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BIJ PRAKTISCHE INFORMATIE OVER SOCIALE ZEKERHEID

‘Praktische informatie over Sociale Zekerheid’ biedt:
– een goed leesbare, praktische beschrijving van het socialezekerheidsstelsel zoals
dit momenteel in Nederland bestaat, met een afkortingenlijst;
– verwijzingen naar wetsartikelen;
– veel praktische voorbeelden;
– speciale aandacht voor nieuwe wetgeving.
Natuurlijk zijn in deze editie weer alle actuele bedragen en percentages opgenomen.
Op verschillende data in 2020 en 2021 zal de Wajong vereenvoudigd worden door
onder andere de verschillende regimes van de Wajong (Wajong tot 2010, Wajong
2010 tot en met 2015 en Wajong vanaf 2015) te harmoniseren.
Met ingang van 1 januari 2020 treedt de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren in werking. Met deze wet wordt de rechtspositie van ambtenaren in overeenstemming gebracht met die van werknemers met een arbeidsovereenkomst naar
burgerlijk recht.
De WW-sectorpremies zijn met ingang van 2020 afgeschaft.
Per 1 januari 2020 is de logeervergoeding in de plaats gekomen van de vergoeding voor zittend ziekenvervoer. Dit kan alleen voor een behandeling van minimaal
3 aaneengesloten dagen. De logeervergoeding is maximaal € 75 per nacht. Er is
vooraf toestemming nodig.
Op 26 november 2019 heeft de Tweede Kamer het amendement Nijkerken-De
Haan aangenomen. Deze voorziet in het recht op kinderbijslag voor 16/17-jarigen
met bijverdiensten of recht op studiefinanciering. Met het amendement wordt
geregeld dat de uitzonderingspositie bij de kinderbijslag en het kindgebonden
budget voor ouders met kinderen die in het hoger onderwijs studeren en recht
hebben op studiefinanciering en/of een salaris of stagevergoeding ontvangen
boven de inkomensgrens, wordt opgeheven.

V
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De toegang tot de IOW wordt verlengd tot 1 januari 2024. Werklozen die voor
1 januari 2024 werkloos worden en op de eerste werkloosheidsdag of de eerste dag
van hun WGA-uitkering 60 jaar en 4 maanden of ouder zijn, kunnen in aanmerking
komen voor een IOW-uitkering.
Al deze wijzigingen – en meer – vindt u in deze Praktische Informatie. De gegevens
in dit boek zijn bijgewerkt tot en met 1 januari 2020.
Deze editie van Praktische Informatie is tot stand gekomen met medewerking van
mr. B. de Pijper, drs. A. Wildenburg, mr. R. Montessori, mr. M. van de Graaf, P. Huijgens,
ir. R. van der Zanden, G. Ramaekers, I. Sens, mr. F. Aalders en mr. J. Huitema.
Overal waar in de tekst is geschreven ‘hij’ of ‘zijn’ is bedoeld ‘hij/zij’ of ‘zijn/haar’. Uw
opbouwende opmerkingen over de inhoud van ‘Praktische informatie over Sociale
Zekerheid’ zijn van harte welkom via info@stimulansz.nl.
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HOOFDSTUK 1

