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Volumeontwikkelingen najaar 2022

In 2022 zien we de effecten van corona op de 
WIA-instroom gedeeltelijk verdwijnen 

Samenvatting
In dit volumenummer gaan we in op de ontwikkeling van het aantal WW-uitkeringen, de ontwikkeling van de 

instroom in de WIA en andere ontwikkelingen bij de socialezekerheidswetten die UWV uitvoert. Bij de WW zien we 

ondanks de toenemende geopolitieke spanningen, sterk gestegen energieprijzen, stijgende inflatie en een stijgende 

rentevoet tot nu toe nog geen nadelige gevolgen voor het aantal WW-uitkeringen. Het aantal WW-uitkeringen is tot 

en met oktober 2022 verder blijven afnemen. In 2023 houden we wel rekening met een omslag in de ontwikkeling 

van het aantal WW-uitkeringen. Bij de WIA zie we in 2022 voor het eerst in jaren een daling van de instroom. De 

WIA-instroom was in 2020 en 2021 sterk gestegen. We kunnen die stijging maar voor de helft verklaren vanuit 

de bekende factoren zoals aantal verzekerden, stijging van de pensioenleeftijd en een toename van het aandeel 

voorschotuitkeringen voor WIA. We onderzochten wat de achtergronden waren van het deel dat we niet konden 

verklaren. De conclusie was dat dit samenhing met corona, waardoor de instroom groter was dan anders het geval 

geweest zou zijn. In de loop van 2022 zien we dat een deel van die instroomverhogende invloed verdwijnt. Daardoor 

neemt de instroom af. Bij de Wajong stijgt het aantal uitkeringen sinds 2021 weer. Dat is onder meer het gevolg van 

de veranderde wetgeving bij de Wajong1. 

Dit zijn de belangrijkste volumeontwikkelingen: 

 � Eind oktober 2022 waren er 149.500 lopende WW-uitkeringen, 25% minder dan eind oktober 2021. 

 � We verwachten dat het aantal WW-uitkeringen onder invloed van de toenemende economische tegenwind  

eind 2023 uitkomt op 180.000.  

 � In de eerste acht maanden van 2022 daalde de instroom in de WIA met 0,1% ten opzichte van dezelfde periode 

in 2021. De omvang van de WIA-instroom wordt vertekend door het gestegen aandeel voorschotuitkeringen. 

Gecorrigeerd voor het effect van de voorschotten op de instroom daalde de instroom met 2,7%. 

1 Over een aantal maanden publiceren we een apart UWV Kennisverslag gewijd aan de ontwikkelingen bij de Wajong.
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Volumeontwikkelingen onder de loep 
Twee keer per jaar publiceert UWV een kennisverslag over de volumeontwikkelingen van de socialezekerheidswetten 

die onder de verantwoordelijkheid van UWV vallen. Dat doen we in het voorjaar bij het verschijnen van het UWV 

jaarverslag en in het najaar bij het verschijnen van het UWV achtmaandenverslag. In dit kennisverslag beschrijven 

we de recente ontwikkeling bij de WW en gaan we dieper in op de instroom in de WIA in de eerste acht maanden 

van 2022. De belangrijkste kengetallen staan in tabel 3.

Aantal WW-uitkeringen op een historisch minimum
Begin 2020 zat de economie in een fase van hoogconjunctuur, maar vanaf de derde week van maart ging de 

Nederlandse economie (gedeeltelijk) op slot vanwege de coronapandemie. Binnen drie maanden steeg het 

aantal lopende WW-uitkeringen van circa 235.000 naar 300.000. De overheid riep in snel tempo een aantal 

beleidsmaatregelen in het leven voor de verschillende onderdelen van de economie om de gevolgen van de 

coronacrisis te ondervangen. Voor de WW was vooral de NOW-regeling2 van belang. De stijging van het aantal 

WW-uitkeringen kwam tot stilstand en vanaf april 2021 daalt het aantal WW-uitkeringen voortdurend, zie figuur 1. 

Eind oktober 2022 waren er 149.500 lopende WW-uitkeringen, 25% minder dan in dezelfde periode van 2021. Dit is 

een historisch minimum. 

