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Coronacrisis 

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

steunmaatregelen getroffen. Hiervan voert UWV de tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW) 

uit. De NOW-lasten1 zijn geraamd op € 14,0 miljard voor 2020, € 6,6 miljard voor 2021 en € 2,3 miljard voor 2022. 

 De totale lasten van UWV dalen van € 41,1 miljard in 2020 naar € 33,9 miljard in 2021 en € 30,4 miljard in 2022. 

Ter vergelijking: bij de kredietcrisis traden de hoogste lasten op in 2013 (€ 27,1 miljard). 

 Het is nog steeds onduidelijk hoe de coronapandemie zich ontwikkelt en welke gevolgen dit heeft voor de economie 

en arbeidsmarkt. Hierdoor zijn de ramingen in deze Januarinota 2022 onzekerder dan normaal. Dit geldt met name 

voor de WW, WIA, Ziektewet en NOW. 

Arbeidsongeschiktheid 

 Het totaal aantal uitkeringen voor de arbeidsongeschiktheidswetten laat een stijgend beeld zien in de periode 

2020-2022. Bij de WIA stijgt het aantal uitkeringen door onder andere demografische ontwikkelingen en meer 

voorschotten. Tegenover een toename van het aantal WIA-uitkeringen staat een afname bij de WAO en WAZ. 

 Doordat UWV minder WIA-claimbeoordelingen kon verrichten, zijn er in 2021 vaker WIA-voorschotten verstrekt. 

Ook in 2022 neemt het aantal voorschotten toe. In de statistieken hebben de voorschotten een verhogend effect op 

de in- en uitstroomcijfers bij de WGA.  

Werkloosheid 

 De steunmaatregelen van de overheid (zoals de NOW) blijken effectief te zijn in het voorkomen van werkloosheid en 

zodoende is een ontslaggolf vooralsnog uitgebleven. Het gemiddelde werkloosheidsniveau is in 2021 gedaald en 

stijgt volgens het Centraal Planbureau (CPB) beperkt in 2022. Voor UWV betekent dit per saldo een daling van het 

gemiddeld aantal WW-uitkeringen in 2021 en 2022 met respectievelijk 34.900 en 36.900. 

 De WW-uitkeringslasten dalen met € 616 miljoen in 2021. De uitkeringslasten dalen in 2022 verder met 

€ 430 miljoen. Ten opzichte van de Juninota 2021 worden de uitkeringslasten fors naar beneden bijgesteld. 

 De Januarinota is gebaseerd op de basisraming van de Macro Economische Verkenning van het CPB (september 

2021). Hierin is geen rekening gehouden met een hernieuwde lockdown. De verwachting is dat ondanks de 

ingestelde lockdown per half december 2021 de Nederlandse economie veerkrachtig blijft en dat door de verlenging 

van de NOW naar 2022 de werkloosheid wederom wordt gedempt. 

Ziekte en zorg 

 Het aantal geraamde Ziektewet-uitkeringsjaren neemt in 2021 af met 600 en in 2022 nog eens met 2.900. Deze 

daling doet zich in 2021 voornamelijk voor bij de groep eindedienstverbanders. Door de coronacrisis daalt het aantal 

werkzame eindedienstverbanders, omdat hun contract afloopt of wordt beëindigd. In 2022 is de daling van de 

uitkeringsjaren bij de eindedienstverbanders naar verwachting minder groot en treedt ook een daling op bij de zieke 

WW’ers. 

 Het aantal geraamde Wazo-uitkeringsjaren (inclusief Wazo-ZEZ) neemt in 2021 toe met 8.000 en in 2022 met 

7.000. Bij de Wazo is per 1 juli 2020 de Wazo-WIEG (partnerverlof) ingegaan; per 2 augustus 2022 gaat de Wazo-

Wbo (wet betaald ouderschapsverlof) in. 

 De Ziektewet-uitkeringslasten stijgen met € 26 miljoen in 2021 en dalen met € 12 miljoen in 2022. Voor de Wazo 

(inclusief Wazo-ZEZ) stijgen de uitkeringslasten met € 294 miljoen in 2021 en met € 185 miljoen in 2022. 

Nieuwe taak 

 Om hun positie op de arbeidsmarkt te versterken, kunnen werkenden en werkzoekenden vanaf 1 maart 2022 

jaarlijks een STAP-budget van maximaal € 1.000 euro aanvragen voor scholing en ontwikkeling. In 2022 wordt naar 

verwachting € 200 miljoen uitgegeven aan deze regeling. UWV ontvangt voor de STAP-regeling een rijksbijdrage. 

Bijstellingen en UWV-fondsen 

 De lasten vallen in 2021 € 1,4 miljard lager uit dan in de raming in de Juninota 2021. De WW-uitkeringslasten vallen 

€ 1,0 miljard lager uit. De sociale lasten over uitkeringen zijn € 378 miljoen lager mede door het kabinetsbesluit om 

de AWf-premie voor een deel van 2021 te verlagen. De lasten in 2022 komen naar verwachting € 247 miljoen lager 

uit ten opzichte van de Juninota. Hier vallen twee forse bijstellingen tegen elkaar weg: de WW-uitkeringslasten zijn 

€ 2,2 miljard naar beneden bijgesteld en de geraamde NOW-lasten zijn € 2,3 miljard hoger wegens verlenging van 

de regeling. Daarnaast zijn de sociale lasten € 418 miljoen neerwaarts bijgesteld door lagere uitkeringslasten en een 

lager premiepercentage. 

 Door hoger dan lastendekkende werkgeverpremies neemt het totale fondsvermogen toe van € 10,9 miljard in 2020 

naar € 16,1 miljard in 2021. Voor 2022 verwacht UWV een verdere groei van het vermogen naar € 23,1 miljard. De 

NOW-lasten hebben geen effect op het fondsvermogen omdat deze volledig worden gefinancierd door het Rijk. De 

NOW heeft wel indirect een positief effect op het fondsvermogen door de dempende werking op de WW-lasten. 

                                                 
1  Zie box 7.2 in hoofdstuk 7 voor meer informatie over de NOW-regelingen. 

Samenvatting 
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In de Januarinota 2022 schetsen wij voor 2021 en 2022 onze actuele inzichten in de verwachte ontwikkeling van de 

door UWV uitgevoerde wetten en fondsen.  

 

De ramingen in de Januarinota 2022 zijn gebaseerd op de beschikbare statistische en financiële gegevens tot en met 

oktober 2021. Verder vormen de macro-economische gegevens uit de Macro Economische Verkenning (MEV) van het 

Centraal Planbureau (CPB) de uitgangspunten. Volgens de basisraming van het CPB, waarin geen rekening is gehouden 

met een hernieuwde lockdown, groeit de economie met 3,9% in 2021 en 3,5% in 2022. De werkloosheid komt uit op 

3,4% in 2021 en 3,5% in 2022. 

 

Coronacrisis 

De Januarinota 2022 is de zesde financiële nota van UWV die tot stand is gekomen tijdens de coronacrisis. Het verloop 

van de coronapandemie is van meet af aan moeilijk te voorspellen geweest. Nieuwe varianten van het virus hebben de 

crisis al enkele malen aangewakkerd en een uitweg eruit vertraagd. Het effect van de crisis op het aantal uitkeringen is 

tot nu toe beperkt gebleven. 

 

De overheid heeft steunmaatregelen genomen die effectief zijn gebleken om werkloosheid en daarmee ook een forse 

toename van de WW te voorkomen. De tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW) is één van die 

maatregelen; deze kwam tijdelijk in de plaats van de regeling Werktijdverkorting (Wtv)2. De NOW is een 

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

veel mogelijk te beschermen. De NOW werd aanvankelijk afgekondigd voor de maanden maart tot en met mei 2020 en 

werd daarna steeds verlengd. Op 14 december 2021 is de NOW 6 aangekondigd, die loopt van 1 januari tot en met 31 

maart 2022. 

 

De coronacrisis heeft wel gezorgd voor een extra toename van het aantal uitkeringen voor de Wet werk en inkomen 

naar arbeidsvermogen (WIA). In de recente UWV-publicatie over volumeontwikkelingen3 is uitleg gegeven over de 

oorzaken. UWV kampt met onvoldoende capaciteit om alle aanvragen voor sociaal-medische beoordelingen op tijd af te 

ronden. In geval van een te lange doorlooptijd voor een WIA-claimbeoordeling verstrekt UWV een voorschot voor de 

Werkhervatting gedeeltelijk arbeidsongeschikten (WGA). Door de coronacrisis is deze mismatch groter geworden en 

daardoor ook het aantal voorschotten. 

 

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

heeft invloed op de omvang van loonsommen waarover premie wordt geheven. Daarnaast is uitstel van betaling van 

premies verleend aan werkgevers. Deze premies zullen naar verwachting grotendeels in een later stadium alsnog 

worden ontvangen. 

 

Het kabinet heeft in 2021 de eerder voorgenomen Baangerelateerde investeringskorting (BIK) vervangen door een 

korting van € 2 miljard op de sociale werkgeverspremies te geven via een verlaging van de premie voor het Algemeen 

Werkloosheidsfonds (AWf). Deze verlaging van de AWf-premie is verwerkt in de ramingen. In de ramingen in de 

Juninota 2021 werd 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 per wet in de periode 2020-2022. Op 1 januari 2022 is de leeftijd voor de 

Algemene Ouderdomswet (AOW) verhoogd met drie maanden naar 66 jaar en zeven maanden. Hierdoor is er in 2022 

in vergelijking met 2021 minder uitstroom vanwege het bereiken van de AOW-gerechtigde leeftijd. Dit heeft een 

verhogend effect op de volumes van alle wetten. 

 

Voor de arbeidsongeschiktheidswetten neemt het aantal uitkeringen in 2021 met circa 5.000 toe. Deze toename is 

vooral het resultaat van een stijging bij de WIA die groter is dan de daling bij de Wet op de 

arbeidsongeschiktheidsverzekering (WAO). Bij de WIA neemt het aantal uitkeringen toe door onder andere 

demografische ontwikkelingen en meer WIA-voorschotten. Vooral bij de WAO en de Wet 

arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen (WAZ) is in 2022 het effect van het verhogen van AOW-leeftijd 

                                                 
2  Per 1 oktober 2021 is de regeling Werktijdverkorting weer in werking gesteld. Bij tijdelijk minder werk wegens een bijzondere situatie, 

welke niet gerelateerd is aan de coronacrisis, kan een werkgever voor de werknemers een WW-uitkering aanvragen voor de niet-gewerkte 

uren. 
3  UWV (2021), Volumeontwikkelingen najaar 2021. UWV Kennisverslag 2021-8. 

1. Belangrijkste ontwikkelingen 
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zichtbaar, omdat de ontwikkeling van het volume vrijwel geheel bepaald wordt door de omvang van de uitstroom. Het 

aantal uitkeringen van de Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten (Wajong) neemt naar verwachting 

beperkt toe in de periode 2020-2022. Ten opzichte van de Juninota 2021 zijn er voor 2021 en 2022 nauwelijks mutaties 

in de ramingen van de WAO, WAZ en Wajong. Bij de WIA bedraagt de mutatie in de ramingen als gevolg van de eerder 

genoemde extra stijging 5.000 voor 2021 en 9.000 voor 2022. 

 

Het aantal WW-uitkeringen daalt in 2021. Waar we ten tijde van de Juninota nog een kleine toename hadden verwacht, 

zien we nu dat het aantal uitkeringen ruim onder het niveau van 223.000 uitkeringen in 2019 gaat uitkomen. Het aantal 

WW-uitkeringen is ten opzichte van de Juninota naar beneden bijgesteld met 107.000 voor 2021 en nog eens met 

118.00 voor 2022. Deze bijstellingen zijn het gevolg van het feit dat mede door steunmaatregelen van de overheid de 

invloed van de coronacrisis op de werkgelegenheid kleiner is gebleken dan aanvankelijk werd voorzien. Het aantal 

uitkeringen van de Inkomensvoorziening oudere werklozen (IOW) daalt in 2021 en neemt in 2022, mede door de 

verhoging van de AOW-leeftijd, weer toe. De verwachtingen voor de IOW zijn nauwelijks aangepast ten opzichte van de 

Juninota 2021. 

 

Het aantal Ziektewet-uitkeringsjaren neemt naar verwachting in zijn geheel af met 600 in 2021 en met 2.900 in 2022. 

Deze daling doet zich in 2021 voornamelijk voor bij de groep eindedienstverbanders. Door de coronacrisis daalt het 

aantal werkzame eindedienstverbanders, omdat hun contract afloopt of wordt beëindigd. In 2022 is de daling van de 

uitkeringsjaren bij de eindedienstverbanders naar verwachting minder groot en treedt ook een daling op bij de zieke 

WW’ers. Vergeleken met de Juninota 2021 is het aantal uitkeringsjaren voor zowel 2021 als 2022 verlaagd. De 

neerwaartse bijstelling zit met name bij de groepen eindedienstverbanders en zieke WW’ers. Het aantal uitkeringsjaren 

van de Wet arbeid en zorg (Wazo) stijgt zowel in 2021 als in 2022. Voornaamste oorzaak is de invoering van het 

partnerverlof volgens de Wet invoering extra geboorteverlof (WIEG) op 1 juli 2020 en de invoering in 2022 van de Wet 

betaald ouderschapsverlof (Wbo). Bij de Wazo is het aantal uitkeringsjaren verhoogd vergeleken met de Juninota 2021. 

 

Tabel 1.1. Aantallen uitkeringen 

Aantallen x 1.000 

  2020 2021 Mutatie 

Juninota 

2022 Mutatie 

Juninota 

Arbeidsongeschiktheid ultimo stand 816 821 4 835 9 

WAO 215 195 -1 181 0 

WIA 349 375 5 403 9 

WAZ 8 7 0 7 0 

Wajong 243 244 0 245 1 

            

Werkloosheid ultimo stand 295 201 -107 211 -119 

WW 286 192 -107 201 -118 

IOW 10 9 0 10 -1 

            

Ziekte en Zorg in uitkeringsjaren 152 160 -2 164 -9 

Ziektewet 107 106 -4 103 -10 

Wazo 42 50 3 57 1 

ZEZ 4 4 0 4 0 

 
 

1.2. Financiële ontwikkelingen 

Tabel 1.2 geeft per wet een overzicht van de gerealiseerde uitkeringslasten in 2020, de geraamde uitkeringslasten in 

2021 en 2022, en de mutaties in 2021 en 2022 ten opzichte van de Juninota 2021. De NOW-lasten zijn niet in dit 

overzicht opgenomen omdat deze onder de overige baten en lasten zijn gerubriceerd. 

 

De totale uitkeringslasten (op transactiebasis) zullen naar verwachting in 2021 nagenoeg gelijk zijn aan de 

uitkeringslasten in 2020. In 2022 stijgen de totaal geraamde uitkeringslasten met € 432 miljoen. Zowel in 2021 als in 

2022 nemen met name bij de WIA, Wajong en Wazo de uitkeringslasten sterk toe en vinden de grootste dalingen plaats 

bij de WAO en de WW. Van invloed op de ontwikkeling van de uitkeringslasten zijn hoofdzakelijk de ontwikkeling van het 

aantal uitkeringen, de halfjaarlijkse indexatie en – indien van toepassing – wijzigingen in wet- en regelgeving. Opvallend 

zijn de grote toename in uitkeringslasten bij de WIA en de afname bij de WW. Deze toe- en afname worden veroorzaakt 

door een sterke wijziging van het aantal uitkeringen bij deze wetten. Van een daling van het aantal uitkeringen is ook 

sprake bij de WAO en in mindere mate bij de WAZ. Bij deze wetten nemen de uitkeringslasten af. Bij de Wajong is de 

indexatie een belangrijke oorzaak voor de stijging van de uitkeringslasten. Hier speelt de Wet vereenvoudiging Wajong 

ook een rol. De studiemaatregelen, die een onderdeel van deze wet vormen, zijn per 1 september 2020 al ingegaan. De 

overige maatregelen zijn per 1 januari 2021 in werking getreden. 
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Bij de Ziektewet en Toeslagenwet is geen eenduidig en structureel beeld van een toe- of afname van de 

uitkeringslasten. Doordat het effect van een dalend aantal uitkeringen en het effect van een stijgende uitkeringshoogte 

dicht bij elkaar liggen, ontstaat over de jaren heen een schommelend beeld van stijgingen en dalingen. Het gevolg bij 

de Ziektewet is een stijging van de uitkeringslasten in 2021 bij een dalend volume. Bij de Toeslagenwet zien we een 

daling in 2021 en een stijging in 2022. 

 

Tabel 1.2 Financiële ontwikkelingen uitkeringslasten 

Bedragen × € 1 miljoen 

  2020 2021 Mutatie 
Juninota 

2022 Mutatie 
Juninota 

Arbeidsongeschiktheid* 13.255 13.593 -41 14.270 207 

WAO 3.670 3.362 -21 3.205 20 

WIA 6.362 6.854 -24 7.586 147 

WAZ 103 89 0 81 0 

Wajong 3.121 3.288 5 3.397 40 

            

Werkloosheid 4.285 3.645 -1.021 3.222 -2.156 

WW 4.158 3.542 -1.021 3.112 -2.154 

IOW 108 103 -1 110 -2 

TOFA 19 0 0 0 0 

            

Ziekte en Zorg 3.317 3.637 42 3.810 -66 

Ziektewet 1.963 1.989 -80 1.977 -187 

Wazo 1.280 1.568 120 1.751 119 

ZEZ 74 81 3 83 3 

            

Toeslagen 393 378 -24 383 -37 

Toeslagenwet 393 378 -24 383 -37 

            

Totaal 21.251 21.253 -1.044 21.685 -2.052 

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

 

In 2021 vallen de totale uitkeringslasten € 1.044 miljoen lager uit dan in de Juninota 2021 is geraamd. Belangrijkste 

oorzaak voor deze bijstelling is de forse neerwaartse bijstelling van de WW. Verder is opvallend dat de WIA naar 

beneden is bijgesteld, ondanks de opwaartse bijstelling in het aantal uitkeringen. Dit komt doordat de bijstelling van het 

aantal uitkeringen vooral betrekking heeft op de laatste paar maanden. In combinatie met een omlaag bijgestelde 

gemiddelde jaaruitkering heeft dit per saldo geleid tot lagere uitkeringslasten dan geraamd in de Juninota. Bij de Wazo 

vindt de grootste opwaartse bijstelling plaats als gevolg van een hoger verondersteld volume. 

 

Voor 2022 vallen de totale uitkeringslasten € 2.052 miljoen lager uit dan in de Juninota 2021. Bij de WW zorgt een lager 

volume voor de flinke neerwaartse aanpassing van € 2.154 miljoen. Hierdoor worden ook veel minder toeslagen op de 

WW verstrekt met als gevolg een neerwaartse bijstelling bij de Toeslagenwet van € 37 miljoen. Bij de Ziektewet 

bedraagt de neerwaartse bijstelling € 187 miljoen. Het effect van een hogere indexering dan waarmee in de Juninota 

rekening werd gehouden, zien we terug als een belangrijke oorzaak voor de opwaartse bijstellingen bij de WIA, WAO, 

Wajong en Wazo. Bij de WIA werkt ook het groter aantal uitkeringen door in de bijstelling van de uitkeringslasten. 

 

Tabel 1.3 laat een onderverdeling van de lasten zien naar uitkeringen, sociale lasten, overig lasten en uitvoeringskosten. 

Ten opzichte van de Juninota 2021 zijn de uitkeringslasten (zie tabel 1.2) in 2021 en in 2022 neerwaarts bijgesteld. Als 

gevolg hiervan zijn ook de sociale lasten lager. De sociale lasten zijn in 2021 extra naar beneden bijgesteld vanwege de 

eerdergenoemde verlaging van de AWf-premie. In de Juninota 2021 werd hier nog geen rekening mee gehouden. 
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Tabel 1.3. Lasten per categorie 

Bedragen x € 1 miljoen 

  2020 2021 Mutatie  

Juninota 

2022 Mutatie 

Juninota 

Uitkeringslasten 21.251 21.253 -1.044 21.685 -2.052 

Sociale lasten 3.337 3.294 -378 3.484 -418 

Overige baten en lasten 14.566 7.076 -36 3.043 2.210 

Uitvoeringskosten 1.978 2.237 96 2.173 13 

            

Totaal 41.132 33.860 -1.362 30.385 -247 

 

De overige baten en lasten bedragen in 2021 naar verwachting € 7.076 miljoen en zijn daarmee € 36 miljoen lager dan 

in de Juninota 2021. Het grootste deel van de overige baten en lasten bestaat uit lasten van de NOW-regeling. Zo 

draagt de recente verlenging van de NOW-regeling naar 2022 met € 2.250 miljoen bij aan de totale bijstelling van de 

overige baten en lasten in 2022. Het bijgestelde niveau van de geraamde uitvoeringskosten voor 2021 en 2022 hangt 

samen met de loon- en prijsbijstellingen en het doorvoeren van wijzigingen in wet- en regelgeving. 
 

Tabel 1.4 geeft voor de periode 2020–2022 een overzicht van de geraamde lasten, baten en vermogens van UWV, 

uitgesplitst naar de verschillende fondsen. Eind 2020 had het AWf een negatief fondsvermogen. De overige 

premiegefinancierde fondsen hadden positieve vermogens. Het totale vermogen van de UWV-fondsen stijgt in 2021 van 

€ 10.949 miljoen naar € 16.051 miljoen. In 2022 komt het geraamde vermogen uit op € 23.081 miljoen. 

 

UWV heeft geen invloed op de vermogensontwikkeling van het Arbeidsongeschiktheidsfonds (Aof), het AWf en het 

Uitvoeringsfonds voor de Overheid (Ufo). De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) stelt namelijk voor 

deze fondsen de premies vast, waarbij naast de omvang van de te financieren lasten ook inkomenspolitiek en de 

ontwikkeling van het saldo van de Europese Economische en Monetaire Unie (EMU-saldo) in overweging worden 

genomen. Het negatieve fondsvermogen van het AWf heeft geen gevolgen voor de betaling van de uitkeringen uit dit 

fonds. 
 

Tabel 1.4. Lasten naar fonds 

Bedragen x € 1 miljoen 

  2020   2021   2022 

  Vermogen   Baten Lasten Vermogen   Baten Lasten Vermogen 

Aof 15.195   19.040 14.442 19.793   18.851 15.272 23.372 

Whk 1.368   2.106 2.347 1.127   2.425 2.529 1.022 

Afj*) -   3.857 3.857 -   3.990 3.990 - 

AWf -7.528   12.823 12.380 -7.085   10.973 7.733 -3.845 

Ufo 1.916   354 53 2.216   377 62 2.531 

Tf*) -   781 781 -   799 799 - 

                    

Totaal 10.949   38.961 33.860 16.051   37.415 30.385 23.081 

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

 
Het gezamenlijke vermogen van de arbeidsongeschiktheidsfondsen – het Aof en de Werkhervattingskas (Whk) – neemt 
in 2021 toe van € 16.562 miljoen naar € 20.920 miljoen. Het vermogen van het Aof stijgt vooral door een hoger dan 
lastendekkende Aof-premie. Het vermogen in de Whk neemt in 2021 af met € 241 miljoen. Dit wordt voornamelijk 

veroorzaakt door de omvang van het aantal staartuitkeringen (zie paragraaf 7.2). 
 
Het gezamenlijke vermogenstekort van de werkloosheidsfondsen – het AWf en het Ufo – neemt in 2021 af van 
€ 5.613 miljoen naar € 4.869 miljoen. In het verleden is het tekort bij het AWf ontstaan als gevolg van een lagere dan 
lastendekkende premie. De AWf- en Ufo-premie-opbrengsten zullen in 2022 opnieuw meer dan lastendekkend zijn. Het 
gezamenlijke vermogenstekort van de werkloosheidsfondsen neemt hierdoor af tot € 1.313 miljoen.  
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1.3. Premies 2021 en 2022 

Tabel 1.5 toont de vastgestelde premies voor 2021 en 2022. De premies voor het Aof, AWf en Ufo zijn vastgesteld door 

de minister van SZW. De premies voor de Whk en voor de vrijwillig verzekerden zijn door UWV vastgesteld. In box 1.1 

lichten we de premies voor de vrijwillige verzekering nader toe. Het vaststellingsproces van de premies voor de Whk en 

de vrijwillig verzekerden staat beschreven in Bijlage VI. 

 

In 2022 is de uniforme Aof-premie komen te vervallen. Hiervoor in de plaats is een lage premie voor kleine werkgevers 

en een hoge premie voor middelgrote en grote werkgevers en voor de uitkeringen ingevoerd.  

