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De instroom in de Wajong 2015

Samenvatting 
In 2015 is de Participatiewet ingevoerd. Sindsdien is de Wajong alleen nog toegankelijk 

voor jonggehandicapten die duurzaam geen arbeidsvermogen hebben. Zoals verwacht 

daalde de instroom van nieuwe Wajongers in de nieuwe Wajong 2015 daardoor sterk. Wat 

echter opvalt is dat de instroom in de Wajong 2015 elk jaar toeneemt, van 1.300 in 2015 

tot 4.100 in 2020, en dat vraagt om een nadere verklaring. Een mogelijke reden voor de 

toename zit in het begrip duurzaamheid. Bij jongeren is het vaak niet mogelijk om vast 

te stellen of een beperking van de arbeidsmogelijkheden duurzaam is. In dat geval wordt 

een Wajong-aanvraag afgewezen. Later kan de arbeidsbeperking echter alsnog duurzaam 

blijken en dan wordt een heraanvraag toegekend. In dit artikel hebben we onderzocht of 

deze zogenaamde secundaire instroom aanwezig is en wat de omvang daarvan is. Uit de 

analyse komt echter naar voren dat niet de secundaire instroom de belangrijkste reden is 

voor de stijging van de instroom in de Wajong 2015 tussen 2017 en 2020. De belangrijkste 

reden was de toename van de instroom van mensen die eerder waren afgewezen omdat 

ze nog studeerden.

Dit zijn de belangrijkste conclusies: 

K  Circa 16% van de mensen die in de periode 2017–2020 zijn afgewezen voor de  

Wajong 2015, deden tot eind 2020 een heraanvraag die is toegekend.

K  82% van de toegekende heraanvragen in de periode 2017–2020 zijn aanvragen van 

mensen die eerder zijn afgewezen omdat ze nog studeerden. Deze groep zorgde voor 

de helft van de stijging van de instroom tussen 2017 en 2020. Sinds september 2020 is 

studie geen afwijzingsgrond meer en zal het beeld veranderen. 

K  10% van de toekende heraanvragen in de periode 2017–2020 bestaat uit secundaire 

instroom. Bij deze mensen kon UWV bij de heraanvraag vaststellen dat ze duurzaam 

geen arbeidsvermogen hebben. Deze groep is verantwoordelijk voor 18% van de 

toename van de instroom tussen 2017 en 2020. 

K  Het aandeel van de secundaire instroom is nog beperkt, maar stijgt snel. In 2017 

bestond 0,5% van de instroom in de Wajong 2015 uit secundaire instroom; dat was in 

2020 gestegen tot 4,1%. De secundaire instroom zal verder stijgen en ook het aandeel 

daarvan in de instroom zal toenemen.

De stijging van de instroom in de Wajong 2015 tussen 
2017 en 2020 was vooral het gevolg van heraanvragen 
van mensen die eerder waren afgewezen omdat ze 
nog studeerden.

Ed Berendsen
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De Wajong 2015
De Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten, kortweg de Wajong, is 

bedoeld voor mensen die op jonge leeftijd door ziekte of een handicap arbeidsongeschikt 

zijn of worden. Tot 2015 was de Wajong bedoeld voor alle jonggehandicapten die als 

gevolg van ziekte of handicap niet kunnen werken óf niet voldoende kunnen verdienen. 

Sinds de invoering van de Participatiewet in 2015 is de Wajong alleen nog toegankelijk 

voor jonggehandicapten die duurzaam geen arbeidsvermogen hebben. Jongeren met een 

beperking die (op termijn) arbeidsvermogen hebben, vallen sindsdien niet meer onder 

de Wajong maar onder de Participatiewet. Zij moeten ondersteuning en een eventuele 

uitkering aanvragen bij de gemeente. De Wajong kende tot 2021 drie regimes:  

de Wajong 2015, de Wajong 2010 en de oude Wajong (oWajong). Zie box 1 voor de 

verschillen tussen de regimes. In 2021 zijn de verschillende regelingen geharmoniseerd 

(Wet vereenvoudiging Wajong) en is het belangrijkste overblijvende onderscheid het 

onderscheid tussen Wajongers met arbeidsvermogen en Wajongers die duurzaam geen 

arbeidsvermogen hebben. De kengetallen van de Wajong zijn opgenomen in tabel 1.  

