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Postbus 90801 
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Datum 	 ons kenmerk 
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Betreft: Conceptwetsvoorstel Verzamelwet SZW 2021 

Mevrouw de Staatssecretaris, 

In uw brief van 30 januari 2020, kenmerk 2019-0000182827, verzoekt u mij het conceptwetsvoorstel 
Verzamelwet SZW 2021 te beoordelen op uitvoerbaarheid. Met deze brief voldoe ik aan uw verzoek. 

Algemeen 
Met het wetsvoorstel wijzigen een aantal wetten die de uitvoering van de SVB raken. Vooral de door ons 
aangedragen wijziging in de AOW zorgt voor een vereenvoudiging van de uitvoering. De overige wijzigingen 
betreffen vooral verduidelijking, nadere invullingen van eerder gemaakte beleidskeuzes en het herstellen 
van omissies in de huidige wetgeving. 

Naast het overgenomen punt is een aantal door de SVB zijn aangedragen onderwerpen nog niet 
overgenomen. Het betreft de volgende onderwerpen: 

1. Betere toelichting in Wet SUWI opnemen over taak verbindingsorgaan en aangewezen orgaan 
2. Bevoegdheid tot het nemen van besluiten over de samenloop-anticumulatie voor gezinsbijslagen 

door de SVB in regelgeving vastleggen 
3. (Beter) voorkomen dat draagkracht in de vorm van (inkomen uit) vermogen buiten beeld kan worden 

gehouden voor de invordering van te veel betaalde bijstand 
4. Wetgeving ten aanzien van punt 3 te harmoniseren 
5. Uitkeringen Werkloosheidswet en Ziektewet 
6. Technische wijziging in de Remigratiewee 
7. Artikel 4, derde lid en artikel 11, eerste lid, Remigratiewet 

Graag gaan we met u in gesprek over hoe deze onderwerpen kunnen worden verwerkt. 

Uitvoerbaarheid en handhaafbaarheid per datum inwerkingtreden 
De SVB acht het wetsvoorstel uitvoerbaar en handhaafbaar op de beoogde data van inwerkingtreden. De 
gevolgen van dit wetsvoorstel voor de SVB en haar klanten zijn gering. We voorzien geen bijzonderheden, 
risico's of problemen bij de implementatie van de Verzamelwet 2021. 

'Over dit punt zijn reeds gesprekken gaande met SZW. 
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Effecten op de benodigde capaciteit en de uitvoeringskosten 
De financiële effecten betreffen eenmalige uitvoeringskosten en zijn beperkt. Deze kosten komen met 
name voort uit de inzet van extra capaciteit voor aanpassingen van interne instructies. Daar de kosten 
onder de drempelwaarde voor financiering door uw departement zijn, zullen zij worden gedragen door de 
SVB. 

Artikel I Algemene Kinderbijslagwet (AKW) 

Dit betreft een tekstuele wijziging van artikel 15 van de AKW zonder gevolgen voor het bedrijfsproces en de 
voorzieningen die zijn ingericht ter ondersteuning van de uitvoering van dit proces. 

Artikel II Algemene Nabestaandenwet (Anw) 

De wetswijziging maakt expliciet duidelijk dat de nabestaandenuitkering die is toegekend op grond van het 
overgangsrecht dat is beschreven in artikel 66a (de oude AWW-gerechtigden) van de Anw eindigt als de 
nabestaande: 

• de pensioengerechtigde leeftijd heeft bereikt, of 
• in het huwelijk treedt, of 
• een gezamenlijke huishouding gaat voeren anders dan ten behoeve van de verzorging van een 

hulpbehoevende. 

Daarnaast wordt het overgangsrecht weduwen- en wezenrecht beperkt tot personen die zijn geboren op of 
na 1 januari 1954 en vóór 1 juli 1956 en voldoen aan alle overige voorwaarden voor het overgangsrecht. 
Personen die zijn geboren op of na 1 januari 1950 en vóór 1 januari 1954 vallen vanaf 2021 buiten het 
overgangsrecht omdat zij inmiddels de pensioengerechtigde leeftijd hebben bereikt. 

