WGA-instroom
grote werkgevers
in 2019
Instroomcijfers WGA 2019

Hoe vergelijk ik mijn WGAinstroomcijfer?
In deze digitale brochure vindt u de cijfers van 2019 voor de landelijke
instroom in de regeling Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten
(WGA). Het gaat om de cijfers van werkgevers die in 2017 minimaal 250
werknemers in dienst hadden. Bij de instroom gaat het om werknemers die
in 2017 ziek werden en in 2019 een WGA-uitkering kregen..
Met de WGA-instroomcijfers per werkgever op uwv.nl/instroomcijfers kunt u
de instroom van uw organisatie vergelijken met die in uw sector, met andere
sectoren en met het landelijk gemiddelde.

De ontwikkeling van het WGA-instroomcijfer per sector in 2019
In tabel 1 ziet u de WGA-instroomcijfers per sector voor het jaar 2019.
Hiermee kunt u uw eigen cijfer vergelijken met het instroomcijfer in uw
sector en met andere sectoren.
Tabel 1. WGA-instroomcijfer 2019 per sector1
Sector

Instroomcijfer 2019

01 Agrarisch bedrijf

0,18

02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32

0,42
0,27
0,33
0,25
0,17
0,27
0,19
0,33
0,29
0,25
0,27
0,29
0,52
0,19
0,37
0,21
0,63
0,16
0,30
0,36
0,25
0,54
0,22
0,26
0,27
0,30
0,48
0,39
0,27
0,29
0,37

Tabakverwerkende industrie
Bouwbedrijf
Baggerbedrijf
Hout- en emballage-industrie, houtwaren- en borstelindustrie
Timmerindustrie
Meubel- en orgelbouwindustrie
Groothandel hout, zagerijen, schaverijen, houtbereidende industrie
Grafische industrie
Metaalindustrie
Elektrotechnische industrie
Metaal- en technische bedrijfstakken
Bakkerijen
Suikerverwerkende industrie
Slagersbedrijven
Slagers overig
Detailhandel
Reiniging
Grootwinkelbedrijf
Havenbedrijven
Havenclassificeerders
Binnenscheepvaart
Visserij
Koopvaardij
Vervoer KLM
Vervoer NS
Vervoer posterijen
Taxi- en ambulancevervoer
Openbaar vervoer
Besloten busvervoer
Overig personenvervoer te land en in de lucht
Overig goederenvervoer te land en in de lucht
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33
34
35
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69

0,15
0,47
0,34
0,23
0,26
0,28
0,23
0,27
0,19
0,20
0,27
0,26
0,29
0,48
0,33
0,32
0,30
0,42
0,41
0,18
0,31
0,39
0,36
0,51
0,23
0,49
0,28
0,31
0,16
0,24
0,25
0,25
0,48
0,23
0,31
0,28

De cijfers zijn afgerond op 2 cijfers achter de komma. Het WGA-instroomcijfer per sector is gebaseerd op het gemiddelde
van alle werkgevers in de sector.
Het landelijk gemiddelde is het gemiddelde van alle werkgevers, niet alleen van de grote werkgevers.
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Horeca algemeen
Horeca catering
Gezondheid, geestelijke en maatschappelijke belangen
Banken
Verzekeringswezen en ziekenfondsen
Uitgeverij
Groothandel I
Groothandel II
Zakelijke dienstverlening I
Zakelijke dienstverlening II
Zakelijke dienstverlening III
Zuivelindustrie
Textielindustrie
Steen-, cement-, glas- en keramische industrie
Chemische industrie
Voedingsindustrie
Algemene industrie
Uitzendbedrijven
Bewakingsondernemingen
Culturele instellingen
Overige takken van bedrijf en beroep
Schildersbedrijf
Stukadoorsbedrijf
Dakdekkersbedrijf
Mortelbedrijf
Steenhouwersbedrijf
Overheid: onderwijs en wetenschappen
Overheid: rijk, politie en rechterlijke macht
Overheid: defensie
Overheid: provincies, gemeenten en waterschappen
Overheid: openbare nutsbedrijven
Overheid: overige instellingen
Werk en (re-)integratie
Railbouw
Telecommunicatie
Totaal landelijk 2
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Verschillende groepen arbeidsongeschikten
In tabel 2 ziet u in afgeronde cijfers de instroom in de regelingen WGA en IVA.
De instroom is daarna opgesplitst in verschillende groepen:
•	In 2019 zijn in totaal 45.800 arbeidsongeschikten ingestroomd in de WIA
(WGA en IVA).
• Van deze instroom in de WIA hebben 34.100 personen een WGA-uitkering
gekregen, waarvan er 21.000 rechtstreeks kunnen worden toegerekend aan
werkgevers.

