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Betreft: Uitvoeringstoets Verzamelwet SZW 2019

Mevrouw de Staatssecretaris,
In uw brief van 29 januari 2018, kenmerk 2018-0000006955, verzoekt u mij het conceptwetsvoorstel
Verzamelwet SZW 2019 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. De wijzigingen
betreffen vooral deels door de SVC aangedragen - verduidelijkingen, nadere invullingen van eerder
gemaakte beleidskeuzes en het herstellen van omissies in de huidige wetgeving. De beoogde ingangsdatum
is 1 januari 2019.
Uitvoerbaarheid en handhaafbaarheid per datum inwerkingtreden
De SVB acht het wetsvoorstel uitvoerbaar en handhaafbaar op de beoogde datum van inwerkingtreden. De
gevolgen van dit wetsvoorstel voor de SVB en haar klanten zijn niet groot. We voorzien geen
bijzonderheden, risico's of problemen bij de implementatie van de Verzamelwet 2019.
Effecten op de benodigde capaciteit en de uitvoeringskosten
De financiële effecten betreffen eenmalige invoeringskosten en zijn beperkt. Deze kosten komen met name
voort uit de inzet van extra capaciteit voor aanpassingen aan de systemen, aan de communicatieproducten
voor klanten en interne instructies. Daar de kosten onder de drempelwaarde voorfinanciering door uw
departement zijn, zullen zij worden gedragen door de SVB.

Wijziging van artikel 7a en artikel 14 A K W
De SVB acht de wijziging van de AKW, artikel 7a en artikel 14, uitvoerbaar zonder aanmerkelijke kosten.
Deze wijziging zal voorkomen dat alleenstaande ouders van kinderen met een intensieve zorgbehoefte,
geen aanspraak kunnen maken op een extra bedrag aan kinderbijslag omdat zij niet het hele jaar
alleenstaand zijn.
De wijziging heeft een terugwerkende kracht vanaf het kalenderjaar 2017. De SVB zal deze wijziging gelijk
met de implementatie van Vakwerk effectueren. Dit in de eerste plaats om onduidelijkheid bij ouders te
minimaliseren en eerder de extra tegemoetkoming uit te keren. In de tweede plaats om een extra wijziging
in de IT systemen van Vakwerk of extra handmatig werk, en daarmee extra kosten, te voorkomen.
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De SVB zal per april ouders informeren via de website en webdienst en voor zover mogelijk ouders gericht
aanschrijven dat ze vanwege een voorgenomen wijziging mogelijk vanaf 2017 alsnog in aanmerking komen
voor een extra bedrag aan kinderbijslag. Tevens zal de SVB in overleg treden met de Belastingdienst over
aanpassing van de gegevensuitwisseling.
Artikel II Algemene Nabestaandenwet en artikel IV Participatiewet
De SVB acht de wijziging van artikel II Algemene Nabestaandenwet en artikel IV Participatiewet, uitvoerbaar
zonder aanvullende kosten.
De wetswijzing betreft, behalve enkele tekstuele wijzigingen die geen impact hebben op de uitvoering van
de wet door de SVB, ook een inhoudelijke wijziging. De dubbele algemene heffingskorting, die tot 2012
werd gehanteerd bij de berekening van het netto referentie minimumloon, wordt over een langere periode
afgebouwd naar een enkelvoudige algemene heffingskorting.
Dit heeft consequenties voor de uitkeringshoogte van de bijstand en de bijstandsgerelateerde uitkeringen.
Anw- en AlO-klanten zullen hierdoor vanaf 2019 tot en met 2021 maandelijks een iets hoger
uitkeringsbedrag ontvangen dan datgene wat ze zouden hebben gekregen zonder deze wijziging. Hiertoe
zijn bij de SVB geen systeem- of procedureaanpassingen nodig. De toe te passen uitkeringsbedragen
worden twee keer per jaar door het ministerie van SZW bekend gemaakt.
Artikel III Algemene Ouderdomswet
De wetswijzing betreft enkele tekstuele wijzigingen die geen impact hebben op de uitvoering van de AOW
door de SVB.
Remigratiewet
De SVB acht de wijziging in de Remigratiewet uitvoerbaar zonder aanvullende kosten. De wijziging betreft
twee aspecten. Ten eerste wordt de Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen (Waz) een
rechtgevende uitkering om recht te kunnen krijgen op een remigratie-uitkering. Ten tweede dienen klanten
die gehuwd zijn of een geregistreerd partnerschap hebben duurzaam gescheiden te leven van hun partner
om in aanmerking te komen voor een geïndividualiseerde uitkering. Op 1 januari 2019 treedt een
overgangsregeling in werking voor klanten met een geïndividualiseerd recht op een remigratie uitkering als
zij geen gezamenlijke huishouding hebben met hun partner, niet duurzaam gescheiden leven, en het
geïndividualiseerde recht van de partner is beëindigd. Het geïndividualiseerde recht van de remigrant zal in
dat geval eenmalig worden omgezet naar een gehuwdenrecht.
Wederzijdse anticumulatie SVB-Internationale Organisaties
In overleg met uw departement stellen wij u voor het voorstel Wederzijdse anticumulatie SVBInternationale Organisaties mee te nemen in deze Verzamelwet.
De SVB moet gezinsbijslagen van internationale organisaties op grond van een wettelijk voorschrift in
mindering brengen op de kinderbijslag en het kindgebonden budget. Hierbij doet zich het probleem voor
dat de internationale organisaties over het algemeen juist de kinderbijslag en kindgebonden budget op de
eigen uitkeringen in mindering willen brengen. Hierdoor is een situatie ontstaan die niet alleen
onduidelijkheden veroorzaakt, maar bovenal administratief zeer belastend is voor SVB, verzekerden en
internationale organisaties. De inspanningen van alle betrokkenen niet in verhouding staan tot het te
dienen doel.
Voorgesteld wordt om artikel 3 van de Regeling samenloop met buitenlandse tegemoetkomingen 2008
(Stcrt. 2009, 9) in te trekken. De kinderbijslag en het kindgebonden budget worden dan volledig betaald
door de SVB respectievelijk de Belastingdienst Toeslagen. Dit voorstel sluit aan bij de reeds ontstane
uitvoeringspraktijk zodat dit geen financiële gevolgen heeft voor de uitkeringslasten.
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Dit voorstel kan eventueel ook worden gerealiseerd door aanpassing van de Regeling Samenloop met
Buitenlandse Tegemoetkomingen 2008.
Voor vragen over of een toelichting op deze uitvoeringstoets kunt u contact opnemen met
Aggeliki Sidiropoulos (asidiropoulos(5)svb.nl), 06-14297657).
Ik vertrouw erop u hiermee van dienst te zijn geweest en stel het op prijs om binnen 6 weken een reactie te
ontvangen op deze brief.
Hoogacht^
Soc

drs. C.H.L.M. van^Jeiouw
lid Raad van Bestuur
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Is deze post niet voor-u?
Volgt u dan alstublieft deze drie stappen:
1. De geadresseerde
• is niet bekend op dit adres
• is overleden
• is verhuisd naar:
Straat en huisnummer.
Postcode en plaats
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2. Scfirijf voorop de envelop 'retour afzender'
3. Stop de envelop in een brievenbus
Bedankt voor uw moeite!