 

Tabel 1.5. Premieoverzicht 2021* 

Premies in % over lonen en UWV-uitkeringen 

  2021 2022 

  Lonen Uitkeringen Lonen Uitkeringen 

Premiepercentages         

WAO - Aof 7,53 7,53 - - 

WAO - Aof exclusief kinderopvang 7,03 7,03 - - 

Kinderopvang 0,50 0,50 0,50 0,50 

Lage premie exclusief kinderopvang** - - 5,49 - 

Hoge premie exclusief kinderopvang** - - 7,05 7,05 

WIA - Whk 1,36 1,36 1,52 1,52 

WGA 0,78 0,78 0,84 0,84 

Ziektewet-flex 0,58 0,58 0,68 0,68 

WW - AWf - - - - 

Lage premie*** 2,70 2,70 2,70 2,70 

Hoge premie*** 7,70 - 7,70 - 

WW – Ufo 0,68 0,68 0,68 0,68 

Zvw 7,00 7,00 6,75 6,75 

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

bedraagt € 58.311 in 2021 en € 59.706 in 2022. 

** Met ingang van 2022 kent het Aof een hoog en een laag premiepercentage. Voor de uitkeringen geldt het hoge Aof-premiepercentage. 

*** In 2021 heeft het ministerie van SZW de twee AWf-premiepercentages met 2,36 procentpunt verlaagd voor de periode augustus tot en 

met december. 

 

Box 1.1. Vrijwillige verzekeringen 

Naast de verplichte werknemersverzekeringen is er voor zelfstandigen, personen die tijdelijk niet werken, 
ontwikkelingswerkers en alfahulpen de mogelijkheid om zich bij UWV vrijwillig te verzekeren voor de Ziektewet, WW, 
WAO en WIA of een combinatie hiervan. De aanmeldtermijn voor een vrijwillige verzekering bij UWV bedraagt maximaal 
dertien weken na beëindiging van een verplichte werknemersverzekering. Per oktober 2021 zijn er ongeveer 
17.600 vrijwillig verzekerden bij UWV. Ter vergelijking: het CBS meldt in de publicatie ‘Ontwikkelingen zzp (2021)’ dat in 
2020 het aantal zzp’ers dat eigen arbeid of diensten aanbiedt 933.000 is. 

 

In de nota Premievaststelling Vrijwillige verzekeringen 2022 zijn de premies voor de Ziektewet, WW, WAO en WIA 
gepubliceerd. In tabel 1.6 staat een overzicht van de premiepercentages voor de premiejaren 2020-2022. 

 

Tabel 1.6  Premiepercentages 2020-2022 

Premies in % 

  2020 2021 2022 

Ziektewet       

Landelijk 8,25 9,20 9,20 

Alfahulpen 7,40 7,95 7,95 

        

WW 1,85 1,90 1,90 

        

WAO 6,77 7,03 7,05 

        

WIA 7,53 7,81 7,89 

 

De premiepercentages voor 2022 worden, indien mogelijk, lastendekkend bepaald. Dit gebeurt aan de hand van de 
verwachte lasten en het verzekerd bedrag voor 2022. Echter, de vastgestelde WAO- en WIA-premiepercentages zijn niet 

https://www.uwv.nl/overuwv/kennis-cijfers-en-onderzoek/premieadviezen-social-fondsen/premievaststelling-vrijwillige-verzekeringen-2022.aspx
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lastendekkend, doordat lastendekkende premiepercentages hoger zouden zijn dan de wettelijk gemaximeerde 
premiepercentages. Ter illustratie: 

 De lastendekkende premie vrijwillige verzekering voor de WAO/WIA komt in 2022 uit op 9,57%.  

 De premie voor verplicht verzekerden bestaat uit: 

    • de door de minister van SZW vastgestelde basispremie WAO/WIA (Aof premie voor 2022: 7,05%); 

    • het door UWV vastgestelde gemiddeld premiepercentage Whk WGA (voor 2022: 0,84%). 
 

Het premiepercentage voor WIA-vrijwillig verzekerden in 2022 wordt hierdoor op 7,89% vastgesteld. Deze lager dan 
lastendekkende premiepercentages hebben tot gevolg dat de vrijwillige verzekeringen voor de WAO en WIA een tekort 
hebben. Het tekort wordt aangevuld uit het Aof. Omdat de premies voor de Ziektewet en WW wel kostendekkend kunnen 
worden vastgesteld, komt het saldo vrijwillige verzekeringen 2022 op totaal niveau uit op -€ 7 miljoen (zie ook tabel 1.7). 

 

Tabel 1.7 Financieel overzicht vrijwillige verzekeringen 

Bedragen x € 1 miljoen 

  2020   2021   2022   

Baten             

Premiebaten 64   67   68   

WAO/WIA   32   33   33 

Ziektewet   31   34   34 

WW   1   1   1 

              

Totale baten 64   67   68   

              

Lasten             

Uitkeringslasten 70   66   68   

WAO/WIA   37   36   35 

Ziektewet   33   29   30 

WW   1   0   0 

Zvw 5   5   4   

Uitvoeringskosten 5   5   5   

              

Totale lasten 80   75   75   

              

Saldo -16   -8    -7   
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De WIA, Wajong, WAO en WAZ in hoofdlijnen 
 

WIA 
De Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA) voorziet werknemers en ambtenaren van een uitkering bij 
arbeidsongeschiktheid. De wet is in werking getreden per 29 december 2005. Personen die ziek zijn geworden sinds 
1 januari 2004 kunnen (na een wachttijd van 104 weken) een beroep doen op de WIA. 

 

De WIA kent twee regelingen. De regeling Inkomensvoorziening volledig en duurzaam arbeidsongeschikten (IVA) 
verstrekt uitkeringen aan volledig en duurzaam arbeidsongeschikten. De uitkeringshoogte bedraagt 75% van het 
(gemaximeerde) laatstverdiende loon. De IVA-uitkeringen worden betaald uit het Arbeidsongeschiktheidsfonds (Aof). 

 

De regeling Werkhervatting gedeeltelijk arbeidsgeschikten (WGA) verstrekt uitkeringen aan gedeeltelijk arbeidsgeschikten 
en aan niet-duurzaam volledig arbeidsongeschikten. De uitkeringsduur is verdeeld in twee uitkeringsfases. In de eerste 
fase is de uitkeringshoogte gelijk aan 70% van het (gemaximeerde) laatstverdiende loon (de eerste twee maanden 75%). 
Voor deze loongerelateerde uitkering moet worden voldaan aan de desbetreffende referte-eis. Verder is de duur 
afhankelijk van het arbeidsverleden van de arbeidsongeschikte. In de tweede fase is de uitkeringshoogte afhankelijk van 
de mate waarin de arbeidsongeschikte zijn resterende vastgestelde verdiencapaciteit benut. Voor de eerste tien jaar WGA 
kan een werkgever eigenrisicodrager worden. De WGA-uitkeringen worden betaald uit het Aof en de Werkhervattingskas 
(Whk). 

 

Wajong 
De Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten (Wajong) verstrekt uitkeringen aan personen die vóór hun 
17e levensjaar of als student arbeidsongeschikt zijn geworden. De hoogte van de uitkering is afhankelijk van de mate van 
arbeidsongeschiktheid en de grondslag is ten hoogste het wettelijk minimumloon. 

 

Tot en met 2009 stond in de Wajong het recht op een uitkering centraal. Deze wet wordt nu aangeduid als de oude 
Wajong of oWajong. Vanaf 1 januari 2010 kwam in plaats van het recht op een uitkering het recht op 
arbeidsondersteuning centraal te staan. Als onderdeel van de arbeidsondersteuning konden jonggehandicapten 
inkomensondersteuning aanvragen. De naam van de nieuwe wet was Wet werk en arbeidsondersteuning 
jonggehandicapten, ook wel Wajong 2010 genoemd. 

 

Per 1 januari 2015 is de Participatiewet in werking getreden en komen uitsluitend volledig en duurzaam 
arbeidsongeschikte jonggehandicapten nog in de Wajong. De naam van de wet werd weer Wet 
arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten, deze wet wordt aangeduid als Wajong 2015. Nieuwe 
jonggehandicapten met arbeidsvermogen vallen sindsdien onder de verantwoordelijkheid van de gemeenten. 

 

Op 1 januari 2021 is de Wet vereenvoudiging Wajong in werking getreden. Wajongers worden met deze wet gestimuleerd 
om mee te doen aan de maatschappij en werken wordt voor hen (meer) lonend. De studiemaatregelen, die een onderdeel 
van deze wet vormen, zijn per 1 september 2020 van kracht geworden (zie box 2.1). 

 

De Wajong wordt gefinancierd uit het Arbeidsongeschiktheidsfonds jonggehandicapten (Afj). De uitgaven van het Afj 
worden gedekt door een rijksbijdrage. 

 

WAO 
De Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering (WAO) is de voorloper van de WIA. De WAO voorziet werknemers en 
ambtenaren in geval van arbeidsongeschiktheid van een uitkering. Alleen personen die vóór 1 januari 2004 ziek zijn 
geworden en mensen die in het verleden een WAO-uitkering kregen en daarna opnieuw als gevolg van dezelfde 
ziekteoorzaak arbeidsongeschikt zijn, kunnen een beroep doen op de WAO. WAO-uitkeringen worden gefinancierd uit het 
Aof. 

 

WAZ 
De Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen (WAZ) is een verzekering tegen de financiële gevolgen van 
langdurige arbeidsongeschiktheid voor zelfstandigen, beroepsbeoefenaren, directeuren-grootaandeelhouders en 
meewerkende echtgenoten. Alleen personen die op of vóór 1 augustus 2004 ziek zijn geworden en mensendie in het 
verleden een WAZ-uitkering kregen en daarna opnieuw als gevolg van dezelfde ziekteoorzaak arbeidsongeschikt zijn, 
kunnen nog een beroep doen op de WAZ. WAZ-uitkeringen worden gefinancierd uit het Aof. 
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Dit hoofdstuk beschrijft de volume- en financiële ontwikkelingen van de arbeidsongeschiktheidswetten WIA, Wajong, 

WAO en WAZ. 

 

Figuur 2.1 toont een meerjarig overzicht (2012-2022) van de in- en uitstroomaantallen van de verschillende 

arbeidsongeschiktheidswetten. Hierin is onder andere het effect van de invoering van de Participatiewet per 1 januari 

2015 duidelijk te zien: dat jaar was de instroom in de Wajong substantieel lager dan in de jaren daarvoor. Hierdoor ligt 

ook het aantal nieuwe uitkeringen (instroom) ver onder het aantal beëindigde uitkeringen (uitstroom). De instroom in 

de arbeidsongeschiktheidsregelingen neemt sinds 2016 weer toe. Dat komt deels door de verhoging van de AOW-

leeftijd en deels doordat de instroom in de WIA sinds eind 2015 weer oploopt. De beëindigingen van 

arbeidsongeschiktheidsuitkeringen vertonen tot en met 2019 een dalende trend. Dit komt onder andere door de 

jaarlijkse verhoging van de AOW-leeftijd sinds 2013. De AOW-leeftijd is begin 2019 omhoog gegaan van 66 jaar naar 

66 jaar en vier maanden. In 2020 en 2021 is de AOW-leeftijd niet verder omhoog gegaan. Hierdoor komt de uitstroom 

op een hoger niveau te liggen. In 2020 en 2021 liggen de in- en uitstroomcijfers op een vrijwel gelijk niveau. In 2022 

wordt de AOW-leeftijd weer verhoogd, waardoor de uitstroom weer zal dalen. 

 

Figuur 2.2 laat zien dat de ontwikkeling van de instroom en uitstroom in eerste instantie leidde tot een daling van het 

aantal arbeidsongeschiktheidsuitkeringen in de periode 2015-2016. Het aantal uitkeringen stabiliseerde in 2017 en nam 

vervolgens sinds 2018 weer toe. Bij de WIA treedt sinds 2020 een instroomverhogend effect op als gevolg van de 

impact van de coronamaatregelen op de uitvoering (zie de tweede alinea van paragraaf 2.1). Het aantal 

arbeidsongeschiktheidsuitkeringen zal eind 2021 naar verwachting uitkomen op 820.700 en in 2022 verder toenemen 

tot het niveau van 834.600. Uit figuur 2.2 blijkt ook dat jaarlijks het aandeel WIA toeneemt en het aandeel WAO 

afneemt. De WIA is sinds 2006 de reguliere arbeidsongeschiktheidswet voor alle nieuwe arbeidsongeschikte 

werknemers en vervangt geleidelijk de WAO. Hierdoor is de WIA een bestand in opbouw (het aantal WIA-uitkeringen 

neemt toe) en is de WAO een bestand in afbouw (het aantal WAO-uitkeringen neemt af). Tot 2016 nam de som van het 

aantal WAO- en WIA-uitkeringen jaarlijks af. Deze daling sloeg in 2016 om in een jaarlijkse toename. Hierbij speelt de 

sinds 2016 stijgende WIA-instroom een belangrijke rol. 

 

 

Figuur 2.1.    In- en uitstroom   Figuur 2.2. Aantal arbeidsongeschiktheids- 

     arbeidsongeschiktheid     uitkeringen 
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2.1. WIA 

Voor het jaarlijks aantal nieuwe WIA-uitkeringen (de instroom) spelen onder andere demografische ontwikkelingen, de 

conjunctuur en nieuw beleid een belangrijke rol. De ontwikkeling in de omvang van de WIA-instroom wordt 

voornamelijk bepaald door de groep werknemers die in loondienst was (een werkgever had) op het moment van 

ziekmelding. Een belangrijk deel hiervan komt voor rekening van mensen in de leeftijdscategorie 60 jaar en ouder4.  

 

Daarnaast hebben belemmeringen in de uitvoering een verhogend effect op de WIA-instroom. UWV beschikt over 

onvoldoende capaciteit om alle aanvragen voor sociaal-medische beoordelingen op tijd af te ronden. In geval van een te 

lange doorlooptijd voor een WIA-claimbeoordeling verstrekt UWV een voorschot voor de WGA. Doordat er vanwege de 

coronabeperkingen minder fysieke spreekuren doorgingen en UWV deze door de stijgende vraag naar beoordelingen en 

onvoldoende capaciteit niet kon inlopen, is het aantal mensen dat op een beoordeling wacht verder toegenomen. 

Hierdoor is UWV vaker voorschotten voor de WGA gaan verstrekken. Als later bij de claimbeoordeling blijkt dat er toch 

geen recht is op een WGA-uitkering, wordt de uitkering beëindigd5. In de statistieken hebben deze voorschotten een 

verhogend effect op de instroomcijfers bij de WGA en op een later moment ook een verhogend effect op de 

uitstroomcijfers. Van een relatief groot deel (de helft) van de gestegen WIA-instroom is de oorzaak onbekend. Dit 

onverklaarde deel wordt nog verder onderzocht, maar het vermoeden is dat meer mensen een WIA-uitkering kunnen 

hebben aangevraagd in verband met corona. Bijvoorbeeld dat een groep mensen tijdens de eerste twee ziektejaren 

door de beperkende maatregelen te laat een arts bezoekt of later behandeld wordt en daardoor langer ziek is gebleven. 

Ook is het mogelijk dat een groep nog zieker is geworden als direct gevolg van corona. Een andere mogelijke reden is 
dat door de beperkende maatregelen de re‑integratiemogelijkheden van langdurig zieken zijn bemoeilijkt6. 

 

Voor 2021 zien we in de WGA-statistiek daarom hogere in- en uitstroomcijfers dan voor 2020. Voor 2022 nemen we 

aan dat het verhogend effect van de voorschotten op de instroomcijfers voor ongeveer de helft wegvalt en het 

onverklaarde deel van de instroomstijging onveranderd hoog blijft. Bij de Juninota was nog de verwachting dat in 2022 

het verhogend effect op de WGA-instroom bijna geheel zou wegvallen. 

 

Naast de reguliere WGA- en IVA-instroom vinden gedurende het jaar ook overgangen plaats van WGA naar IVA en – 

zeer beperkt – van IVA naar WGA. De overgangen vinden plaats na herbeoordeling door een verzekeringsarts. Voor 

geheel 2021 neemt het aantal overgangen naar verwachting toe tot 12.400. Voor 2022 is de aanname gemaakt dat de 

overgangen licht zullen dalen. 

 

Door deze ontwikkelingen stijgt het aantal IVA-uitkeringen in 2021 met 9.800 en het aantal WGA-uitkeringen met 

15.700. In 2022 zal het aantal IVA-uitkeringen verder stijgen met 12.300 en het aantal WGA-uitkeringen met 15.500. 

 

Tabel 2.1. Volume WIA (inclusief eigenrisicodragers) 

Volume x 1.000 

  2020 2021 2022 

Instroom WIA 49,8   54,2   52,0   

IVA   11,6   11,7   12,4 

WGA   38,2   42,5   39,6 

Uitwisseling binnen WIA 11,1   12,4   11,9   

Van WGA naar IVA   11,1   12,4   11,9 

Van IVA naar WGA   0,0   0,0   0,0 

Uitstroom WIA 26,6   28,7   23,3   

IVA   12,9   14,3   12,0 

WGA   13,7   14,4   12,2 

Bestand WIA 349,5   374,9   402,7   

IVA   136,9   146,7   159,0 

WGA   212,5   228,2   243,7 

 

In tabel 2.2 staan de geraamde ontwikkelingen van de IVA weergegeven. Het aantal IVA-uitkeringsjaren7 volgt de trend 

van het aantal IVA-uitkeringen. De gemiddelde jaaruitkering neemt in 2021 met 1,8% toe. In 2022 is de toename van 

de gemiddelde jaaruitkering 1,5%. De gemiddelde jaaruitkering volgt de trend van de halfjaarlijkse indexatie en 

loonontwikkeling. De toename van de uitkeringsjaren en de gemiddelde jaaruitkering leidt ertoe dat de uitkeringslasten 

                                                 
4  Door de afschaffing van de vervroegde uittredingsregelingen en het verhogen van de pensioengerechtigde leeftijd werken mensen langer 

door. Het aantal werkenden in de leeftijdscategorie 60 jaar en ouder neemt dus in omvang toe en deze groep heeft daarbij ook een hoge 

instroomkans vanwege een grotere kans op gezondheidsproblemen. Bovendien is bij arbeidsongeschiktheid van oudere werknemers 

verhoudingsgewijs vaker sprake van een volledige en duurzame beperking, waardoor zij een relatief groot aandeel in de IVA hebben. 
5  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. 
6  UWV (2021), Volumeontwikkelingen najaar 2021. UWV Kennisverslag 2021-8. 
7  In de WIA-statistiek hebben we het aantal niet-herleide uitkeringsjaren voor de IVA- en WGA-uitkeringen kunnen verbeteren. Hierdoor 

wijken de aantallen uitkeringsjaren en gemiddelde jaaruitkeringen af ten opzichte van de Juninota 2021.  

https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2021/08/30/kamerbrief-kwijtschelding-wia-voorschotten
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jaarlijks toenemen. In 2021 stijgen de uitkeringslasten (op transactiebasis) met € 275 miljoen en in 2022 met 

€ 349 miljoen. 

 

Tabel 2.2. Ontwikkelingen IVA 

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

  2020 2021 2022 

Niet-herleide uitkeringsjaren 138,7 149,4 159,7 

Herleidingsfactor (%) 100,0 100,0 100,0 

Herleide uitkeringsjaren 138,7 149,4 159,7 

        

Gemiddelde jaaruitkering 22.768 23.100 23.783 

        

Uitkeringen op kasbasis 3.158 3.450 3.797 

Mutatie verplichtingen 36 19 21 

Dotatie voorzieningen 0 0 0 

Uitkeringen op transactiebasis 3.195 3.470 3.819 

        

Bijstelling Uitkeringen op transactiebasis - 8 60 

 

Ten opzichte van de ramingen in de Juninota 2021 zijn de IVA-uitkeringslasten in 2021 en 2022 met € 8 miljoen 

respectievelijk € 60 miljoen naar boven bijgesteld. De bijstelling voor 2021 wordt grotendeels (€ 7 miljoen) veroorzaakt 

door een opwaarts bijgesteld IVA-volume van 300 uitkeringsjaren8. De bijstelling voor 2022 is het gevolg van 

1.100 meer uitkeringsjaren en een hogere gemiddelde jaaruitkering dan geraamd in de Juninota. De gemiddelde 

jaaruitkering voor 2022 is naar boven bijgesteld op basis van een hogere indexering van één procentpunt. 

 

Tabel 2.3 geeft de geraamde ontwikkelingen van de WGA weer. Het aantal niet-herleide uitkeringsjaren voor de WGA 

neemt in 2021 toe met 11.900 (6%). Dit is overeenkomstig de groei van het aantal WGA-uitkeringen met 7%. Het 

aantal herleide uitkeringsjaren voor de WGA neemt naar verwachting in 2021 en 2022 toe met 9.500 respectievelijk 

13.000. De gemiddelde jaaruitkering voor 2021 stijgt met 1% ten opzichte van 2020. Voor 2022 veronderstelt UWV een 

stijging van de gemiddelde jaaruitkering met 2,9% op basis van de halfjaarlijkse indexaties en loonontwikkelingen. De 

WGA-uitkeringslasten op transactiebasis zijn in 2021 € 232 miljoen hoger dan in 2020. In 2022 stijgen de 

uitkeringslasten met € 387 miljoen. 

 

 

                                                 
8  Op basis van de verbeterde WIA-statistiek zien de aangepaste reeksen herleide uitkeringsjaren en gemiddelde jaaruitkeringen IVA in de 

Juninota 2021 er als volgt uit: herleide uitkeringsjaren 2020 tot en met 2022: 138.700, 149.100 en 158.500. De gemiddelde jaaruitkering 

2020 tot en met 2022: € 22.768, € 23.090 en € 23.575. 
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Tabel 2.3. Ontwikkelingen WGA* 

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

  2020 2021 2022 

Niet-herleide uitkeringsjaren 195,5   207,4   224,5   

Herleidingsfactor (%) 82,9   82,8   82,3   

Herleide uitkeringsjaren 162,2   171,7   184,7   

              

Gemiddelde jaaruitkering 20.875   21.088   21.693   

              

Uitkeringen op kasbasis 3.386   3.622   4.007   

UWV-fondsen   3.050   3.264   3.638 

Eigenrisicodragers   336   358   369 

Mutatie verplichtingen 13   10   11   

UWV-fondsen   13   10   11 

Eigenrisicodragers**   -   -   - 

Dotatie voorzieningen 5   4   5   

UWV-fondsen   5   4   5 

Eigenrisicodragers**   -   -   - 

Uitkeringen op transactiebasis 3.404   3.636   4.022   

UWV-fondsen   3.068   3.278   3.654 

Eigenrisicodragers   336   358   369 

              

Bijstelling Uitkeringen op transactiebasis -   -19   104   

UWV-fondsen   -   -33   85 

Eigenrisicodragers   -   14   19 

* 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. 

 

Ten opzichte van de raming in de Juninota 20219 zijn de WGA-uitkeringslasten voor 2021 met € 19 miljoen neerwaarts 

bijgesteld. Dit is het saldo van enerzijds het neerwaartse effect van een € 181 lagere gemiddelde jaaruitkering en 

anderzijds het opwaartse effect van 700 meer herleide uitkeringsjaren. De opwaartse bijstelling van de herleide 

uitkeringsjaren is in 2021 beperkt, ondanks het met 4.000 naar boven bijgestelde aantal WGA-uitkeringen. Dit komt 

doordat de bijstelling van het aantal lopende uitkeringen voornamelijk betrekking heeft op de laatste drie maanden van 

2021. Voor 2022 zijn de WGA-uitkeringslasten met € 104 miljoen naar boven bijgesteld als gevolg van 3.400 meer 

herleide uitkeringsjaren. 

 
  

                                                 
9  Op basis van de verbeterde WIA-statistiek zien de aangepaste reeksen herleide uitkeringsjaren en gemiddelde jaaruitkeringen WGA in de 

Juninota 2021 er als volgt uit: herleide uitkeringsjaren 2020 tot en met 2022: 162.200, 171.000 en 180.300. De gemiddelde jaaruitkering 

2020 tot en met 2022: € 20.875, € 21.269 en € 21.662. 
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Tabel 2.4 toont de geraamde uitkeringsjaren per fonds. De WGA-uitkeringen die een periode van tien jaar hebben 

voltooid, worden overgeheveld naar het Aof. De aantallen herleide uitkeringsjaren bij het Aof en de Whk nemen in zowel 

2021 als 2022 toe conform de toename van de WGA. Bij de eigenrisicodragers verwachten we voor 2021 een beperkte 

toename in het aantal herleide uitkeringsjaren met 600. Sinds 2018 schommelt het aandeel eigenrisicodragers voor de 

WGA tussen de 37% en 38% van de loonsom. Voor 2021 zal het niveau uitkomen op circa 38% en voor 2022 verwacht 

UWV een toename van het aandeel eigenrisicodragers in de loonsom met 1 procentpunt. 

