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Bijlage - Samenvatting knelpunten en reacties op knelpuntenbrieven UWV en SVB, bij Stand van de uitvoering sociale zekerheid juli 2021 

 

Deze bijlage bevat alle knelpunten uit de knelpuntenbrieven van UWV en SVB inclusief de samenvatting van de reacties gegeven door de minister van 

SZW. De knelpuntenbrieven zijn separaat toegevoegd aan de Stand van de uitvoering juli 2021, deze brieven bevatten ook een verdere toelichting op het 

knelpunt. In de Stand van de uitvoering zijn de volledige reacties vanuit het ministerie van SZW op de knelpunten opgenomen.  

 

Zbo Indeling knelpunten in 

knelpuntenbrieven 

Knelpunten in knelpuntenbrieven Samenvatting reactie van de minister van SZW 

UWV  

Wetgeving die 
dusdanig complex is 
dat deze leidt tot 
onbegrijpelijkheid en 

onvermogen bij 
burgers of bedrijven 
en tot fouten in de 
uitvoering 

 

1. Complexiteit Werkloosheidwet 

(WW) 

Onder andere de voorbeelden die UWV in de knelpuntenbrief noemt, zijn 

aanleiding om de mogelijkheden van vereenvoudiging van de WW te 

onderzoeken en dit onderzoek breder te trekken dan de concrete 

voorbeelden die UWV in de brief noemt.  

 

Daarnaast beschrijft UWV de situatie bij een WW-beoordeling waar de 

wettelijk verplichte controle op arbeidsrechtelijke aspecten arbeidsintensief 

is. Ik ondersteun de inzet van steekproefsgewijze controles waar dat 

vanuit rechtmatigheidsoptiek verantwoord is. Over de intensiteit van de 

controles en de inrichting van deze steekproefsgewijze controles bij de 

onderwerpen opzegtermijn en de ketenbepaling ga ik in gesprek met UWV.  

 

De volledige reactie is te vinden op pagina 29/30 in de Stand van de 

uitvoering. 

 

2. Complexiteit 

arbeidsongeschiktheidswetgeving 

(WIA) – duurzaamheidscriteria 

Zoals UWV aangeeft, bestaat er een mismatch tussen vraag naar en 

aanbod van sociaal-medische dienstverlening. Voor deze problematiek 

heeft mijn ministerie met onder andere UWV en de Nederlandse Vereniging 

voor Verzekeringsgeneeskunde (NVVG) een aantal oplossingsrichtingen 

ontwikkeld. Ook aanpassingen in de criteria voor en de kenmerken van de 

IVA zijn hier onderdeel van. Omdat wijzigingen forse implicaties met zich 

mee kunnen brengen voor uitkeringsgerechtigden en werkgevers ga ik 

hierover eerst met onder andere sociale partners in gesprek. Ik zie dit 

traject als invulling van de fundamentele discussie over de toekomst van 

de IVA in relatie tot de WGA waar UWV om vraagt. Een uiteindelijke 

beslissing hierover is aan een volgend kabinet. 
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De volledige reactie is te vinden op pagina 24 in de Stand van de 

uitvoering. 

 

Wetgeving die bij de 
uitvoering van onze 
dienstverlening de 
bedoeling niet 
ondersteunt  

 

3. Dienstverlening UWV aan 

volledig en duurzaam 

Arbeidsongeschikten (Wajong 

DGA en WIA/IVA), WW 

Ik ben met UWV in gesprek of en op welke wijze activerende 

dienstverlening een zinvolle bijdrage kan leveren aan het activeren van 

mensen waarvan eerder is vastgesteld dat zij geen mogelijkheden tot 

arbeidsparticipatie hebben. 

 

De volledige reactie is te vinden op pagina 27/28 in de Stand van de 

uitvoering. 