De SVB voert de Anw al uit conform de intentie van de wetswijziging. Er zijn geen wijzigingen van 
informatiesystemen nodig. Wel zullen de werkinstructies worden aangescherpt. 

Artikel III Algemene Ouderdomswet (AOW) 

De wetswijziging heeft betrekking op aanvragen en herzieningen met terugwerkende kracht. Het recht dat 
wordt toegekend heeft een terugwerkende kracht tot de eerste dag van de maand die twaalf maanden ligt 
voor de maand waarin de aanvraag is ingediend. Een uitzondering geldt voor de situatie waarin de 
terugwerkende kracht reikt tot in de maand waarin de pensioengerechtigde leeftijd wordt bereikt. In deze 
maand wordt het recht alleen toegekend over het deel van de maand vanaf de dag waarop de 
pensioengerechtigde leeftijd wordt bereikt. 

De SVB voert de AOW al uit conform de intentie van de wetswijziging. Er zijn geen gevolgen voor het 
bedrijfsproces en de voorzieningen die zijn ingericht ter ondersteuning van de uitvoering van dit proces. 
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Artikel V Kaderwet SZW-subsidies 
De SVB voert enkele regelingen uit die op de Kaderwet SZW-subsidies zijn gebaseerd, zoals de regeling 
tegemoetkoming asbestslachtoffers en de CSE-regeling2. Er komt een nieuwe bepaling in de kaderwet die 
de mogelijkheid creëert om in de lagere regelingen, in afwijking van de Algemene wet bestuursrecht, te 
bepalen dat aanvragen uitsluitend elektronisch kunnen worden ingediend. Alle afwijkingen van de Awb 
moeten in een formele wet worden geregeld. In de regelingen die de SVB uitvoert is de nieuwe bepaling 
niet opgenomen. Daarom zijn er geen gevolgen voor de genoemde regelingen en de voorzieningen die zijn 
ingericht ter ondersteuning van de uitvoering van deze regelingen. 

Artikel VI Partcipatiewet 
Dit betreft een tekstuele wijziging van artikel 35, eerste lid, van de Participatiewet zonder gevolgen voor 
het bedrijfsproces en de voorzieningen die zijn ingericht ter ondersteuning van de uitvoering van dit proces. 

Artikel XVI Wet op het Kindgebonden Budget 
De huidige wet op het Kindgebonden Budget bepaalt dat een ouder géén recht heeft op een Kindgebonden 
Budget als diens partner niet rechtmatig in Nederland verblijf houdt. Deze laatste eis komt te vervallen. In 
plaats daarvan komt er voor kinderen die in Nederland wonen de eis dat ze rechtmatig in Nederland 
moeten verblijven. 

Omdat de IND de authentieke bron is omtrent gegevens over rechtmatig verblijf zijn er geen gevolgen voor 
de gegevensuitwisseling tussen de SVB en de Belastingdienst ten behoeve van de uitvoering van de Wet op 
het Kindgebonden Budget. 

Voor vragen of een toelichting op deze uitvoeringstoets kunt u contact opnemen met 

Hoogachtend, 

Bijlage: 2 
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Memo 

voor het leven 
Sociale Verzekeringsbank 

Aan: 
Van: 

Datum:  14 februari 2020 

Betreft: 	Juridische analyse Verzamelwet SZW 2012 

De wijzigingen in de Verzamelwet SZW 2021 hebben juridisch gezien geen gevolgen voor de 

uitvoering van de wetten door de SVB. In onderstaande analyse wordt enkel stilgestaan bij de 

wijzigingen die in het takenpakket van de SVB vallen of die mogelijk gevolgen hebben voor een 

samenwerkingsverband of gegevensuitwisseling met een ketenpartij. 

ARTIKEL I ALGEMENE KINDERBIJSLAG WET en ARTIKEL VI PARTICIPATIEWET hebben geen gevolgen. 

