de WW en de 
NOW-regelingen. De NOW-regelingen zorgen ervoor dat bedrijven mensen in dienst houden,
waardoor er minder WW-aanvragen zijn dan zonder de regelingen het geval zou zijn
geweest. Ze dempen dus het aantal WW-uitkeringen. De NOW-regelingen beïnvloeden ook
de samenstelling van de WW-populatie. Ze voorkomen vooral ontslag van mensen met een
vast contract. Tijdelijke dienstverbanden worden ook beschermd door de NOW-regelingen,
maar werkgevers zullen in deze omstandigheden terughoudend zijn in het verlengen van
aflopende contracten. Ze zullen ook veel minder nieuw (tijdelijk) personeel aannemen. Door
de NOW-regelingen stroomden in de eerste maanden van de crisis daarom vooral mensen
met een tijdelijk contract de WW in.

Ontwikkeling vergelijkbaar met die tijdens de kredietcrisis
Bij de start van de crisis in de derde week van maart zagen we vooral een initiële
schrikreactie van werkgevers. Tijdelijke contracten werden op grote schaal beëindigd,
waardoor het aantal WW-toekenningen met 167% steeg tussen februari en april (zie
tabel 1). Na april nam het aantal WW-toekenningen echter snel af waardoor het niveau
in het derde kwartaal, toen de economie weer redelijk open was, nog 15% lag boven het
gemiddelde niveau van voor de crisis. In het laatste kwartaal krijgen we te maken met
een hernieuwde lockdown en steeg het aantal WW-toekenningen weer. Het niveau van
april wordt echter bij lange na niet meer gehaald. Hoe moeten we deze ontwikkeling
interpreteren? We kunnen de ontwikkeling vergelijken met die tijdens de vorige crisis – de
kredietcrisis – de laatste keer dat het aantal WW-uitkeringen sterk opliep. De vergelijking is
weergegeven in figuur 1.
Wat figuur 1 laat zien is dat we, ondanks de NOW-regelingen, nog steeds op een pad zitten
dat vergelijkbaar is met de kredietcrisis. Het is dus niet zo dat de stijging van het aantal
WW-uitkeringen meevalt. We zitten op een pad dat naar hoge WW-aantallen leidt. De grote
vraag is of het verdere verloop van de WW vergelijkbaar blijft. Dat zal vooral in de maanden
maart t/m mei moeten blijken.

Figuur 1 Ontwikkeling WW-toekenningen: coronacrisis versus
kredietcrisis
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In het begin van de crisis zagen we dat het grootste deel van de stijging zich voordeed
bij de jongeren (vooral in de leeftijdscategorie tot 25 jaar). Het waren de mensen met
tijdelijke contracten in de horeca en vergelijkbare sectoren die ontslagen werden en dat zijn
overwegend jongeren. Het aandeel van jongeren tot 25 jaar steeg van 9,8% voor de crisis
naar 22,7% in april. Daarna zakte het aandeel terug tot ruim 13% in het derde kwartaal
en steeg het licht naar ruim 1 5% in het vierde kwartaal. De ontslagen doen zich sinds het
derde kwartaal dus niet meer vooral bij de jongeren voor.

Uitstroom naar werk blijft laag
In tabel 1 zijn de aandelen van de verschillende redenen van uitstroom opgenomen. Zoals
te verwachten in een crisis, daalde de uitstroom wegens het vinden van werk. Dit aandeel
schommelt rond de 22% in de laatste twee kwartalen, wat 10 procentpunt lager is dan voor
de crisis. Tegelijkertijd zien we een sterke toename van het aandeel mensen van wie de
1

uitkering wordt beëindigd wegens het niet opgeven van inkomsten.1 Het aandeel hiervan

Om een WW-uitkering te krijgen moeten

was in het vierde kwartaal ruim twee keer zo groot als voor de crisis. Deze toename heeft

WW’ers elke maand hun inkomsten
doorgeven. Als ze dat niet doen wordt

te maken met keuzes van UWV om bepaalde werkzaamheden tijdelijk niet uit te voeren in

de uitkering beëindigd. Meestal is er

verband met de toegenomen werkdruk door de coronacrisis. Mede daardoor worden meer

dan sprake van werk. Daarom valt deze

beëindigingen wegens werk geregistreerd als beëindigingen wegens het niet opgeven van

uitstroomreden onder de hoofdcategorie

inkomsten. Dat weerspiegelt zich in een stijging van dat aandeel en een afname van het

werkgerelateerde beëindigingen.