 

4. Sollicitatieverplichting WW bij 

volledige werkhervatting maar 

tegen lager loon 

Omdat de vraag over de effectiviteit van de sollicitatieplicht breder is en 

die effectiviteit niet eerder volledig is onderzocht, bestaat bij UWV en bij 

mij de wens en het voornemen om een onderzoek naar de werking van de 

sollicitatieplicht in de praktijk uit te voeren. Ik ben voornemens de 

voorbereidingen van dat effectiviteitsonderzoek nog voor de zomer op te 

starten.   

 

De volledige reactie is te vinden op pagina 29 in de Stand van de 

uitvoering. 

 

5. Maatregelenbesluit sociale 

zekerheidswetten 

Op basis van de huidige wet- en regelgeving heeft UWV discretionaire 

bevoegdheid en ik verzoek het UWV de reeds bestaande ruimte maximaal 

te gebruiken. Dit laat onverlet dat ik graag met UWV verder in gesprek ga 

over de wensen en mogelijkheden van meer discretionaire ruimte. 

 

De volledige reactie is te vinden op pagina 49 in de Stand van de 

uitvoering. 

 

Wetgeving die 
uitkeringsgerechtigden 

(onevenredig) zwaar 
kan raken in hun 
individuele 
inkomenssituatie 

 

6. Debiteurenbeleid Op de korte termijn stuur ik een opdrachtbrief aan UWV en SVB, waarin ik 

opdracht zal geven om het zesde lid van artikel 3 en artikel 4 van de 

Regeling buiten toepassing te laten en voor alle vorderingen de regels uit 

artikel 3 toe te passen. Hierdoor is meer maatwerk mogelijk. Daarnaast zal 

ik vragen om artikel 3, zesde lid, buiten toepassing te laten (verplichting 

aanwenden vermogen). Ondertussen werk ik aan een herziening van het 

debiteurenbeleid, waardoor de contra legem situatie opgelost wordt. 
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De volledige reactie is te vinden op pagina 51 in de Stand van de 

uitvoering. 

 

7. Kostendelersnorm in de 

Toeslagenwet 

Het kabinet heeft toegezegd om te verkennen of het mogelijk is om de 

kostendelersnorm anders vorm te geven. De Toeslagenwet is ook in dit 

traject betrokken.   

 

De volledige reactie is te vinden op pagina 53 in de Stand van de 

uitvoering. 

 

8. Dagloonbesluit WIA Het is mij bekend dat de dagloonberekening van de WIA afwijkt van de 

dagloonberekening van de WW/ZW. Ik heb hier contact over met UWV. 

Nog voor de zomer zullen verdiepende gesprekken starten tussen mijn 

ministerie en UWV over de dagloonsystematiek, de mogelijkheden voor 

vereenvoudiging en de implicaties van mogelijke wijzigingen.  

 

De reactie is te vinden op pagina 25 in de Stand van de uitvoering. 

 

Wetgeving die niet 
goed (meer) aansluit 
bij ontwikkelingen in 

de maatschappij dan 
wel een grote 
administratieve last 
veroorzaken 

 

9. Gegevensuitwisseling tussen 

instanties bij 

schuldenproblematiek – ook in 

geval er geen sprake is van 

schulden bij UWV 

Ik werk met een aantal gemeenten en schuldeisers aan verschillende 

experimenten, waaronder een experiment samen met UWV. Deze 

experimenten zien enkel op de situatie dat een burger zelf schulden heeft 

bij die organisatie. Vooralsnog is het nog te vroeg om de 

gegevensuitwisseling uit te breiden. We weten ook nog niet of er mensen 

zijn die niet bereikt worden met de huidige middelen. Door de 

experimenten kan dit achterhaald worden. Pas op dat moment kan het, 

gelet op de privacy, proportioneel en noodzakelijk zijn om verdere 

gegevensuitwisseling te overwegen. 

 

De volledige reactie is te vinden op pagina 46 in de Stand van de 

uitvoering. 