Inleiding

1.1

De sociale zekerheid in Nederland

Nederland beschikt over een uitgebreid stelsel van sociale zekerheid, zeker vergeleken met veel niet-West-Europese landen. Dit stelsel is van groot belang: voor
veel mensen die een uitkering ontvangen; en ook op macro-economisch niveau. De
Nederlandse socialezekerheidsuitgaven bedragen tientallen miljarden euro’s per
jaar. Om het stelsel in stand te houden betalen we premies en belasting.
Wat is sociale zekerheid eigenlijk? Sociaal wil zeggen: met betrekking tot de maatschappij. En zekerheid is dat wat nodig is om geen risico te lopen. Sociale zekerheid
is dus het geheel van maatregelen dat nodig is om de gevolgen te compenseren van
de risico’s die mensen lopen bij hun functioneren in de maatschappij. Bekende voorbeelden van zulke risico’s zijn: werkloosheid, arbeidsongeschiktheid en ziektekosten. In dit boek gaat het over de rechten en plichten vanwege wetten, besluiten en
regelingen die de overheid op dit gebied heeft vastgesteld.
Dit sociaalzekerheidsstelsel is nooit ‘af’. Vanaf het begin van de vorige eeuw tot
in de jaren 80 was het stelsel in opbouw. Na een kentering is er sinds de jaren 90
sprake van een zekere afbouw. Het stelsel past zich steeds aan de maatschappelijke
ontwikkelingen aan.
Zo moet Nederland steeds meer in de pas lopen met de andere EU-landen. Dat
betekende ingrepen in de WW, de WAO en de bijstand.
Andere wetten, zoals de Ziektewet, Anw en Zvw, zijn geheel of gedeeltelijk
geprivatiseerd, wat betekent dat de overheid zich van die terreinen terugtrekt.
Ook de uitvoeringsorganisatie is ingrijpend veranderd, met als doel deze effectiever te maken.
Vanaf ongeveer 2004 is de nadruk verschoven van inkomensvoorziening naar reintegratie. De bijstand is vanaf 2004 activerender gemaakt. De WAO is eind 2005 vervangen door de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA). In de WIA staat
het werken naar vermogen centraal. Het gaat er niet om wat iemand niet meer kan,
maar wat hij nog wel kan. Hetzelfde gebeurde per 2010 met de Wajong: ook jongeren
met een ziekte of handicap moeten zo veel mogelijk werken. Met ingang van 2015
hebben alleen nog jonggehandicapten die blijvend en geheel arbeidsongeschikt zijn

1

1.1.1

Inleiding

toegang tot de Wajong. Jonggehandicapten met een arbeidsvermogen vallen onder
de Participatiewet. De WW is eind 2006 herzien: o.a. werd de duur van de uitkering
beperkt tot maximaal 38 maanden en met ingang van 2016 is de duur verder beperkt tot maximaal 24 maanden.
De AOW-leeftijd gaat de komende jaren geleidelijk omhoog. Juni 2019 heeft het
kabinet met werkgevers- en werknemersorganisaties een pensioenakkoord gesloten over een toekomstbestendig en evenwichtig pensioenstelsel. De AOW-leeftijd
wordt de komende 2 jaar (2020 en 2021) vastgezet op 66 jaar en 4 maanden. Daarna
stijgt de AOW-leeftijd door naar 67 jaar in 2024. Inmiddels is ook voor 2025 de
AOW-leeftijd vastgesteld op 67 jaar.
Vanaf 2025 stijgt de AOW-leeftijd met 8 maanden per jaar langere levensverwachting, in plaats van 1 jaar.
De nadruk is steeds meer komen te liggen op eigen verantwoordelijkheid en
eigen kracht. Dit is bijvoorbeeld terug te zien in de Wmo 2015: mensen moeten zo
veel mogelijk een beroep doen op hulp uit hun omgeving.
Argumenten voor dit beleid zijn van sociale (meedoen), economische (bezuinigingen) en demografische (vergrijzing) aard.
1.1.1

Wijzigingen in 2015 tot en met 2019

2015 was het jaar van de grote stelselwijzigingen. Veel taken werden gedecentraliseerd en bij de gemeenten neergelegd. Nieuwe wetten die per 1 januari 2015 in
werking traden waren de Wet werk en zekerheid, de Participatiewet ter vervanging van de Wet werk en bijstand, de Wmo 2015 ter vervanging van de oude Wmo
en de Wet langdurige zorg (Wlz) ter vervanging van de Algemene Wet Bijzondere
Ziektekosten (AWBZ).
In 2016 trad een verkorting van de maximumduur van de WW-uitkering van
38 naar 24 maanden in werking voor op of na 1 januari 2016 toegekende WWuitkeringen. Wel gold er nog een afbouw van de maximumduur tussen 1 januari
2016 en 1 april 2019 met per kwartaal 1 maand minder aan maximumuitkeringsduur. In de Toeslagenwet werd met ingang van 1 juli 2016 de kostendelersnorm
ingevoerd.
Per 1 januari 2017 trad de Wet houdende wijziging van de socialezekerheidswetten
in verband met de regeling van de bestuurlijke boete in werking. Deze wet kwam
tot stand naar aanleiding van jurisprudentie van de Centrale Raad van Beroep dat
UWV, SVB en gemeenten bij boeteoplegging hun beleid meer moeten toespitsen op
individuele omstandigheden. Er kwam voor de WIA één WGA-totaalpremie. Ook
trad per 1 januari 2017 de Wet tegemoetkomingen loondomein in werking. Per
1 oktober 2017 trad een wet in werking die de uitreiziger (de persoon die in het
buitenland verblijft om daar jihadstrijder te worden) het recht op een Nederlandse
uitkering ontzegt.