aandeel uitstroom wegens werk: het zijn deels communicerende vaten.
Het aandeel uitstroom wegens het bereiken van de maximale WW-duur varieert. In het
derde kwartaal zien we een piek met bijna 40%. Dit is het gevolg van de instroomgolf
tijdens het begin van de crisis in maart/april: vooral jongeren met een WW-recht van slechts
drie maanden. Deze bereikten in het derde kwartaal de maximale WW-duur. In het laatste
kwartaal zakt het aandeel omdat deze groep inmiddels is uitgestroomd.

Aantal lopende WW-uitkeringen stijgt weer
Het aantal lopende WW-uitkeringen nam sterk toe bij de start van de crisis en bereikte een
top in juli met 300.800. Vanaf juli zagen we echter een lichte daling tot 276.400. De laatste
maanden zien we een stijging: naar 285.660 in december. De afname in het derde kwartaal
hangt samen met de piek in de instroom in maart/april. Een belangrijk deel van de mensen
uit die piek had kortlopende WW-rechten en is inmiddels uitgestroomd, waardoor het
aantal lopende WW-uitkeringen tijdelijk daalde. De onderliggende trend is echter stijgend.
Per saldo is het aantal WW-uitkeringen eind 2020 met 28% gestegen vergeleken met eind
2

2019. Hoewel het CPB2 de raming van de werkloosheid in 2021 sterk verlaagd heeft, is het

CPB (2021). Het Centraal Economisch Plan

de verwachting dat het aantal WW-uitkeringen in 2021 nog wat zal toenemen, volgens

2021. Den Haag.

de actuele prognose naar ruim 300.000 per eind 2021 (+6%). Dat betekent ook dat de
ontwikkeling van het aantal WW-uitkeringen minder zal stijgen dan tijdens de kredietcrisis.
Zoals eerder gezegd, de komende paar maanden moet blijken of die verwachting juist is.

UWV Kennisverslag | 2021-4

5

Tabel 1 Kengetallen WW 2020
Voor
corona*

Maart

April

Gemiddeld
per maand
2e kwartaal

Gemiddeld
per maand
3e kwartaal

Gemiddeld
per maand
4e kwartaal

27,6

37,8

73,7

49,7

31,8

40,1

37%

167%

80%

15%

45%

Aandeel < 25 jaar

9,8%

20,2%

22,7%

20,3%

13,3%

15,2%

Aandeel 25-34 jaar

29,3%

29,6%

30,5%

30,4%

30,4%

28,5%

Aandeel 35-44 jaar

21,1%

18,2%

17,5%

18,2%

20,7%

19,4%

Aandeel 45-54 jaar

21,4%

17,7%

16,8%

17,5%

19,2%

19,2%

Aandeel 55-66 jaar

18,4%

14,4%

12,5%

13,5%

16,4%

17,8%

30,4

27,6

32,0

32,9

39,6

37,6

46,7%

46,0%

37,2%

40,9%

45,6%

51,1%

wegens werk

32,6%

28,6%

24,4%

23,6%

21,6%

22,8%

geen inkomenstenopgave

10,9%

13,4%

5,3%

9,2%

16,1%

22,7%

Aantal toekenningen (x 1.000)
Mutatie t.o.v. gemiddelde

Aantal beëindigingen (x 1.000)
Aandeel werkgerelateerd

afzien van recht/uitkering3

3,3%

3,6%

7,5%

8,1%

7,9%

5,6%

Aandeel maximale WW-duur

37,2%

35,5%

43,8%

36,4%

39,7%

34,0%

Aandeel overige redenen

16,1%

18,5%

19,1%

22,7%

14,7%

14,9%

240,7***

250,4

292,1

300,6

278,4

285,7

4%

21%

25%

16%

19%

Aantal uitkeringen (x 1.000)**
Mutatie t.o.v. februari 2020
*

Het gemiddelde per maand in de periode maart 2019-februari 2020.

**

Aantal uitkeringen ultimo periode.