 

In tabel 2.4 is ook de gemiddelde jaaruitkering per fonds weergegeven. Zowel in 2021 als in 2022 stijgen de 

gemiddelde jaaruitkeringen per fonds door de indexatie en loonontwikkelingen. 

 

Tabel 2.4. Uitkeringsjaren en jaaruitkering WIA naar fonds 

Uitkeringsjaren x 1.000 en gemiddelde jaaruitkering in € 

  2020 2021 2022 

Herleide uitkeringsjaren 300,9   321,1   344,4   

Aof   225,6   240,4   257,4 

Whk   60,8   65,4   71,8 

Eigenrisicodragers   14,6   15,2   15,2 

              

Gemiddelde jaaruitkering 21.747   22.024   22.662   

Aof   22.353   22.697   23.369 

Whk   19.183   19.215   19.796 

Eigenrisicodragers   23.066   23.466   24.211 
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2.2. Wajong 

De Wajong kent, als gevolg van verschillende wetswijzigingen, drie verschillende uitkeringsregimes. Deze 

uitkeringsregimes worden aangeduid met oude Wajong, Wajong 2010 en Wajong 2015. In de periode van 2015 tot en 

met 2017 zijn alle Wajongers in twee groepen heringedeeld: Wajongers met (mogelijk) arbeidsvermogen en Wajongers 

met duurzaam geen arbeidsvermogen. De Wajongers met arbeidsvermogen krijgen dienstverlening aangeboden van 

UWV. Daarnaast is sinds 1 januari 2018 de uitkering voor Wajongers met arbeidsvermogen verlaagd van 75% naar 

70% van het wettelijk minimumloon. De meest recente wetswijziging binnen de Wajong betreft de Wet vereenvoudiging 

Wajong. Een aantal onderdelen van deze wet is per 1 september 2020 van kracht geworden. De overige maatregelen 

zijn op 1 januari 2021 ingegaan. In box 2.1 staat een nadere toelichting op de Wet vereenvoudiging Wajong. 

 

In tabel 2.5 staan de geraamde ontwikkelingen van de totale Wajong10. De instroom neemt in 2021 toe met 3.000. 

Deze instroomstijging komt vrijwel volledig voor rekening van de Wajong 2010. Er zijn in 2021 meer overgangen van de 

oude Wajong naar de Wajong 2010 vergeleken met 2020. Een dergelijke overgang kon tot en met 30 november 2020 

worden aangevraagd; UWV heeft betrokken Wajongers daar actief op geattendeerd. In 2021 heeft UWV de aanvragen 

verwerkt die met name eind 2020 zijn gedaan. De overgangen tellen mee als instroom (Wajong 2010) en als uitstroom 

(oude Wajong). In 2021 is de uitstroom uit de Wajong daarom ook hoger dan in 2020. In 2022 daalt de instroom met 

3.200 en de uitstroom met 3.800. De sterke daling komt voornamelijk doordat er in 2022 nauwelijks overgangen meer 

zijn tussen oude Wajong en Wajong 2010. 

 

Tabel 2.5. Ontwikkelingen Wajong 

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

  2020 2021 2022 

Instroom*  6,4 9,4 6,2 

Uitstroom* 7,5 8,9 5,2 

Bestand 243,1 243,6 244,6 

        

Niet-herleide uitkeringsjaren 221,0 221,6 223,2 

Herleidingsfactor (%) 85,3 88,2 88,4 

Herleide uitkeringsjaren 188,5 195,4 197,3 

        

Gemiddelde jaaruitkering 16.177 16.421 16.816 

        

Uitkeringen op kasbasis 3.050 3.209 3.319 

Mutatie verplichtingen 2 8 8 

Dotatie voorzieningen 2 3 3 

Uitkeringen op transactiebasis 3.054 3.220 3.330 

        

Bijstelling Uitkeringen op transactiebasis - 4 39 

* De cijfers voor de instroom/uitstroom in 2021 zijn inclusief overgangen. Instroom 2021 exclusief overgangen is 6.200. Uitstroom 2021 

exclusief overgangen is 5.800. 

 

Voor deze Januarinota is gebruikgemaakt van een nieuwe dataverzameling die in verband met de Vereenvoudiging 

Wajong is ontwikkeld. Daarnaast is gebruik gemaakt van een nieuwe definitie van herleide uitkeringsjaren, die meer 

passend is voor de nieuwe situatie in de Wajong. Beide ontwikkelingen hebben geleid tot gewijzigde cijfers ten opzichte 

van de Juninota 2021. In box 2.2 gaan we hier dieper op in. 

 

De herleidingsfactor is van 2020 naar 2021 met 2,9 procentpunt toegenomen. Deze stijging is met name het gevolg 

van de invoering van de Wet vereenvoudiging Wajong. Door deze wet kunnen Wajongers er wel financieel op vooruit 

gaan, maar niet op achteruit. Bovendien konden Wajongers uit de oude Wajong overstappen naar de Wajong 2010, wat 

financieel ook tot een vooruitgang kon leiden. Een hogere uitkeringshoogte leidt tot een hogere herleidingsfactor (zie 

ook box 2.2). In 2022 neemt de herleidingsfactor beperkt toe. 
  

                                                 
10 In de Januarinota is de Wajong op totaalniveau gepresenteerd. In het UWV Kennisverslag 2021-9 staat een nadere analyse over de 

instroomontwikkeling in de Wajong 2015. Zie: UWV (2021), De instroom in de Wajong 2015. UWV Kennisverslag 2021-9. 
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Box 2.1. Vereenvoudiging Wajong 

 

In de Wet vereenvoudiging Wajong is de regelgeving voor jonggehandicapten met een Wajong-uitkering vereenvoudigd 
en samengevoegd; Wajongers worden meer gestimuleerd om mee te doen aan de samenleving en werken wordt voor hen 
(meer) lonend. 

 

De wet is een uitwerking van de maatregelen die waren aangekondigd in de Kabinetsreactie beleidsdoorlichting Wajong 
van juni 2018. In deze beleidsreactie werd geconstateerd dat de Wajong met de verschillende regelingen en bijbehorende 
rechten en plichten een complex geheel is geworden. De maatregelen moeten ervoor zorgen dat meer werken loont, dat 
jonggehandicapten altijd kunnen terugvallen op de Wajong en dat Wajongers hun uitkering behouden als zij onderwijs 
volgen. Bij de parlementaire behandeling van de Wet vereenvoudiging Wajong is de ingangsdatum van de 
studiemaatregelen uit deze wet vervroegd naar 1 september 2020. De overige maatregelen zijn op 1 januari 2021 
ingegaan. 

 

De Wet vereenvoudiging Wajong heeft een aantal financiële effecten. In 2020 is een financieel effect opgetreden bij de 
Wajong 2015. Voorheen kregen mensen zolang ze studeerden geen Wajong 2015-uitkering. Met de nieuwe wet is de 
uitzonderingsgrond ‘studerend in de Wajong 2015’ geschrapt per 1 september 2020. Dit heeft tot extra toekenningen in 
2020 geleid. Sinds 2021 is het belangrijkste financiële effect van de wet zichtbaar: de arbeidsongeschiktheidsuitkering in 
de oude Wajong en de inkomensondersteuning in de Wajong 2010 zijn vervangen door één geharmoniseerde regeling 
voor inkomensondersteuning van werkenden. Deze harmonisatie leidt per saldo tot hogere uitkeringslasten. Daarnaast 
zijn ook de (lage) arbeidsongeschiktheidsklassen in de oude Wajong komen te vervallen, met hogere uitkeringslasten tot 
gevolg. 

 

 

Binnen de Wajong hebben de verschillende uitkeringsregimes elk hun eigen prijsontwikkeling. De belangrijkste factor 

met een stijgend effect op de gemiddelde jaaruitkering is de halfjaarlijkse indexatie. In 2021 stijgt de gemiddelde 

jaaruitkering met 1,5% en in 2022 met 2,4%. 

 

Het uitgekeerde bedrag op transactiebasis stijgt in 2021 en 2022 achtereenvolgens met € 167 miljoen en 

€ 109 miljoen. De stijging in zowel 2021 als 2022 wordt verklaard door de stijging van de gemiddelde jaaruitkering en 

de stijging van de herleide uitkeringsjaren. 

 

De uitkeringslasten op transactiebasis zijn in 2021 met € 4 miljoen naar boven bijgesteld vergeleken met de raming in 

de Juninota 2021. De uitkeringslasten op transactiebasis in 2022 zijn met € 39 miljoen naar boven bijgesteld. De 

opwaartse bijstelling in 2022 wordt met name verklaard door een hogere indexatie dan waar in de Juninota 2021 

rekening mee is gehouden (2,4% versus 1,5%). 

 

 

Box 2.2. Herleide uitkeringsjaren Wajong 

 

In verband met de Wet vereenvoudiging Wajong heeft UWV een nieuwe dataverzameling (statistiek) voor de Wajong 
ontwikkeld. Deze dataverzameling bevat onder meer de volumegegevens, niet-herleide uitkeringsjaren en 
uitkeringsbedragen voor de Wajong vanaf 1 januari 2021. We hebben in deze Januarinota voor het eerst gebruikgemaakt 
van de nieuwe dataverzameling, waardoor een trendbreuk optreedt in vergelijking met cijfers uit de voorgaande financiële 
nota’s. Door de nieuwe uniforme opzet voor de totale Wajong treedt per definitie een lichte trendbreuk op met de drie 
aparte dataverzamelingen voor de oude Wajong, Wajong 2010 en Wajong 2015 die we tot eind 2020 in gebruik hadden. 
Daarnaast hebben we sinds 2021 weer de beschikking over juiste cijfers voor de niet-herleide uitkeringsjaren. In de 
periode 2018-2020 waren deze cijfers niet beschikbaar en hebben we deze voor de betreffende jaren geraamd. 

 

Door de uniformering van de Wajong als gevolg van de Wet vereenvoudiging Wajong zijn we in deze Januarinota ook 
overgestapt op een nieuwe, uniforme definitie voor de herleide uitkeringsjaren. Voorheen gold voor elk uitkeringsregime 
binnen de Wajong een eigen specifieke definitie voor de herleide uitkeringsjaren. Bij de oude Wajong was de 
herleidingsfactor gelijk aan de gemiddelde mate van arbeidsongeschiktheid. Bij de Wajong 2010 was de herleidingsfactor 
een financiële maatstaf die werd bepaald door de uitkeringshoogte. In de Wajong 2015 is de gemiddelde mate van 
arbeidsongeschiktheid 100% en werd de herleidingsfactor ook op 100% gesteld. Deze definities per uitkeringsregime 
waren zodoende niet uniform en daarmee eigenlijk ook niet optelbaar naar een totaal voor de hele Wajong-populatie. 
Daarnaast zijn door de vereenvoudiging Wajong de verschillende uitkeringsregimes minder relevant geworden. Het 
onderscheid naar wel en geen arbeidsvermogen is nu bepalend voor de uitkeringshoogte, met binnen de groep met wel 
arbeidsvermogen het onderscheid naar wel of niet werken. Deze otwikkelingen waren reden om een nieuwe definitie voor 
de herleide uitkeringsjaren te formuleren. 

 

De nieuwe definitie voor de herleide uitkeringsjaren sluit min of meer aan bij de definitie die voor de Wajong 2010 gold. 
Voor elke Wajong-uitkering worden eerst de herleide uitkeringsdagen als volgt bepaald: 

 

Herleide uitkeringsdagen = (bedrag uitkering in maand) / (75% x WML in maand) x 21,75 

 

Waarbij: 

WML = Wettelijk minimumloon in de betreffende maand waarover de uitkering wordt verstrekt 

21,75: gemiddeld aantal uitkeringsdagen in een maand 
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Alle uitkeringsbedragen worden zodoende afgezet tegen een uitkeringshoogte van 75% van het wettelijk minimumloon. 
Dit is de meestvoorkomende uitkeringshoogte. Hiervan is sprake als een Wajonger geen arbeidsvermogen heeft (en 
tevens niet hulpbehoevend is). Bij een uitkeringsbedrag van 75% van het wettelijk minimumloon worden 21,75 herleide 
dagen geteld in een maand. Alle uitkeringsbedragen in een maand worden tegen deze uitkeringshoogte afgezet. Een 
hoger (lager) uitkeringsbedrag leidt zodoende tot een hoger (lager) aantal herleide uitkeringsdagen dan 21,75. Zo wordt 
bijvoorbeeld bij een Wajong-uitkering met een uitkeringsbedrag van 50% van het wettelijk minimumloon 14,5 herleide 
uitkeringsdagen geteld (= 50%/75% x 21,75). 

 

Het aantal herleide uitkeringsjaren wordt vervolgens als volgt bepaald: 

 

Herleide uitkeringsjaren = Herleide uitkeringsdagen / 261 

 

Waarbij: 

261: het aantal uitkeringsdagen in een jaar. Ter info: 12 keer 21,75 dagen in de maand is gelijk aan 261 dagen in het jaar. 
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2.3. WAO 

Het aantal WAO-uitkeringen neemt in 2021 en 2022 verder af. Door de stijging van de AOW-gerechtigde leeftijd in 2022 

vertraagt het tempo van de uitstroom uit de WAO en daarmee de daling van het aantal uitkeringen. Het bereiken van 

de AOW-leeftijd is verreweg de meest voorkomende reden van uitstroom, gevolgd door overlijden. Instroom vindt 

alleen nog plaats op basis van oud recht. In 2021 daalt het bestand met 19.700 en in 2022 met 

14.100 uitkeringsgerechtigden. 

 

Tabel 2.6. Ontwikkelingen WAO 

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

  2020 2021 2022 

Instroom  0,5 0,6 0,6 

Uitstroom 22,5 20,3 14,6 

Bestand 214,6 194,9 180,8 

        

Niet-herleide uitkeringsjaren 215,8 195,7 181,2 

Herleidingsfactor (%) 86,0 86,3 86,5 

Herleide uitkeringsjaren 185,5 168,9 156,8 

        

Gemiddelde jaaruitkering 19.521 19.685 20.224 

        

Uitkeringen op kasbasis 3.622 3.325 3.171 

Mutatie verplichtingen -16 -16 -16 

Dotatie voorzieningen 7 1 1 

Uitkeringen op transactiebasis 3.613 3.310 3.157 

        

Bijstelling Uitkeringen op transactiebasis - -21 20 

 

De niet-herleide uitkeringsjaren dalen mee met het dalend aantal uitkeringen. De ontwikkeling van het aandeel volledig 

arbeidsongeschikten in het bestand bepaalt de mate waarmee de herleide uitkeringsjaren meedalen. Vanwege 

herbeoordelingen verwachten we dat de herleidingsfactor verder blijft stijgen. Voor 2022 verwacht UWV dat deze verder 

stijgt met 0,2 procentpunt. 

 

De gemiddelde jaaruitkering stijgt in 2021 met 0,8%, wat een neerwaartse bijstelling is ten opzichte van de Juninota 

2021. In 2022 stijgt de gemiddelde jaaruitkering met 2,7% als gevolg van indexatie. Met het dalende volume nemen 

ook de uitkeringslasten op transactiebasis af met € 303 miljoen in 2021 en met € 153 miljoen in 2022. Ten opzichte van 

de Juninota 2021 zijn de uitkeringslasten in 2020 € 21 miljoen lager, vooral omdat de gemiddelde jaaruitkering lager is 

dan geraamd. Voor 2022 zijn de uitkeringen met € 20 miljoen naar boven bijgesteld, voornamelijk als gevolg van een 

naar boven bijgestelde herleidingsfactor en een hogere gemiddelde jaaruitkering. 
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2.4. WAZ 

Evenals bij de WAO zal het aantal uitkeringen in de WAZ in 2022 in een lager tempo dalen door de stijging van de AOW-

leeftijd in 2022. Het bereiken van de AOW-gerechtigde leeftijd geldt als de meest voorkomende reden van uitstroom. 

Het bestand daalt in 2021 met 1.100 en in 2022 met 700 uitkeringen. 

 

Tabel 2.7. Ontwikkelingen WAZ 

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

  2020 2021 2022 

Instroom  0,0 0,0 0,0 

Uitstroom 1,3 1,1 0,8 

Bestand 8,4 7,3 6,6 

        

Niet-herleide uitkeringsjaren 8,2 7,1 6,3 

Herleidingsfactor (%) 83,2 82,5 82,5 

Herleide uitkeringsjaren 6,8 5,8 5,2 

        

Gemiddelde jaaruitkering 14.667 15.012 15.366 

        

Uitkeringen op kasbasis 100 88 80 

Mutatie verplichtingen 0 -1 -1 

Dotatie voorzieningen 0 0 0 

Uitkeringen op transactiebasis 101 87 80 

        

Bijstelling Uitkeringen op transactiebasis - 0 0 

 

Ten opzichte van de Juninota 2021 heeft voor 2021 een correctie in de herleidingsfactor plaatsgevonden, waardoor deze 

wat naar beneden is bijgesteld. Als gevolg hiervan zijn het aantal herleide uitkeringsjaren ook lager. De correctie heeft 

geen effect op de uitkeringslasten, deze zijn nauwelijks bijgesteld ten opzichte van de Juninota. Een lager aantal 

herleide uitkeringsjaren in combinatie met een gelijkblijvend bedrag aan uitkeringslasten leidt tot een opwaartse 

bijstelling van de gemiddelde jaaruitkering in zowel 2021 als 2022.  

 

Met het dalende aantal uitkeringen nemen ook de uitkeringslasten op transactiebasis af met € 14 miljoen in 2021 en 

met € 7 miljoen in 2022. 
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De WW en IOW in hoofdlijnen 
 

WW 
De Werkloosheidswet (WW) heeft tot doel werknemers te verzekeren tegen de financiële gevolgen van werkloosheid. 
Daarnaast geeft de wet recht op vergoeding van achterstallig loon aan werknemers van wie de werkgever niet in staat is 
het verschuldigde loon te betalen. De WW bevat ook regels met betrekking tot re-integratie. De hoogte van de WW-
uitkering bedraagt 70% van het (gemaximeerde) laatstverdiende loon naar rato van de mate van werkloosheid (75% in 
de eerste twee maanden). De duur van de WW-uitkering hangt af van het arbeidsverleden. 

 

In 2015 is de Wet werk en zekerheid (Wwz) in werking getreden. Per 1 juli 2015 is het ontslagrecht herzien. Daarnaast is 
het begrip passende arbeid in de WW en de Ziektewet aangescherpt en is inkomstenverrekening ingevoerd. 

 

Het Algemeen Werkloosheidsfonds (AWf) en het Uitvoeringsfonds voor de overheid (Ufo) financieren de WW door middel 
van premieheffing over het loon en deels door middel van het verhalen bij overheidswerkgevers. De overheidswerkgevers 
zijn eigenrisicodrager voor de WW. UWV verstrekt de WW-uitkeringen voor overheidswerknemers en verhaalt vervolgens 
de WW-lasten rechtstreeks bij de overheidswerkgevers. Tot 2020 waren de WW-uitkeringen voor het bedrijfsleven in het 
eerste halfjaar voor rekening van de sectorfondsen en daarna voor rekening van het AWf. Sinds 1 januari 2020 zijn de 
sectorfondsen opgeheven en komen de WW-uitkeringen voor niet-overheidswerknemers volledig voor rekening van het 
AWf. 

 

De AWf-premie wordt betaald door de werkgevers in de markt. De Ufo-premie komt voor rekening van de werkgevers in 
de overheidssector. 

 

IOW 
De wet Inkomensvoorziening oudere werklozen (IOW) regelt dat oudere werklozen na afloop van een WW-uitkering niet 
zonder een uitkering komen te zitten. De IOW-uitkering is weliswaar op minimumniveau, maar zonder vermogenstoets en 
zonder partnertoets. Personen die bij aanvang van de werkloosheid 60 jaar of ouder zijn en uit de WW stromen omdat de 
maximale uitkeringsduur is bereikt, komen voor de regeling in aanmerking. Sinds 2020 geldt als minimale leeftijdsgrens 
60 jaar en vier maanden, wat vanaf 2022 substantieel effect heeft op de IOW. De IOW-uitkering bedraagt maximaal het 
netto wettelijk minimum voor alleenstaanden en loopt door tot de AOW-gerechtigde leeftijd is bereikt. De regeling is eind 
2019 verlengd tot 2024. 

 

De IOW wordt gefinancierd uit het Toeslagenfonds (Tf). De uitgaven van het Toeslagenfonds worden gedekt door een 
rijksbijdrage. 
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Dit hoofdstuk beschrijft de ontwikkeling van de werkloosheidsregelingen WW en IOW. De uitwerking van de financiering 

per fonds staat in hoofdstuk 7. 

 

In de figuren 3.1 en 3.2 staan de volumeontwikkelingen in de ontslagwerkloosheid sinds 2012. Het in 2014 begonnen 

economische herstel was in 2015 nog niet terug te zien in een daling van het aantal WW-uitkeringen. Pas vanaf 2016 is 

sprake van een aanzienlijke daling van het aantal WW-uitkeringen. Door de coronacrisis is er in 2020 weer een 

eenmalige stijging zichtbaar. De ramingsaantallen voor 2021 en 2022 worden in de volgende paragraaf toegelicht. 

 

Figuur 3.1  In- en uitstroom WW   Figuur 3.2  Aantal WW-uitkeringen 

Aantal x 1.000   Aantal x 1.000 

  
 

3.1. WW 

Bij de raming van het aantal WW-uitkeringen gaat UWV uit van eigen gegevens en van de macro-economische 

ontwikkelingen volgens de basisraming uit de MEV van het CPB11. Volgens deze raming groeit de economie in 2021 met 

3,9% en met 3,5% in 2022. De werkloze beroepsbevolking12 daalt in 2021 naar verwachting naar 312.000. Voor 2022 

verwacht het CPB een stijging naar 327.000. Deze lichte toename van de werkloze beroepsbevolking, ondanks de 

economische groei en de krapte op de arbeidsmarkt, komt mede door de verwachte afbouw van het steunbeleid. Verder 

nemen we voor de raming de volgende uitgangspunten mee: 

 De ontwikkeling van het aantal nieuwe WW-uitkeringen volgt de ontwikkeling van de werkloze beroepsbevolking. 

Daarnaast nemen we de realisatiecijfers van de eerste tien maanden van 2021 mee. 

 Per 1 januari 2020 is de nieuwe Regeling onwerkbaar weer ingegaan. 

 De regeling Werktijdverkorting (wtv) is in 2020 vervangen door de NOW. 

 De NOW heeft een dempend effect op het aantal WW-aanvragen. 

 De Regeling vervroegd uittreden (RVU) heeft voor de instroomraming vanaf 2021 een verhogend effect. 

 

De bijgestelde verwachting van de werkloze beroepsbevolking en de gerealiseerde maanden in 2021 vertalen zich in 

een lager aantal WW-uitkeringen in 2021 en 2022 ten opzichte van de Juninota 2021. Tabel 3.1 toont de verwachte 

WW-ontwikkeling in cijfers. Van jaar-op-jaar betekent dit het volgende: 

 186.600 minder nieuwe WW-uitkeringen in 2021 en 25.900 meer nieuwe uitkeringen in 2022; 

 30.500 minder beëindigde WW-uitkeringen in 2021 en 77.500 minder beëindigde uitkeringen in 2022; 

 93.900 minder lopende WW-uitkeringen eind 2021 en 9.500 meer lopende uitkeringen eind 2022; 

 25.100 minder uitkeringsjaren in 2021 en 35.800 minder uitkeringsjaren in 2022. 

                                                 
11  Centraal Planbureau (september 2021), Macro Economische Verkenning. 

12  Volgens de internationale definitie. 
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Tabel 3.1. Ontwikkelingen WW* 

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

  2020 2021 2022 

Instroom  479,1   292,5   318,4   

Uitstroom 416,9   386,3   308,9   

Bestand 285,7   191,8   201,3   

              

Gemiddeld bestand 275,5   240,6   203,7   

Omrekeningsfactor (%) 80,2   81,4   78,6   

Uitkeringsjaren 221,0   195,9   160,2   

              

Gemiddelde jaaruitkering 18.939   19.310   19.787   

              

Uitkeringen op kasbasis 3.974   3.616   2.995   

Ontslagwerkloosheid   4.186   3.783   3.169 

Verhaal op uitkeringen   -227   -191   -197 

Overig   16   23   23 

Mutatie verplichtingen 83   -140   4   

Dotatie voorzieningen 101   66   114   

Uitkeringen op transactiebasis  4.158   3.542   3.112   

              

Bijstelling Uitkeringen op transactiebasis -   -1.021   -2.154   

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

werkloosheid. 