Toekomstige ontwikkelingen ontslag-WW
Het lijkt erop dat de daling van het aantal WW-uitkeringen tot stilstand komt. We verwachten dat het aantal  

WW-uitkeringen in november/december zal toenemen naar 159.000 (zie tabel 3). Dat is op zich niets bijzonders 

omdat het aantal WW-uitkeringen normaal gesproken seizoensbepaald wat oploopt richting het einde van het jaar. 

Deze toename is daarmee nog geen teken voor een omslag in de ontwikkeling van het aantal WW-uitkeringen. In 

2023 verwachten we wel een omslag aangezien steeds meer economische signalen op rood staan: stijgende inflatie 

door de hoge energieprijzen, stijgende rente en toenemende geopolitieke spanningen. Het Centraal Planbureau 

(CPB)3 verwacht dat de werkloosheid in 2023 zal toenemen. Dat zien we dan ook terug in onze actuele WW-raming, 

die onder andere is gebaseerd op de voorspellingen van het CPB. Gedurende 2023 zal het aantal uitkeringen 

waarschijnlijk oplopen, zodat we eind 2023 volgens de huidige verwachtingen uitkomen op 180.000. Historisch 

gezien is dat echter nog steeds niet bijzonder hoog. Het is bijvoorbeeld nog ruim onder het niveau van eind 2019 

(223.500) toen we in een fase van economische hoogconjunctuur zaten. Een waarschuwing is hier op zijn plaats. De 

economische situatie blijft namelijk nog steeds zeer onzeker. De kans dat het aantal WW-uitkeringen sterker oploopt 

dan we nu verwachten is daarom aanwezig.   

2 Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW). Onder de NOW-regelingen konden werkgevers een tegemoetkoming krijgen 

voor de loonkosten van werknemers. Hierdoor konden werkgevers hun personeel doorbetalen. Er zijn meerder aanvraagperiodes geweest met 

variërende voorwaarden. De laatste aanvraagperiode liep af in februari 2022. 

3 CPB (2022). Macro Economische Verkenning 2022. Den Haag.
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Eerste acht maanden van 2022: stijging van de WIA-instroom is gestopt
In de afgelopen jaren steeg de instroom in de WIA jaarlijks met circa 10%. Het lijkt erop dat de toename in 2022  

is gestopt. De WIA-instroom is in de eerste acht maanden van 2022 uitgekomen op 35.759 (zie tabel 1). Vergeleken 

met dezelfde periode in 2021 is dat een kleine afname (0,1%): de eerste afname van de instroom sinds 2015.  

In dit artikel proberen we inzicht te krijgen in de achtergrond van deze omslag. 
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Figuur 1 Ontwikkeling aantal lopende WW-uitkeringen per week, 2019–oktober 2022

Aantallen Mutatie

2019 2020 2021 2022 2020 2021 2022

Instroom WIA 29.425 32.142 35.812 35.759 9,2% 11,4% -0,1%

- IVA 7.778 7.813 7.718 7.105 0,4% -1,2% -7,9%

- WGA 21.647 24.329 28.094 28.654 12,4% 15,5% 2,0%

 Percentage voorschotten WGA 9,2% 24,4% 38,7% 50,4%

Geschoond voor extra voorschotten

Instroom WIA 29.259 31.050 33.621 32.718 6,1% 8,3% -2,7%

- IVA 7.864 8.521 9.418 9.490 8,4% 10,5% 0,8%

- WGA 21.395 22.530 24.203 23.229 5,3% 7,4% -4,0%

Tabel 1 WIA-instroom met en zonder correctie voor voorschotten, eerste acht maanden 2019–2022
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Factoren die de verandering van de instroom verklaren vallen uiteen in drie groepen4: 

 �  Structurele factoren. De belangrijkste daarvan zijn de groei van het aantal WIA-verzekerden (mensen met een 

dienstverband en WW-gerechtigden), de stijging van de pensioenleeftijd, heropeningen van eerder beëindigde 

uitkeringen en de doorstroom vanuit het doelgroepregister. 

 �  Factoren die gerelateerd zijn aan de veranderingen in de uitvoering. Gedacht kan worden aan het aantal 

voorschotuitkeringen en de verandering van het toekenningspercentage.