***

Aantal uitkeringen ultimo februari 2020

3

Ontwikkelingen bij de WIA-instroom in 2020

Mensen die een kleine (aanvullende)

Ook de WIA ondervindt de gevolgen van corona. Maar in tegenstelling tot de WW, waar

WW-uitkering krijgen, kunnen afzien van die

de stijging van de instroom het gevolg is van meer WW-aanvragen, stijgt de instroom

uitkering. Het voordeel is dat ze dan niet

in de WIA niet zozeer doordat er meer WIA-aanvragen zijn, maar is de stijging het

hoeven te voldoen aan de verplichtingen
die horen bij een WW-uitkering. Ze kunnen

gevolg van de wijze waarop corona doorwerkt in ons uitvoeringsproces. Als gevolg van

ook afzien van het WW-recht. Het voordeel

de coronamaatregelen moesten sociaal-medische beoordelingen waarbij volgens de

daarvan is dat ze het opgebouwde

verzekeringsarts face-to-facecontact of lichamelijk onderzoek nodig is, worden uitgesteld.

WW-recht niet verbruiken. Omdat er bij

De WIA-aanvraag kan dan niet voor het einde van de wachttijd worden afgerond en de

deze mensen sprake is van werk naast
de WW, valt deze uitstroomreden onder

aanvrager krijgt dan een voorschot aangeboden. Een voorschotbetaling wordt in de

de hoofdcategorie werkgerelateerde

UWV-registratie als een nieuwe WGA-uitkering geteld. In het vorige kennisverslag over de

beëindigingen.

volumeontwikkelingen4 zijn we daar al uitgebreid op ingegaan. In het laatste kwartaal van

4

2020 zijn de effecten nog groter geworden.

Berendsen, E. & Rijnsburger, P. (2020).
Volumeontwikkelingen najaar 2020. UWV

In 2020 is de instroom in de WIA gestegen naar 49.800, een toename van 3.900 of 8,6% ten

Kennisverslag 2020-9. Amsterdam.

opzichte van 2019. De toename is groter dan in 2019 (zie tabel 2). Er zijn drie oorzaken voor
deze stijging. De eerste oorzaak is de toename van het aantal verzekerden door de verhoging
van de pensioenleeftijd naar 66 jaar in 2018. Hierdoor groeit de groep werkende mensen
in de leeftijdscategorie 60-plus en neemt het aantal 60-plussers dat twee jaar later de WIA
instroomt, toe. In 2020 steeg de instroom in de leeftijdsgroep 60-plus hierdoor met circa 400.
De tweede oorzaak is de toename van het aantal WIA-verzekerden (mensen in loondienst
plus mensen in de WW) doordat de economie aantrok in de afgelopen jaren. In 2018 nam het
aantal verzekerden in de leeftijdscategorieën jonger dan 60 jaar toe met 0,9%. Deze toename
werkt met een vertraging van twee jaar door in de instroom in de WIA. Dit betekent een extra
instroom van ongeveer 300 in 2019.
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Tabel 2 WIA-instroom en -herkomst, 2017–2020
Aantallen x 1.000

Totale instroom WIA

Mutatie (%)

2017

2018

2019

2020

2018

2019

2020

41,7

43,4

45,8

49,8

4,0%

5,5%

8,6%

IVA

10,5

11,6

11,7

11,6

11,1%

0,7%

-1,4%

WGA

31,3

31,8

34,1

38,2

1,6%

7,3%

12,0%

Totale instroom WIA

41,7

43,4

45,2

47,2

4,1%

4,1%

4,5%

IVA

10,5

11,6

12,1

13,2

11,1%

4,8%

9,2%

WGA

31,3

31,8

33,1

34,0

1,6%

3,8%

2,8%

Geschoond voor extra voorschotten5

5
Dit is een schatting op basis van de

Samen zorgen de verhoging van de pensioenleeftijd en de conjunctuur voor een toename

patronen in de voorafgaande jaren: normaal

van de instroom met circa 700 in 2020. De feitelijke stijging van de instroom bedraagt in

bestaat 7% van de instroom in de WGA uit

2020 echter 3.900. Het grootste deel van de resterende toename wordt veroorzaakt door

voorschotten. Als er meer voorschotten
zijn, bestaat 30% van de extra voorschotten

de derde oorzaak: de stijging van het aantal voorschotten in 2020. In 2020 zijn in totaal

uit aanvragen die worden afgewezen. Van

11.000 voorschotten verstrekt, bijna het drievoudige van het aantal in 2019. Normaal

de extra overschotten minus de alsnog

bestaat 7% van de instroom in de WGA uit voorschotten. In het laatste kwartaal van 2020

afgewezen aanvragen gaat 20% na de

bestond bijna 40% van de instroom in de WGA uit voorschotten. Over heel 2020 steeg het

claimbeoordeling naar de IVA, wat leidt tot
extra overgangen tussen de WGA en de IVA.