Omdat we kijken naar de periode vóór 2021 laten we in deze tabel toch de verschillende 

regimes apart zien.

Door de invoering van de Wajong 2015 daalde de instroom van nieuwe Wajongers sterk  

(zie tabel 1). In 2014 stroomden er nog 17.400 mensen de Wajong in (oWajong en  

Wajong 2010): het ging hierbij om 1.800 herlevende uitkeringen1 en 15.600 nieuwe 

uitkeringen. In 2016 stroomden er nog 4.200 mensen de Wajong in, waarvan 2.258 in  

de Wajong 2015, een afname van 73%. Na 2016 groeit de instroom echter elk jaar met  

meer dan 10% (zie tabel 2). In dit artikel onderzoeken we de achtergronden van deze 

toename.

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

oWajong*

Instroom 1,2 1,1 1,0 1,0 1,1 1,0 0,9

Lopende uitkeringen 183,9 180,6 177,4 174,5 171,6 168,2 163,9

Wajong 2010*       

Instroom 16,3 2,0 0,9 0,9 1,0 1,3 1,3

Lopende uitkeringen 66,7 66,9 66,2 65,1 64,3 63,5 62,9

Wajong 2015

Instroom - 1,3 2,3 2,8 3,1 3,5 4,1

Lopende uitkeringen - 1,3 3,5 6,2 9,1 12,4 16,3

       

Wajong totaal**       

Instroom 17,4 4,5 4,2 4,7 5,2 5,8 6,4

Lopende uitkeringen 250,6 248,8 247,1 245,8 245,1 244,2 243,1

Tabel 1 Wajong, kengetallen (aantallen x 1.000)

* De instroom in de oWajong (sinds november 2010) en de Wajong 2010 (sinds 2015) bestaat volledig uit herlevingen. 

** De totalen kunnen afwijken vanwege afrondingsverschillen.

1  

Uitkeringen die eerder waren beëindigd 

wegens bijvoorbeeld herstel of sanctie 

kunnen heropend worden bij een terugval 

in het ziektebeeld of als de sanctie wordt 

ingetrokken. Er is daarom nog steeds 

sprake van instroom in de oWajong en de 

Wajong 2010: allemaal herlevingen.
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De Wajong (Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening 

jonggehandicapten) is een regeling voor mensen die 

arbeidsongeschikt zijn geworden op jonge leeftijd (voor 

het 17e of 18e jaar) of als student (binnen maximaal zes 

maanden na afronding van de studie), dus doorgaans 

voordat ze konden deelnemen aan de arbeidsmarkt. 

Sinds 2015 kent de Wajong drie regimes: de oude Wajong 

(oWajong), de Wajong 2010 en de Wajong 2015. In 2021 

zijn de verschillende regelingen geharmoniseerd (Wet 

vereenvoudiging Wajong).

Oude Wajong

Mensen met een Wajong-uitkering die deze voor 2010 

aanvroegen, vallen onder de oude Wajong (oWajong). In 

de oWajong lag de nadruk op inkomenszekerheid van 

jonggehandicapten. Onder de oWajong was 98% van de 

Wajongers volledig arbeidsongeschikt, wat inhoudt dat 

Wajongers niet in staat zijn om zelfstandig ten minste het 

wettelijk minimumloon te verdienen in gangbare arbeid.