2

De sociale zekerheid in Nederland

1.1.2

2018 kende geen grote wetswijzigingen.
2019 kende wijzigingen in de Wet arbeid en zorg. De Wet invoering extra geboorteverlof (WIEG) geeft de partner van degene die bevallen is, recht op geboorteverlof
met behoud van loon naar de arbeidsduur van 1 week. Met ingang van 1 juli 2020
wordt dit geboorteverlof uitgebreid met een aanvullend geboorteverlof van 5 weken
met een uitkering van UWV ter hoogte van 70% van het (maximum)dagloon. Het
pleegzorg- en adoptieverlof werd met ingang van 1 januari 2019 met 2 weken verlengd van 4 naar 6 weken.
Juni 2019 sloot het kabinet met werkgevers- en werknemersorganisaties een
pensioenakkoord over een toekomstbestendig en evenwichtig pensioenstelsel. Dit
pensioenakkoord werd vertaald in nieuwe wetgeving. De AOW-leeftijd wordt ook de
komende 2 jaar (2020 en 2021) vastgezet op 66 jaar en 4 maanden. Daarna stijgt de
AOW-leeftijd door naar 67 jaar in 2024.
1.1.2
•

1.
–

–

–

2.
–

–
3.
4.
5.

Wijzigingen in 2020

Invoering van de Wet arbeidsmarkt in balans (WAB) met ingang van 1 januari
2020. Deze wet bevat een groot aantal wijzigingen in het arbeidsrecht en de premieheﬃng WW.
Er komt meer balans in de transitievergoeding bij ontslag:
Werknemers krijgen ook een transitievergoeding uitbetaald als hun dienstverband binnen 2 jaar door de werkgever wordt beëindigd. Ze hoeven dus niet langer
minimaal 2 jaar in dienst te zijn om recht te hebben op een transitievergoeding.
Voor elk jaar dienstverband gaat de transitievergoeding 1/3 maandsalaris bedragen, ook voor contracten langer dan 10 jaar (in plaats van 1/2 maandsalaris vanaf
10 jaar).
Ook wordt het mogelijk om kosten die betrekking hebben op de inzetbaarheid
van de werknemer binnen de eigen organisatie van de transitievergoeding af te
trekken.
De ketenregeling van opvolgende arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd
wordt ruimer en eenvoudiger.
Voor opvolgende contracten gaat de ‘teller op nul’ als tussen contracten een tussenpoos van meer dan 6 maanden zit. Ook blijft het mogelijk om bij cao af te
wijken en de tussenpoos te verkorten naar minimaal 3 maanden als het werk
daarom vraagt.
De periode waarna elkaar opeenvolgende tijdelijke contracten overgaan in een
contract voor onbepaalde tijd wordt verlengd van 2 naar 3 jaar.
Er komt een wettelijke regeling voor de oproepovereenkomst.
Er komt een wettelijke regeling voor de payrollovereenkomst.
De sectorpremies worden afgeschaft. In de plaats daarvan komt er een lage en
een hoge WW-premie, afhankelijk van het type contract dat de werkgever met
de werknemer aangaat.
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Met ingang van 1 januari 2020 treedt de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren in werking. Met deze wet wordt de rechtspositie van ambtenaren in overeenstemming gebracht met die van werknemers met een arbeidsovereenkomst
naar burgerlijk recht.
De toegang tot de IOW wordt verlengd tot 1 januari 2024. Werklozen die voor
1 januari 2024 werkloos worden en op de eerste werkloosheidsdag of de eerste
dag van hun WGA-uitkering 60 jaar en 4 maanden of ouder zijn, kunnen in aanmerking komen voor een IOW-uitkering.
Aanpassing van de regeling onwerkbaar weer. In iedere sector geldt vanaf
1 januari 2020 een uniforme wachttijd van 2 dagen. Afwijking per cao is dan
niet meer mogelijk.
Het kabinet stelt € 8 miljoen beschikbaar voor een pilot generieke werkvoorziening voor werknemers met een arbeidsbeperking. Werkgevers kunnen via
deze pilot een aanvraag indienen voor de aanpassing van een of meerdere werkplekken binnen hun bedrijf. UWV start per 1 maart 2020 met deze pilot.
Deels in de loop van 2020 en deels per 1 januari 2021 zal een wijziging van de
Wajong en enkele andere wetten in verband met de participatie van jonggehandicapten en het harmoniseren van de verschillende regimes Wajong in werking
treden.