 

De instroom en uitstroom zijn in 2021 lager dan in 2020. Waar aan het begin van de coronacrisis relatief veel 

jongeren met een kortdurend WW-recht instroomden en ook weer uitstroomden, bleef dit in 2021 uit. De geschetste 

ontwikkeling impliceert dat de steunmaatregelen van de overheid (zoals de NOW) effectief blijken te zijn in het 

voorkomen van werkloosheid en dat daarmee een ontslaggolf vooralsnog uitblijft. Omdat langdurende WW-

uitkeringen uit 2019 of 2020 uiteindelijk ook uitstromen, is de uitstroom in 2021 hoger dan de instroom en daalt 

daarmee het bestand. De instroom in de WW neemt in 2022 licht toe op basis van de CPB-raming voor de werkloze 

beroepsbevolking. We veronderstellen verder dat bij aanhoudende contactbeperkende maatregelen de 

steunmaatregelen wel in stand worden gehouden, waardoor een tijdelijke economische terugval niet direct 

resulteert in een sterke toename van de WW-instroom. De uitstroom is lager dan de instroom, waardoor het 

bestand eind 2022 licht hoger uitkomt dan eind 2021. 

 

De omrekeningsfactor is de verhouding tussen het aantal uitkeringsjaren en het gemiddeld lopend bestand. De 

omrekeningsfactor neemt in 2021 toe als gevolg van de ontwikkeling van het aandeel nul-uitkeringen13. Het aandeel 

nul-uitkeringen heeft een grote invloed op de omvang van deze omrekeningsfactor: hoe groter het aandeel 

nul-uitkeringen, hoe lager de omrekeningsfactor. Er zijn veel nul-uitkeringen bij toekenning en beëindiging van een 

WW-uitkering. De verhouding tussen het aantal toekenningen en beëindigingen enerzijds en het gemiddeld bestand 

anderzijds, neemt af in 2021. Het resultaat is een kleiner aandeel nul-uitkeringen en daardoor een hogere 

omrekeningsfactor. In 2022 zijn er juist relatief veel toekenningen en beëindigingen ten opzichte van het bestand, 

waardoor het aandeel nul-uitkeringen zal toenemen en daarmee ook de omrekeningsfactor. Een lager gemiddeld 

bestand, in combinatie met een lagere omrekeningsfactor, leidt tot minder uitkeringsjaren voor 2022.  

 

De gemiddelde jaaruitkering neemt normaliter toe als gevolg van cao-loonstijgingen en de halfjaarlijkse 

prijsindexatie. Ook de samenstelling van de WW-populatie kan een substantieel effect hebben. Zo was de stijging 

van de gemiddelde jaaruitkering in 2020 minimaal, doordat relatief veel jongeren (met een flexibel dienstverband) 

als gevolg van de coronacrisis de WW zijn ingestroomd. Deze groep had gemiddeld een lager loon en heeft daardoor 

ook een lagere WW-uitkering dan de populatie in de WW vóór de coronacrisis. Voor 2021 en 2022 wordt dit 

verhoogde aandeel jongeren niet verwacht en stijgt de gemiddelde jaaruitkering. Daarnaast neemt het aandeel Ufo-

gefinancierde uitkeringen toe, welke een hogere gemiddelde jaaruitkering hebben dan AWf-gefinancierde 

uitkeringen (zie Tabel 3.2). De gemiddelde jaaruitkering stijgt naar verwachting met 2,0% in 2021 en 2,5% in 2022. 

 

De daling van het aantal WW-uitkeringen en de daarbij behorende uitkeringsjaren leidt, ondanks een hogere 

gemiddelde jaaruitkering, tot een significante daling van de uitkeringslasten. Per saldo verwachten we dat het 

uitkeringsbedrag aan ontslagwerkloosheid op kasbasis daalt met € 402 miljoen in 2021 en met € 614 miljoen in 

2022. 

                                                 
13  Nul-uitkeringen zijn uitkeringsrechten waarbij geen bedrag wordt uitgekeerd. Er zijn drie hoofdtypen nul-uitkeringen te onderscheiden: bij 

toekenning, bij beëindiging en door toepassing van een maatregel. 
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De overige uitkeringen bestaan uit uitkeringen die betaald zijn voor en door andere EU-landen en uitkeringen wegens 

weersomstandigheden. Met de post mutatie verplichtingen wordt het uitkeringsbedrag op kasbasis gecorrigeerd voor de 

betalingen die op een ander jaar dan het rapportagejaar betrekking hebben. Deze post is negatief voor 2021 door de 

daling van het bestand en de uitkeringslasten aan ontslagwerkloosheid en een daarmee gepaard gaande lagere 

reservering voor vakantietoeslag. Doordat het bestand en de uitkeringslasten naar verwachting niet meer verder zullen 

dalen in 2022 ten opzichte van eind 2021, zijn de mutatie verplichtingen in 2022 weer positief. Omdat enerzijds de 

faillissementsuitgaven dit jaar erg laag zijn, maar anderzijds de ontvangsten hoger zijn dan gemiddeld over eerdere 

jaren, zou de dotatie voorziening in 2021 rond de nul uitkomen. Echter, wegens een correctie van een onjuistheid in de 

berekening van de voorziening in vorige jaren, komt deze post uit op € 66 miljoen. De dotatie voorzieningen neemt in 

2022 toe tot een bedrag van € 114 miljoen als gevolg van een verwachte stijging van faillissementsuitkeringen. Per 

saldo daalt het bedrag aan uitkeringen op transactiebasis in 2021 en 2022 met respectievelijk € 616 miljoen en 

€ 430 miljoen. 

 

Ten opzichte van de Juninota 2021 is voor 2021 het gemiddeld bestand met 46.600 naar beneden bijgesteld. Het aantal 

uitkeringsjaren is 39.600 lager. De voornaamste reden hiervoor is de bijstelling van de werkloze beroepsbevolking met 

103.000, wat heeft geleid tot significant minder instroom in de WW. De uitkeringen op kasbasis zijn hierom met 

€ 736 miljoen naar beneden bijgesteld. Samen met de bijstelling naar beneden van zowel de mutatie verplichtingen als 

de dotatie voorzieningen zijn de uitkeringen op transactiebasis voor 2021 met € 1.021 miljoen verlaagd. 

 

Deze grote bijstelling voor het WW-bestand in 2021 werkt door in de raming voor 2022. Bovendien heeft het CPB de 

werkloze beroepsbevolking voor 2022 met 117.000 naar beneden bijgesteld. Ook voor dit jaar geldt dus een bijstelling 

naar beneden van het gemiddeld bestand en het aantal uitkeringsjaren, met respectievelijk 112.700 en 99.000. 

Ondanks een opwaartse bijstelling van de gemiddelde jaaruitkering met € 204, komen de uitkeringen op kasbasis 

€ 1.908 miljoen lager uit. De uitkeringen op transactiebasis komen € 2.154 miljoen lager uit. 

 

Tabel 3.2 toont de onderverdeling van het aantal uitkeringsjaren en de gemiddelde jaaruitkering binnen de twee 

fondsen waaruit de WW wordt gefinancierd; het AWf en Ufo. Waar in 2021 het aantal uitkeringsjaren bij beide fondsen 

daalt, is dit in 2022 alleen nog het geval bij AWf-gefinancierde uitkeringen. De gemiddelde jaaruitkering bij het Ufo stijgt 

procentueel meer dan bij het AWf in 2021. In 2022 is dit verschil minimaal. 

 

Tabel 3.2. Uitkeringsjaren en gemiddelde jaaruitkering WW naar fonds 

Uitkeringsjaren x 1.000 en gemiddelde jaaruitkering in € 

  2020 2021 2022 

Uitkeringsjaren 221,0   195,9   160,2   

AWf   211,1   187,9   152,1 

Ufo   9,9   8,0   8,1 

              

Gemiddelde jaaruitkering 18.939   19.310   19.787   

AWf   18.711   19.074   19.488 

Ufo   23.784   24.832   25.393 
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3.2. IOW 

Tabel 3.3 toont de verwachte IOW-ontwikkelingen. In 2021 zal de instroom naar verwachting uitkomen op 5.000. Na 

deze daling in 2021 zal de instroom in 2022 weer gaan toenemen. Deze schommeling van de instroomcijfers is 

gerelateerd aan de WW-ontwikkeling van twee jaar ervoor. Daarnaast geldt voor de instromers in 2022 een hogere 

leeftijdsgrens als voorwaarde om aanspraak te kunnen maken op de IOW. De uitstroom blijft in 2021 nagenoeg 

constant op een niveau van 6.000, om vervolgens te dalen in 2022. Deze daling van de uitstroom wordt veroorzaakt 

door de verhoging van de AOW-gerechtigde leeftijd met drie maanden. Effectief leidt de verhoging van de AOW-leeftijd 

tot drie maanden geen uitstroom wegens het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd. 

 

Het aantal uitkeringsjaren volgt het gemiddeld aantal uitkeringen. In 2021 stijgt de gemiddelde jaaruitkering met € 388 

(3,1%). De reden hiervoor is dat het aandeel uitkeringen dat is gebaseerd op het wettelijk sociaal minimum verder is 

toegenomen14. De toename van de gemiddelde jaaruitkering in 2022 blijft achter bij de halfjaarlijkse indexeringen 

omdat het vakantiegeld voor een gedeelte over 2021 wordt uitgekeerd. 

 

Tabel 3.3. Ontwikkelingen IOW 

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

  2020 2021 2022 

Instroom  6,2 5,0 5,6 

Uitstroom 6,1 6,0 4,6 

Bestand 9,8 8,8 9,8 

        

Uitkeringsjaren 8,5 8,0 8,4 

        

Gemiddelde jaaruitkering 12.455 12.843 13.029 

        

Uitkeringen op kasbasis 106 103 110 

Mutatie verplichtingen 2 0 0 

Dotatie voorzieningen -   -    -    

Uitkeringen op transactiebasis  108 103 110 

        

Bijstelling Uitkeringen op transactiebasis - -1 -2 

 

Ten opzichte van de Juninota 2021 zijn de bijstellingen voor de geraamde uitkeringsjaren en de gemiddelde 

jaaruitkering in 2021 gering. Voor de geraamde uitkeringslasten in 2022 is het neerwaartse effect van minder 

uitkeringsjaren groter dan het kostenverhogende effect van een hogere gemiddelde jaaruitkering.  

 

 

 
  

                                                 
14  Tot 2018 was de uitkering gebaseerd op 70% van het bruto wettelijk minimumloon. Voor de instroom sinds 2018 geldt een uitkering op 

basis van het wettelijk sociaal minimum, wat veelal hoger is dan 70% van het bruto wettelijk minimumloon. 
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De Ziektewet en de Wazo in hoofdlijnen 
 

Ziektewet 
De Ziektewet vormt een vangnet voor zieke WW’ers en voor bepaalde groepen werknemers en ambtenaren die door ziekte, 
ongeval of gebreken niet in staat zijn om hun arbeid te verrichten. Dit geldt als hun werkgever niet verplicht is tot 
loondoorbetaling of als loondoorbetaling gecompenseerd wordt zoals bij ziekte door zwangerschap of bij een no-riskpolis. 
UWV treedt in een dergelijke situatie op als werkgever. 

 

Uitkeringsgerechtigden voor de Ziektewet hebben recht op maximaal twee jaar ziekengeld. Dit is inclusief de ziektedagen 
die men reeds bij de werkgever ziek was (voor eindedienstverbanders). De Ziektewet-uitkering bedraagt ten minste 70% 
van het (gemaximeerde) dagloon. 

 
Binnen de Ziektewet worden de volgende uitkeringsdoelgroepen onderscheiden: 

 uitzendkrachten; 

 eindedienstverbanders (dienstverband loopt af tijdens ziekte); 

 ex-werknemers met een WW-uitkering (zieke WW’ers); 

 vrouwen die ziek zijn als gevolg van zwangerschap en/of bevalling; 

 herintredende werknemers met een arbeidsongeschiktheidsuitkering en zieke oudere werknemers die vallen onder de 

compensatieregeling loonkosten (no-riskpolis). Werkgevers kunnen ook een no-risk-uitkering aanvragen voor zieke 

werknemers met een indicatie banenafspraak die onder de verantwoordelijkheid van de gemeente vallen; 

 vrijwillig verzekerden. 
Een laatste categorie zijn de uitkeringen in overige situaties. Hierbij valt te denken aan bijvoorbeeld orgaandonoren en 
werkende AOW-gerechtigden. Deze AOW-gerechtigden hebben recht op maximaal dertien weken ziekengeld. 

 

Wazo 
De Wet arbeid en zorg (Wazo) bundelt een aantal wettelijke verlofvormen, zoals zwangerschaps- en bevallingsverlof, 
adoptieverlof, pleegzorgverlof (in de nota weergegeven als Wazo-werknemers), partnerverlof (Wazo-WIEG), betaald 
ouderschapsverlof (Wazo-Wbo) en de regeling Zelfstandige en Zwanger (Wazo-ZEZ). Soms bestaat er recht op 
(gedeeltelijke) loondoorbetaling, soms op een uitkering van UWV. 

 

De Wazo-uitkering voor zwangerschaps- en bevallingsverlof duurt minimaal zestien weken en bedraagt 100% van het 
(maximum) dagloon. 

 

Sinds 1 januari 2019 is het adoptie- en pleegzorgverlof verlengd van vier weken naar zes weken. 

 

Sinds 1 juli 2020 hebben partners, op basis van de Wet invoering extra geboorteverlof (Wazo-WIEG), na de bevalling van 
hun vrouw recht op maximaal vijf weken extra verlof. Daarvoor wordt een uitkering betaald van 70% van het (maximum) 
dagloon. 

 

Per 2 augustus 2022 wordt het betaald ouderschapsverlof (Wazo-Wbo) ingevoerd. Het betaald ouderschapsverlof geldt voor 
beide ouders en is van toepassing op verzekerde werknemers en niet-verzekerde werknemers met een 
arbeidsovereenkomst (directeuren-grootaandeelhouder en werknemers die huishoudelijke arbeid verrichten). De duur van 
de uitkering is negen weken. De uitkering bedraagt 50% van het (maximum) dagloon voor verzekerde werknemers. Voor 
niet-verzekerde werknemers bedraagt de uitkeringshoogte 50% van het wettelijk minimumloon naar evenredigheid van de 
arbeidsduur. 

 

Onderdeel van de Wazo is de regeling Zelfstandige en Zwanger (ZEZ). Deze regeling geeft vrouwelijke zelfstandigen recht 
op een zwangerschaps- en bevallingsuitkering van minimaal zestien weken. De hoogte van de uitkering hangt af van het 
laatstverdiende loon en is maximaal even hoog als het minimumloon. 

  



 

 

Januarinota 2022    27 

 

In dit hoofdstuk worden de uitkeringen Ziektewet en Wazo behandeld. Deze uitkeringen worden gefinancierd uit het Aof, 

het AWf, het Ufo en de Whk. De uitwerking van de financiering per fonds staat in hoofdstuk 7. 

 

 

4.1. Vangnet Ziektewet 

Tabel 4.1 geeft de ontwikkelingen van de Ziektewet weer. De uitkeringsjaren en de gemiddelde jaaruitkering zijn naar 

de verschillende uitkeringsdoelgroepen uitgesplitst. De kleine restcategorie Ziektewet-uitkeringen in overige situaties 

(zoals orgaandonoren en AOW-gerechtigden) is niet opgenomen in de uitsplitsingen naar categorie in tabel 4.1. 

 

Binnen de Ziektewet hebben werkgevers de mogelijkheid om voor flexwerkers (uitzendkrachten en 

eindedienstverbanders) eigenrisicodrager te worden. Werkgevers nemen dan de volledige verantwoordelijkheid voor de 

uitvoering van de Ziektewet over van UWV en betalen geen Ziektewet-flex-premie. UWV beschikt niet over cijfers 

aangaande de uitvoering van de Ziektewet door eigenrisicodragers. Daardoor heeft tabel 4.1 uitsluitend betrekking op 

Ziektewet-uitkeringen die UWV betaalt. 

 

Tabel 4.1  Ontwikkelingen Ziektewet* 

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

  2020 2021 2022 

Uitkeringsjaren 106,8   106,2   103,3   

Uitzendkrachten   11,6   11,5   11,7 

Eindedienstverbanders**   26,2   23,0   21,2 

Zieke WW'ers   31,7   33,1   31,8 

Ziekte bij zwangerschap   21,9   23,5   23,5 

No-risk   13,8   13,8   13,8 

Vrijwillig verzekerden   1,4   1,2   1,2 

              

Gemiddelde jaaruitkering 18.247   18.596   19.076   

Uitzendkrachten   15.674   15.864   16.260 

Eindedienstverbanders**   16.908   17.224   17.655 

Zieke WW'ers   18.637   18.660   19.127 

Ziekte bij zwangerschap   22.148   22.632   23.198 

No-risk   14.936   15.368   15.753 

Vrijwillig verzekerden   23.604   23.701   24.294 

              

Uitkeringen op kasbasis 1.949   1.976   1.971   

Mutatie verplichtingen 14   8   0   

Dotatie voorzieningen 0   6   6   

Uitkeringen op transactiebasis  1.963   1.989   1.977   

              

Bijstelling Uitkeringen op transactiebasis -   -80   -187   

* De tabel bevat Ziektewet-uitkeringen die UWV betaalt. 

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

 

  

4. Ziekte en zorg 
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Uitzendkrachten en eindedienstverbanders (flexwerkers) 

De uitkeringsjaren voor flexwerkers zijn in 2021 gedaald. Deze daling treedt vooral op bij de groep eindedienst-

verbanders. Hierbij spelen voornamelijk de volgende aspecten een rol: 

 In 2021 zien we dat bij de eindedienstverbanders het aantal toekenningen in alle sectoren afneemt. Daar staat 

tegenover dat de toekenningen aan uitzendkrachten juist sterk stijgen. Per saldo stijgen de toekenningen aan 

flexwerkers in 202115. De uitkeringsjaren nemen juist af in 2021. Dit heeft te maken met een lagere gemiddelde 

ziekteduur, omdat de gemiddelde ziekteduur van uitzendkrachten veel korter is dan de gemiddelde ziekteduur van 

eindedienstverbanders. 

 Een economisch effect van de coronacrisis is dat het aantal flexwerkers daalt, omdat hun contract afloopt of wordt 

beëindigd. Dit betreft vooral eindedienstverbanders. In het tweede kwartaal van 2021 waren er volgens het CBS 

115.000 minder flexwerkers werkzaam dan in het eerste kwartaal van 2020. Volgens het CPB (MEV 2022) neemt de 

werkzame beroepsbevolking inmiddels weer toe. 

Voor de totale groep flexwerkers verwacht UWV voor 2021 een daling van de uitkeringsjaren van bijna 9%. 

 

Het is de vraag of de economische groei in 2022 voldoende is om te zorgen voor meer werkgelegenheid voor 

flexwerkers. Het CPB (MEV 2022) gaat voor 2022 uit van een stijging van de werkzame beroepsbevolking met 1%, 

maar het is het nog onzeker hoe deze stijging doorwerkt in het beroep op de Ziektewet door flexwerkers. 

 

Voor 2022 verwachten we dat de dalende beweging in 2021 zich niet zal voortzetten, maar zal stabiliseren op het 

gemiddelde niveau van het derde kwartaal van 2021. Het aantal uitkeringsjaren zal daardoor in 2022 naar verwachting 

circa 5% onder het niveau van 2021 liggen. 

 

Zieke WW’ers 

Op basis van de ontwikkelingen in 2021 verwachten we dat de uitkeringsjaren met ongeveer 4,5% stijgen. In 2022 

zullen de uitkeringsjaren naar verwachting dalen met circa 4%. Dit is in lijn met de verwachting dat de Ziektewet-

uitkeringsjaren van zieke WW’ers vertraagd16 reageren op de ontwikkeling van de WW-uitkeringen. 

 

No-risk 

Bij de Ziektewet-uitkeringsjaren zien we in 2021 een stabilisatie. Voor 2022 verwacht UWV ook geen wijziging in de 

uitkeringsjaren in vergelijking met 2021.  

 

Ziekte bij zwangerschap 

Binnen deze groep kunnen we een onderscheid maken tussen ziekte in verband met zwangerschap vóór verlof en na 

verlof. De stijging van de uitkeringsjaren van de groep na verlof neemt in 2021 toe met ruim 16%, tegen 2% voor de 

groep vóór verlof. We verwachten over geheel 2021 een stijging van ruim 7%. De ontwikkeling in 2021 is relatief stabiel 

en UWV verwacht dat dit patroon zich in 2022 voortzet. Het aantal uitkeringsjaren zal daarom in 2022 naar verwachting 

op hetzelfde niveau liggen als in 2021. 

 

Vrijwillig verzekerden 

De uitkeringsjaren van de vrijwillig verzekerden zullen in 2021 naar verwachting met ruim 12% dalen. De belangrijkste 

oorzaak hiervoor is dat de coronapiek, die in de maanden maart tot en met mei van 2020 optrad, niet is opgetreden in 

2021. Daarom verwachten we dat het aantal uitkeringsjaren in 2022 gelijk zal zijn aan het aantal in 2021.  

 

Gemiddelde jaaruitkering en bedrag aan uitkeringen 

De stijging van de gemiddelde jaaruitkering voor de Ziektewet bedraagt in 2021 bijna 2,0% ten opzichte van 2020. 

Voor 2022 is de verwachte stijging van de gemiddelde jaaruitkering 2,5%. 

 

Met de wijzigingen van de volumes en de jaaruitkeringen neemt het totale uitkeringsbedrag op kasbasis in 2021 met 

€ 27 miljoen toe ten opzichte van 2020 en neemt het in 2022 met € 5 miljoen af ten opzichte van 2021. 

 

Ten opzichte van de raming in de Juninota 2021 komen de uitkeringslasten op transactiebasis in 2021 € 80 miljoen 

lager uit. De uitkeringslasten op transactiebasis komen in 2022 € 187 miljoen lager uit. De bijstellingen voor 2021 en 

2022 zijn het gevolg van de neerwaarts bijgestelde raming van de uitkeringsjaren. 

 

In tabel 4.2 zijn de uitkeringsjaren en de gemiddelde jaaruitkeringen naar fonds opgenomen. Bij vrijwel alle fondsen is 

sprake van een neerwaartse bijstelling van de uitkeringsjaren in vergelijking met de Juninota 2021. Alleen bij het Ufo 

blijft het aantal uitkeringsjaren gelijk. Daarnaast is bij bijna alle fondsen in 2021 sprake van een lagere gemiddelde 

jaaruitkering in vergelijking met de Juninota, behalve bij het Aof. Daar is de gemiddelde jaaruitkering hoger. De totale 

gemiddelde jaaruitkering is in 2021 nagenoeg ongewijzigd in vergelijking met de Juninota. 
 
 

                                                 
15  UWV (2021), Kwantitatieve informatie eerste acht maanden 2021. 
16  De zieke WW’er gaat niet eerder dan dertien weken (drie maanden) na de eerste ziektedag over naar een Ziektewet-uitkering. 
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Tabel 4.2  Uitkeringsjaren en jaaruitkering Ziektewet naar fonds 

Uitkeringsjaren x 1.000 en gemiddelde jaaruitkering in € 

  2020 2021 2022 

Uitkeringsjaren 106,8   106,2   103,3   

AWf   30,8   32,3   31,0 

Ufo   0,9   0,8   0,8 

Aof   37,3   38,6   38,6 

Whk   37,8   34,5   32,9 

              

Gemiddelde jaaruitkering 18.247   18.596   19.076   

AWf   18.494   18.525   18.988 

Ufo   23.690   23.946   24.545 

Aof   19.659   20.171   20.668 

Whk   16.528   16.772   17.159 
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4.2. Wazo 

De mogelijkheden om (betaald) verlof op te nemen bij zwangerschappen is de afgelopen jaren steeds verder uitgebreid. 

Tot voor kort betrof het zwangerschaps- en bevallingsverlof, adoptie- en pleegzorgverlof en Wazo-ZEZ (zelfstandig en 

zwanger). Sinds 1 juli 2020 hebben partners, op grond van de Wazo-WIEG, na de bevalling van hun vrouw recht op 

maximaal vijf weken extra verlof. Op 2 augustus 2022 wordt het betaald ouderschapsverlof (Wazo-Wbo) ingevoerd 

waarbij beide ouders recht hebben op negen weken extra verlof. Zie voor een nadere toelichting box 4.1. 

 

In tabel 4.3 zijn de ontwikkelingen Wazo (exclusief Wazo-ZEZ) opgenomen. In tabel 4.4 zijn de uitkeringen 

onderverdeeld naar zwangerschaps- en bevallingsverlof, adoptie- en pleegzorgverlof (hierna Wazo-werknemers 

genoemd), de Wazo-WIEG en de Wazo-Wbo. In tabel 4.5 is de Wazo-ZEZ apart opgenomen. 