Wajong 2010

Mensen met een Wajong-uitkering die deze tussen  

1 januari 2010 en 10 september 2014 aanvroegen,  

vallen onder de Wajong 2010. Het primaire doel van de 

Wajong 2010 was het verhogen van de arbeidsparticipatie 

van jongeren met een beperking, bepalen wat de 

arbeidsmogelijkheden zijn en welke hulpmiddelen of 

ondersteuning daarbij nodig zijn. De nadruk lag daarom 

op wat Wajongers die niet in staat zijn ten minste 75% 

van het wettelijk minimumloon te verdienen wél kunnen 

in plaats van wat zij niet kunnen. Het ging dan niet alleen 

meer om gangbare arbeid, maar om elke vorm van arbeid 

waarmee enig loon te verdienen is. De Wajong 2010 was 

opgesplitst in drie regelingen. Jongeren die perspectief 

hebben op het verrichten van loonvormende arbeid 

kwamen in de zogeheten werkregeling. Ook jongeren voor 

wie perspectief op arbeid niet kon worden uitgesloten, 

kwamen in deze werkregeling. Jongeren die als gevolg 

van ziekte om medische of arbeidskundige redenen geen 

enkel perspectief hadden op een baan, ook niet met 

ondersteuning, kwamen in de uitkeringsregeling. Voor 

hen stond inkomensbescherming voorop. Wajongers die 

studeerden of nog op school zaten, kregen geen volledige 

uitkering. Zij kregen 25% van het wettelijk minimumloon 

als studietoeslag. Deze Wajongers vielen onder de 

zogeheten studieregeling. 

Wajong 2015

Met de invoering van de Participatiewet werd de Wajong 

sinds 2015 alleen nog toegankelijk voor jonggehandicapten 

die duurzaam geen arbeidsvermogen hebben. Voor het 

begrip duurzaamheid zie box 2. Arbeidsvermogen is het 

vermogen van een individu om doelgerichte handelingen 

in een arbeidsorganisatie te verrichten die resulteren 

in producten of diensten die een economische waarde 

hebben. Met economische waarde wordt bedoeld dat een 

werkgever bereid is loon te betalen voor de verrichte taak. 

Iemand heeft arbeidsvermogen als hij voldoet aan alle vier 

de volgende criteria:

K  Hij/zij kan een taak uitvoeren in een arbeidsorganisatie.

K Hij/zij heeft basale werknemersvaardigheden.

K Hij/zij kan ten minste één uur aaneengesloten werken.

K  Hij/zij is ten minste vier uur per dag belastbaar, dan wel 

is ten minste twee uur per dag belastbaar én kan per 

uur ten minste het wettelijk minimumloon verdienen.

Met de invoering van de Participatiewet werd de 

Wajong sinds 2015 tevens alleen nog toegankelijk voor 

jonggehandicapten die geen opleiding meer volgen. Voor 

2015 konden ook studerenden in de Wajong stromen en 

een (gedeeltelijke) Wajong-uitkering ontvangen. Voor de 

Wajong 2015 was studeren een uitsluitingsgrond. Deze 

uitsluitingsgrond vormde een belemmering voor het volgen 

van onderwijs wanneer perspectief op de arbeidsmarkt 

ontbrak. De aanspraak op een uitkering kon dan reden 

zijn voor de jonggehandicapte om af te zien van onderwijs 

gericht op de doorstroom naar andere vormen van 

maatschappelijke participatie. In de Wet vereenvoudiging 

Wajong werd vastgelegd dat een opleiding gericht op 

ontwikkeling via dagbesteding een sociaal doel dient en is 

deze belemmering weggenomen. 

Wet vereenvoudiging Wajong (WvW)

De Wet vereenvoudiging Wajong (2021) richt zich vooral op 

het verminderen van de verschillen tussen Wajongers, zoals 

het wel dan niet een opleiding mogen volgen met behoud 

van de volledige Wajong-uitkering. Zo wordt er voor 

inkomensondersteuning en recht op arbeidsondersteuning 

alleen nog onderscheid gemaakt tussen Wajongers met 

arbeidsvermogen en Wajongers met duurzaam geen 

arbeidsvermogen. Daarbij was het een centraal doel om 

de belemmeringen om te gaan werken weg te nemen. 

Belangrijke maatregelen uit die wet zijn de aanpassing 

van de rekenregels voor de aanvullende Wajong-uitkering 

(naast inkomen uit werk), waardoor (meer) werken 

lonend is, en de uitbreiding van het herlevingsrecht tot 

de AOW-leeftijd. Deze wijzigingen zijn vooral van belang 

voor Wajongers met arbeidsvermogen en zijn dus niet van 

toepassing op de Wajong 2015.