 �  Maatschappelijk ingrijpende gebeurtenissen zoals corona. 

De factoren kunnen ook samenhangen, zoals dat het geval is bij de gevolgen van veranderingen in de uitvoering en 

maatschappelijke schokken als corona. In tabel 2 is de bijdrage aan de mutatie van de instroom opgenomen van de 

verschillende factoren. 

Structurele factoren zorgen voor een geringere toename in 2022
De eerste structurele factor, het aantal mensen dat verzekerd is voor de WIA, werkt met een vertraging van twee 

jaar door op de WIA-instroom (een WIA-uitkering aanvragen kan immers pas na twee jaar ziekte). Voor 2022 moeten 

we dus kijken naar het aantal verzekerden in 2020. In 2020 daalde het aantal werkenden door de coronacrisis en 

daarmee het aantal verzekerden. Onder gelijkblijvende omstandigheden zouden we dan in 2022 een daling van de 

WIA-instroom verwachten. Aan de andere kant leidt de tweede structurele factor, de pensioenleeftijd, in 2022 weer 

tot extra instroom omdat de pensioenleeftijd met drie maanden verhoogd is naar 66 jaar en 7 maanden. Per saldo 

schatten we in dat beide structurele factoren voor een kleine plus van 20 extra instroom hebben gezorgd in de 

eerste acht maanden van 2022. 

4  Voor een nadere toelichting van de factoren zie ook:  

- Berendsen, E. & Rijnsburger, P. (2021). Volumeontwikkelingen voorjaar 2021. UWV Kennisverslag 2021-4. Amsterdam. 

-  Berendsen, E., Deursen, C. van, Gerrits, C. & Lammers, M. (juli 2022). Extra stijging WIA-instroom, corona en andere factoren die hierbij een rol 

spelen. Amsterdam: UWV.

2021 t/m augustus 2022 2022 (verwachting)

Instroom 55.650 35.760 55.100

Mutatie (vergeleken met dezelfde periode daarvoor) 5.700 -50 -550

    

Bijdrage door structurele factoren 1.770 200 360

-  Stijging verzekerdenpopulatie en verhoging pensioenleeftijd 900 20 50

-  Stijging aantal heropeningen 570 140 260

-  Doorstroom vanuit doelgroepregister 300 40 50

Bijdrage door uitvoeringsproblematiek en/of corona 1.390 1.020 1.440

-  Stijging door aantal voorschotten 1.700 850 1.150

-  Mutatie door de verandering in het toekenningspercentage -400 -620 -760

-  Corona (directe invloed) 90 790 1.050

Verwachte stijging 3.160 1.220 1.800

Mutatie (vergeleken met dezelfde periode daarvoor) 5.700 -50 -500

Niet-verklaarde mutatie 2.540 -1.270 -2.300

Tabel 2 Verklaring mutatie WIA-instroom in 2021 en 2022 vanuit bekende factoren (afgeronde cijfers)
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De derde structurele factor betreft het aantal heropende uitkeringen. Heropende uitkeringen zijn WIA-uitkeringen 

die eerder beëindigd zijn; bijvoorbeeld wegens herstel of detentie. Deze uitkeringen kunnen heropend worden 

als er een terugval is in de gezondheid of als bijvoorbeeld een detentie wordt beëindigd. Het aantal heropende 

uitkeringen stijgt jaarlijks omdat het aantal personen dat ooit een WIA-uitkering had nog steeds groeit.5 In 2021 nam 

het aantal heropeningen toe met afgerond 570. In de eerste acht maanden van 2022 zien we een verdere toename 

met 140. De toename is in 2021 en 2022 groter dan in eerdere jaren. Waarom het aantal heropeningen de laatste 

twee jaar zo sterk toeneemt weten we niet. Mogelijk is er een verband met de coronacrisis.   

Uit een onderzoek naar de stijging van de instroom in de WIA7 in 2021 kwam naar voren dat we rekening moeten 

houden met een vierde structurele factor: de doorstroom vanuit het doelgroepregister naar de WIA (zie box 1).  