 

Tabel 4.3  Ontwikkelingen Wazo* 

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

  2020 2021 2022 

Uitkeringsjaren 41,7 49,7 56,6 

        

Gemiddelde jaaruitkering 30.293 31.502 30.370 

        

Uitkeringen op kasbasis 1.263 1.565 1.719 

Mutatie verplichtingen 17 2 32 

Dotatie voorzieningen 0 0 0 

Uitkeringen op transactiebasis  1.280 1.568 1.751 

        

Bijstelling Uitkeringen op transactiebasis - 120 119 

* Exclusief Wazo-ZEZ. 

 

De uitkeringslasten Wazo (exclusief Wazo-ZEZ) op transactiebasis voor 2021 zijn met € 120 miljoen naar boven 

bijgesteld ten opzichte van de Juninota 2021. In de Juninota werd al verwacht dat het aantal uitkeringsjaren voor de 

Wazo-werknemers licht zou stijgen in 2021. In deze nota gaan we uit van een grotere stijging. De uitkeringslasten op 

transactiebasis voor 2022 zijn met € 119 miljoen opwaarts bijgesteld. Een nadere toelichting is in de navolgende 

paragrafen opgenomen. 

 

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

Uitkeringsjaren x 1.000 en gemiddelde jaaruitkering in € 

  2020 2021 2022 

Uitkeringsjaren 41,7   49,7   56,6   

Wazo-werknemers*   39,8   42,9   42,2 

Wazo-WIEG   1,9   6,8   6,8 

Wazo-Wbo   -   -   7,5 

              

Gemiddelde jaaruitkering 30.293   31.502   30.370   

Wazo-werknemers*   30.316   31.653   32.444 

Wazo-WIEG   29.815   30.550   31.314 

Wazo-Wbo   0   0   17.903 

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

 

Wazo-werknemers 

Voor 2021 verwacht UWV een stijging van het aantal uitkeringsjaren met 7,7% ten opzichte van 2020. Uit de cijfers van 

de bevolkingsprognose van het CBS over 2021 blijkt dat het aantal geboorten in 2021 stijgt met ruim 6,5%. Deze 

ontwikkeling sluit aan op die van de uitkeringsjaren Wazo-werknemers. Ook de ontwikkeling van de arbeidsparticipatie 

in 2021 draagt bij aan de stijging. De arbeidsparticipatie van de groep vrouwen van 15 tot 40 jaar ligt in 2021 naar 

verwachting 1,2% hoger dan in 2020. 

 

Omdat in 2021 sprake is van een geboortegolf en deze naar verwachting afneemt in 2022, verwachten we in 2022 een 

daling van de uitkeringsjaren Wazo-werknemers van 1,5% in vergelijking met 2021. 
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Wazo-WIEG (partnerverlof) 

In 2021 zien we een stijging van het aantal uitkeringsjaren per maand. Dit resulteert in 2021 in circa 

6.800 uitkeringsjaren. Voor 2022 verwacht UWV nog een lichte toename van de uitkeringsjaren in de eerste helft van 

2022, waarna onder invloed van een afname van de geboortegolf een lager aantal uitkeringsjaren in de tweede helft 

van 2022 zal optreden. Per saldo komen we daarom in 2022 uit op hetzelfde niveau als in 2021. 
 

Wazo-Wbo (betaald ouderschapsverlof) 

Per 2 augustus 2022 wordt het betaald ouderschapsverlof (Wazo-Wbo) ingevoerd. UWV verwacht voor 2022 circa 7.500 

uitkeringsjaren met een gemiddelde jaaruitkering van circa € 17.900.17 

 

Gemiddelde jaaruitkering en bedrag aan uitkeringen 

De stijging van de gemiddelde jaaruitkering voor de Wazo is in 2021 4% ten opzichte van 2020. Voor 2022 is sprake 

van een verwachte daling van de gemiddelde jaaruitkering met 3,6%. Belangrijkste oorzaak voor deze daling is de 

lagere jaaruitkering voor de Wazo-Wbo. 

 

Het uitkeringsbedrag op kasbasis neemt in 2021 toe met € 302 miljoen ten opzichte van 2020 en in 2022 met 

€ 153 miljoen ten opzichte van 2021. De sterke toename in 2021 wordt grotendeels veroorzaakt door de uitkeringen 

voor de Wazo-WIEG. Voor 2022 wordt de toename hoofdzakelijk veroorzaakt door de uitkeringen voor de nieuwe Wazo-

Wbo. 

 

De mutatie verplichtingen wisselt sterk per jaar. In 2020 was sprake van mutatie verplichtingen van € 17 miljoen in 

verband met de invoering van de Wazo-WIEG. In 2022 is mutatie verplichtingen van € 32 miljoen opgenomen in 

verband met de invoering van de Wazo-Wbo. Bij beide regelingen is sprake van betalingen achteraf, waardoor 

betalingen over de jaargrens heen plaatsvinden. Ter bepaling van de uitkeringen op transactiebasis wordt daarom een 

bedrag opgenomen bij de mutatie verplichtingen. 
 

Wazo-ZEZ 

Voor de Wazo-ZEZ verwachten we in 2021 onder invloed van de eerder genoemde geboortegolf een stijging in de 

uitkeringsjaren van 5,3% in vergelijking met 2020 en in 2022 een stabilisatie ten opzichte van 2021. 

 

Tabel 4.5  Ontwikkelingen Wazo-ZEZ 

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

  2020 2021 2022 

Uitkeringsjaren 3,8 4,0 4,0 

        

Gemiddelde jaaruitkering 19.617 20.286 20.782 

        

Uitkeringen op kasbasis 74 81 83 

Mutatie verplichtingen 0 0 0 

Dotatie voorzieningen 0 0 0 

Uitkeringen op transactiebasis  74 81 83 

        

Bijstelling Uitkeringen op transactiebasis - 3 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

                                                 
17  Bij deze raming is nog geen rekening gehouden met de in het Coalitieakkoord van 15 december 2021 opgenomen uitbreiding van het 

uitkeringspercentage voor de Wazo-Wbo van 50% naar 70%. Voor deze uitbreiding is in het Coalitieakkoord een bedrag van € 66 miljoen 

aan extra uitgaven opgenomen. 
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Box 4.1. Wazo-verlof 

De mogelijkheden om (betaald) verlof op te nemen na de bevalling of een andere vorm van gezinsuitbreiding is de 
afgelopen jaren steeds verder uitgebreid. Al langer zijn er het zwangerschaps- en bevallingsverlof en het adoptie- en 
pleegzorgverlof (hierna gezamenlijk Wazo-werknemers genoemd) en de Wazo-ZEZ (zelfstandig en zwanger).  

 

De Wazo-uitkering voor zwangerschaps- en bevallingsverlof duurt minimaal zestien weken en bedraagt 100% van het 
(maximum) dagloon. 

 

Het adoptie- en pleegzorgverlof duurt maximaal zes weken en bedraagt 100% van het (maximum) dagloon.  

 

De Wazo-uitkering voor zwangerschaps- en bevallingsverlof voor zelfstandigen (Wazo-ZEZ) duurt minimaal zestien weken 
en wordt berekend op basis van de inkomsten van het jaar ervoor, met dien verstande dat de uitkering nooit hoger is dan 
het wettelijk bruto minimum(jeugd)loon. 

 

Het geboorteverlof voor de partner betaald door de werkgever bedraagt eenmaal de wekelijkse arbeidsduur met behoud 
van loon. 

 

Sinds 1 juli 2020 hebben partners, op basis van de Wet invoering extra geboorteverlof (Wazo-WIEG), na de bevalling van 
hun vrouw recht op maximaal vijf weken extra verlof. Daarvoor wordt een uitkering betaald van 70% van het (maximum) 
dagloon. 

 

Op 2 augustus 2022 wordt het betaald ouderschapsverlof (Wazo-Wbo) ingevoerd. Het betaald ouderschapsverlof geldt voor 
beide ouders en is van toepassing op verzekerde werknemers en niet-verzekerde werknemers met een 
arbeidsovereenkomst (directeuren-grootaandeelhouder en werknemers die huishoudelijke arbeid verrichten). De duur van 
de uitkering is negen weken. De uitkering bedraagt 50% van het (maximum) dagloon voor verzekerde werknemers. Voor 
niet-verzekerde werknemers is de uitkeringshoogte 50% van het wettelijk minimumloon naar evenredigheid van de 

arbeidsduur. In het Coalitieakkoord van 15 december 2021 is een uitbreiding opgenomen van het uitkeringspercentage van 

50% naar 70%, waar in de ramingen nog geen rekening mee is gehouden. Naast het betaald ouderschapsverlof blijft er 
recht bestaan op 17 weken onbetaald verlof. 

 

In onderstaande grafiek zijn alle mogelijke verlofcombinaties met de bijbehorende verlofweken weergegeven:
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Re-integratie in hoofdlijnen 
 

De financiering van de re-integratie is via de moederwetten geregeld. Het gaat hierbij om de arbeidsongeschiktheidswetten Wajong, 
WIA/WGA, WAO, WAZ (in de tekst en tabellen gezamenlijk aangeduid als AG), de Ziektewet, de WW, de Kaderwet SZW subsidies en 
de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). De kosten voor re-integratie-inspanningen komen ten laste van hetzelfde fonds als 
waaruit de oorspronkelijke uitkering wordt gefinancierd. De re-integratie voor de WW wordt gefinancierd uit het AWf, de re‑integratie 

voor de WAO en WAZ uit het Aof, de re-integratie voor de Wajong uit het Afj. Voor de WIA/WGA-re-integratie geldt financiering uit 
het Aof en de Whk. De re-integratie voor de Ziektewet wordt gefinancierd uit het AWf, het Aof en de Whk. 

 

Uit de UWV-fondsen worden de volgende re-integratielasten gefinancierd: 

 voorzieningen – dit betreft jobcoaching, vervoersvoorzieningen, meeneembare voorzieningen en intermediaire voorzieningen; 

 subsidie aan instellingen – dit betreft subsidies aan speciale onderwijsinstellingen; 

 inkoop van re-integratiediensten bij re-integratiebedrijven; 

 Ziektewet-arbo-interventies – dit betreft ingekochte kortdurende acties voor Ziektewet-uitkeringsgerechtigden; 

 Scholingsbudget WW – van 1 juli 2018 tot en met eind 2021 was tijdelijk een budget beschikbaar voor de inkoop van 
scholingstrajecten voor werklozen met een grote kans op langdurige werkloosheid. 

 Generieke werkgeversvoorziening – dit betreft een subsidie aan werkgevers waarmee een of meerdere werkplekken 
toegankelijk gemaakt kunnen worden voor mensen met een arbeidsbeperking. 

 Aanvullende crisisdienstverlening COVID-19 – dit betreft extra middelen die het kabinet beschikbaar stelt in 2021 en 2022 om 
de gevolgen van de coronacrisis voor werkloosheid te verzachten. 
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UWV faciliteert re-integratie naar werk voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt via trajecten, voorzieningen 
en subsidies. Re-integratie instrumenten worden in de meeste gevallen verstrekt in combinatie met een uitkering van 
UWV. De financiering van de re-integratie instrumenten vindt plaats via dezelfde fondsen als de uitkeringen. 
 
De benodigde middelen worden door drie ministeries opgebracht. Het ministerie van SZW stelt jaarlijks het meest 

omvangrijke re-integratiebudget beschikbaar. Dit budget bestaat uit een deelbudget voor de financiering van 
werkvoorzieningen en een deelbudget voor de inkoop van arbeidsbemiddeling voor arbeidsongeschiktheidswetten (hier 
verder afgekort als AG), Ziektewet en WW. De middelen uit de twee deelbudgetten zijn onderling uitwisselbaar voor het 
opvangen van over- en onderschrijdingen. De ministeries van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) en van 
Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) stellen middelen beschikbaar voor de uitvoering van respectievelijk 
onderwijsvoorzieningen- en tolkvoorzieningen voor in het dagelijks leven (in deze nota verder kortweg aangeduid 
leefvoorzieningen). 
 
In 2021 zijn de verwachte re-integratielasten per saldo € 22 miljoen hoger dan in 2020. De verwachte lasten voor het 
Scholingsbudget WW nemen toe met € 9 miljoen. De inkoop van arbeidsbemiddeling neemt toe met € 6 miljoen. 
 
In 2022 zijn de verwachte re-integratielasten € 46 miljoen hoger dan in 2021. Voor 2022 hebben we de door het 

ministerie van SZW begrote bedragen voor werkvoorzieningen, subsidies aan instellingen en de inkoop van 
arbeidsbemiddeling opgenomen. Deze zorgen nu nog voor een toename van € 26 miljoen ten opzichte van 2021. 
Inmiddels is echter duidelijk dat de bedragen op de begroting van SZW bij de Voorjaarsbesluitvorming 2022 in april 
2022 naar beneden zullen worden bijgesteld. De onderwijsvoorzieningen nemen toe met €  1 miljoen en de 
leefvoorzieningen met € 2 miljoen. In dit overzicht wordt uitgegaan van het vervallen van het scholingsbudget WW in 
2022, waardoor deze kosten dalen met € 19 miljoen ten opzichte van 2021. Er wordt echter nog gewerkt aan de 
mogelijkheid om het scholingsbudget WW in 2022 te continueren. Ten slotte geldt een toename van € 35 miljoen bij de 
aanvullende crisisdienstverlening COVID-19, die wordt uitgevoerd door de regionale mobiliteitsteams in de 
35 arbeidsmarktregio’s (voor meer informatie hierover zie volgende pagina). 
 

Tabel 5.1. Overzicht programmakosten re-integratie 2020-2022 

Bedragen x € 1 miljoen 

  2020 2021 2022 

Voorzieningen       

Onderwijs 21 23 24 

Werk 72 73 92 

Leef 9 10 12 

Subsidie aan instellingen 13 13 14 

Inkoop arbeidsbemiddeling AG 88 94 100 

Ziektewet-arbo-interventies 2 3 3 

Scholingsbudget 10 19 0 

Scholingsvoucher -1 0 0 

Scholingsexperiment WGA 0 0 1 

Aanvullende crisisdienstverlening COVID-19 0 1 36 

Programmakosten overig 0 0 1 

        

Totale Programmakosten 214 236 282 

 

Voor het jaar 2021 is de raming van de programmakosten re-integratie met € 44 miljoen verlaagd ten opzichte van de 

Juninota 2021. De werkvoorzieningen komen naar verwachting € 5 miljoen lager uit, de onderwijsvoorzieningen € 2 

miljoen en de leefvoorzieningen € 1 miljoen. De inkoop van arbeidsbemiddeling is juist € 2 miljoen hoger dan geraamd 

bij de Juninota 2021. De uitgaven voor het Scholingsbudget WW zullen in 2021 bijna dubbel zo hoog zijn als in 2020 het 

geval was, maar toch lager dan eerder voorzien. Deze post is bijgesteld van € 23 miljoen in de Juninota 2021 naar € 19 

miljoen in deze nota. De uitgaven aan de aanvullende crisisdienstverlening in het kader van COVID-19 zijn bijgesteld 

van € 36 miljoen in de Juninota 2021 naar € 1 miljoen in deze nota. In de tussenliggende Bijstellingennota 2021 werd 

de raming al bijgesteld naar € 18 miljoen. Oorzaak is het vertraagde op gang komen van de inkoop van 
re‑integratiedienstverlening in de regionale mobiliteitsteams (RMT’s) door UWV. 

 

Voor 2022 is de raming met € 5 miljoen verlaagd. Dit wordt veroorzaakt door een € 2 miljoen lagere inschatting van de 

onderwijsvoorzieningen en een neerwaartse bijstelling met € 3 miljoen van het taakstellende re-integratiebudget voor 

5. Re-integratie 
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de werkvoorzieningen. 

 

Voorzieningen 

Voorzieningen zijn onderverdeeld in onderwijs-, werk- en leefvoorzieningen. Onderwijsvoorzieningen worden uitgevoerd 

in opdracht van het ministerie van OCW. Het betreft meeneembare voorzieningen (zoals een brailleleesregel), 

vervoersvoorzieningen (zoals de aanpassing van een auto) en intermediaire voorzieningen (zoals een doventolk), die 

worden verstrekt in het kader van de Wet overige onderwijsvoorzieningen (WOOS). Deze voorzieningen worden 

gefinancierd via het Afj door middel van een rijksbijdrage van het ministerie van OCW. De programmakosten voor 

onderwijsvoorzieningen waren € 21 miljoen in 2020 en zullen naar verwachting stijgen naar € 23 miljoen in 2021 en 

naar € 24 miljoen in 2022. De kosten waren in 2020 lager doordat de scholen gedurende enkele maanden gesloten 

waren als gevolg van de coronacrisis. 

 

Werkvoorzieningen worden uitgevoerd in opdracht van het ministerie van SZW. Het betreft meeneembare 

voorzieningen, vervoersvoorzieningen, intermediaire voorzieningen en de jobcoach. Werkvoorzieningen voor 

jonggehandicapten worden uit het Afj gefinancierd en voor overige arbeidsbeperkten uit het Aof. In 2020 is € 72 miljoen 

aan werkvoorzieningen uitgegeven. In 2021 zal naar verwachting € 73 miljoen besteed worden. Voor 

werkvoorzieningen heeft het ministerie van SZW in 2022 € 92 miljoen begroot. 

 

De leefvoorzieningen worden uitgevoerd in opdracht van het ministerie van VWS. Het betreft specifiek de intermediaire 

voorziening doventolk. Deze voorziening wordt via het Afj gefinancierd door middel van een volledige rijksbijdrage van 

het ministerie van VWS. In 2020 is € 9 miljoen uitgegeven. Naar verwachting bedragen de programmakosten in 2021 

€ 10 miljoen en in 2022 € 12 miljoen. De kosten waren in 2020 lager als gevolg van de coronacrisis. 

 

Subsidies aan instellingen 

De subsidies worden verstrekt aan onderwijsinstellingen die onderwijs aanbieden aan mensen met ernstige 

scholingsbelemmeringen (Subsidieregeling ESB). Scholingstrajecten starten aan het begin van het kalenderjaar en 

duren in de regel drie jaar en zeven maanden. Aan het begin van een traject wordt een voorschot verstrekt aan de 

uitvoerende onderwijsinstelling en vier jaar later volgt een afrekening. 

 

De subsidies worden betaald uit het Afj. In 2020 is voor een bedrag van ruim € 13 miljoen aan subsidies verstrekt. 

Eenzelfde bedrag wordt in 2021 verwacht. In de begroting van het ministerie van SZW is voor 2022 een bedrag van 

€ 14 miljoen opgenomen. 

 

Inkoop arbeidsbemiddeling 
UWV heeft in 2020 voor € 88 miljoen aan arbeidsbemiddeling ingekocht. In 2021 zal naar verwachting € 94 miljoen 

besteed worden. Deze toename wordt hoofdzakelijk veroorzaakt door een toename bij de inkoop voor mensen die een 

WW-uitkering krijgen nadat ze minder dan 35% arbeidsongeschikt zijn verklaard. Voor 2022 is een bedrag van € 100 

miljoen begroot door het ministerie van SZW. 

 

Ziektewet-arbo-interventies 
De Ziektewet-arbo-interventies worden ingezet om de re-integratie van werknemers met een Ziektewet-uitkering te 

bevorderen. Het gaat hierbij onder andere om hulp bij fysieke klachten, zoals rugtraining en houdingadvies. In 2020 

bedroegen de lasten € 2 miljoen. De verwachting is dat dit bedrag in 2021 en 2022 zal oplopen tot € 3 miljoen per jaar. 

Het beleid is er in het algemeen op gericht uitkeringsgerechtigden te re-integreren via een traject in plaats van een 

interventie. 

 

Scholingsbudget WW 
Het kabinet stelt in de periode 2018-2021 extra geld beschikbaar om vraag en aanbod op de arbeidsmarkt bij elkaar te 

brengen. Met het scholingsbudget kunnen werklozen met een hoge kans op langdurige werkloosheid, onder wie veel 

45-plussers, een scholingstraject volgen richting een kansberoep. In 2020 is € 10 miljoen besteed. In 2021 zal naar 

verwachting € 19 miljoen besteed worden. 

 

Scholingsvoucher 
In de periode 2016-2017 is in totaal € 45 miljoen besteed aan scholingvouchers. In een aantal gevallen zijn de 

scholingsvouchers oneigenlijk verkregen en vervolgens  teruggevorderd. In 2020 is ongeveer € 1 miljoen ontvangen. 

Ook in 2021 zijn er terugbetalingen ontvangen. Deze zijn in omvang echter geringer dan in 2020 het geval was. 

 

Aanvullende crisisdienstverlening COVID-19 

Het kabinet stelt in 2021 en 2022 extra middelen ter beschikking om de gevolgen van de coronacrisis voor werkloosheid 

te verzachten. Iemand die als gevolg van COVID-19 zijn baan verloren heeft of dreigt te verliezen, kan via een van de 

35 regionale mobiliteitsteams ondersteund worden bij het vinden van een nieuwe baan. In de regionale 

mobiliteitsteams brengen UWV, gemeenten, werknemers- en werkgeversorganisaties vraag naar en aanbod van werk 

bij elkaar. Dit kan gepaard gaan met aanvullende dienstverlening, zoals een training om de sollicitatievaardigheden te 

verbeteren of begeleiding bij scholing, scholing via praktijkleren in het mbo of dienstverlening om de werkfitheid te 

behouden. Voor 2021 is in totaal € 72 miljoen beschikbaar gesteld. Aanvankelijk werd geraamd dat UWV ongeveer de 

helft van dit bedrag is 2021 zou uitgeven. De inkoop door UWV bedraagt ongeveer € 1 miljoen in 2021. Voor 2022 

wordt voorlopig uitgegaan van opnieuw de helft van € 72 miljoen, in de verwachting dat de inkoop vanaf begin 2022 zal 

toenemen.  
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De Toeslagenwet en Tegemoetkoming arbeidsongeschikten in hoofdlijnen 
 

Toeslagenwet 
De Toeslagenwet (TW) heeft tot doel toeslagen op uitkeringen te verlenen. Toeslagen kunnen worden verstrekt bovenop de 
uitkeringen van de zogenoemde moederwetten WAO, WIA, WAZ, Wajong, WW, Ziektewet en IOW. De toeslag vult de uitkering aan 
tot het geldend sociaal minimum. De uitkering samen met de toeslag kan nooit hoger zijn dan het loon dat werd verdiend vóór 
werkloosheid of ziekte. De Toeslagenwet vult ook het loon aan wanneer de werkgever in het tweede ziektejaar minder dan 100% 
van het loon doorbetaalt en diens zieke werknemer daardoor onder het sociaal minimum raakt. 

 

De volgende personen hebben recht op een toeslag: 

 een gehuwde of samenwonende met een inkomen lager dan het minimumloon; 
 een alleenstaande of een ongehuwde met een kind jonger dan 18 jaar met een inkomen lager dan 70% van het minimumloon. 

Geen recht op toeslag heeft: 

 een ongehuwde jonger dan 21 jaar die behoort tot het huishouden van zijn (pleeg)ouders; 
 een gehuwde/samenwonende van wie de partner is geboren na 31 december 1971, tenzij een eigen, aangehuwd of pleegkind 

dat jonger is dan 12 jaar tot de huishouding behoort. 

Tegemoetkoming arbeidsongeschikten 

Voor (gedeeltelijk) arbeidsongeschikten bestaat de regeling Tegemoetkoming arbeidsongeschikten. Het recht op een 
tegemoetkoming (een jaarlijks vast bedrag) bestaat als zij op 1 juli: 

 recht hebben op een arbeidsongeschiktheidsuitkering (WAO-, WIA-, WAZ- of Wajong-uitkering); 
 35% of meer arbeidsongeschikt zijn. 

De Tegemoetkoming arbeidsongeschikten is ondergebracht in de verschillende arbeidsongeschiktheidswetten. 
 
De uitkeringen voor de Toeslagenwet en de Tegemoetkoming arbeidsongeschikten worden gefinancierd vanuit het Toeslagenfonds 
(Tf). De kosten van het Toeslagenfonds worden gedekt door een rijksbijdrage. 
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In paragraaf 6.1 worden de volume- en financiële ontwikkelingen weergegeven voor de toeslagen in het kader van de 

Toeslagenwet. In paragraaf 6.2 worden de ontwikkelingen in de tegemoetkomingen aan arbeidsongeschikten 

behandeld. 

 

6.1. Toeslagenwet 

In tabel 6.1 staan de uitkeringsjaren en -bedragen van de Toeslagenwet. Hierin is te zien dat het aantal uitkeringsjaren 

Toeslagenwet in 2021 daalt met 4.700 ten opzichte van 2020 en in 2022 met 1.700 ten opzichte van 2021. 