Box 1 De Wajong
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2015 2016 2017 2018 2019 2020

Instroom totaal 1.298 2.258 2.805 3.131 3.527 4.140

Mutatie - 74,0% 24,2% 11,6% 12,6% 17,4%

Instroom naar herkomst

Herlevingen 1 7 42 72 112 138

Wetswijziging - - - - - 600

Heraanvragen* - - 378 805 1.002 1.059

•  Na afwijzing wegens studie - - 341 696 805 805

•  Secundaire stroom - - 14 51 109 145

•  Overige afwijzingsredenen - - 23 58 88 109

Primaire instroom** 1.297 2.251 2.385 2.254 2.413 2.343

Mutatie primaire instroom - 73,6% 6,0% -5,5% 7,1% -2,9%

Secundaire instroom als percentage van de instroom*** - - 0,5% 1,6% 3,1% 4,1%

Tabel 2 Stijging instroom Wajong 2015 nader geanalyseerd

*  Voor 2015 en 2016 zijn er geen betrouwbare cijfers over de heraanvragen.

**  De primaire instroom is gelijk aan de totale instroom minus de herlevingen, de effecten van de wetswijziging en de heraanvragen.

*** Het percentage van 2020 is zonder het effect van de wetswijzing.

Decompositie instroomstijging
Er zijn meerdere redenen voor de groei van de instroom in de Wajong 2015. De eerste  

reden is dat er altijd aanloopeffecten zijn bij een regeling die bij nul begint.2 Dit speelt 

vooral in de eerste twee jaar (2015 en 2016). Pas in 2017 kunnen we spreken van een 

normaal instroomniveau. Ook na 2016 blijft de instroom echter toenemen. Een tweede 

reden is een toename van het aantal herlevende uitkeringen (herlevingen, zie voetnoot 1). 

Het aantal herlevingen is afhankelijk van het totaalaantal beëindigde uitkeringen tot nu toe 

en dat aantal is uiteraard in het begin, als er nog maar weinig uitkeringen zijn, zeer laag. 

Naarmate het aantal lopende Wajong 2015-uitkeringen stijgt (zie tabel 2), kan ook  

het aantal beëindigde uitkeringen toenemen en stijgt daarmee het aantal herlevingen.  

De toename van het aantal herlevingen is in wezen ook een aanloopeffect. Het aantal 

herlevingen is gestegen van 1 in 2015 naar 138 in 2020 (tabel 2). 

Een derde reden voor de instroomtoename zijn wetswijzingen. In september 2020 zijn  

alvast onderdelen van de Wet vereenvoudiging Wajong ingevoerd. Een onderdeel daarvan  

is dat jonggehandicapten die duurzaam geen arbeidsvermogen hebben en die een 

opleiding volgen sinds 1 september 2020 kunnen instromen in de Wajong 2015. Voorheen 

kon dat niet. Dit leidde in 2020 tot een geschatte extra instroom van 600. 

2

De aanloopeffecten hebben onder andere te 

maken met de wijze waarop de uitvoering 

werkt. De instroom van een jaarcohort  

(= iedereen met een eerste uitkeringsdag 

in hetzelfde jaar) wordt altijd verdeeld over 

twee of soms meerdere jaren geregistreerd. 

Het grootste deel wordt geregistreerd in het 

kalenderjaar van de jaarcohort, maar een 

deel wordt pas in het volgende kalenderjaar 

geregistreerd, bijvoorbeeld vanwege de 

feestdagen rond de kerst of omdat er sprake 

is van een bezwaarzaak. In een normaal 

jaar bestaat de geregistreerde instroom dus 

uit instroom van meerdere jaarcohorten. In 

het startjaar 2015 van de Wajong 2015 is er 

echter geen instroom uit 2014 en komt de 

geregistreerde instroom dus per definitie 

lager uit. Pas in 2017 was er sprake van een 

normaal instroomjaar. 
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Voorwaarde voor een Wajong 2015-uitkering 

is dat de persoon in kwestie duurzaam 

geen arbeidsvermogen heeft. Bij Wajong-

beoordelingen is er echter vaak sprake van 

een complex ziektebeeld, met meerdere 

aandoeningen of stoornissen met een 

verhoogde kans op gedrags- en emotionele 

problematiek. De ernst van de beperkingen 

of stoornissen kan daarbij variëren. Het 

inschatten van arbeidsvermogen en de 

duurzaamheid van het ontbreken van 

arbeidsvermogen is daarom lastig. Daarbij 

komt dat het in dit geval om jongeren 

gaat, die zich nog kunnen ontwikkelen. 