aandeel tot 29%. De achtergrond van deze toename is zoals eerder vermeld het uitstel van
claimbeoordelingen als gevolg van de coronacrisis6. De stijging van het aantal voorschotten

6

zorgt ook voor een stijging van de instroom in de WIA-statistiek (zie box 2). Van de toename

Ook in 2019 zagen we stijging van het

van de instroom in 2020 is circa 2.000 toe te wijzen aan het gestegen aantal voorschotten.

aantal voorschotten als gevolg van
beslissingen in de uitvoering. Zie daarvoor:

Deze toename is echter vooral een statistische vertekening. Het betekent niet dat meer

Berendsen, E. & Rijnsburger, P. (2020).

mensen arbeidsongeschikt worden.

Volumeontwikkelingen voorjaar 2020. UWV
Kennisverslag 2020-4. Amsterdam.
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Box 2

Voorschotten in de WIA
Waarom zorgt een stijging van het aantal

beëindiging wegens minder dan 35%

voorschotten voor een toename van de

arbeids¬ongeschiktheid. Het verstrekte

instroom in de WIA-statistiek? Wat we

voorschot wordt dan verrekend met

in de statistiek als instroom tellen zijn

de WW-uitkering of moet worden

nieuwe betalingen van een WIA-uitkering.

terugbetaald. Op het aantal lopende

Daarbij maken we geen onderscheid

WIA-uitkeringen heeft het niet veel

tussen uitkeringen als voorschot en

effect.

definitieve WIA-uitkeringen. Er zijn
allerlei redenen waarom een aanvraag

Het aantal voorschotten vertekent

niet binnen de gestelde wettelijke

echter de trends als het aandeel sterk

termijn afgehandeld kan worden en een

toeneemt, zoals in 2020. Bovendien

voorschot verstrekt wordt. Een reden

komt die extra instroom geheel terecht

kan bijvoorbeeld zijn dat de benodigde

bij de WGA. Voorschotten worden

stukken niet op tijd geleverd zijn door de

namelijk standaard geregistreerd

klant. Er kunnen ook uitvoeringsredenen

als 80-100% arbeidsongeschikt in

zijn (bijvoorbeeld een tekort aan

de WGA. Een stijging van het aantal

artsen). Van de voorschotten wordt 30%

voorschotten heeft dus twee effecten:

uiteindelijk afgewezen, maar ze worden

meer instroom bij de WIA en de WGA,

wel geteld als instroom. Feitelijk tellen

en op termijn meer beëindigingen.

we dus altijd iets te veel instroom. Voor

De stijging van de instroom door het

de statistieken is dat niet erg, zolang

gestegen aantal voorschotten is vooral

het aandeel voorschotten stabiel en

een administratieve vertekening. Het

beperkt in omvang is. We zien de alsnog

betekent niet dat er meer mensen

afgewezen aanvragen op een later

arbeidsongeschikt worden.

tijdstip in de statistiek terug als een

We hebben nu 2.700 of 70% van de stijging in 2020 verklaard. Wat we ook zien in 2020 is
een toename van het toekenningspercentage van 68,7% in 2019 naar 69,5% in 2020. Een
toename van het toekenningspercentage met 0,8 procentpunt zorgt voor een stijging van
de instroom met 700. Waarom het toekenningspercentage stijgt, is niet duidelijk. De stijging
van het toekenningspercentage dekt dus een groot deel van de resterende stijging. Voor
de rest (500) is nog geen directe verklaringsgrond gevonden, maar ook hier kan er een
verbinding met corona zijn.
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Tabel 3 Stijging instroom in 2020, decompositie
Aantallen x 1.000
Instroom 2020

49,8

Instroom 2019

45,8

Toename

3,9*

Aandeel

Bijdrage aan de toename
Stijging pensioenleeftijd

0,4

10%

Stijging verzekerdenpopulatie

0,3

8%

Stijging aantal voorschotten

2,0

51%

Stijging toekenningspercentage

0,7

18%

Niet verklaarde stijging

0,5

14%

Totaal

3,9

100%

* Het verschil is geen 4.000, maar 3.900: afrondingseffect.