Het betreft een taalkundige verbetering die de betekenis van de bepaling niet wijzigt. 

ARTIKEL II ALGEMENE NABESTAANDENWET 

De SVB voert de Anw al conform uit. De wetswijziging maakt duidelijk dat de 

nabestaandenuitkering o.g.v. art. 66a Anw ook eindigt indien de pensioengerechtigde leeftijd 

wordt bereikt. Ook wordt duidelijk dat de nabestaandenuitkering o.g.v. art. 66 a Anw eindigt, 

indien de nabestaande huwt of een gezamenlijke huishouding gaat voeren anders dan ten 

behoeve van de verzorging van een hulpbehoevende. 

ARTIKEL III ALGEMENE OUDERDOMSWET 

De SVB voert de AOW al conform uit. Dit artikel brengt de wettekst in lijn met de huidige 

uitvoeringspraktijk. Alleen in de maand waarin de persoon pensioengerechtigde wordt kan de SVB 

het AOW-pensioen op een andere dag dan de eerste van de maand laten ingaan. Het gevolg 

daarvan is dat alleen bij aanvragen en herzieningen waarbij de terugwerkende kracht reikt tot en 

met de maand waarin de persoon pensioengerechtigd werd, de SVB conform de huidige wettekst 

uitvoering kan geven aan de AOW. Bij andere te late aanvragen en andere herzieningen wordt 

altijd toegekend resp. herzien met ingang van de eerste dag van de twaalfde maand vóór de dag 

waarop de aanvraag of het herzieningsverzoek werd ingediend of de wijziging bekend werd. 
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Met de wetswijziging wordt de wet in overeenstemming met de praktijk gebracht. Alternatief zou 

het wijzigen van de uitvoeringspraktijk zijn, maar dat is een ingewikkelde ingreep in de systemen 

van de SVB. Bovendien is de klant voordeliger uit met de huidige uitvoeringspraktijk, dan met het 

volgen van de huidige wettekst. Over de eerste maand van toekenning of herziening krijgt hij een 

volle maand AOW (m.i.v. de eerste dag van de maand) en niet slechts over een gedeelte van de 

maand. 

ARTIKEL V KADERWET SZW-SUBSIDIES 

De nieuwe bepaling heeft geen gevolgen voor de SVB. De SVB voert wel regelingen uit die op de 

Kaderwet SZW-subsidies zijn gebaseerd. De Regeling tegemoetkoming asbestslachtoffers 2014 is 

een dergelijke regeling. Zolang in een dergelijke lagere regeling niet wordt bepaald dat aanvragen 

enkel elektronisch ingediend kunnen worden verandert er niets. De nieuwe bepaling maakt het 

slechts mogelijk om in de lagere regeling te bepalen dat in afwijking van de Algemene wet 

bestuursrecht (Awb) een aanvraag uitsluitend elektronisch kan worden ingediend. Een afwijking 

van de Awb moet namelijk in een formele wet worden geregeld. De nieuwe bepaling voorziet in 

de formele wettelijke grondslag. 

ARTIKEL XVI WET OP HET KINDGEBONDEN BUDGET 

De wijziging in de wet heeft geen gevolgen voor de gegevensuitwisseling met de belastingdienst, 

of anderszins gevolgen voor de SVB. De SVB en de belastingdienst werken nauw samen bij de 

uitvoering van de Wet op het kindgebondenbudget. Aanspraak op een kindgebonden budget heeft 

namelijk alleen de ouder voor een kind voor wie aan die ouder op grond van artikel 18 van de 