Vanaf 2019 zien we dat een steeds groter deel van de mensen die zijn opgenomen in het doelgroepregister ook  

een WIA-uitkering krijgt: van circa 300 in 2015–2018 naar 455 in 2019, 719 in 2020, 1.116 in 2021 en naar verwachting 

bijna 1.200 in 2022. Het aantal mensen in het doelgroepregister stijgt nog steeds zodat een verdere toename van de 

instroom in de WIA via deze route verwacht kan worden. Voor een deel is deze instroom nieuwe WIA-instoom. Dat 

geldt bijvoorbeeld voor mensen die voorheen in de Wajong ingestroomd zouden zijn. Welk deel nieuw is kunnen we 

5 De WIA is ingevoerd in 2006. Het duurt tot na 2040 voordat het aantal WIA-uitkeringen een structureel niveau bereikt. 

6 Om meer mensen met een arbeidsbeperking bij reguliere werkgevers te laten werken, hebben het kabinet en de sociale partners afgesproken 

om tot 2026 125.000 extra banen te creëren (de banenafspraak).

7 Berendsen, E., Deursen, C. van, Gerrits, C. & Lammers, M. (juli 2022). Extra stijging WIA-instroom, corona en andere factoren die hierbij een rol 

spelen. Amsterdam: UWV.

In 2015 is de Participatiewet ingevoerd. Deze wet 

vervangt de Wet werk en bijstand (WWB), de 

Wet sociale werkvoorziening (WSW) en een deel 

van de Wajong. Het doel van de Participatiewet 

is om meer mensen met een afstand tot de 

arbeidsmarkt, waaronder mensen met een 

arbeidsbeperking, aan de slag te laten gaan 

bij reguliere werkgevers. Met de invoering van 

de Participatiewet is de toegang tot de WSW 

afgesloten voor nieuwe instroom. Ook ‘nieuwe’ 

jonggehandicapten met arbeidsvermogen vallen 

vanaf 2015 onder de Participatiewet en komen 

niet meer in aanmerking voor de Wajong. Daarmee 

ontstond een nieuwe groep arbeidsbeperkten, 

die onder de verantwoordelijkheid van 

gemeenten valt. Deze mensen zijn opgenomen 

in het zogenaamde doelgroepregister en 

behoren daarmee tot de doelgroep voor de 

banenafspraak6. Wat hen kenmerkt is dat ze door 

hun beperkingen niet in staat zijn in gangbare 

arbeid het minimumloon te verdienen. Als ze in 

het kader van de banenafspraak een passende 

baan vinden en ziek worden, geldt de no-riskpolis. 

Dit betekent dat ze dan recht hebben op een 

Ziektewet-uitkering en de werkgever dus niet zelf 

het loon hoeft door te betalen. Na twee jaar ziekte 

kunnen mensen uit het doelgroepregister – net 

als andere werknemers – een WIA-aanvraag doen. 

Deze relatief nieuwe groep WIA-verzekerden kan 

daarmee leiden tot extra WIA instroom. 

Met de introductie van het doelgroepregister 

in 2015 en de jaarlijkse groei ervan, nam het 

aantal mensen met recht op een no-riskpolis toe. 

Voor een deel betreft het mensen die zonder de 

doelgroepregistratie en de bijbehorende no-

riskpolis nooit een baan hadden kunnen vinden en 

daarmee nooit een beroep op de Ziektewet en de 

WIA hadden kunnen doen. Aan de andere kant zal 

ook een deel zijn weg vinden op de arbeidsmarkt 

zonder dat de werkgever weet dat ze in het 

doelgroepregister zitten en een no-riskpolis 

hebben. Eventuele WIA-instroom is dan niet het 

gevolg van opname in het doelgroepregister.

Box 1 Doelgroepregister en doorstroom naar de WIA
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niet zeggen. In het onderzoek naar de stijging van de WIA-instroom kwamen we tot de conclusie dat de groei van 

het doelgroepregister verantwoordelijk is voor minimaal 235 en maximaal 365 extra WIA-instromers in 2021, ofwel 

gemiddeld 300. In de eerste acht maanden van 2022 is de toename met circa 40 veel geringer. Waarom de toename 

in 2022 geringer wordt, is nog niet duidelijk.