In tabel 3 zijn de factoren die de instroomstijging bepalen, weergegeven. Daaruit blijkt
dat ten minste 51% en mogelijkerwijze 82% (stijging aantal voorschotten, stijging
toekenningspercentage en de niet verklaarde stijging) van de toename van de instroom
toe te wijzen is aan de effecten van corona. Als we corrigeren voor de stijging van het
aantal voorschotten (tabel 2), stijgt de instroom in 2020 niet met 8,6% maar met 4,5%,
een toename die vergelijkbaar is met die in 2018 en de gecorrigeerde aantallen uit 2019.
Tabel 2 laat goed zien hoe de voorschotten de verdeling van de instroom over de IVA en
WGA verstoren. Omdat voorschotten standaard geregistreerd worden als WGA 80-100%
arbeidsongeschikt, stijgt de niet-geschoonde instroom in de WGA met 12%, maar daalt de
instroom in de IVA met 1,4%. Als we corrigeren voor de invloed van de voorschotten is het
beeld omgekeerd. We zien nu dat het de instroom in de IVA is die fors toeneemt (9,2%) en
dat de instroom in de WGA veel minder hard stijgt (2,8%). De instroom in de WGA stijgt
minder hard omdat de instroom vanuit de WW verder afnam. Dit is de vertraagde
doorwerking van de gunstige economisch ontwikkeling in 2018.

Gevolgen langer doorwerken voor de WIA
Sinds 2013 werd de pensioenleeftijd stap voor stap verhoogd. Als gevolg daarvan nam het
aantal werkenden van 60 jaar en ouder sterk toe. Naast de positieve effecten daarvan zijn
er ook negatieve effecten: het beroep op de WIA stijgt omdat ouderen een grotere kans
op ziekte en daarmee op arbeidsongeschiktheid hebben dan jongeren. We hebben hier al
7
De recentste publicatie is: Berendsen, E. &

eerder over gepubliceerd.7 We actualiseren de eerdere analyse, waarin we 2020 meenemen.

Rijnsburger, P. (2020).
Volumeontwikkelingen voorjaar 2020. UWV

Als mensen langer doorwerken, zijn er twee effecten van belang voor de instroom in de WIA:

Kennisverslag 2020-4. Amsterdam.

K   De groei van het aantal werkende 60-plussers.
K   De ontwikkeling van het arbeidsongeschiktheidsrisico van 60-plussers.

In tabel 4 zijn deze grootheden weergegeven.
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Tabel 4 WIA: verzekerden, instroom en instroomrisico naar leeftijd

8

Aantallen

Mutatie (%)

2016

2017

2018

2019

2020

2017

2018

2019

2020

Verzekerden t-2 (miljoen)

7,32

7,39

7,43

7,59

7,68

0,8%

0,6%

2,1%

1,3%

Jonger dan 58 jaar

6,54

6,57

6,57

6,69

6,76

0,4%

0,1%

1,8%

0,9%

58-64 jaar

0,78

0,82

0,86

0,90

0,93

4,5%

4,8%

4,4%

3,6%

Instroom WIA (x 1.000)

40,0

41,7

43,4

45,2

47,2

4,3%

4,0%

4,1%

4,4%

Jonger dan 60 jaar

32,6

33,3

33,6

34,5

36,1

2,2%

0,8%

2,7%

4,7%

7,4

8,4

9,8

10,7

11,1

13,3%

16,9%

8,6%

3,4%

Instroomrisico WIA (%)9

0,546

0,565

0,584

0,596

0,614

3,4%

3,4%

1,9%

3,1%

Jonger dan 60 jaar

0,498

0,507

0,511

0,515

0,535

1,8%

0,7%

0,9%

3,8%

60-66 jaar

0,949

1,029

1,148

1,194

1,192

8,4%

11,5%

4,1%

-0,2%

60-66 jaar

8

Onder invloed van het langer doorwerken stijgt het aantal verzekerde 58–64-jarigen

De WIA-instroom in 2019 en 2020 is

jaarlijks met circa 3 tot 5%, een stuk sterker dan het aantal verzekerden jonger dan 58 jaar.

gecorrigeerd voor de extra voorschotten.