 

Per moederwet volgt het aantal uitkeringsjaren Toeslagenwet doorgaans de ontwikkeling in het aantal uitkeringsjaren 

van de moederwet. Zo neemt het aantal uitkeringsjaren Toeslagenwet van jaar tot jaar af bij de WAO, WAZ en WW. Bij 

de WIA neemt dit aantal toe en bij de Ziektewet blijft het vrijwel gelijk. Bij de IOW neemt het aantal uitkeringsjaren 

eerst af en daarna toe. Als gevolg van de invoering van de Wet vereenvoudiging Wajong op 1 januari 2021 neemt bij de 

Wajong het aantal uitkeringsjaren in 2021 af met 1.600 en blijft het daarna in 2022 vrijwel gelijk. 

 

Tabel 6.1. Ontwikkelingen Toeslagenwet 

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

  2020 2021 2022 

Uitkeringsjaren 114,0   109,3   107,6   

WAO   20,1   18,5   17,2 

WIA   40,8   43,7   47,1 

WAZ   0,6   0,5   0,5 

Wajong   17,3   15,7   15,8 

WW   24,1   19,8   16,2 

Ziektewet   10,1   10,2   9,9 

IOW   1,0   0,8   0,9 

              

Gemiddelde toeslag 3.388   3.419   3.512   

WAO   4.915   4.896   5.016 

WIA   3.680   3.687   3.777 

WAZ   5.735   5.644   5.782 

Wajong   1.902   1.735   1.778 

WW   2.724   2.789   2.857 

Ziektewet   3.067   3.214   3.292 

IOW   4.405   4.448   4.557 

              

Uitkeringen op kasbasis 386   374   378   

Mutatie verplichtingen 2   0   0   

Dotatie voorzieningen 5   5   5   

Uitkeringen op transactiebasis 393   378   383   

              

Bijstelling Uitkeringen op transactiebasis -   -24   -37   

 

De gemiddelde toeslag op totaalniveau stijgt in 2021 met € 31, maar per moederwet is het beeld divers. Voor het jaar 

2022 is de verwachting dat de gemiddelde toeslag per moederwet stijgt met de indexatie. Per saldo stijgt de 

gemiddelde toeslag op totaalniveau in dat jaar met € 93. 

 

Het uitgekeerde bedrag op transactiebasis daalt in 2021 met € 15 miljoen en stijgt in 2022 met € 5 miljoen. De grootste 

jaarlijkse stijging zit bij de WIA. De instroom is daar groter dan de uitstroom. De grootste afname van jaar tot jaar doet 

zich voor bij de WAO en de WW. Bij deze wetten is juist de uitstroom groter dan de instroom. 

 

Ten opzichte van de Juninota 2021 zijn voor 2021 en 2022 de uitkeringslasten op transactiebasis fors naar beneden 

bijgesteld, achtereenvolgens met € 24 miljoen en € 37 miljoen. Dit komt vooral voor rekening van de WW. In de 

Juninota nam het aantal uitkeringsjaren bij de WW van jaar tot jaar sterk toe. Het beeld is in deze Januarinota totaal 

veranderd. Het aantal uitkeringsjaren neemt nu bij de WW juist van jaar tot jaar heel sterk af. 

6. Toeslagen en tegemoetkomingen 
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6.2. Tegemoetkomingen arbeidsongeschikten 

Tegemoetkomingen worden jaarlijks uitgekeerd aan alle mensen die op de peildatum van 1 juli ten minste 35% 

arbeidsongeschikt zijn en een arbeidsongeschiktheidsuitkering ontvangen. Zij ontvangen allen in een jaar dezelfde netto 

tegemoetkoming. UWV draagt over de netto tegemoetkoming eindheffing af aan de Belastingdienst. 

 

Het totaal aantal tegemoetkomingen stijgt licht. Het aantal tegemoetkomingen voor de WIA neemt zowel in 2021 als 

2022 toe. De tegemoetkomingen voor de WAO en WAZ dalen in lijn met de afname van de moederwet. Voor de Wajong 

blijft het aantal tegemoetkomingen vrijwel gelijk. 

 

De netto tegemoetkoming in 2020 is € 183. Het bedrag voor 2021 is vastgesteld op € 184. De eindheffingspercentages 

zijn in 2021 verlaagd. In de raming voor 2022 is uitgegaan van dezelfde tarieven als in 2021. De definitieve netto 

tegemoetkoming 2022 is nog niet bekend. 

 

De post uitkeringen op kasbasis betreft het totale bedrag aan netto tegemoetkomingen en eindheffingen. De 

uitkeringen op transactiebasis zijn voor 2021 en 2022 licht naar boven bijgesteld. Dat komt doordat het aantal 

tegemoetkomingen voor de WIA in 2021 en 2022 hoger is dan in de Juninota 2021. 

 

Tabel 6.2. Ontwikkelingen Tegemoetkoming arbeidsongeschikten 

Volume x 1.000 en bedragen x € 1 miljoen 

  2020 2021 2022 

Aantal Tegemoetkomingen 780   785   799   

WAO   199   181   167 

WIA   343   366   393 

WAZ   8   7   6 

Wajong   231   231   232 

              

Uitkeringen op kasbasis 225   227   231   

Mutatie verplichtingen 0   0   0   

Dotatie voorzieningen 0   0   0   

Uitkeringen op transactiebasis 225   227   231   

              

Bijstelling Uitkeringen op transactiebasis -   1   2   
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In de voorgaande hoofdstukken zijn de ontwikkelingen beschreven van de negen door UWV uitgevoerde wetten. Deze 

wetten worden gefinancierd via zes fondsen. In dit hoofdstuk worden de financiële ontwikkelingen binnen de 

verschillende fondsen toegelicht. Zoals ook in de Juninota 2021 is toegelicht, is voor het jaar 2020 een onderlinge 

correctie tussen de fondsen Werkhervattingskas (Whk), Algemeen Werkloosheidsfonds (AWf) en Uitvoeringsfonds voor 

de overheid (Ufo) doorgevoerd. Sinds de invoering van de wet BeZaVa in 2014 is een deel van de bijbehorende 

uitvoeringskosten niet toebedeeld aan de Whk. In de toerekening aan de fondsen is dit nu rechtgezet. Teruggerekend 

over de periode 2014-2019 is dit een éénmalige correctie voor 2020 geworden van + € 101 miljoen voor de Whk, 

- € 91 miljoen voor het AWf en - € 10 miljoen voor het Ufo. 

 

7.1. Aof 

In tabel 7.1 staat het financieel overzicht van het Arbeidsongeschiktheidsfonds (Aof) over de periode 2020-2022. Dit 

fonds dient voor de financiering van de volgende uitkeringen: 

 alle WAO-, WAZ-, IVA- en Wazo-uitkeringen; 

 WGA-uitkeringen in de eerste tien jaar voor de overige vangnetgroepen18 en na tien jaar voor alle groepen; 

 Ziektewet-uitkeringen als gevolg van zwangerschap, voor vrijwillig verzekerden en gebruikers van de no-riskpolis; 

 sinds 2020: WGA-uitkeringen aan flexwerkers die gestart zijn vóór 1 januari 2012 en een deel van de WGA-

staartuitkeringen19; 

 sinds 2020: de compensatie voor de transitievergoeding bij ontslag wegens langdurige arbeidsongeschiktheid en 

bedrijfsbeëindiging (zie box 7.1). 

 

Tabel 7.1. Financieel overzicht Aof 

Bedragen x € 1 miljoen 

  2020 2021 2022 

Baten             

Premiebaten 17.545   18.948   18.756   

Rijksbijdrage WAZO-ZEZ 81   92   95   

              

Totale baten 17.625   19.040   18.851   

              

Lasten             

Uitkeringslasten 10.895   11.318   11.921   

Sociale lasten 1.873   1.934   2.136   

Overige baten en lasten 391   379   382   

Compensatieregeling transitievergoeding   381   374   356 

Re-integratielasten   40   41   63 

Rentebaten   0   0   0 

Rentelasten   0   0   0 

Verhaal   -36   -38   -40 

Boetes   -2   -3   -3 

Diversen   8   5   6 

Uitvoeringskosten 688   811   833   

              

Totale lasten 13.847   14.442   15.272   

              

Saldo 3.779   4.598   3.579   

              

Vermogenspositie             

Vermogen 15.195   19.793   23.372   

              

                                                 
18 Vangnet-overig omvat alle groepen die niet behoren tot WGA-vast of WGA-flex. In deze groep zitten voornamelijk zieke WW’ers die recht 

hebben op een WGA-uitkering. 
19 WGA-staartuitkeringen van kleine en middelgrote werkgevers die eigenrisicodrager WGA zijn geworden in de periode van 2014 tot en met 

1 juli 2015. De WGA-staartuitkeringen van werkgevers die na 1 juli 2015 eigenrisicodrager zijn geworden, worden sinds 2017 gefinancierd uit 

het staartlastvermogen van de Werkhervattingskas. Meer informatie is te vinden in de nota Gedifferentieerde premies WGA en Ziektewet 

2022. 

7. Fondsen 
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De premiebaten stijgen in 2021 met € 1.404 miljoen vanwege het hogere Aof-premiepercentage voor 2021. Sinds 2022 

is er sprake van een gedifferentieerde Aof-premie naar grootte van de werkgever: een laag percentage voor kleine 

werkgevers en een hoog percentage voor overige werkgevers. Voor 2022 geldt een lager gewogen premiepercentage 

ten opzichte van 2021. Hierdoor dalen de premiebaten in 2022 met € 192 miljoen. De Wazo-ZEZ-regeling wordt met 

een rijksbijdrage gefinancierd. 

 

De uitkeringslasten nemen in 2021 toe met € 423 miljoen. De WIA-uitkeringslasten stijgen met € 405 miljoen. De 

Wazo-uitkeringslasten gaan met € 294 miljoen omhoog. De Ziektewet-uitkeringslasten stijgen met € 117 miljoen. 

Daarentegen dalen de gezamenlijke WAO- en WAZ-uitkeringslasten met € 317 miljoen. In 2022 stijgen de 

uitkeringslasten verder met € 603 miljoen. De WIA-uitkeringslasten stijgen met € 560 miljoen. De Ziektewet- en Wazo-

uitkeringslasten stijgen respectievelijk met € 18 miljoen en € 185 miljoen. De WAO- en WAZ-uitkeringslasten nemen 

samen af met € 160 miljoen. De sociale lasten stijgen mee met de uitkeringslasten. De stijging van de sociale lasten in 

2021 wordt wel gedempt door de tijdelijke verlaging van het AWf-percentage in 2021 (zie hoofdstuk 1). 

 

Sinds 2020 verzorgt UWV de uitvoering van de Compensatieregeling transitievergoeding bij ontslag wegens langdurige 

arbeidsongeschiktheid of bedrijfsbeëindiging. Deze lasten zijn geraamd op € 374 miljoen in 2021 en € 356 miljoen in 

2022 (zie box 7.1).  

 

De aan het Aof toegerekende uitvoeringskosten zijn in 2021 hoger dan in 2020 als gevolg van de éénmalig neerwaartse 

correctie in 2020 en vanwege hogere uitkeringslasten. Het hogere kostenniveau voor 2022 hangt samen met de hoger 

geraamde volumes ten opzichte van 2021. 

 

Met de geraamde baten en lasten neemt het vermogen in 2021 met € 4.598 miljoen toe. De omvang van de 

vermogensgroei in 2021 is het resultaat van een Aof-premie die hoger dan lastendekkend is vastgesteld. In 2022 

verwachten we dat het vermogen toeneemt met € 3.579 miljoen. 
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Box 7.1. Compensatieregeling transitievergoeding bij ontslag wegens langdurige arbeidsongeschiktheid en 

Compensatieregeling transitievergoeding bij ontslag wegens bedrijfsbeëindiging 

Sinds 2020 verzorgt UWV de uitvoering van de Compensatieregeling transitievergoeding bij ontslag wegens langdurige 
arbeidsongeschiktheid (CRTV-LAO). Deze wettelijke regeling compenseert werkgevers voor transitievergoedingen die ze 
hebben verstrekt aan werknemers van wie de dienstbetrekking is geëindigd na langdurige arbeidsongeschiktheid. Uit het 
Aof worden compensaties voor transitievergoedingen gefinancierd waarbij de datum van het einde van het dienstverband 
ligt op of na 1 januari 2020. 

 

Met ingang van 2021 verzorgt UWV ook de uitvoering van de Compensatieregeling transitievergoeding bij ontslag wegens 
beëindiging van de werkzaamheden van de onderneming als gevolg van pensionering of overlijden van de werkgever 
(CRTV-BE). Deze regeling valt onder dezelfde wet als de compensatieregeling voor langdurig arbeidsongeschikten. 
Wanneer een ondernemer met minder dan 25 werknemers het bedrijf moet beëindigen wegens pensionering, of wanneer 
hij/zij overlijdt, dan wordt het personeel veelal ontslagen. De werknemers hebben dan recht op een transitievergoeding, 
wat een grote financiële last kan zijn voor de ondernemer of voor zijn rechtsopvolgers. De compensatieregeling zorgt voor 
verlichting van deze lasten. 
 
In onderstaande tabellen staan de ramingscijfers voor beide compensatieregelingen. De aantallen hebben betrekking op 
werknemers voor wie een compensatie wordt uitbetaald. 

 

Tabel B7.1. Ramingscijfers voor de CRTV-LAO 

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

  2020 2021 2022 

Aantal uitbetaald 12 29 23 

Aantal mutatie verplichtingen 13 -4 -1 

Gemiddeld bedrag per aanvraag 15.363 15.160 15.509 

        

Totaalbedrag op kasbasis 181 434 364 

Mutatie verplichtingen 2020/2021 200 -188 0 

Mutatie verplichtingen 2021/2022 - 127 -127 

Mutatie verplichtingen 2022/2023 - - 119 

Vrijval voorziening 0 -7 0 

        

Totaalbedrag op transactiebasis 381 366 356 

 

Tabel B7.2. Ramingscijfers voor de CRTV-BE 

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

  2021 

  Overlijden Pensionering Totaal 

Aantal uitbetaald 45 418 463 

Aantal mutatie verplichtingen 4 56 60 

Gemiddeld bedrag per toegekende aanvraag 12.269 13.603 13.464 

        

Totaalbedrag op kasbasis 1 6 7 

Mutatie verplichtingen 2021/2022 0 1 1 

Vrijval voorziening 0 0 0 

        

Totaalbedrag op transactiebasis 1 7 8 

 

De CRTV-BE-regeling is in 2021 van start gegaan. Gerechtigden hebben 12 maanden de tijd om een aanvraag voor 
compensatie in te dienen nadat voor de eerste werknemer uit het bedrijf toestemming is gegeven voor ontbinding van de 
arbeidsovereenkomst. Hierdoor zijn er nog onvoldoende historische gegevens aanwezig om een adequate raming te 
maken van de uitgaven in 2022 die betrekking hebben op 2021. De post mutatie verplichtingen heeft betrekking op de 
schatting van de per 31 december 2021 ontvangen aanvragen die in 2022 worden afgewikkeld, rekening houdend met 
een geschat aantal afwijzingen. 
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7.2. Whk 

De Werkhervattingskas (Whk) financiert de volgende uitkeringen: 

 de eerste tien jaar van de WGA voor mensen met een vast dienstverband (WGA-vast) en met een flexibel 

dienstverband (WGA-flex); 

 de volledige duur van twee jaar Ziektewet voor mensen met een flexibel dienstverband (Ziektewet-flex)20. 

Werkgevers hebben de keuze om voor de gehele WGA (WGA-vast en WGA-flex) eigenrisicodrager te worden. Daarnaast 

kunnen werkgevers apart van de WGA ervoor kiezen om eigenrisicodrager te worden voor de Ziektewet-flex. 

 

De Whk bestaat sinds 2017 uit twee delen. Uit het ene deel worden de reguliere WGA- en Ziektewet-uitkeringen 

gefinancierd. Hiermee worden de uitkeringen bedoeld aan (ex-)werknemers van de bij UWV verzekerde werkgevers. Uit 

het andere deel van de Whk worden WGA-staartlasten betaald. WGA-uitkeringen uit beide delen die de maximale duur 

van tien jaar in de Whk hebben voltooid, gaan over naar het Aof. 

 

Het financieel overzicht van het reguliere deel van de Whk is opgenomen in tabel 7.2. Tabel 7.3 toont het financieel 

overzicht van het staartlastendeel binnen de Whk. De premiebaten ten gunste van het reguliere deel van de Whk 

stijgen in 2021 met € 146 miljoen. De premiebaten nemen toe vanwege een stijgende loonsom van bij UWV verzekerde 

werkgevers en door een hoger gemiddeld Whk-premiepercentage in 2021 (1,36%) dan in 2020 (1,28%). De 

premiebaten stijgen in 2022 naar verwachting met € 326 miljoen. Deze stijging van de premiebaten wordt verklaard 

door een stijgende loonsom voor zowel de WGA als de Ziektewet en daarnaast een hoger gemiddeld Whk-

premiepercentage in 2022, namelijk 1,52%. 

 

Tabel 7.2. Financieel overzicht reguliere uitkeringen Whk 

Bedragen x € 1 miljoen 

 
  2020 2021 2022 

Baten             

Premiebaten 1.926   2.071   2.397   

              

Totale baten 1.926   2.071   2.397   

              

Lasten             

Uitkeringslasten 1.604   1.632   1.774   

Sociale lasten 289   289   320   

Overige baten en lasten 10   14   15   

Re-integratielasten   24   26   28 

Rentebaten   0   0   0 

Rentelasten   0   0   0 

Verhaal   -14   -13   -13 

Boetes   -1   -1   -1 

Diversen   1   2   2 

Uitvoeringskosten 246   157   156   

              

Totale lasten 2.148   2.091   2.265   

              

Saldo -222   -20   133   

              

Vermogenspositie             

Vermogen 687   666   799   

 

De uitkeringslasten zijn in 2021 € 29 miljoen hoger dan in 2020. De WGA-lasten stijgen met € 75 miljoen en de 

Ziektewet-lasten dalen met € 46 miljoen. In 2022 stijgen de uitkeringslasten met € 141 miljoen door een toename van 

de WGA-lasten met € 156 miljoen en een afname van de Ziektewet-lasten met € 15 miljoen. In beide jaren volgt de 

ontwikkeling van de uitkeringslasten die van het aantal uitkeringen. 

 

De sociale lasten volgen normaliter de trend van de uitkeringslasten. Ondanks een stijging van de uitkeringslasten in 

2021 nemen de sociale lasten niet toe. Dit komt doordat de tijdelijke verlaging van het AWf-percentage (zie hoofdstuk 

1) ertoe heeft geleid dat het premiepercentage over uitkeringen in 2021 lager uitkomt dan in 2020. In 2022 nemen de 

sociale lasten wel weer toe door stijgende uitkeringslasten en een hoger premiepercentage. 

 

                                                 
20 Voor zieke werknemers met een tijdelijk contract geldt dat in eerste instantie de werkgever het ziekengeld betaalt tot de einddatum van het 

contract. Daarna betaalt UWV het ziekengeld door tot aan de maximale duur van twee jaar. 
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De uitvoeringskosten in 2020 zijn inclusief de eenmalig opwaartse correctie van € 101 miljoen (zie de introtekst van dit 

hoofdstuk). Vooral daardoor nemen de uitvoeringskosten in 2021 af met € 89 miljoen. 

In 2022 nemen de uitvoeringskosten naar verwachting beperkt af. Het saldo van overige baten en lasten komt in 2021 

op € 14 miljoen uit. In 2022 verwachten we dat dit saldo uitkomt op € 15 miljoen. 

 

De hierboven genoemde verwachte ontwikkelingen in de baten en lasten leiden tot een afname van het vermogen van 

het reguliere deel van de Whk met € 20 miljoen in 2021. In 2022 neemt het vermogen naar verwachting toe met 

€ 133 miljoen. Het reguliere Whk-vermogen komt eind 2022 uit op € 799 miljoen. 

 

De omvang van de premiebaten voor het staartlastendeel van de Whk (tabel 7.3) zijn afhankelijk van de bewegingen 

van werkgevers tussen de publieke verzekering bij UWV en het eigenrisicodragerschap. Voor 2021 wordt naar 

verwachting € 35 miljoen aan premiebaten toegevoegd aan het staartlastendeel. Deze premiebaten zijn opgebracht 

door werkgevers die na 1 juli 2015 zijn teruggekeerd naar UWV. De mate waarin werkgevers zullen switchen tussen 

privaat en publiek in 2022 is onzeker. Sinds 2017 is het aandeel eigenrisicodragers WGA in de totale loonsom vrij 

stabiel. Voor 2022 veronderstelt UWV dat het aandeel eigenrisicodragers licht zal toenemen naar 39% van de totale 

loonsom. De premiebaten worden voor 2022 geraamd op € 27 miljoen. 

 

Een groot deel van de staartuitkeringen bestaat uit lopende WGA-flex-uitkeringen die eigenrisicodragers mochten 

achterlaten sinds 2017. De omvang van de WGA-staartuitkeringen komt naar verwachting op € 210 miljoen uit voor 

2021. De omvang neemt in 2022 licht toe naar € 217 miljoen. In 2022 gaan voor het eerst WGA-staartuitkeringen die 

ontstaan zijn in 2012 en daarmee een duur van tien jaar hebben voltooid, over naar het Aof. 

 

Tabel 7.3. Financieel overzicht staartlasten Whk 

Bedragen x € 1 miljoen 

 
  2020 2021 2022 

Baten             

Premiebaten 33   35   27   

              

Totale baten 33   35   27   

              

Lasten             

Uitkeringslasten 205   210   217   

Sociale lasten 38   37   39   

Overige baten en lasten 1   2   2   

Uitvoeringskosten 7   6   6   

              

Totale lasten 251   255   265   

              

Saldo -219   -220   -238   

              

Vermogenspositie             

Vermogen 681   461   223   

 

Naast de staartuitkeringen financiert het staartlastvermogen binnen de Whk ook een deel van de sociale lasten, 

uitvoeringskosten en overige baten en lasten (inclusief re-integratielasten). Gezamenlijk gaat dit om een additioneel 

bedrag van naar verwachting € 45 miljoen in 2021 en € 47 miljoen in 2022. Het staartlastvermogen bedroeg aan het 

begin van 2017 € 1.472 miljoen. Sinds 2017 neemt het vermogen ieder jaar af. UWV verwacht dat het vermogen op 

€ 223 miljoen uitkomt per eind 2022. 
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7.3. Afj 

Het Arbeidsondersteuningsfonds jonggehandicapten (Afj) financiert Wajong-uitkeringen en re-integratielasten van 

Wajongers. Dit fonds wordt volledig gefinancierd door een rijksbijdrage. 

 

Tabel 7.4 toont het financiële overzicht van het Afj. De uitkeringslasten stijgen in 2021 met € 167 miljoen en in 2022 

met € 109 miljoen. De stijging in 2021 wordt, behalve door de indexatie, veroorzaakt door de invoering van nieuwe 

wet- en regelgeving. In 2022 nemen de uitkeringslasten verder toe door een stijgend aantal uitkeringen en de 

indexatie. De sociale lasten, bij het Afj uitsluitend premie voor de Zorgverzekeringswet (Zvw), nemen in 2021 met 

€ 21 miljoen toe door meer uitkeringslasten en een hoger Zvw-premiepercentage. De sociale lasten dalen in 2022 met 

€ 1 miljoen. Alhoewel de uitkeringslasten in 2022 stijgen, zorgt de daling van het Zvw-premiepercentage per saldo voor 

een lichte daling van de sociale lasten. 

 

De overige baten en lasten dalen in 2021 met € 15 miljoen. De daling wordt met name verklaard doordat in 2021 een 

subsidie van € 18 miljoen is ontvangen vanuit het Europees Sociaal Fonds (ESF). In 2022 nemen de overige baten en 

lasten weer toe met € 21 miljoen. Vanaf 2022 krijgt UWV geen subsidies meer vanuit het ESF. De re-integratielasten 

stijgen in 2021 en 2022 beperkt. Sinds 1 juli 2019 verzorgt UWV ook voorzieningen in het leefdomein in opdracht van 

het ministerie van VWS. Het gaat hierbij om tolkvoorzieningen. In 2021 en 2022 komen de leefvoorzieningen naar 

verwachting uit op respectievelijk € 10 miljoen en € 12 miljoen. 

 

De uitvoeringskosten stijgen in 2021 met € 39 miljoen. In 2022 komen de uitvoeringskosten naar verwachting 

€ 3 miljoen hoger uit. Meer duiding bij de raming van de uitvoeringskosten staat in hoofdstuk 1. 