Niet toegerekend aan werkgevers
Bij de berekening van de WGA-instroomcijfers zijn 13.100 WGA-toekenningen
in 2019 niet toegerekend aan werkgevers. Dat zijn de toekenningen aan
personen die niet tot vast of flexibel personeel worden gerekend, of die op
een andere wijze onder de Ziektewet vallen. Niet toegerekend aan
werkgevers zijn onder andere de WGA-uitkeringen van:
• zieke werklozen;
•	werknemers die ziek zijn wegens zwangerschap of bevalling;
• werknemers die ziek zijn als gevolg van orgaandonatie;
• werknemers die onder de no-riskpolis vallen.
Tot slot zijn er naast de 34.100 WGA-uitkeringen in 2019 nog 11.700 nieuwe
IVA-uitkeringen toegekend aan personen die volledig en duurzaam
arbeidsongeschikt zijn.

Tabel 2

Instroom 2019 (x 1.000 personen)1

WIA

1

WIA-instroom

45,8

IVA-instroom
WGA-instroom
Totale WIA-instroom

11,7
34,1
45,8

WGA-instroom:
- toegerekend aan werkgevers
- niet toegerekend aan werkgevers

21,0
13,1

Totale WGA-instroom

34,1

Deze cijfers zijn afgerond op honderdtallen
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Instroomcijfers grote werkgevers
U kunt op uwv.nl ook de WGA-instroomcijfers in 2019 per werkgever vinden.
Het gaat in die lijst alleen om de instroompercentages van werkgevers die in
2017 gemiddeld 250 of meer werknemers in dienst hadden. We noemen dus
niet het exacte aantal instromers of werknemers. U vindt in het overzicht ook
de cijfers van voorgaande jaren over de WGA-instroom.
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Begrippen WGA-instroom 2019
WAO
WIA
WGA
IVA 		

-

Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering
Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen
Regeling werkhervatting gedeeltelijk arbeidsgeschikten
Regeling inkomensvoorziening volledig arbeidsongeschikten

Flexwerkers/flexibel personeel
Personeel met een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd (ook wel
genoemd: een tijdelijk contract of tijdelijk dienstverband) en uitzendkrachten
met een uitzendbeding.

Samenstelling werknemersbestand
Bij het WGA-instroomcijfer per werkgever kijken we niet naar het geslacht of
de leeftijd van de werknemer, of het aantal uren dat hij werkt. We kijken ook
niet naar de oorzaak en de mate van arbeidsongeschiktheid.

Vangnetgroepen Ziektewet
Als een werknemer ziek wordt, betaalt zijn werkgever meestal zijn loon door.
Maar voor sommige werknemers geldt de Ziektewet als ‘vangnet’. Dit zijn
bijvoorbeeld: werknemers die ziek zijn wegens zwangerschap of bevalling,
werknemers bij wie het contract afloopt tijdens hun ziekte, zieke werklozen
en uitzendkrachten met een uitzendbeding.

Vast personeel
Personeel met een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (ook wel
genoemd: een vast contract of vast dienstverband).
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Werkgever
Als wordt gesproken over ‘de werkgever’, dan bedoelen we de werkgever
zoals deze is ingeschreven bij de Belastingdienst. De Belastingdienst kent
de werkgever een loonheffingennummer toe. Het kan voorkomen dat een
organisatie uit meerdere werkgevers bestaat. Als deze werkgevers bij elkaar
horen op basis van sector en het RSIN/fiscaal nummer (de eerste 9 posities
van het loonheffingennummer), dan worden de dienstverbanden en de
instromers in de WGA voor al deze werkgevers bij elkaar opgeteld.
Het instroomcijfer heeft dan betrekking op al deze werkgevers samen.
Voor werkgevers met meerdere loonheffingennummers waarbij de eerste
9 posities identiek zijn, maar de loonheffingnummers in verschillende
sectoren geregistreerd zijn, wordt per sector een cijfer berekend. Daarvan
worden alleen de werkgevers gepubliceerd met ten minste 250 werknemers
in 2017.

Werknemers in 2017
UWV publiceert de WGA-instroomcijfers 2019 van werkgevers die in 2017
gemiddeld 250 of meer werknemers in dienst hadden. We kijken terug naar
2017, want werknemers die in 2019 instromen in de WGA zijn in 2017 ziek
geworden. Het aantal werknemers is sinds 2006 gebaseerd op de gegevens
die werkgevers hebben doorgegeven aan de Belastingdienst.

WGA-instroom en -instroomcijfer sector
Dit zijn de WGA-instroomcijfers per sector. In tabel 1 staat alleen de
WGA-instroom die rechtstreeks voor rekening komt van de werkgevers.

WGA-instroom in 2019
Dit is het aantal werknemers dat in 2019 voor het eerst recht kreeg op een
WGA-uitkering (peildatum januari 2020).

WGA-instroomcijfer in 2019
De WGA-instroom in 2019 wordt uitgedrukt in een cijfer. We hebben gekeken
naar het gemiddeld aantal werknemers in 2017 dat in 2019 is ingestroomd in
de WGA.
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uwv.nl
werk.nl

Wilt u meer weten?

Deze brochure geeft algemene informatie. Heeft u na het lezen
nog vragen? Kijk dan op uwv.nl/wga. U kunt ook contact opnemen
met UWV Telefoon Werkgevers via 088 – 898 92 95 (lokaal tarief belkosten zijn afhankelijk van uw telefoonaanbieder). Wij zijn
bereikbaar op werkdagen van 8.00 uur tot 17.00 uur.
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