 

10. Toerekensystematiek ERD/WGA Inderdaad is er in een risicoperiode van 10 jaar een substantiële kans op 

fusies, overgangen van ondernemingen of splitsingen van bedrijven. Dit 

maakt het toerekenen van lasten voor de premiedifferentiatie erg lastig.  

 
Gezien de demissionaire status van het kabinet is het niet passend voor 

mij om een besluit te nemen over de duur van de risicoperiode. Een 
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weging daarover is aan een volgend kabinet. Uiteraard blijf ik in de 

tussentijd wel in gesprek met UWV over mogelijkheden om de ERD/WGA-

wetgeving te vereenvoudigen.  

 

De volledige reactie is te vinden op pagina 25 in de Stand van de 

uitvoering. 

 

11. Gegevensuitwisseling tussen 

instanties 

Gegevensdeling is belangrijk. De grenzen hiervan worden bewaakt door 

privacywetgeving. Samen met UWV bekijk ik per dossier waar (brede) 

gegevensdeling gewenst en noodzakelijk is.  

 

De volledige reactie is te vinden op pagina 47 in de Stand van de 

uitvoering. 

 

SVB  

1. Leefvormen AOW: duurzaam 

gescheiden leven 

Op 31 maart 2021 is de verkenning leefvormen in de AOW aangeboden 

aan uw Kamer, met drie varianten om het partnerbegrip voor de AOW te 

vereenvoudigen. De SVB heeft in haar knelpuntenbrief aangegeven dat het 

vanuit het perspectief van de burger en de uitvoering van groot belang is 

dat door volgend kabinet gevolg wordt gegeven aan de verkenning. 

 

De volledige reactie is te vinden op pagina 31 in de Stand van de 

uitvoering. 

 

2. Leefvormen: kostendelersnorm in de 

AIO en Anw 

Het signaal van de SVB met betrekking tot de kostendelersnorm sluit aan 

bij een bredere verkenning naar de vormgeving van de kostendelersnorm 

in onder meer de Participatiewet. Over deze verkenning is uw Kamer 

onlangs geïnformeerd. 

 

De volledige reactie is te vinden op pagina 32 in de Stand van de 

uitvoering. 

 

3. Niet-gebruik AIO Het signaal van de SVB met betrekking tot het niet-gebruik van de AIO 

heeft mede geleid tot een meersporenaanpak om het niet-gebruik terug te 

dringen. In de pilot die de SVB in dit verband noemt wordt getest hoe dat 
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met inzet van nieuwe technologie mogelijk is binnen het kader van het 

privacy-recht (AVG).  

 

Een meer volledige toelichting op dit onderwerp is te vinden op pagina 

34/35 in de Stand van de uitvoering. 

 

4. Kinderbijslag: dubbele kinderbijslag 

voor intensieve zorg 

In de kabinetsreactie van 29 april 2021 zijn drie vervolgacties opgenomen, 

om te onderzoeken hoe de regeling dubbele kinderbijslag intensieve zorg 

(DKIZ) kan worden vereenvoudigd. Dit doe ik in nauwe samenwerking met 

de SVB en Centrum Indicatiestelling zorg (CIZ). Eén van die vervolgacties 

betreft het verbeteren van de informatievoorziening, een knelpunt dat ook 

door de SVB wordt geadresseerd. Daarnaast geeft de SVB aan dat het niet 

mogelijk is om de DKIZ met terugwerkende kracht aan te vragen en noemt 

de SVB het gebruik van aanvullende indicaties uit het zorgdomein een 

mogelijkheid voor vereenvoudiging. Ik neem deze twee onderwerpen mee 

in de verdere uitwerking van de vervolgacties die aangekondigd zijn in de 

kabinetsreactie van 29 april.  

  

De volledige reactie is te vinden op pagina 33 in de Stand van de 

uitvoering. 