Bij een gelijkblijvend arbeidsongeschiktheidsrisico betekent dit dat de instroom in de WIA

9

van 60-plussers jaarlijks ook met 3 tot 5% zal stijgen. Het aantal 58-64-jarigen10 nam in 2020

Als maat voor het instroomrisico

met 3,6% toe. De instroom van 60-plussers in de WIA steeg met 3,4%. Het verschil tussen

gebruiken we het instroompercentage,
dat gedefinieerd is als de instroom

deze twee percentages is de verandering van het instroomrisico. Tabel 4 laat zien dat het

in het gegeven jaar gedeeld door het

gemiddelde risico bij de 60-plussers in 2020 voor het eerst sinds jaren niet is toegenomen,

aantal verzekerden twee jaar eerder:

maar zelfs iets is afgenomen, van 1,194% naar 1,192%. We zien dat ook terug als we kijken

Instroompercentage(t) = Instroom(t)/

naar de afzonderlijke leeftijden (figuur 2). Er is vrijwel geen verschil tussen de curve van

Verzekerden(t-2)*100%.

2019 en 2020.

10
Voor de instroom van 60-66-jarigen in
de WIA zijn in verband met de wachttijd
van twee jaar de verzekerden in de
leeftijdscategorie 58-64 jaar van belang.
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Figuur 2 Instroomrisico WIA naar leeftijd (50-plus), 2013–202011

De jaren 2015 en 2017 zijn niet opgenomen
om de figuur niet te druk te maken. De trend

1,8%

is in die jaren dezelfde.

1,6%
1,4%
1,2%
1,0%
0,8%
0,6%
0.4%
0,2%
0,0%
50 - 54 jaar

55 - 59 jaar
2013

60 jaar
2014

61 jaar
2016

62 jaar
2018

63 jaar
2019

64 jaar

65 jaar

2020

Een aantal dingen valt op in figuur 2:
K   Het instroomrisico stijgt met een toenemende leeftijd en neemt vanaf een bepaalde

leeftijd weer af. Tot en met 2014 begon die afname na de leeftijd van 61 jaar.
K   Na 2014 zien we dat het instroomrisico langer doorstijgt. Het maximum ligt nu bij

63 jaar, maar we zien tot en met 2020 geen doorgaande stijging bij de groep van
64-65 jaar. In 2020 blijft het gemiddelde instroomrisico van de 62- tot 65-jarigen vergelijkbaar met dat van de 61-jarigen. Dat is niet veranderd vergeleken met 2019.
K   In 2016 gaat het instroomrisico voor alle leeftijden omhoog, ook bij de leeftijdsklassen

jonger dan 60 jaar. De achtergronden hiervan zijn beschreven in het rapport Stijging
12
Berendsen, E. & Deursen, C. van (2018).
Stijging WIA-instroom. Waardoor steeg de
WIA-instroom van zieke werknemers in 2016?

WIA-instroom; waardoor steeg de WIA instroom van zieke werknemers in 2016? 12
K   Het maximale instroomrisico voor 60-plussers is in 2020 ruim 1,5%, net als in de vooraf-

gaande twee jaar.

UWV-rapport. Amsterdam.

Hoe moeten we dit interpreteren? Naarmate mensen ouder worden, neemt de kans op
gebreken en dus arbeidsongeschiktheid toe. Het instroomrisico loopt op tot circa 61 jaar. In
het verleden daalde het instroomrisico daarna weer voor werknemers ouder dan
61 jaar. De reden daarvoor is dat mensen met (een groter risico op) gezondheidsproblemen
vervroegd met pensioen konden via de VUT of een andere regeling. De mensen die bleven
doorwerken, waren de mensen zonder grote gezondheidsproblemen met een relatief
laag risico op arbeidsongeschiktheid (healthy-workereffect). Sinds het afschaffen van de
vervroegde uittredingsregelingen werken alle mensen langer door en dus ook de mensen
met gezondheidsproblemen. Hierdoor verdwijnt het healthy-workereffect stapsgewijs en
stijgt het instroomrisico voor de 61-plussers geleidelijk. Op basis van de huidige cijfers zou
je kunnen concluderen dat het healthy-workereffect verdwenen is.
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Omdat het instroomrisico groter wordt naarmate de leeftijd stijgt, zou het logisch zijn als
dat ook zou gelden voor de 'nieuwe' instroomleeftijden (65- en 66-jarigen). Tot nu toe zien
we dat echter niet. Het risico van de 65-jarigen is in 2019 gelijk aan dat van de
61- tot 64-jarigen. Het instroomrisico voor de 66-jarigen is nog laag, maar dat is vooral
13
Het leeftijdsjaar is nog maar voor
een derde gevuld. Pas in 2025, als de

een statistisch effect: de pensioenleeftijd is nu 66 jaar en 4 maanden13. We hebben de
66-jarigen daarom nog niet opgenomen in figuur 2.

pensioenleeftijd is gestegen tot 67 jaar, is
het leeftijdsjaar 66 compleet.