De gedachte dat Wajongers op hun 

18e jaar nog volop in ontwikkeling zijn, 

heeft bijvoorbeeld ertoe geleid dat bij 

de invoering van de Wajong 2010 in de 

werkregeling onderscheid werd gemaakt 

tussen een voorlopige beoordeling bij 

de eerste aanvraag en een definitieve 

beoordeling op een later moment. Tot de 

definitieve beoordeling bestond er recht  

op intensieve begeleiding en ondersteuning 

bij het vinden en behouden van werk.

Het is de (ingewikkelde) taak van de 

verzekeringsarts om in samenwerking met 

de arbeidsdeskundige ‘een zeer zorgvuldig 

onderbouwde toekomstvoorspelling 

[te] doen’ voor een individu: ‘Deze 

inschatting moet toegespitst zijn op de 

persoon, en mag niet beperkt blijven 

tot het in algemene zin overwegen dat 

er ontwikkeling te verwachten is.’4 Deze 

prognose over toekomstige ontwikkeling 

en als onderdeel daarvan duurzaamheid 

van het ontbreken van arbeidsvermogen, 

gebeurt door enerzijds te kijken naar 

het ziektebeeld en het ziekteverloop 

tot nu toe. Anderzijds moet worden 

beoordeeld of er nog voldoende groei 

en ontwikkelingsmogelijkheden zijn, 

bijvoorbeeld door steun of begeleiding, 

training of medische behandeling.5 Als 

de verzekeringsarts verwacht dat een 

medische behandeling zal leiden tot 

ontwikkeling van arbeidsvermogen, moet 

beschreven worden wat de behandeling 

inhoudt en onderbouwd worden wat het 

mogelijke resultaat van die behandeling 

zal zijn bij betrokkene. In een recente 

beschouwing van de rechtspraak omtrent 

het duurzaamheidscriterium concluderen 

de onderzoekers dat de Centrale Raad 

van Beroep – gezien de grote financiële 

gevolgen voor de betrokkene – hoge eisen 

stelt aan de motivering van (het ontbreken 

van) de duurzaamheid. 

 

Mensen van wie de aanvraag is afgewezen, 

kunnen een heraanvraag indienen. Daar 

zijn regels voor. Bij een afwijzing voor de 

Wajong 2015 kan een jonggehandicapte 

na één jaar weer een nieuwe aanvraag 

indienen. UWV beoordeelt dan opnieuw 

of er sprake is van arbeidsvermogen en 

bij het ontbreken daarvan in hoeverre dit 

duurzaam is. Jonggehandicapten hebben 

ieder jaar deze mogelijkheid. Bij wet is 

vastgelegd dat voor mensen bij wie tijdelijk 

geen arbeidsvermogen is vastgesteld en 

die in tien jaar tijd geen ontwikkelingen 

hebben laten zien, de duurzaamheid van 

het ontbreken van arbeidsvermogen wordt 

aangenomen (Wajong art. 1a:1, lid 3).6

Box 2 Het vaststellen van duurzaamheid

4

Veraa, M., Borghouts-van de Pas, I. & 

Coenmans, R. (2020). Jonggehandicapten 

zonder arbeidsvermogen in de 

Wajong en Participatiewet: Het duur-

zaamheidscriterium nader beschouwd. 

TRA – Tijdschrift recht en arbeid, 12 

(december 2020), 24-29.

5

Ankersmit, J.F., Chan, W.K., Kok, R., Wind, 

H. & Hoving, J. (2018). Onderbouwing 

van de duurzaamheid bij Wajong 2015 

beoordelingen. TBV – Tijdschrift voor 

Bedrijfs- en Verzekeringsgeneeskunde, 

26(10), 518-525. 

6

Brief van de staatssecretaris van Sociale 

Zaken en Werkgelegenheid: Klijnsma, J. 

(17 december 2015). Kamerbrief 34352, 

nr. 2|Overheid.nl > Officiële publicaties.