Per saldo zou de instroom in de eerste acht maanden van 2022 als gevolg van structurele factoren met 200 moeten 

toenemen. Die stijging is veel geringer dan in 2021 toen de verwachte toename voor heel 2021 1.770 was. In de  

praktijk zien we echter een afname. Dat betekent dat andere factoren verantwoordelijk moeten zijn voor de  

waargenomen afname. 

Uitvoeringseffecten in combinatie met corona zorgen voor grootste veranderingen 
Corona heeft een directe invloed (meer mensen met corona als ziekte) op de instroom in de WIA. In de eerste  

acht maanden van 2022 stroomden 828 mensen de WIA in met corona als ziektebeeld. Vergeleken met dezelfde  

periode in 2021 is dat een toename van afgerond 770. Gerelateerd aan de totale instroom zorgt de directe invloed 

van corona in de eerste acht maanden van 2022 voor een toename van de instroom met circa 2%. 

Corona heeft ook een indirecte invloed op de instroom in de WIA en die invloed is een stuk groter. Die indirecte 

invloed bestaat uit een aantal componenten: het aantal voorschotten, het toekenningspercentage en veranderingen 

in de uitvoering (valt onder de niet verklaarde mutatie).

Mensen die te lang op hun WIA-claimbeoordeling moeten wachten, hebben recht op een voorschot. Sinds eind  

2019 neemt het aantal voorschotten toe als gevolg van een aanhoudende mismatch tussen de vraag naar sociaal- 

medische beoordelingen en de daarvoor beschikbare verzekeringsartsencapaciteit. Corona heeft deze mismatch  

in 2020 en 2021 verder vergroot, omdat sociaal-medische beoordelingen waarbij face-to-facecontact of lichamelijk 

onderzoek door een verzekeringsarts noodzakelijk was, bemoeilijkt werden of moesten worden uitgesteld. In de 

eerste acht maanden van 2022 zijn de problemen in de uitvoering nog niet voorbij. Het aandeel voorschotten is  

verder toegenomen: van 38,7% in de eerste acht maanden 2021 naar 50,4% in dezelfde periode van 2022 (zie tabel 1). 

Voorschotten worden geteld als nieuwe uitkeringen. Dat geldt dus ook voor mensen die een voorschot kregen, maar 

van wie de aanvraag uiteindelijk wordt afgewezen (in 2021 was dat 25%). Meer voorschotten betekenen daarom 

meer instroom en zorgen daarnaast voor een scheve verdeling over de IVA en de WGA, omdat voorschotten  

standaard geregistreerd worden als volledig arbeidsongeschikt in de WGA. Van de voorschotten waarvan de  

aanvraag is toegekend werd bij 25% de WGA-uitkering omgezet in een IVA-uitkering.  

Door de stijging van het aandeel voorschotten nam het aantal nieuwe uitkeringen in 2021 extra toe met 1.660 en 

in de eerste acht maanden van 2022 met nog eens 850 (zie tabel 2). De gevolgen van de stijging van het aandeel 

voorschotten voor het aantal WIA-uitkeringen is zeer beperkt, omdat de voorschotten meestal binnen enkele 

maanden beëindigd worden. De voorschotten zijn daarmee vooral een administratieve vertekening: het betekent 

niet dat meer mensen arbeidsongeschikt worden. We moeten voor deze administratieve vertekening corrigeren om 

een beter beeld van de onderliggende ontwikkeling te krijgen. In tabel 1 zijn naast de feitelijke cijfers daarom ook de 

gecorrigeerde cijfers opgenomen. Na de correctie voor de extra voorschotten wordt de lichte afname van instroom 

in 2022 niet 0,1%, maar 2,7% (zie tabel 1). De onderliggende daling is dus groter dan de feitelijke cijfers laten zien. 

Ook de verdeling van de instroom over de IVA en de WGA verandert door de correctie. We zien nu een toename van 

de instroom in de IVA met 0,8% in plaats van een afname met 7,9%. Bij de WGA zien we nu een afname met 4% in 

plaats van een toename van 2%. 