Wat we wel uit de ontwikkeling in 2020 kunnen opmaken, is dat het maximale
arbeidsongeschiktheidsrisico voor de hele groep 61- tot 65-jarigen min of meer
gestabiliseerd is. Het maximale risico ligt nu bij ongeveer 1,5%, net als in 2018–2019.
In 2020 is het instroomrisico niet toegenomen vergeleken met 2019. Dat is op zich
verklaarbaar omdat de pensioenleeftijd in 2020 (en 2021) niet verhoogd is. Er is nog wel
een toename van het aantal werkende 60-plussers (zie tabel 4), maar het instroomrisico
blijft vrijwel hetzelfde. Dat geeft ook aan dat de ontwikkeling van het instroomrisico vooral
bepaald wordt door de stijging van de pensioenleeftijd.
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Tabel 5 Kengetallen sociale zekerheid 2016–2021*
2016

2017

2018

2019

2020

2021
raming

x 1.000

x 1.000

x 1.000

x 1.000

x 1.000

x 1.000

Instroom

491,0

390,2

335,5

330,0

479,1

424,0

Uitstroom

524,9

472,2

402,7

369,3

416,9

407,0

Lopende uitkeringen

412,0

330,0

262,7

223,5

285,7

303,0

Gedifferentieerde uitkeringen**

362,5

288,1

229,7

197,8

246,5

261,0

Uitkeringsjaren***

332,7

291,0

241,0

201,5

221,9

237,0

Ontslag WW

WIA
Instroom

40,0

41,7

43,5

45,8

49,7

48,7

Uitstroom

16,6

18,4

18,8

19,9

26,6

27,7

Lopende uitkeringen

253,4

276,7

302,5

328,0

349,5

370,4

Uitkeringsjaren

207,1

227,3

247,5

271,1

290,3

308,7

Instroom

0,7

0,7

0,7

0,6

0,5

0,5

Uitstroom

22,8

21,0

20,1

17,6

22,5

19,6

Lopende uitkeringen

293,0

272,6

253,6

236,5

214,6

195,5

Uitkeringsjaren

249,0

232,5

216,9

203,2

185,5

169,0

Instroom

0,1

0,1

0,0

0,0

0,0

0,0

Uitstroom

1,6

1,5

1,3

1,1

1,3

1,1

WAO

WAZ

Lopende uitkeringen

13,5

12,1

10,8

9,7

8,4

7,3

Uitkeringsjaren

11,0

9,9

8,8

7,8

6,8

5,9

Instroom****

4,2

4,7

5,2

5,8

6,4

10,4

Uitstroom

6,1

6,1

6,5

6,8

7,5

10,8

Lopende uitkeringen

247,1

245,8

245,1

244,2

243,1

243,3

Uitkeringsjaren

203,7

203,3

204,4

204,7

206,2

207,9

236,0

251,7

282,6

298,0

324,9

326,0

87,3

89,7

94,3

97,9

106,8

110,3

Wajong

Vangnet-Ziektewet*****
Instroom
Uitkeringsjaren
*

Ramingen zijn gebaseerd op het Het Centraal Economisch Plan 2021 (CPB).

**

Gedifferentieerde uitkeringen: aantal lopende WW-uitkeringen minus de staartnuluitkeringen.

***

Uitkeringsjaren: gemiddeld aantal uitkeringen omgerekend naar fulltime equivalents. De Wajong-uitkeringsjaren zijn exclusief Wajongers werkzaam in sociale
werkplaatsen.

****

In 2015 is de Participatiewet ingevoerd waardoor er alleen nog instroom in de Wajong is van zogenaamde heropende Wajong-rechten en van mensen
die duurzaam geen arbeidsmogelijkheden hebben. De stijging van de in- en uitstroom in 2021 is tijdelijk en heeft te maken met de overgang naar de
vereenvoudigde Wajong.

****

Exclusief eigenrisicodragers (ERD). De aantallen van de overige wetten zijn inclusief ERD.

Bron: UWV.
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