Stijging instroom Wajong 2015 vooral door heraanvragen
Ook als we corrigeren voor de bovengenoemde redenen blijft de instroom echter toenemen. 

De vraag is waardoor dat komt. Bij de start van de Wajong 2015 is de verwachting  

uitgesproken dat er na verloop van tijd een zogenaamde secundaire instroom op gang  

zou komen.3 Voorwaarde voor een Wajong 2015-uitkering is dat er duurzaam geen arbeids-

vermogen aanwezig is. Voor een deel van de aanvragen kan echter niet worden vastgesteld  

of het ontbreken van arbeidsvermogen duurzaam is. In dat geval wordt de aanvraag 

afgewezen. Het vaststellen van duurzaamheid is echter moeilijk (zie box 2). Als later, bij een 

heraanvraag, blijkt dat het ontbreken van arbeidsvermogen wél duurzaam is kan alsnog een 

Wajong-uitkering worden toegekend. We noemen dit de secundaire instroom. In dit artikel 

kijken we voor het eerst of er een secundaire instroom is, en zo ja, hoe groot die instroom is.

3

Berendsen, E. (2015). Participatiewet 

en Wajong. UWV Kennisverslag 2015-2. 

Amsterdam.

https://www.uwv.nl/overuwv/Images/

UWV%20Kennisverslag%202015-2.pdf.

https://www.uwv.nl/overuwv/Images/UWV%20Kennisverslag%202015-2.pdf
https://www.uwv.nl/overuwv/Images/UWV%20Kennisverslag%202015-2.pdf
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7

Het zou kunnen zijn dat de toekenning 

niet naar aanleiding van een nieuwe 

aanvraag is, maar naar aanleiding van 

een bezwaarprocedure over de afwijzing. 

We hebben dat onderzocht voor de jaren 

2018–2020 en in die jaren gaat het in 

totaal om 28 toekenningen na bezwaar 

over de afwijzing: 9 in 2018, 15 in 2019 

en 4 in 2020. Het gaat dus om enkele 

gevallen per jaar.

Uitgangspunt voor de analyse zijn de afwijzingen voor de Wajong 2015 gedurende de 

jaren 2017–2020 (voor de jaren 2015–2016 zijn er geen betrouwbare data). In die jaren zijn 

bijna 21.000 aanvragen afgewezen. Van de mensen van wie de aanvraag was afgewezen, 

hebben er 3.332 (16%) tot eind 2020 alsnog een Wajong-uitkering gekregen.7 Als we bij deze 

toekenningen kijken naar de eerdere afwijzingsredenen, dan valt op dat het in 82% gaat 

om afwijzingen omdat de aanvragers nog studeerden. Deze aanvragen werden afgewezen 

zonder dat er een beoordeling van het arbeidsvermogen plaatsvond. Betrokkenen kunnen 

na afloop van de studie opnieuw een aanvraag indienen. Dit is echter niet de secundaire 

instroom zoals we die gedefinieerd hebben. Ruim de helft van de overige toekenningen 

(10%) bestaat uit aanvragen die werden afgewezen omdat bij de aanvragers niet kon 

worden vastgesteld of het ontbreken van arbeidsvermogen duurzaam was. Dit is de groep 

die we definiëren als secundaire instroom. De mensen uit deze groep stroomden door naar 

de gemeenten en werden opgenomen in het doelgroepregister voor de Participatiewet.  

Er is nog een restgroep (8% van de toekenningen) waarbij geen nadere specificatie van  

de afwijzingsreden is opgegeven. 

Het merendeel van de heraanvragen betrof dus mensen van wie de aanvraag werd 

afgewezen omdat ze nog studeerden. Ook als we naar de stijging van de instroom in de 

periode 2017–2020 kijken, dan is deze groep verantwoordelijk voor de helft van de toename 

sinds 2017 (als we rekening houden met de wetswijziging). De secundaire instroom stijgt 

ook, maar de bijdrage van deze groep aan de totale stijging van de instroom is met 18% 

een stuk minder. 

