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Besluit van 10 juli 2014 tot intrekking van het 
Besluit van 17 juli 2013 tot vaststelling van het 
tijdstip van inwerkingtreding van enkele 
bepalingen van de Wet vereenvoudiging 
regelingen UWV alsmede een bepaling van de 
Verzamelwet SZW 2013 (Stb. 332) 

 
Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, 

Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz. 

Op de voordracht van Onze Minister van Sociale Zaken en Werkgele-
genheid van 7 juli 2014, nr. 2014-0000097314; 

Gelet op artikel IX van de Wet vereenvoudiging regelingen UWV en 
artikel XXIX van de Verzamelwet SZW 2013; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 

Enig artikel 

Het Besluit van 17 juli 2013 tot vaststelling van het tijdstip van inwer-
kingtreding van enkele bepalingen van de Wet vereenvoudiging 
regelingen UWV alsmede een bepaling van de Verzamelwet SZW 2013 
(Stb. 332) wordt ingetrokken. 

Onze Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid is belast met de 
uitvoering van dit besluit dat met de daarbij behorende nota van 
toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst. 

Wassenaar, 10 juli 2014 
Willem-Alexander 

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, 
L.F. Asscher 

Uitgegeven de achttiende juli 2014 

De Minister van Veiligheid en Justitie, 
I.W. Opstelten 
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NOTA VAN TOELICHTING  

Het Besluit van 17 juli 2013 tot vaststelling van het tijdstip van inwer-
kingtreding van enkele bepalingen van de Wet vereenvoudiging 
regelingen UWV alsmede een bepaling van de Verzamelwet SZW 2013 
(Stb. 332) wordt ingetrokken. 

Door het vervallen van het Besluit van 17 juli 2013 tot vaststelling van 
het tijdstip van inwerkingtreding van enkele bepalingen van de Wet 
vereenvoudiging regelingen UWV alsmede een bepaling van de Verza-
melwet SZW 2013 (Stb. 332) ontbreekt de grondslag voor de Regeling van 
de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 12 juli 2013, nr. 
2013-0000094121 (Stcrt. 20486), tot vaststelling van een regeling voor 
werktijdverkorting en het recht op WW-uitkering bij langdurige perioden 
van winters weer en bij (andere) buitengewone omstandigheden 
(Regeling calamiteiten WW). Deze regeling wordt eveneens ingetrokken. 

De intrekking van de Regeling calamiteiten WW en het Besluit van 
17 juli 2013 tot vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van 
enkele bepalingen van de Wet vereenvoudiging regelingen UWV alsmede 
een bepaling van de Verzamelwet SZW 2013 (Stb. 332) vindt zijn oorzaak 
in de versnelde invoering van enkele onderdelen van de wet werk en 
zekerheid, zoals is afgesproken in het begrotingsakkoord 2014, vergt veel 
van de uitvoering door het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen 
(UWV). In een uitvoeringstoets op de afspraken uit het begrotingsakkoord 
heeft het UWV laten weten dat de afspraken uit het begrotingsakkoord 
grotendeels gerealiseerd kunnen worden. Wel is het nodig om andere 
trajecten te temporiseren vanwege de maximaal beschikbare 
ICT-releasecapaciteit en menskracht bij het UWV. Deze temporisering 
heeft onder andere betrekking op de Regeling calamiteiten WW waardoor 
de invoeringsdatum van een nieuw op te stellen regeling wordt 
verschoven naar 1 april 2016. Tot die tijd blijven de huidige regels van 
kracht, zijnde de zogenoemde onwerkbaar weerregeling in artikel 18 van 
de Werkloosheidswet en de zogenoemde werktijdverkortingregeling 
(WTV-regeling) op grond van artikel 8 van het Buitengewoon Besluit 
Arbeidsverhoudingen 1945. 

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, 
L.F. Asscher

Staatsblad 2014 276 2


	Besluit van 10 juli 2014 tot intrekking van het Besluit van 17 juli 2013 tot vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van enkele bepalingen van de Wet vereenvoudiging regelingen UWV alsmede een bepaling van de Verzamelwet SZW 2013 (Stb. 332)
	Enig artikel 
	NOTA VAN TOELICHTING 