 

Tabel 7.4. Financieel overzicht Afj 

Bedragen x € 1 miljoen 

  2020 2021 2022 

Baten             

Rijksbijdrage 3.645   3.857   3.990   

              

Totale baten 3.645   3.857   3.990   

              

Lasten             

Uitkeringslasten 3.054   3.220   3.330   

Sociale lasten*) 204   225   224   

Overige baten en lasten 107   92   113   

Re-integratielasten   81   82   83 

ESF-subsidie   0   -18   0 

Onderwijsvoorzieningen   21   23   24 

Leefvoorzieningen   9   10   12 

Rentebaten   0   0   0 

Rentelasten   0   0   0 

Verhaal   -3   -5   -5 

Boetes   -1   0   -1 

Diversen   0   0   0 

Uitvoeringskosten 281   320   323   

Wajong   180   207   209 

Re-integratie Wajong   79   90   91 

Beoordeling gemeentelijke doelgroep   20   20   20 

Onderwijsvoorzieningen   1   2   2 

Leefvoorzieningen   1   1   1 

              

Totale lasten 3.645   3.857   3.990   

              

Saldo 0   0   0   

* Betreft uitsluitend Zvw. 
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7.4. AWf 

Het Algemeen Werkloosheidsfonds (AWf) financiert de volgende programmakosten: 

 WW-uitkeringen; 

 loonbetalingsverplichtingen aan werknemers van in betalingsonmacht verkerende werkgevers; 

 Ziektewet-uitkeringen voor de vangnetgroep zieke WW’ers; 

 kosten voor re-integratie voor WW en Ziektewet; 

 een bijdrage voor de kosten van de Sociaal Economische Raad (SER); 

 Tijdelijke overbruggingsregeling voor flexibele arbeidskrachten (TOFA) in 2020; 

 de terugwerkende kracht van de Compensatieregeling transitievergoeding bij ontslag wegens langdurige 

arbeidsongeschiktheid (zie box 7.3); 

 de tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW); 

 de Stimulans ArbeidsmarktPositie (STAP)-regeling. 

Tabel 7.5 toont de resultatenrekening van het AWf. Het grootste deel van de financiële gevolgen van de coronacrisis 

wordt uit of via het AWf gefinancierd. Voor de financiering van de bijbehorende lasten voor TOFA en NOW ontvangt 

UWV een volledige rijksbijdrage. Hierdoor pakken voor het AWf de steunmaatregelen vermogensneutraal uit. 

 

In 2021 dalen de totale premiebaten doordat het ministerie van SZW de twee AWf-premiepercentages met 

2,36 procentpunt heeft verlaagd voor de periode augustus tot en met december. 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). Het grootste deel van de rijksbijdrage bestaat uit 

NOW. Vanaf 1 maart 2022 gaat UWV de STAP-regeling uitvoeren. Werkenden en werkzoekenden kunnen, voor een 

sterkere positie op de arbeidsmarkt, jaarlijks een STAP-budget van maximaal € 1.000 euro aanvragen voor scholing en 

ontwikkeling. UWV ontvangt voor de STAP-regeling een rijksbijdrage. 

 

Tabel 7.5. Financieel overzicht AWf 

Bedragen x € 1 miljoen 

 
  2020 2021 2022 

Baten             

Premiebaten 8.302   6.053   8.384   

Rijksbijdrage NOW en TOFA 14.049   6.592   2.250   

Rijksbijdrage STAP -   -   200   

Rijksbijdrage overige regelingen 117   178   139   

              

Totale baten 22.467   12.823   10.973   

              

Lasten             

Uitkeringslasten 4.740   4.140   3.687   

Sociale lasten 851   730   683   

Overige baten en lasten 14.059   6.590   2.531   

NOW   14.029   6.592   2.250 

Compensatieregeling transitievergoeding   -11   -61   0 

STAP-regeling   -   -   200 

Re-integratielasten   35   50   69 

Rentebaten   0   0   0 

Rentelasten   0   0   0 

Bijdrage aan SER   14   15   19 

Verhaal   -7   -6   -6 

Boetes   -1   -1   -1 

Diversen   0   1   1 

Uitvoeringskosten 743   920   832   

              

Totale lasten 20.391   12.380   7.733   

              

Saldo 2.076   443   3.241   

              

Vermogenspositie             

Vermogen -7.528   -7.085   -3.845   
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De uitkeringslasten nemen in 2021 af met € 600 miljoen: de WW-uitkeringen dalen met € 615 miljoen en de lasten 

voor zieke WW’ers stijgen met € 34 miljoen. Anderzijds vervallen in 2021 voor het AWf de lasten voor de TOFA 

(€ 19 miljoen in 2020). Voor 2022 nemen de uitkeringslasten ten laste van het AWf verder af met € 437 miljoen voor de 

WW en € 15 miljoen voor de zieke WW’ers. De sociale lasten dalen mee met de uitkeringslasten.  

 

De NOW, de Compensatieregeling transitievergoeding en de STAP-regeling zijn geen uitkeringen en worden daarom 

onder de overige baten en lasten verantwoord. De NOW-lasten bedroegen in 2020 ruim € 14.029 miljard. Voor 2021 

zijn deze lasten geraamd op € 6.592 miljoen. Voor 2022 schatten we de lasten in op € 2.250 miljoen. De re-

integratielasten nemen in 2021 toe met € 15 miljoen, voornamelijk als gevolg van de stijging van de 

scholingsbudgetten WW (zie ook hoofdstuk 5). De aan het AWf toegerekende uitvoeringskosten zijn in 2021 hoger dan 

in 2020 als gevolg van de éénmalige neerwaartse correctie in 2020 en vanwege hogere totaalkosten. Het lagere 

kostenniveau voor 2022 hangt samen met het geraamde lagere WW-volume voor 2022 ten opzichte van 2021. 

 

In 2020 is er een positief saldo van € 2.076 miljoen. De hoogte van de AWf-premies wordt door de Rijksoverheid niet-

lastendekkend vastgesteld. Voor 2021 zal het saldo naar verwachting nog steeds positief zijn, ondanks de ingevoerde 

premieverlaging. Het saldo voor 2022 komt uit op € 3.241 miljoen. 

 

 

Box 7.2. NOW 

Op 6 april 2020 heeft het ministerie van SZW vanwege de coronacrisis de tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid 
(NOW) ingevoerd. De NOW is bedoeld om werkgevers die te maken hebben met acuut omzetverlies, tegemoet te komen in hun 
loonkosten. Hierdoor kunnen werkgevers hun werknemers met een vast en met een flexibel contract doorbetalen. Met de steun kan 
ontslag worden voorkomen en kunnen werkgevers menskracht, ervaring en kennis behouden voor hun onderneming. De NOW 
vervangt de regeling werktijdverkorting. De subsidieregeling betrof in eerste instantie een periode van drie maanden (NOW 1). Deze 
is eerst verlengd met vier maanden (de zogeheten NOW 2), vervolgens met drie keer drie maanden (NOW 3), daarna met drie 
maanden (NOW 4) en onlangs met nog eens twee maanden (NOW 5) en drie maanden (NOW 6). In totaal bestaat de NOW nu uit 
acht aanvraagperiodes. 
 
NOW 1 
Werkgevers die tenminste 20% omzetverlies verwachtten, konden bij UWV een tegemoetkoming voor de periode maart tot en met 
mei 2020 aanvragen ter hoogte van maximaal 90% van de loonsom. De hoogte van de subsidie is afhankelijk van de verwachte 
omzetdaling (A) en loonsom (B) van een werkgever en een aantal vermenigvuldigingsfactoren. In formulevorm betekent dit voor de 
eerste drie maanden: 
 

Subsidie = A x B x 3 x 1,3 x 0,9 waarbij de drie laatste factoren staan voor respectievelijk het aantal maanden, een forfaitaire 

opslag en het vergoedingspercentage. 

 
UWV maximeert het loon per werknemer voor de loonsomberekening op twee keer het maximale dagloon (€ 9.538 per maand) en 
keert na berekening van de subsidie 80% uit als voorschot. Achteraf vinden er nog nabetalingen en/of terugvorderingen plaats, 
afhankelijk van onder andere het daadwerkelijke omzetverlies, een loonsomverlaging en het al dan niet ontslaan van werknemers 
om bedrijfseconomische redenen. Ontslag leidt er toe dat het loon van de betreffende werknemers, vermenigvuldigd met factor 1,5 
en de drie vermenigvuldigingsfactoren zoals in de formule hierboven, in mindering wordt gebracht op het subsidiebedrag. 
 
NOW 2 
De subsidieberekening van de verlenging met vier maanden (juni tot en met september 2020) kent nagenoeg dezelfde werkwijze. 
Bij de NOW 2 wordt de forfaitaire opslag echter verhoogd naar factor 1,4 en wordt het in mindering gebrachte loon wegens 
bedrijfseconomisch ontslag(aanvraag) achteraf niet worden vermenigvuldigd met factor 1,5, maar met factor 1. Bij collectief ontslag 
van twintig of meer werknemers moet hierover wel overeenstemming zijn bereikt met de werknemers(organisaties). Indien dit niet 
het geval is, wordt een korting opgelegd van 5% op het totale bedrag aan subsidie. 
 
NOW 3 
De NOW 3 kent drie aanvraagperiodes van ieder drie maanden (NOW 3.1, NOW 3.2 en NOW 3.3 voor respectievelijk oktober tot en 
met december 2020, januari tot en met maart 2021 en april tot en met juni 2021). Het doel van de regeling blijft het ondersteunen 
van werk en inkomen, maar ze biedt werkgevers ook de ruimte zich enigszins aan te passen aan de economische situatie. Zo 
kunnen werkgevers hun loonsom laten dalen met maximaal 10%, zonder dat dit ten koste gaat van de subsidie. Bovendien is de 
korting wegens (collectief) ontslag vervallen. Het vergoedingspercentage is in de eerste aanvraagperiode 80%, in de tweede en 
derde aanvraagperiode gaat het om 85%. 
 
NOW 4 
De subsidieberekening van de verlenging met drie maanden (voor de maanden juli tot en met september 2021) kent dezelfde 
werkwijze als bij de tweede en derde aanvraagperiode van NOW 3. 
 
NOW 5 
Deze subsidieberekening voor deze periode van twee maanden (november en december 2021) kent nagenoeg dezelfde werkwijze 
als de NOW 4. 
 
NOW 6 
Deze subsidieberekening voor deze periode van drie maanden (januari tot en met maart 2022) kent nagenoeg dezelfde werkwijze 
als de NOW 5. 
 
De totale lasten voor de NOW worden geraamd op € 22,9 miljard (€ 14,0 miljard in 2020, € 6,6 miljard in 2021 en € 2,3 miljard in 
2022). Hiervoor hanteren we als uitgangspunt dat de financiële uitkomsten van alle nog vast te stellen subsidiebedragen gelijk 
zullen zijn aan de verstrekte voorschotten minus intrekkingen (terugbetalingen door werkgevers). Gezien de huidige 
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maatschappelijke en economische situatie, is het werkelijke omzetverlies onzeker. Daarmee zijn de daadwerkelijke subsidiebedragen 
van de toekomstige vaststellingen ook onzeker. Daarnaast is de raming gebaseerd op een aantal aannames wat betreft toekomstige 
aanvragen. De NOW-lasten worden gefinancierd via het AWf door middel van een volledige rijksbijdrage. 

 

 

 

Box 7.3. Compensatieregeling transitievergoeding bij ontslag wegens langdurige arbeidsongeschiktheid met 

terugwerkende kracht 
De Compensatieregeling transitievergoeding bij ontslag wegens langdurige arbeidsongeschiktheid (CTRV-LAO, zie box 7.1) geldt 
sinds 1 april 2020 en kent een terugwerkende kracht tot 1 juli 2015. Uit het AWf worden compensaties voor transitievergoedingen 
gefinancierd voor aanvragen waarbij de datum van het einde van het dienstverband vóór 1 januari 2020 ligt. In de jaarrekening 
2019 is hiervoor een voorziening opgenomen van € 1.180 miljoen. Uiteindelijk is aan deze compensaties in 2020 en 2021 in totaal 
€ 1.108 miljoen uitgegeven. In 2020 is € 828 miljoen onttrokken aan de voorziening en is € 11 miljoen vrijgevallen in de vorm van 
een negatieve last. In 2021 is € 280 miljoen onttrokken aan de voorziening en is € 61 miljoen vrijgevallen in de vorm van een 
negatieve last. In 2022 worden nagenoeg geen uitgaven meer verwacht voor de terugwerkende kracht. 
 

Tabel B7.3. Lasten voor de terugwerkende kracht van de CRTV-LAO 

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

 
  2020 2021 2022 

Aantal 38 14 - 

Gemiddeld bedrag per aanvraag 21.701 19.664 - 

        

Totaalbedrag op kasbasis 828 280 - 

Onttrekking voorziening -828 -280 - 

Vrijval voorziening -11 -61 - 

        

Totaalbedrag op transactiebasis -11 -61 - 
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7.5. Ufo 

Het Uitvoeringsfonds voor de overheid (Ufo) financiert de volgende uitkeringen: 

 uitkeringen aan (ex-)overheidspersoneel voor de WW; 

 Ziektewet-uitkeringen aan (ex-)overheidspersoneel met een WW-uitkering (zieke WW’ers). 

 

Sinds 2020 heeft de Whk de financiering van de Ziektewet overgenomen en het Aof de financiering van zowel de WGA-

uitkeringen die gestart zijn vóór 1 januari 2012 als de WGA-staartuitkeringen. Voor de WW zijn overheidswerkgevers 

eigenrisicodrager. Dit houdt in dat UWV de aan overheidswerknemers betaalde WW-uitkeringen verhaalt op de 

overheidswerkgevers. 

 

Tabel 7.6 toont het financieel overzicht van het Ufo voor de jaren 2020 tot en met 2022. Ten opzichte van 2020 dalen 

de premiebaten in 2021 voornamelijk als gevolg van een tijdelijke verlaging van het AWf-premiepercentage. Door deze 

verlaging is het bedrag aan premies over uitkeringen lager, met als gevolg minder baten die ten gunste komen van het 

Ufo. In 2022 is deze werkgeverskorting niet meer van toepassing en zal de premieplichtige loonsom naar verwachting 

hoger zijn, waardoor de premiebaten toenemen met € 23 miljoen. 

 

De uitkeringslasten nemen in 2021 af met € 39 miljoen. Dit komt voornamelijk door een afname van de uitkeringslasten 

voor de WW binnen het Ufo. In 2022 neemt het totale uitkeringsbedrag toe met € 14 miljoen als gevolg van indexatie. 

De post Verhaal ex artikel 79 WW betreft de declaratie van WW-uitkeringen van werkloze overheidswerknemers bij de 

(ex-)overheidswerkgevers. Met het dalende aantal WW-uitkeringen in 2021 dalen ook het verhaal en de sociale lasten. 

In 2022 stijgen deze posten juist mee conform de stijging in de uitkeringslasten. De uitvoeringskosten zijn in 2020 

eenmalig laag wegens een correctie. 

 

Het Ufo kent een groot vermogensoverschot, doordat de premie al jarenlang boven het lastendekkende niveau ligt. Met 

de geraamde baten en lasten zal naar verwachting het vermogen in 2021 toenemen tot € 2.216 miljoen en in 2022 tot 

€ 2.531 miljoen. 

 

 

Tabel 7.6.  Financieel overzicht Ufo 

Bedragen x € 1 miljoen 
  2020 2021 2022 

Baten             

Premiebaten 367   354   377   

              

Totale baten 367   354   377   

              

Lasten             

Uitkeringslasten 28   25   33   

Uitkeringen   255   216   230 

Verhaal ex art 79 WW   -227   -191   -197 

Sociale lasten 11   9   10   

Uitkeringen   46   38   42 

Verhaal ex art 79 WW   -35   -29   -32 

Overige baten en lasten 0   0   0   

Rentebaten   0   0   0 

Rentelasten   0   0   0 

Diversen   0   0   0 

Uitvoeringskosten 10   19   19   

              

Totale lasten 48   53   62   

              

Saldo 319   301   315   

              

Vermogenspositie             

Vermogen 1.916   2.216   2.531   
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7.6. Toeslagenfonds 

Het Toeslagenfonds verstrekt toeslagen op uitkeringen van de moederwetten WAO, WIA, WAZ, Wajong, WW, Ziektewet 

en IOW. Daarnaast worden de IOW-uitkeringen en tegemoetkomingen arbeidsongeschikten uit dit fonds betaald. Het 

fonds wordt volledig gefinancierd door een rijksbijdrage. 

 

Tabel 7.7. Financieel overzicht Toeslagenfonds 

Bedragen x € 1 miljoen 

  2020 2021 2022 

Baten             

Rijksbijdrage 802   781   799   

              

Totale baten 802   781   799   

              

Lasten             

Uitkeringslasten             

Toeslagen Toeslagenwet 393   378   383   

WAO   101   92   87 

WIA   153   163   180 

WAZ   3   3   3 

Wajong   34   28   28 

WW   67   56   47 

Ziektewet   31   33   33 

IOW   4   4   4 

Tegemoetkomingen 225   227   231   

WAO   57   52   48 

WIA   99   106   114 

WAZ   2   2   2 

Wajong   67   68   68 

IOW-uitkeringen 108   103   110   

Sociale lasten 72   69   72   

Zorgverzekeringswet premie   33   33   33 

Overige sociale lasten   40   36   39 

Overige baten en lasten -1   -1   -1   

Rentebaten   0   0   0 

Rentelasten   0   0   0 

Verhaal   0   0   0 

Boetes   -1   -1   -1 

Diversen   0   0   0 

Uitvoeringskosten 4   4   4   

              

Totale lasten 802   781   799   

              

Saldo 0   0   0   

 

In de meeste gevallen bepaalt de ontwikkeling van de uitkeringsjaren bij de moederwetten de financiële ontwikkeling 

van het Toeslagenfonds. Het totaalbedrag aan toeslagen daalt in 2021 met € 15 miljoen en stijgt in 2022 met 

€ 5 miljoen. De grootste stijging van jaar tot jaar zit bij de WIA, met achtereenvolgens € 10 miljoen en € 17 miljoen. De 

grootste afnamen zitten bij de WAO met € 9 miljoen en € 5 miljoen, en bij de WW met € 11 miljoen en € 9 miljoen. 

 

De tegemoetkomingen nemen toe met € 2 miljoen in 2021 en met € 4 miljoen in 2022. De IOW-uitkeringen dalen eerst 

met € 5 miljoen in 2021 en stijgen daarna met € 7 miljoen in 2022. De sociale lasten dalen in 2021 met € 3 miljoen en 

stijgen met € 3 miljoen in 2022. Dit komt vooral doordat het totaalbedrag aan toeslagen en IOW-uitkeringen eerst daalt 

in 2021 en daarna stijgt in 2022.  

 

In deze nota zijn de sociale lasten voor 2021 en 2022 beduidend lager dan in de Juninota. De belangrijkste redenen zijn 

dat de totaalbedragen aan toeslagen lager zijn en dat lagere percentages voor de sociale lasten zijn gehanteerd. 

 

De uitvoeringskosten voor de Toeslagenwet worden gedragen door de fondsen van de betreffende moederwetten. 

Alleen de uitvoeringskosten van de tegemoetkomingen en de IOW worden gefinancierd uit het Toeslagenfonds. 
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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-LAO Compensatieregeling transitievergoeding bij ontslag wegens langdurige arbeidsongeschiktheid 

CRTV-BE Compensatieregeling transitievergoeding bij ontslag wegens beëindiging van de werkzaamheden van 

de onderneming als gevolg van pensionering of overlijden van de werkgever 

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 IVA, WAO en WAZ) is de herleidingsfactor gelijk aan de gemiddelde mate 

van arbeidsongeschiktheid. In de WGA en Wajong 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. In de Wajong is de uitkeringshoogte onder meer afhankelijk van het 

wel of niet hebben van arbeidsvermogen en de eventuele inkomsten uit arbeid. In de WGA en Wajong is de 

herleidingsfactor daarom meer een financiële maat die de gemiddelde verhouding aangeeft tussen de werkelijk 

ontvangen uitkering en de meestvoorkomende uitkering. 

 

Niet-herleide uitkeringsjaren 

Het aantal jaren dat de uitkeringsgerechtigden aan arbeidsongeschiktheidsuitkeringen ontvangen, zonder te corrigeren 

voor de mate van arbeidsongeschiktheid. 

 

Herleide uitkeringsjaren 

Product van niet-herleide uitkeringsjaren en herleidingsfactoren. 

 

Indexering 

Het aanpassen van de hoogte van uitkeringen aan de loonontwikkeling. De aanpassing wordt vastgesteld door het 

ministerie van SZW op basis van ramingen van het CPB. 

 

Jonggehandicapte 

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

 

Kasbasis 

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

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

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

 

Lastendekkende premie 

Zie calculatiepremie. 

 

Loondoorbetalingsverplichtingen 

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

 

Moederwetten 

Wetten waarbij toeslagen voorkomen, dit zijn de Ziektewet, WW, 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. 

 

Premieplichtige loonsom 

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

Begrippenlijst 
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Re-integratietraject 

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

(betaalde) arbeid. 

 

Referentieminimumloon 

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

wordt mogelijk aangevuld met toeslag. 

 

Registratie-effect latere WW-beëindiging 

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

zogeheten inkomstenverrekening ingevoerd. 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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De financiële- en volumeontwikkelingen van de fondsen zijn onderhevig aan veranderende wet- en regelgeving. Van de 

wetswijzigingen die in deze bijlage worden besproken, worden de effecten meegenomen in de ramingen. 

 

Algemeen 

Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW) en afschaffen werktijdverkorting (Wtv) 

Op 6 april 2020 heeft het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid vanwege de coronacrisis de tijdelijke 

Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW) ingevoerd. De NOW is bedoeld om werkgevers die te maken 

hebben met acuut omzetverlies tegemoet te komen in hun loonkosten. Hierdoor kunnen werkgevers hun werknemers 

met een vast of een flexibel contract doorbetalen. Met de steun kan ontslag worden voorkomen en kunnen werkgevers 

menskracht, ervaring en kennis behouden voor hun onderneming. De NOW vervangt tijdelijk de werktijdverkorting. 

 

De NOW-regeling heeft een vervolg gekregen met nog steeds als doel het behouden van zo veel mogelijk banen. De 

NOW kent verschillende achtereenvolgende aanvraagperiodes met verschillende voorwaarden en plichten21. De NOW 1, 

de NOW 2 en de NOW 3.1 golden voor de periode maart–december 2020. De NOW 3.2, de NOW 3.3 en de NOW 4 

golden voor de periode januari–september 2021. De NOW 5 is er voor de periode novembe–december 2021. Inmiddels 

is de NOW verlengd tot eind maart 2022 (NOW 6). 

 

Wet koppeling met afwijkingsmogelijkheid (WKA) 

Het wettelijk minimumloon is gekoppeld aan de gewogen contractloonstijging. De uitkeringen zijn gekoppeld aan het 

wettelijk minimumloon. De indexering vindt plaats op 1 januari en 1 juli. De verhoging van het wettelijk minimumloon 

en de uitkeringen was 0,27% per 1 januari 2021 en 0,96% per 1 juli 2021. Voor 2022 wordt op basis van de MEV van 

het CPB een contractloonstijging verwacht van 1,41% per 1 januari en nog eens 1,08% per 1 juli. 

 

Verhoging AOW-leeftijd 

De uitkeringen van UWV lopen door tot maximaal de AOW-leeftijd. De AOW-leeftijd is met ingang van 2019 verhoogd 

tot 66 jaar en vier maanden. Voor 2020 en 2021 blijft de AOW-leeftijd op 66 jaar en vier maanden staan. Van 2022 tot 

en met 2024 zal de AOW-leeftijd geleidelijk oplopen tot 67 jaar. Tot en met 2027 stijgt de AOW-leeftijd niet verder en 

blijft dus op 67 jaar staan. 

 

Compensatieregeling transitievergoeding bij ontslag wegens langdurige arbeidsongeschiktheid 

Deze wettelijke regeling compenseert werkgevers sinds 1 april 2020 voor verstrekte transitievergoedingen aan 

werknemers van wie de dienstbetrekking is geëindigd na langdurige arbeidsongeschiktheid. Deze wet kent een 

terugwerkende kracht tot 1 juli 2015. 

 

Compensatieregeling transitievergoeding bij ontslag wegens beëindiging van de werkzaamheden van de 

onderneming als gevolg van pensionering of overlijden van de werkgever 

Wanneer een ondernemer met minder dan 25 werknemers het bedrijf moet beëindigen wegens ziekte of pensioen, of 

wanneer hij/zij overlijdt dan wordt veelal het personeel ontslagen. De werknemers hebben dan recht op een 

transitievergoeding. Dat kan een grote financiële last zijn voor de ondernemer of voor zijn nabestaanden. De 

compensatieregeling zorgt sinds 1 januari 2021 voor verlichting van deze lasten. 