 

5. Kinderbijslag: extra kinderbijslag 

(AKW+) 

Het door de SVB afgegeven signaal is een voor mij bekend signaal. 

Huishoudens in situaties waarin wel sprake is van de wens tot 

arbeidsparticipatie van een van beide ouders komen niet aanmerking voor 

de AKW+. De door de SVB aangedragen casus betreft zo’n situatie. 

 

De volledige reactie is te vinden op pagina 34 in de Stand van de 

uitvoering. 

 

6. Kinderbijslag keten: gevolgen 

scheiding 

Zoals de SVB aangeeft is het voor ouders niet altijd helder dat de ouder 

met het formele recht op kinderbijslag ook het kindgebonden budget krijgt 

uitbetaald. De koppeling van de kinderbijslag en het kindgebonden budget 

maakt de uitvoering van het kindgebonden budget eenvoudiger. 

Tegelijkertijd is die koppeling voor gescheiden ouders niet altijd helder. 

Het is belangrijk om in gezamenlijkheid met Toeslagen te blijven 
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investeren in zo persoonlijk mogelijke en op elkaar afgestemde 

voorlichting. 

 

De volledige reactie is te vinden op pagina 32 in de Stand van de 

uitvoering. 
 

7. Kinderbijslag keten: arbeidsmigranten Helaas zijn er geen gemakkelijke structurele oplossingen. Echter blijft alles 

erop gericht om, binnen de beperkingen van het toeslagenstelsel, te 

voorkomen dat burgers geconfronteerd worden met hoge 

terugvorderingen. Daarom blijven de Belastingdienst/Toeslagen en mijn 

departement zich inzetten voor verdere verbeteringen. Samen met de SVB 

en Belastingdienst/Toeslagen zijn oplossingsrichtingen geformuleerd om dit 

proces te vereenvoudigen. Ik verwacht dit jaar met de uitwerkingen en 

eventuele voorstellen tot verbetering te komen. 

 

De volledige reactie is te vinden op pagina 33 in de Stand van de 

uitvoering. 

 

8. Handhaving internationaal Wij voeren gezamenlijk overleg met een aantal EU-landen over de 

voorwaarden die zij stellen voor handhaving middels huisbezoek in die 

landen. Ik zal uw Kamer over de resultaten informeren. 

 

De reactie is te vinden op pagina 55 in de Stand van de uitvoering. 

 

9. Participatie in de Anw De pilot Op weg naar de arbeidsmarkt probeert de arbeidsparticipatie te 

stimuleren. Begin 2021 is besloten om dit jaar te starten met de uitrol. 

Nadere opschaling van de uitrol volgt dit jaar.  

 

De volledige reactie is te vinden op pagina 36/37 in de Stand van de 

uitvoering. 

 

10. Vooruitblik Werkproces Schuldig nalatig Er is een ambtelijke strategische verkenning gestart om na te gaan of het 

proces rondom de korting op de AOW vereenvoudigd kan worden voor de 

burger en voor de uitvoering. De verschillende opties worden onderzocht op 

juridische, financiële en uitvoeringsgevolgen. De meest vergaande opties 
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zouden ook een wetswijziging vergen die op zijn vroegst op 1 januari 2023 

inwerking kan treden.  

 

De volledige reactie is te vinden op pagina 54/55 in de Stand van de 

uitvoering. 
 

Verzekeringsvaststelling 

arbeidsmigranten 

Naar aanleiding van dit signaal wil ik met de SVB gaan bekijken of een 

oplossing mogelijk is voor deze problematiek.  

 

De reactie is te vinden op pagina 33 in de Stand van de uitvoering. 
 

Datakwaliteit In de volgende Stand van de uitvoering zal ik uw Kamer nader informeren 

over de uitkomsten van het data-initiatief en de herstelactie die hieruit 

voortvloeit. 

 

De volledige reactie is te vinden op pagina 45 in de Stand van de 

uitvoering. 
 

 