Patronen heraanvragen verschillen sterk
Als we kijken naar het moment van heraanvraag, dan zijn er grote verschillen tussen de 

groep ‘afgewezen wegens studie’ en de secundaire instroom (zie figuur 1). Bij de groep 

‘afgewezen wegens studie’ vindt de heraanvraag relatief snel plaats. Zij hoeven geen 

jaar te wachten, maar kunnen een heraanvraag indienen als de studie is afgerond. Er is 

een piek in maand 2, gerekend vanaf de maand van de oorspronkelijke afwijzing. Daarna 

neemt het aantal heraanvragen snel af. Van de toegekende heraanvragen vond 51% plaats 

binnen 6 maanden van de eerdere afwijzing en gemiddeld duurde het 7,5 maanden voor 

een toekenning plaatsvond. Bij de secundaire instroom is het beeld anders. Daar is geen 

piek: de heraanvragen die in de periode 2017–2020 werden ingediend en toegekend, zijn 

gelijkmatig verdeeld over die periode. Bij deze groep duurde het 20 maanden voordat 50% 

van de heraanvragen is toegekend. De gemiddelde duur tussen afwijzing en toekenning 

is nu 19,7 maanden, maar dat is de stand na 3 jaar. De gemiddelde duur zal nog toenemen 

omdat niet iedereen die in de periode 2017–2020 is afgewezen omdat niet vastgesteld kon 

worden of de arbeidsbeperking duurzaam is, een heraanvraag heeft ingediend.



UWV Kennisverslag | 2021-9 8

De relatief korte tijd tussen afwijzing en heraanvraag bij de groep ‘afgewezen wegens 

studie’ betekent dat het aantal toegekende heraanvragen voor deze groep snel steeg. 

Inmiddels kan iedereen die is afgewezen in verband met studie een heraanvraag doen, 

ook als de opleiding nog steeds gaande is. Bij de secundaire instroom blijft de instroom 

stijgen en is er voorlopig nog geen sprake van een stabilisatie.

Verdere stijging primaire en secundaire instroom
Als we de instroom in de Wajong 2015 corrigeren voor de effecten van herlevingen, 

wetswijziging en heraanvragen, dan is de onderliggende primaire instroom redelijk 

constant met tussen de 2.250 en 2.400 nieuwe uitkeringen per jaar (zie tabel 2). We 

hebben geconstateerd dat de instroomstijging in de afgelopen jaren vooral het gevolg 

was van heraanvragen van mensen van wie een eerdere aanvraag werd afgewezen 

wegens studie. Sinds september 2020 is dat geen afwijzingsgrond meer en daardoor 

zal het beeld bij de instroom veranderen. De primaire instroom wordt daardoor vanaf 

2021 een stuk groter. We kunnen verder concluderen dat er sprake is van een secundaire 

instroom die gestaag is toegenomen. Als we corrigeren voor het effect van het 

afschaffen van de afwijzingsgrond ‘afgewezen wegens studie’, dan bestond in 2020 ruim 

4% van instroom uit secundaire instroom tegen 0,5% in 2017. De secundaire instroom  

zal verder stijgen en ook het aandeel daarvan in de instroom zal toenemen.9 

Figuur 1 Verdeling moment toekenning na eerdere afwijzing (aandeel in toekenningen8)
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De verdeling van de toekenningen is 

geconstrueerd op basis de verdeling van 

de jaarcohorten uit 2017, 2018 en 2019, 

waarbij cohort 2017 drie jaar gevolgd wordt, 

cohort 2018 twee jaar en cohort 2019 een 

jaar. Cohort 2020 is nog te recent voor een 

betrouwbaar patroon.

9

Vanaf 2025 zal de secundaire 

instroom verder toenemen, omdat in 

de wet is vastgelegd dat voor mensen 

bij wie tijdelijk geen arbeidsvermogen 

is vastgesteld en die in tien jaar 

tijd geen ontwikkelingen hebben 

laten zien, de duurzaamheid van 

het ontbreken van arbeidsvermogen 

wordt aangenomen (zie box 2).
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arbeidsmarkt en arbeidsparticipatie

financiële aspecten van de sociale zekerheid 

ontwikkelingen in de sociale zekerheid  

verder professionaliseren van de 

dienstverlening
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