 

Regeling vervroegd uittreden (RVU) 

Om mensen meer keuzemogelijkheden te bieden om eerder te kunnen stoppen met werken, is sinds 1 januari 2021 de 

bestaande pseudo-eindheffing op regelingen voor vervroegde uittreding (de RVU-heffing) tijdelijk versoepeld. Sectoren 

en ondernemingen krijgen hiermee tijdelijk de mogelijkheid om uittredingsregelingen te financieren waarmee 

werknemers drie jaar voor de AOW-leeftijd kunnen stoppen met werken. Daarnaast is afgesproken dat mensen meer 

fiscale ruimte krijgen om verlof op te sparen, mede om vervroegd uittreden mogelijk te maken. 

 

STAP 

STAP staat voor Stimulering Arbeidsmarktpositie. Werkenden en werkzoekenden kunnen, voor een sterkere positie op 

de arbeidsmarkt, vanaf 1 maart 2022 jaarlijks een STAP-budget van maximaal € 1.000 euro aanvragen voor scholing 

en ontwikkeling. Deze subsidie vervangt de fiscale aftrek van scholingskosten en wordt gefinancierd met een 

rijksbijdrage. 

 

                                                 
21  Zie ook onze website https://www.uwv.nl/werkgevers/overige-onderwerpen/now/index.aspx. 

Bijlage I Wet- en regelgeving 

https://www.uwv.nl/werkgevers/overige-onderwerpen/now/index.aspx
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Aanvullende crisisdienstverlening regionale mobiliteitsteams 

Op 26 maart 2021 is de Tijdelijke regeling aanvullende crisisdienstverlening COVID-19 van kracht geworden. Hieronder 

valt de inzet van mobiliteitsdienstverlening, aanvullende dienstverlening voor de doelgroep van de banenafspraak en 

scholing voor het praktijkleren in het mbo. Op basis van de regeling is er budget waarmee adviseurs van sociale 

partners, gemeenten en UWV vanuit regionale mobiliteitsteams  in alle 35 arbeidsmarktregio’s werkzoekenden naar 

werk gaan begeleiden. Kunnen zij deze begeleiding niet zelf bieden, dan bestaat de mogelijkheid om deze in te kopen 

bij private partijen. De inkoop van UWV binnen deze regeling wordt gefinancierd uit het AWf. 

 

Bijzonder uitstel van betaling belastingen vanwege coronacrisis 

Vanwege de coronacrisis hadden werkgevers in eerste instantie tot en met 30 september 2021 de mogelijkheid om 

bijzonder uitstel van betaling aan te vragen bij de Belastingdienst. Dit uitstel gold dan ook voor de afdracht van de 

premies werknemersverzekeringen. Deze regeling is verlengd tot 1 februari 2022. 

 

Ziekte en arbeidsongeschiktheid 

Wet invoering extra geboorteverlof (Wazo-WIEG) 

Sinds 1 juli 2020 hebben partners, op basis van de Wet invoering extra geboorteverlof (Wazo-WIEG), na de bevalling 

van hun vrouw recht op maximaal vijf weken extra verlof. Daarvoor wordt een uitkering verstrekt van 70% van het 

(maximum) dagloon. 

 

Wet betaald ouderschapsverlof (Wazo-Wbo) 

Op 2 augustus 2022 wordt het betaald ouderschapsverlof (Wazo-Wbo) ingevoerd. Het betaald ouderschapsverlof geldt 

voor beide ouders en is van toepassing op verzekerde werknemers en niet-verzekerde werknemers met een 

arbeidsovereenkomst (directeuren-grootaandeelhouder en werknemers die huishoudelijke arbeid verrichten). De duur 

van de uitkering is negen weken. De uitkering bedraagt 50% van het (maximum) dagloon voor verzekerde 

werknemers. Voor niet-verzekerde werknemers bedraagt de uitkeringshoogte 50% van het wettelijk minimumloon naar 

evenredigheid van de arbeidsduur. 

 

Vereenvoudiging Wajong  

In de Wet vereenvoudiging Wajong is de regelgeving voor jonggehandicapten met een Wajong-uitkering vereenvoudigd 

en samengevoegd; Wajongers worden meer gestimuleerd om mee te doen aan de samenleving en werken wordt voor 

hen (meer) lonend. Tevens kunnen jonggehandicapten altijd terugvallen op de Wajong en Wajongers behouden hun 

uitkering als zij onderwijs volgen. De studiemaatregelen uit de Wet vereenvoudiging Wajong zijn op 1 september 2020 

van kracht geworden. De overige maatregelen zijn op 1 januari 2021 ingegaan. 

 

Voorheen kregen mensen zolang ze studeerden geen Wajong 2015-uitkering. Met de nieuwe wet is de 

uitzonderingsgrond ‘studerend in de Wajong 2015’ geschrapt per 1 september 2020. Daarnaast is voor Wajongers in de 

Wajong 2010-regeling het uitkeringspercentage omhoog gegaan van 25% van het wettelijk minimumloon naar 70% of 

75% van het wettelijk minimumloon. De arbeidsongeschiktheidsuitkering in de oude Wajong en de 

inkomensondersteuning in de Wajong 2010 zijn vervangen door één geharmoniseerde regeling voor 

inkomensondersteuning van werkenden. Ook is de indeling in arbeidsongeschiktheidsklassen in de oude Wajong komen 

te vervallen. 

 

Daarnaast geldt het garantiebedrag voor Wajongers die tijdens de inwerkingtreding van de Wet vereenvoudiging 

Wajong een baan hadden. Om te voorkomen dat een Wajong-uitkering door de nieuwe regels omlaag gaat wordt de 

hoogte van de Wajong-uitkering met de regels van vóór 1 januari 2021 berekend. Dit is het minimumbedrag dat een 

Wajonger krijgt, oftewel het garantiebedrag. De hoogte van de Wajong-uitkering wordt ook berekend volgens de nieuwe 

regels. Maandelijks worden beide uitkeringsbedragen vergeleken en krijgt een Wajonger het hoogste bedrag. 

 

Tijdelijke verlenging termijn garantiebedrag Wajong 

Wajongers die in 2021 hun baan verloren krijgen langer de tijd om een nieuwe baan te vinden mét behoud van hun 

garantiebedrag. Sinds de invoering van de Wet vereenvoudiging Wajong per 1 januari 2021 geldt namelijk dat het 

garantiebedrag na verlies van baan twaalf maanden geldig blijft. Als een Wajonger na die twaalf maanden geen nieuwe 

baan heeft gevonden, dan kan geen aanspraak meer worden gemaakt op het garantiebedrag. Alle Wajongers die hun 

baan in 2021 verloren krijgen tot 1 januari 2023 de kans om een nieuwe baan te vinden mét behoud van het 

garantiebedrag. Na 1 januari 2023 geldt weer de termijn van twaalf maanden. 

 

Aof-premiedifferentiatie 

Sinds 1 januari 2022 is de Aof-premie gedifferentieerd naar grootte van de werkgever. Zo zal voor kleine werkgevers 

een lager premiepercentage gelden dan voor overige werkgevers. 

 

Verlaging AWf-premie 2021 

In 2021 besloot het kabinet om in plaats van de Baangerelateerde investeringskorting (BIK) de werkgeverslasten te 

verlagen. Hierbij werden 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 golden voor de rest 

van het jaar 2021. Het premiepercentage van de lage premie, over het loon van werknemers met een vast contract, 

werd verlaagd van 2,7% naar 0,34%, en het premiepercentage over het loon van andere werknemers (hoge premie) 
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werd verlaagd van 7,7% naar 5,34%. Voor beide premies gold dus een daling van 2,36 procentpunt. Voor de 

uitkeringen was een AWf-percentage van 0,34% gaan gelden per 1 augustus 2021. 
 

Werkloosheidsfondsen 

Wet arbeidsmarkt in balans (Wab) 

Met ingang van 1 januari 2020 is de Wet arbeidsmarkt in balans (Wab) in werking getreden. Met deze wet zijn de 

sectorfondsen en de sectorfondspremies afgeschaft. In plaats van de sectorale differentiatie in de sectorfondspremie is 

er voor de AWf-premie nu een differentiatie naar de aard van het contract: een lage AWf-premie voor vaste contracten 

en een hoge AWf-premie voor flexibele contracten. UWV speelt geen rol meer in de vaststelling van deze nieuwe WW-

premies. De WW-lasten komen vanaf de eerste WW-dag ten laste van het AWf, de WGA-lasten in de sectorfondsen en 

het Ufo komen ten laste van het Aof. De Ziektewet-lasten in de sectorfondsen en de Ziektewet-staartlasten in het Ufo 

komen ten laste van de Whk. Voor de presentatie van de lasten naar fonds betekent dit een trendbreuk voor 2020 

binnen het AWf, Aof en de Whk. 

 

Regeling onwerkbaar weer 

Met ingang van 1 januari 2020 is de regeling onwerkbaar weer in werking getreden. Indien een werkgever is vrijgesteld 

van de verplichting tot loondoorbetaling wegens buitengewone natuurlijke omstandigheden, kan de werknemer recht op 

een WW-uitkering krijgen op grond van werkloosheid wegens buitengewone natuurlijke omstandigheden. In de regeling 

staat welke voorwaarden hieraan zijn verbonden. Met deze regeling wordt een uniforme wachttijd voor alle werkgevers 

geregeld. 
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Tabel II.1. Herleide uitkeringsjaren naar wet 

Uitkeringsjaren x 1.000 

  2020 2021 2022 

IVA 138,7   149,4   159,7   

Aof   138,7   149,4   159,7 

WGA 162,2   171,7   184,7   

Aof   86,9   91,1   97,7 

Whk   60,8   65,4   71,8 

Eigenrisicodragers   14,6 0,0 15,2 0,0 15,2 

Wajong 188,5   195,4   197,3   

Afj   188,5   195,4   197,3 

WAO 185,5   168,9   156,8   

Aof   185,5   168,9   156,8 

WAZ 6,8   5,8   5,2   

Aof   6,8   5,8   5,2 

WW-ontslagwerkloosheid 221,0   195,9   160,2   

AWf   211,1   187,9   152,1 

Ufo   9,9   8,0   8,1 

IOW 8,5   8,0   8,4   

Tf   8,5   8,0   8,4 

Ziektewet-zwangerschap 21,9   23,5   23,5   

Aof   21,9   23,5   23,5 

Ziektewet-zieke WW'ers 31,7   33,1   31,8   

AWf   30,8   32,3   31,0 

Ufo   0,9   0,8   0,8 

Ziektewet-flex 37,8   34,5   32,9   

Whk   37,8   34,5   32,9 

Ziektewet-no-risk 13,8   13,8   13,8   

Aof   13,8   13,8   13,8 

Ziektewet-overig 1,5   1,3   1,3   

Aof   1,5   1,3   1,3 

Wazo-werknemers 39,8   42,9   42,2   

Aof   39,8   42,9   42,2 

Wazo-WIEG 1,9   6,8   6,8   

Aof   1,9   6,8   6,8 

Wazo-Wbo -   -   7,5   

Aof   -   -   7,5 

Wazo-ZEZ 3,8   4,0   4,0   

Aof   3,8   4,0   4,0 

Toeslagenwet 114,0   109,3   107,6   

Tf   114,0   109,3   107,6 

 

 
  

Bijlage II Overzicht wet-fonds 
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Tabel II.2. Herleide uitkeringsjaren naar fonds 

Uitkeringsjaren x 1.000 

  2020 2021 2022 

Aof 500,7   507,5   518,6   

IVA   138,7   149,4   159,7 

WGA   86,9   91,1   97,7 

WAO   185,5   168,9   156,8 

WAZ   6,8   5,8   5,2 

Ziektewet-zwangerschap   21,9   23,5   23,5 

Ziektewet-no-risk   13,8   13,8   13,8 

Ziektewet-overig   1,5   1,3   1,3 

Wazo-werknemers   39,8   42,9   42,2 

Wazo-WIEG   1,9   6,8   6,8 

Wazo-Wbo   -   -   7,5 

Wazo-ZEZ   3,8   4,0   4,0 

Whk 98,6   99,9   104,7   

WGA   60,8   65,4   71,8 

Ziektewet-flex   37,8   34,5   32,9 

Afj 188,5   195,4   197,3   

Wajong   188,5   195,4   197,3 

AWf 241,9   220,2   183,1   

WW-ontslagwerkloosheid   211,1   187,9   152,1 

Ziektewet-zieke WW'ers   30,8   32,3   31,0 

Ufo 10,8   8,8   8,9   

WW-Ontslagwerkloosheid   9,9   8,0   8,1 

Ziektewet-Zieke WW'ers   0,9   0,8   0,8 

Tf 122,5   117,3   116,0   

Toeslagenwet   114,0   109,3   107,6 

IOW   8,5   8,0   8,4 

Eigenrisicodragers WGA 14,6   15,2   15,2   
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Tabel II.3. Uitkeringsbedragen naar wet 

Bedragen x € 1 miljoen 

  2020 2021 2022 

IVA 3.197   3.492   3.842   

Aof   3.158   3.450   3.797 

Tf (Tegemoetkomingen)   38   41   45 

WGA 3.446   3.686   4.075   

Aof   1.884   2.007   2.217 

Whk   1.166   1.257   1.421 

Eigenrisicodragers   336   358   369 

Tf (Tegemoetkomingen)   60   64   69 

Wajong 3.117   3.277   3.386   

Afj   3.050   3.209   3.319 

Tf (Tegemoetkomingen)   67   68   68 

WAO 3.679   3.377   3.220   

Aof   3.622   3.325   3.171 

Tf (Tegemoetkomingen)   57   52   48 

WAZ 102   90   82   

Aof   100   88   80 

Tf (Tegemoetkomingen)   2   2   2 

WW-ontslagwerkloosheid 4.186   3.783   3.169   

AWf   3.949   3.585   2.964 

Ufo   237   199   206 

WW-overige werkloosheid 16   23   23   

AWf   16   23   23 

WW-verhaal over uitkeringen -227   -191   -197   

Ufo   -227   -191   -197 

TOFA 19   -   -   

AWf   19   -   - 

IOW 106   103   110   

Tf   106   103   110 

Ziektewet-zwangerschap 486   532   546   

Aof   486   532   546 

Ziektewet-zieke WW'ers 591   618   608   

AWf   570   598   588 

Ufo   21   20   19 

Ziektewet-flex 625   579   565   

Whk   625   579   565 

Ziektewet-no-risk 207   212   217   

Aof   207   212   217 

Ziektewet-overig 40   35   36   

Aof   40   35   36 

Wazo-werknemers 1.207   1.358   1.371   

Aof   1.207   1.358   1.371 

Wazo-WIEG 56   208   213   

Aof   56   208   213 

Wazo-Wbo -   -   135   

Aof   -   -   135 

Wazo-ZEZ 74   81   83   

Aof   74   81   83 

Toeslagenwet 386   374   378   

Tf   386   374   378 

              

Totaal Kas 21.312   21.635   21.860   

              

Mutaties verplichtingen en voorzieningen 274   -24   193   

WIA   54   34   37 

Wajong   4   11   11 

WAO   -9   -15   -14 

WAZ   0   -1   -1 

WW   184   -74   117 

IOW   2   0   0 

Ziektewet   14   13   6 

Wazo   17   2   32 

Toeslagenwet   7   5   5 

              

Totaal Transactie 21.586   21.611   22.053   
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Tabel II.4. Uitkeringsbedragen naar fonds 

Bedragen x € 1 miljoen 

  2020 2021 2022 

Aof 10.834   11.295   11.866   

IVA   3.158   3.450   3.797 

WGA   1.884   2.007   2.217 

WAO   3.622   3.325   3.171 

WAZ   100   88   80 

Ziektewet-zwangerschap   486   532   546 

Ziektewet-no-risk   207   212   217 

Ziektewet-overig   40   35   36 

Wazo-werknemers   1.207   1.358   1.371 

Wazo-WIEG   56   208   213 

Wazo-Wbo   0   0   135 

Wazo-ZEZ   74   81   83 

Whk 1.791   1.836   1.985   

WGA   1.166   1.257   1.421 

Ziektewet-flex   625   579   565 

Afj 3.050   3.209   3.319   

Wajong   3.050   3.209   3.319 

AWf 4.554   4.206   3.575   

WW-ontslagwerkloosheid   3.949   3.585   2.964 

WW-overige werkloosheid   16   23   23 

TOFA   19   -   - 

Ziektewet-zieke WW'ers   570   598   588 

Ufo 30   28   28   

WW-ontslagwerkloosheid   237   199   206 

WW-verhaal over uitkeringen   -227   -191   -197 

Ziektewet-zieke WW'ers   21   20   19 

Tf 718   704   719   

Toeslagenwet   386   374   378 

Tegemoetkomingen   225   227   231 

IOW   106   103   110 

Eigenrisicodragers WGA 336   358   369   

              

Totaal Kas 21.312   21.635   21.860   

              

Mutaties verplichtingen en voorzieningen 274   -24   193   

Aof   60,4   23   55 

Whk   18   6   6 

Afj   4   11   11 

AWf   186   -66   112 

Ufo   -3   -3   5 

Tf   9   5   5 

              

Totaal Transactie 21.586   21.611   22.053   
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Tabel III.1. Overzicht programmakosten re-integratie 2020 

Bedragen x € 1 miljoen 

  Afj Aof Whk AWf Totaal 

Voorzieningen           

Onderwijs 21       21 

Werk 44 27 0   72 

Leef 9       9 

Subsidie aan instellingen 13       13 

Inkoop arbeidsbemiddeling AG 24 12 27 25 88 

Ziektewet-arbo-interventies   0 1 1 2 

Scholingsbudget       10 10 

Scholingsvoucher       -1 -1 

Scholingsexperiment WGA           

Aanvullende crisisdienstverlening COVID-19 0 0 0 0 0 

Programmakosten overig   0     0 

            

Totaal 111 40 28 35 214 

 

 

Tabel III.2. Overzicht programmakosten re-integratie 2021 

Bedragen x € 1 miljoen 

  Afj Aof Whk AWf Totaal 

Voorzieningen           

Onderwijs 23       23 

Werk 44 28 0   73 

Leef 10       10 

Subsidie aan instellingen 13       13 

Inkoop arbeidsbemiddeling AG 24 12 29 29 94 

Ziektewet-arbo-interventies   0 1 1 3 

Scholingsbudget       19 19 

Scholingsvoucher       0 0 

Scholingsexperiment WGA   0     0 

Aanvullende crisisdienstverlening COVID-19 0 0 0 1 1 

Programmakosten overig   0     0 

            

Totaal 115 41 30 50 236 

 

 
  

Bijlage III Re-integratie 
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Tabel III.3. Overzicht programmakosten re-integratie 2022 

Bedragen x € 1 miljoen 

  Afj Aof Whk AWf Totaal 

Voorzieningen           

Onderwijs 24       24 

Werk 44 49 0   92 

Leef 12       12 

Subsidie aan instellingen 14       14 

Inkoop arbeidsbemiddeling AG 26 13 30 31 100 

Ziektewet-arbo-interventies   0 1 1 3 

Scholingsbudget       0 0 

Scholingsvoucher       0 0 

Scholingsexperiment WGA   1     1 

Aanvullende crisisdienstverlening COVID-19 0 0 0 36 36 

Programmakosten overig   1     1 

            

Totaal 119 63 31 69 282 
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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 Kaderwet SZW-

subsidies (KSS). In de overige baten en lasten is € 6.592 miljoen opgenomen. Dit bedrag bestaat geheel uit NOW 3.2, 

NOW 3.3, NOW 4 en NOW 5, gesaldeerd als gevolg van vaststellingen met negatieve bedragen voor de NOW 1, NOW 2 

en NOW 3.1. De cijfers voor de diverse correcties ad minus € 2.789 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 € 191 miljoen) en de correctie transactiebasis naar kasbasis faillissementsvorderingen 

(minus € 30 miljoen). 

 

De hoge mutatie verplichtingen van € 518 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 II.4 (Bijlage II) staat een verdere uitsplitsing van het bedrag Wazo van € 1.565 miljoen (kolom 8) in Wazo-

werknemers (€ 1.358 miljoen), Wazo-WIEG (€ 208 miljoen), 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 V.1. Aansluitingstabel 2021 

Bedragen x € 1 miljoen 

  UWV-cijfers Vertaalslag SZW-cijfers 

Januarinota 2022 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

WAO 3.362 565 2 -3 -566 - 16 3.376 0 

WIA-IVA 3.511 583 -27 - -583 - -19 3.465 0 

WIA-WGA 3.343 572 41 -57 -576 0 -10 3.312 - 

WAZ 89 6 0 0 -6 - 1 90 0 

Wajong 3.288 225 58 -82 - - -8 3.481 24 

Wazo 1.568 290 0 - -290 - -2 1.565 - 

Wazo-ZEZ 81 6 - - - 4 - 90 - 

Re-integratie WAO/WIA/WAZ/ZW - - - 102 - - - 102 - 

Re-integratie Wajong - - - 82 - - - 82 5 

Toeslagenwet 378 62 -1 - - - 0 440 21 

IOW 103 7 0 - - 4 0 114 - 

WW 3.542 630 10 -11 -413 - 140 3.897 - 

Ziektewet 1.989 348 20 -30 -353 - -8 1.965 - 

Scholingsbudget WW - - - 19 - 1 - 20 - 

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

Compensatieregeling transitievergoeding - - 313 - - - 407 720 - 

KSS (NOW) - - 6.592 - - 1.828 0 6.921 983 

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

KSS (overig) - - 19 -19 - - - 1 - 

Totaal 21.253 3.294 7.026 0 -2.789 1.838 518 29.639 1.033 

 

Toelichting kolomnummers 

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

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

(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 IV Aansluitingstabel 
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Jaarlijks brengt UWV vijf financiële publicaties uit over de premies en de fondsen. Het betreft drie algemene publicaties: 
de Januarinota, de Juninota en de Bijstellingennota. Hierin worden de ontwikkelingen van de lasten en de baten van de 
door UWV uitgevoerde wetten beschreven. De uiterlijke publicatiedata zijn 1 februari, 1 juli en 15 oktober1. 

 

Daarnaast verschijnen twee specifieke publicaties: de nota Gedifferentieerde premies WGA en Ziektewet, en de nota 
Premievaststelling vrijwillige verzekeringen. De uiterlijke publicatiedata van deze nota’s zijn 1 september en 1 december. 

 

  

Nota Gedifferentieerde premies WGA en Ziektewet 

In de nota Gedifferentieerde premies WGA en Ziektewet worden de bouwstenen beschreven waarmee de 
gedifferentieerde premies voor de WGA-vast, WGA-flex en Ziektewet-flex per werkgever worden berekend. Hiervoor 
hebben wij werkgevergegevens, statistische en financiële data nodig die vanaf 1 juli beschikbaar zijn. 

 

Bijlage V Financiële publicaties UWV 
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De nota wordt samen met het Besluit gedifferentieerde premie Werkhervattingskas 2022 medio augustus aangeboden aan 
de raad van bestuur van UWV. Publicatie van het besluit met de vastgestelde premies volgt op 1 september in de 
Staatscourant. Vanaf die datum is de nota beschikbaar op de website van UWV. 

 

UWV berekent conform het besluit per werkgever de premie voor het nieuwe premiejaar. Deze percentages worden aan 
het eind van het jaar voorafgaand aan het premiejaar geleverd aan de Belastingdienst. Deze stuurt vervolgens aan alle 
werkgevers een beschikking van deze premies. 

 

Vrijwillige verzekering 

Zelfstandigen hebben de mogelijkheid om zich bij UWV vrijwillig te verzekeren voor de Ziektewet, WW, WAO en WIA of 
een combinatie hiervan. Het gaat hier om niet-verplicht verzekerde zelfstandigen en personen die tijdelijk niet werken, 
ontwikkelingswerkers en huishoudelijke hulpen. UWV stelt jaarlijks de premies voor de vrijwillige verzekeringen vast. 

 

In de Wet financiering sociale verzekeringen (Wfsv) is opgenomen dat voor de WW, WAO en WIA geldt dat de premie niet 
hoger dan het door het ministerie van SZW landelijk vastgestelde wettelijke premiepercentage mag zijn. De Ziektewet 
kent geen landelijk vastgesteld wettelijk percentage en kan daarom alleen op kostendekkend niveau vastgesteld worden. 
De premievaststelling vrijwillige verzekeringen is daarom afhankelijk van de tijdslijn van de vaststelling van de landelijke 
wettelijke premiepercentages door het ministerie van SZW. De premies voor de Ziektewet, WW, WAO en WIA kunnen pas 
daarna in de premienota Vrijwillige Verzekeringen worden gepubliceerd. De publicatie van deze nota vindt op 1 december 
plaats. 

 

1    Indien de datum in het weekend valt, wordt de nota de maandag volgend op dat weekend gepubliceerd. 
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