Een andere uitvoeringsgerelateerde factor is het toekenningspercentage. In 2019 werd 68,7% van de WIA-aan  vragen 

toegekend. Tijdens de eerste maanden van de coronacrisis (april–juli 2020) nam het toekenningspercentage echter 

toe tot 70,5%. In deze maanden konden spreekuren niet face-to-face plaatsvinden. In plaats daarvan werd  

gebruikgemaakt van videobellen of werden spreekuren uitgesteld. Bij videobellen kan ‘het voordeel van de twijfel’ 
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gespeeld hebben bij het vaststellen van beperkingen. In de maanden daarna nam het toekenningspercentage weer 

af. Over heel 2020 kwam het percentage uit op 69,4%. Dit betekende extra uitkeringen in 2020 vergeleken met 2019. 

In 2021 is het toekenningspercentage gedaald naar het meer gangbare percentage van 69,0%, wat juist zorgde voor 

een afname van 400 uitkeringen ten opzichte van 2020. In de eerste acht maanden van 2022 is het toekenningsper-

centage echter verder gedaald naar 68,1%. Dat betekent een afname van het aantal toekenningen met 620. Waarom 

het toekenningspercentage verder is gedaald, is onduidelijk. 

De structurele factoren en genoemde directe en indirecte coronagerelateerd factoren konden in 2021 ongeveer  

55% van de instroomstijging verklaren. Om meer inzicht te krijgen in de resterende 45% is het eerdergenoemde 

onderzoek uitgevoerd. De belangrijkste conclusie uit het onderzoek (zie box 2) was dat de niet-verklaarde toename 

vooral het gevolg was van de wijze waarop corona doorwerkte op de mensen in het vangnet van de Ziektewet. 

In 2022 zien we een omslag
De conclusie, dat een deel van de stijging in 2021 het gevolg was van corona in combinatie met de uitvoerings-

problematiek bij UWV, impliceert dat deze stijging tijdelijk is. Als deze effecten van corona verdwijnen zal de 

tijdelijke toename zoals die zich in 2020 en 2021 voordeed ook verdwijnen. Omdat we echter te maken hebben met 

substantiële vertragingstijd tussen ziek worden en instromen in de WIA weten we niet precies wanneer dat zal zijn. 

De instroom in de WIA bestaat uit twee groepen: 

de instroom vanuit mensen met een vast dienst-

verband (zieke werknemers) en vanuit mensen die 

onder het vangnet van de Ziektewet vallen (vang-

netters). Vangnetters zijn onder meer mensen in 

de WW en mensen met een tijdelijk dienstverband. 

Zieke werknemers zijn voor begeleiding en re-inte-

gratie aangewezen op de werkgever. Vangnetters 

zijn voor begeleiding en re-integratie aangewezen 

op UWV. Vangnetters vormen een substantieel 

deel van de WIA-instroom: in 2021 betrof het (na 

correctie voor voorschotten) 26.500 mensen, wat 

48% van de WIA-instroom is. De niet-verklaarde 

stijging in 2021 zat voor het overgrote deel bij de 

vangnetters. 

Hoewel we dit niet hebben kunnen kwantificeren, 

gaan we ervan uit dat deze stijging het gevolg was  

van corona in combinatie met de uitvoerings pro-

blematiek bij UWV. We achten het aannemelijk dat 

zieke vangnetters als gevolg van de coronasituatie 

te maken hadden met langere wachttijden voor 

behandeling en dat het lastiger was een nieuwe 

werkgever te vinden. Daarnaast was voor deze 

groep – omdat er geen werkgever was – de sociale 

isolatie groter waardoor de mentale gezondheid 

kan verslechteren, herstel langzamer gaat en er 

minder aansporing uit de sociale omgeving is om 

te re-integreren. Deze factoren kunnen leiden 

tot een langer verblijf in de Ziektewet. Tot slot 

verliep ook de uitvoering van de Ziektewet-arbo-

begeleiding door UWV niet optimaal in de periode 

2019–2021: we moesten in 2019 wennen aan het 

nieuwe Ziektewet-arboproces, de mismatch tussen 

werkaanbod en personele capaciteit (aantal 

verzekeringsartsen) groeide en door de lockdowns 

waren er minder spreekuren, werden er minder 

re-integratietrajecten gestart of liepen deze 

vertraging op. Voor de vangnetters die in 2019 ziek 

werden (vooral als dit in de tweede helft van 2019 

gebeurde) vielen veel van deze factoren samen. 