Algemene Kinderbijslagwet kinderbijslag wordt betaald of zou worden betaald indien artikel 7, 

tweede lid van die wet niet van toepassing zou zijn. De SVB levert aan de Belastingdienst de 

klanten die aan deze voorwaarde voldoen. Op basis van de huidige Wet op het 

kindgebondenbudget heeft een ouder die aan deze voorwaarde voldoet echter geen recht op 

kindgebondenbudget indien de partner niet rechtmatig verblijf houdt in Nederland. Deze laatste 

eis zal niet langer gesteld worden. Een nieuwe eis, voor kinderen die in Nederland wonen, wordt 
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dat het kind rechtmatig verblijf moet houden.' Vanzelfsprekend geldt die eis niet voor kinderen 

die buiten Nederland wonen. Gegevens over het rechtmatig verblijf verkrijgt de belastingdienst 

niet van de SVB, maar van de IND. Deze wijziging heeft dus geen gevolgen voor de 

gegevensuitwisseling met de belastingdienst t.b.v. Wet op het kindgebondenbudget. 

Het is niet een wooneis. Dat we de nieuwe bepaling moeten lezen als een eis die aan in Nederland wonende kinderen 
wordt gesteld blijkt uit de toelichting. Het blijkt ook uit het feit dat art. 2, lid 12, onder b Wet op het 
Kindgebondenbudget niet is aangepast. 
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1 AANLEIDING 

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft de SVB verzocht een uitvoe-
ringstoets uit te brengen voor de Verzamelwet SZW 2021. 

2 PROBLEEMDEFINITIE 

In het wetsvoorstel worden diverse voorstellen gedaan voor aanpassingen in de be-
staande wetgeving. Een deel van die voorstellen heeft betrekking op de wetgeving die 
door de SVB wordt uitgevoerd. In dit document wordt de impact van deze voorstellen 
voor de inrichting van de bedrijfsprocessen van de SVB beschreven. 

3 DOELSTELLING 

Tijdige en juiste implementatie van de voorgenomen wetswijzigingen. 

4 UITGANGSPUNTEN EN RANDVOORWAARDEN 

Deze versie van de informatieanalyse is gebaseerd op het concept voor het wetsvoor-
stel zoals dat is meegestuurd bij het verzoek om een uitvoeringstoets en de wijzigingen 
die sindsdien zijn aangebracht in het wetsvoorstel. 

Deze informatieanalyse behandelt alleen de gevolgen voor de wijzigingen voor de pri-
maire uitvoering binnen het SV-domein van de SVB. 

5 UITGANGSDOCUMENTATIE 

Zie: MUSP-opdrachten1R228765 U-toets Verzamelwet SZW 2021  
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6 OPLOSSING 

6.1 Beschrijving van de oplossing 
Het wetsvoorstel is een bundeling van een aantal wetswijzigingen. De volgende wijzi-
gingen hebben betrekking op de primaire uitvoering in het SV-domein van de SVB. In 
sommige, maar niet alle, gevallen zijn er gevolgen voor de inrichting van het primaire 
uitvoeringsproces. 

6.1.1 Artikel I Algemene Kinderbijslagwet (AKW) 
Dit betreft een tekstuele wijziging van artikel 15 van de AKW zonder gevolgen voor het 
bedrijfsproces en de voorzieningen die zijn ingericht ter ondersteuning van de uitvoe-
ring van dit proces. 

6.1.2 Artikel II Algemene Nabestaandenwet (Anw) 
De wetswijziging maakt expliciet duidelijk dat de nabestaandenuitkering die is toege-
kend op grond van het overgangsrecht dat is beschreven in artikel 66a (de oude AWW-
gerechtigden) van de Anw eindigt als de nabestaande: 

• de pensioengerechtigde leeftijd heeft bereikt, of 
• in het huwelijk treedt, of 
• een gezamenlijke huishouding gaat voeren anders dan ten behoeve van de 

verzorging van een hulpbehoevende. 

Daarnaast wordt het overgangsrecht weduwen- en wezenrecht beperkt tot personen 
die zijn geboren op of na 1 januari 1954 en vóór 1 juli 1956 en voldoen aan alle overige 
voorwaarden voor het overgangsrecht. Personen die zijn geboren op of na 1 januari 
1950 en vóór 1 januari 1954 vallen vanaf 2021 buiten het overgangsrecht omdat zij 
inmiddels de pensioengerechtigde leeftijd hebben bereikt. 

