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In uw brief van 29 januari 2018 (nr. 20 18-0000006987) heeft u DUO gevraagd
een uitvoeringstoets uit te voeren op de verzamelwet SZW 2019. In deze brief
stel ik u op de hoogte van de uitkomsten van deze uitvoeringstoets.
Inhoud
Door het wetsvoorstel wordt een wijziging aangebracht in een aantal wetten. Het
gaat om verduidelijking en nadere invulling van beleidskeuzes en het herstellen
van omissies. De beoogde ingangsdatum is 1 januari 2019.

Consequenties voor systemen en processen bij DUO
Wet arbeidsoncjeschiktheidsvoorziening jonggehandicaten (Wajong)
Mogelijke gevolgen voor DUO betreffen het dossier Wajong van het UWV
waarvoor een bestandsuitwisseling tussen UWV en DUO noodzakelijk is:
•
•
•

DUO kan het gewenste onderscheid maken tussen een toekenning
Studiefinanciering en een toekenning Levenlanglerenkrediet.
DUO kan op 1januari 2019 klaar zijn voor een bestanduitwisseling tussen
de Uitvoerende eenheid bij het UWV en DUO.
DUO is op zijn vroegst in de tweede helft van 2019 klaar voor een SUWI
net (DKD) uitwisseling.

Ter toelichting.
DUO gaat in 2018 het systeem voor studiefinanciering vervangen. Pas nadat dit is
geslaagd, wordt het Levenlanglerenkrediet opgenomen in dit systeem en is het
technisch mogelijk een koppeling met het SUWI-net te realiseren.
De planning voor opname van Levenlanglerenkrediet in dit systeem moet nog
gaan plaatsvinden, maar dat zal op zijn vroegst in de tweede helft van 2019 zijn.
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Handhaafbaarheid
DUO heeft geen handhavende taak in de genoemde wetten en derhalve geen
opmerkingen.

Haalbaarheid
Een bestandsuitwisseling ten behoeve van de Wajong is haalbaar per 1 januari
2019.
Een uitwisseling via SUWI-net is voor DUO en ketenpartners niet haalbaar per 1
januari 2019, De vormgeving via een bestancisuitwisseling wel. U wordt dan ook
geadviseerd om opdracht te verstrekken voor een deze invulling.
.

Gevolgen voor de klant
De reeds ingevoerde gegevenslevering aan Pensioenuitvoeringsorganisaties heeft
positieve gevolgen voor de administratieve lasten van de pensioenfondsen,
onderwijsinstellingen en de wezen die het betreft.

Gegevensbeschermingseffectbeoordeling (GEB)
Bij het UT-verzoek is geen GEB gevoegd. Deels wordt wetgeving in lijn gebracht
met de praktijk. Deels worden gegevens die nu per papier door betrokkene aan
worden geleverd, geautomatiseerd verstrekt. Deze verstrekking vindt plaats via
reguliere, bekende kanalen. DUO beoordeelt het risico daarom als laag.
Kosten
DUO kan op 1 januari 2019 klaar zijn voor een bestanduitwisseling tussen de
uitvoerende eenheid bij het UWV en DUO. Dit is bekende techniek en is een
bekende routering van DUO naar het UWV.
Een tijdige invulling via een bestandsvergelijking vereist de volgende incidentele
en structurele kosten.
Batch-uitwisseling
DWHcc met het
UWv
Incidenteel
Structureel (*)

Totaal

2018

!019

100 uur
50 uur per jaar

100
50

50

Ad *
Aard en omvang maken dat niet of nauwelijks sprake is van declarabele
structurele kosten. Gelijktijdig vraag ik uw aandacht voor het volgende.
Het aantal gegevensuitwisselingen tussen DUO en partners in het sociale domein
neemt hiermee verder toe. Ik heb inmiddels gevraagd om een inventarisatie van
alle uitwisselingen en een advies of en, zo ja, hoe onze samenwerking adequaat
geborgd kan worden. Ik stel daarmee voor dat we na de zomer over de
bevindingen nader overleg hebben.
Voor het geval dat u opteert voor een ontsluiting via SUWI-net, treft u hierna een
eerste voorlopige, voorzichtige, raming aan van de kosten die DUO alsdan zou
moeten maken.
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