Dit uitte zich in een tragere uitstroom uit de  

Ziektewet, waardoor in 2021 meer vangnetters 

aan de WIA-poort kwamen en instroomden. 

Box 2 Verklaring niet-verklaarde toename in 2021
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Uit het onderzoek naar de extra stijging van de WIA-instroom kwam naar voren dat er mogelijk vanaf het tweede 

kwartaal van 2022 een omslag zou plaatsvinden. Dat is ook wat we zien. In het eerste kwartaal was er nog sprake 

van een verdere toename, maar vanaf april slaat de ontwikkeling om, met als gevolg dat er over de eerste acht 

maanden van 2022 een onverklaarde afname is van 1.270. We moeten dit als volgt interpreteren. Corona in  

combinatie met de uitvoeringsproblematiek bij UWV heeft ervoor gezorgd dat de stijging van de instroom in  

de 2020 en 2021 groter was dan normaal het geval geweest zou zijn. In de loop van 2022 is een deel van deze  

instroomverhogende invloed weggevallen. Het wegvallen daarvan is voldoende om de verwachte stijging door  

de andere factoren te compenseren, zodat de instroomgroei in de eerste acht maanden van 2022 tot stilstand is 

gekomen. We kunnen ook een prognose maken voor heel 2022 (zie tabel 2). In die prognose daalt de instroom nu 

met 1% en het grootste deel van de instroomverhogende invloed uit de coronaperiode is dan weggevallen. Aan de 

andere kant stijgt het aandeel voorschotten nog steeds.
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2017 2018 2019 2020 2021 2022 

Raming

Ontslag-WW

Instroom 390,2 335,5 330,0 479,1 292,5 244,0

Uitstroom 472,2 402,7 369,3 416,9 386,3 277,0

Lopende uitkeringen 330,0 262,7 223,5 285,7 191,8 159,0

Gedifferentieerde uitkeringen** 288,1 229,7 197,8 246,5 175,6 145,6

Uitkeringsjaren*** 291,0 241,0 201,5 221,0 198,7 143,0

WIA****

Instroom 41,7 43,5 45,8 49,7 55,7 55,1

Uitstroom 18,4 18,8 19,9 26,6 32,7 30,5

Lopende uitkeringen 276,7 302,5 328,0 349,5 373,1 398,7

Uitkeringsjaren 227,3 247,5 271,1 300,9 358,3 386,0

WAO

Instroom 0,7 0,7 0,6 0,5 0,7 0,6

Uitstroom 21,0 20,1 17,6 22,5 20,7 15,2

Lopende uitkeringen 272,6 253,6 236,5 214,6 194,5 179,8

Uitkeringsjaren 232,5 216,9 203,2 185,5 168,9 180,9

WAZ

Instroom 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Uitstroom 1,5 1,3 1,1 1,3 1,2 0,8

Lopende uitkeringen 12,1 10,8 9,7 8,4 7,3 6,5

Uitkeringsjaren 9,9 8,8 7,8 6,8 5,8 5,2

Wajong

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

Uitstroom 6,1 6,5 6,8 7,5 5,7 5,3

Lopende uitkeringen 245,8 245,1 244,2 243,1 243,2 244,1

Uitkeringsjaren****** 203,3 204,1 204,7 221,6 221,6 223,0

Vangnet-Ziektewet*******

Instroom 251,7 282,6 298,0 324,9 346,1 423,0

Uitkeringsjaren 89,7 94,3 97,9 106,8 106,7 104,3

Tabel 3 Kengetallen sociale zekerheid 2017–2022 (aantallen x 1.000)*

 

 

 

 

Ramingen zijn gebaseerd op de Macro Economische Verkenning 2022 (CPB). 

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

Uitkeringsjaren (Juninota 2022): gemiddeld aantal uitkeringen omgerekend naar fulltime equivalents. De Wajong-uitkeringsjaren zijn exclusief Wajongers 

werkzaam in sociale werkplaatsen. 

De cijfers voor de in- en uitstroom van de WIA voor de jaren 2018 tot en met zijn vanwege een verbeterde rekenmethode bijgesteld.

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.

Vanaf 2020 is de berekeningswijze veranderd.

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

Bron: UWV.
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