De SVB voert de Anw al uit conform de intentie van de wetswijziging. Er zijn geen wij-
zigingen van informatiesystemen nodig. Wel zullen de werkinstructies worden aange-
scherpt. Zie paragraaf 6.6. 

6.1.3 Artikel III Algemene Ouderdomswet (AOW) 
De wetswijziging heeft betrekking op aanvragen en herzieningen met terugwerkende 
kracht. Het recht dat wordt toegekend heeft een terugwerkende kracht tot de eerste 
dag van de maand die twaalf maanden ligt voor de maand waarin de aanvraag is inge-
diend. Een uitzondering geldt voor de situatie waarin de terugwerkende kracht reikt tot 
in de maand waarin de pensioengerechtigde leeftijd wordt bereikt. In deze maand 
wordt het recht alleen toegekend over het deel van de maand vanaf de dag waarop de 
pensioengerechtigde leeftijd wordt bereikt. 

De SVB voert de AOW al uit conform de intentie van de wetswijziging. Er zijn geen 
gevolgen voor het bedrijfsproces en de voorzieningen die zijn ingericht ter ondersteu-
ning van de uitvoering van dit proces. 
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6.1.4 Artikel V Kaderwet SZW-subsidies 
De SVB voert enkele regelingen uit die op de Kaderwet SZW-subsidies zijn gebaseerd, 
zoals de regeling tegemoetkoming asbestslachtoffers en de CSE-regeling'. Er komt 
een nieuwe bepaling in de kaderwet die de mogelijkheid creëert om in de lagere rege-
lingen, in afwijking van de Algemene wet bestuursrecht, te bepalen dat aanvragen uit-
sluitend elektronisch kunnen worden ingediend. Alle afwijkingen van de Awb moeten in 
een formele wet worden geregeld. In de regelingen die de SVB uitvoert is de nieuwe 
bepaling niet opgenomen. Daarom zijn er geen gevolgen voor de genoemde regelin-
gen en de voorzieningen die zijn ingericht ter ondersteuning van de uitvoering van de-
ze regelingen. 

6.1.5 Artikel VI Partcipatiewet 
Dit betreft een tekstuele wijziging van artikel 35, eerste lid, van de Participatiewet zon-
der gevolgen voor het bedrijfsproces en de voorzieningen die zijn ingericht ter onder-
steuning van de uitvoering van dit proces. 

6.1.6 Artikel XVI Wet op het Kindgebonden Budget 
De huidige wet op het kindgebonden budget bepaalt dat een ouder géén recht heeft op 
een kindgebonden budget als diens partner niet rechtmatig in Nederland verblijf houdt. 
Deze laatste eis komt te vervallen. In plaats daarvan komt er voor kinderen die in Ne-
derland wonen de eis dat ze rechtmatig in Nederland moeten verblijven. 

Omdat de IND de authentieke bron is omtrent gegevens over rechtmatig verblijf zijn er 
geen gevolgen voor de gegevensuitwisseling tussen de SVB en de Belastingdienst ten 
behoeve van de uitvoering van de Wet op het Kindgebonden Budget. 

6.2 Risicoanalyse 
Er zijn geen bijzondere risico's onderkend. 

6.3 Administratieve organisatie 
Er vinden geen wijzigingen plaats in de administratieve organisatie 

6.4 Informatiebeveiliging 
Er zijn geen consequenties onderkend voor de informatiebeveiliging. 

6.5 Systeem 
Er zijn geen aanpassingen nodig in de informatiesystemen. 

6.6 Instructie 
Er moet in ieder geval één werkinstructie structureel worden aangepast: 

Artikel II Algemene nabestaandenwet (zie § 6.1.3) 
• In de werkinstructie Overzicht voorwaarden recht nabestaandenuitkerinq (juridisch 

kader), onder het kopje Einde recht (87-182237) en subkopje Wet- en regelge- 

1  Ook wel bekend als de regeling voor de financiële tegemoetkoming van OPS (Organo Psycho Syndroom)-slachtoffers 
of de 'schildersziekte'. De invoering van deze regeling is gepland op 1 maart 2020. 
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ving, moet onder de opsomming van de voorwaarden waaronder het recht op de 
nabestaandenuitkering eindigt een extra toelichting worden opgenomen. Hierin 
moet expliciet duidelijk worden gemaakt dat het recht op Anw niet eindigt als dit is 
ontstaan op grond van artikel 66a (overgangsrecht weduwen- en wezenwet) en de 
nabestaande niet langer een kind heeft dat jonger is dan 18 jaar dat niet tot het 
huishouden van een ander behoort; of niet langer arbeidsongeschikt is. 

Deze aanpassing kost 20 uur om door te voeren. 

Er hoeven geen eenmalig te gebruiken werkinstructies te worden ontwikkeld. 

6.7 Infrastructuur 
Er zijn geen consequenties onderkend voor de infrastructuur. 

6.8 Juridisch 
JZ levert een eigen bijdrage aan de uitvoeringstoets. Deze informatieanalyse wordt 
afgestemd met JZ. 

6.9 Opleiding 
Er zijn geen opleidingen nodig. 

6.10 Organisatie 
Er zijn geen consequenties onderkend voor de organisatie. 

6.11 Personeel 
Er zijn geen consequenties onderkend voor de personeelsbezetting. 

6.12 Huisvesting 
Er zijn geen consequenties onderkend voor de huisvesting. 

6.13 Consequenties voor de klanten 
Artikel XVI Wet op het Kindgebonden Budget (zie § 6.1.6) 
➢ Ouders van kinderen die recht hebben op kinderbijslag op grond van artikel 18 van 

de Algemene Kinderbijslagwet terwijl artikel 7, tweede lid, van die wet niet van toe-
passing is, van wie de partner niet rechtmatig in Nederland verblijf houdt, maken in 
het vervolg aanspraak op een kindgebonden budget, mits het betreffende kind, als 
het in Nederland woont, wel rechtmatig in Nederland verblijf houdt. Voor kinderen 
die buiten Nederland wonen geldt deze eis vanzelfsprekend niet. 

6.14 Klantcommunicatieproducten 
Er zijn geen consequenties onderkend voor klantcommunicatieproducten. 
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6.15 Communicatie richting vestigingen 
Deze informatieanalyse wordt afgestemd met de verschillende proceseigenaren die 
staan opgesteld voor de regelingen waarvoor in het wetsvoorstel wijzigingen zijn voor-
zien. Medewerkers op de vestigingskantoren worden geïnformeerd via de paragraaf 
"Wat is nieuw" bij de publicatie van de aanpassingen in Paradocs. 

6.16 Kosten en baten 
Implementatiekosten 

Activiteit Schaal 
Aanpassing Paradocs 	 IKO 

6.17Algemene bevindingen 
Conform de opdracht is de uitvoerbaarheid van de Verzamelwet SZW 2021 beoordeeld 
op de volgende criteria: 

➢ Uitvoerbaarheid 
De gevraagde wijzingen zijn prima uitvoerbaar. 

➢ Handhaafbaarheid 
Geen probleem 

➢ Haalbaarheid beoogde invoeringsdatum 
Geen probleem, mits de wetswijziging tijdig is vastgesteld. 

➢ Effecten voor de klant 
Zie § 6.13 

➢ Effecten op de benodigde capaciteit 
Geen effecten 

➢ Eenmalige en structurele effecten op de uitvoeringskosten 
Eenmalig: zie § 6.16 
Structureel: geen effecten 

➢ Effecten op regeldruk (administratieve lasten) 
N.v.t. 

➢ Gevolgen voor de verantwoordings- en beleidsinformatie 
N.v.t. 

➢ Implementatie/risico's/control 
Zie § 6.2 

➢ ICT/IV 
Zie § 6.6 en 6.14. 

➢ Gegevensuitwisseling 
Geen effecten 

Sociale Verzekeringsbank voor/ie:Iepen 
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