1.1.3

Regeerakkoord 2017-2021

Najaar 2017 is er een nieuw kabinet tot stand gekomen. De belangrijkste maatregelen uit het regeerakkoord op het gebied van het arbeidsrecht en de sociale zekerheid
die nog moeten worden uitgevoerd zijn de volgende:
• De periode gedurende welke de WGA wordt toegerekend aan de werkgever,
ongeacht of deze eigenrisicodrager is dan wel bij UWV is gebleven, wordt verkort van 10 jaar naar 5 jaar.
• Er komen meer prikkels in de arbeidsongeschiktheidsregelingen richting werk:
– In de eerste 5 jaar na het aanvaarden van een baan, zal niet worden getoetst
of het verdienvermogen van de werkhervatter is gewijzigd.
– Er wordt een experiment gestart met scholing voor arbeidsongeschikten.
– Een financiële tegemoetkoming aan werkgevers van in totaal € 450 miljoen
per jaar, in eerste instantie in de vorm van een premievermindering per
2021.
– Het leidend maken van het advies van de bedrijfsarts over de belastbaarheid
van de werknemer bij de toets op re-integratie-inspanningen (RIV-toets)
door UWV per 2021.
• De Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties (Wet DBA) wordt ingetrokken.
Het volgende komt daarvoor in de plaats:
– Voor zzp’ers wordt bepaald dat altijd sprake is van een arbeidsovereenkomst bij een laag tarief in combinatie met een langere duur van de overeenkomst of een laag tarief in combinatie met het verrichten van reguliere
bedrijfsactiviteiten.

4

Het stelsel van sociale zekerheid

–

–

1.2

1.2

Aan de bovenkant van de markt wordt voor zelfstandige ondernemers een
‘opt-out’ voor de loonbelasting en de werknemersverzekeringen ingevoerd,
als sprake is van een hoog tarief in combinatie met een kortere duur van de
overeenkomst of een hoog tarief in combinatie met het niet verrichten van
reguliere bedrijfsactiviteiten.
Voor zelfstandigen boven het ‘lage’ tarief wordt een ‘opdrachtgeversverklaring’ ingevoerd. Deze geeft opdrachtgevers vooraf duidelijkheid en zekerheid
bij de inhuur van zelfstandige ondernemers.
Het stelsel van sociale zekerheid

In dit hoofdstuk wordt verder globaal beschreven hoe het stelsel van sociale zekerheid tegenwoordig is opgebouwd en welke instanties welke wetten uitvoeren. In
dit overzicht komt de historische ontwikkeling van het stelsel nog steeds tot uiting:
tot in de jaren 40 zijn er, onder Duitse invloeden, vooral werknemersverzekeringen
ingevoerd; na de Tweede Wereldoorlog zijn, onder Britse invloeden, de volksverzekeringen ingevoerd; en in de jaren 60 en 70 werd met de sociale voorzieningen het
stelsel compleet gemaakt.
Een belangrijk verschil tussen verzekeringen en voorzieningen is dat voor de verzekeringen doorgaans premie betaald wordt en voor de voorzieningen niet. Voorzieningen worden betaald uit de belastingopbrengst.
Iedereen die rechtmatig in Nederland woont, kan een beroep doen op de sociale
voorzieningen. Ook de volksverzekeringen zijn bedoeld voor iedereen. De werknemersverzekeringen gelden alleen voor mensen die in loondienst werken.
Ook in de uitvoering van de sociale zekerheid is deze driedeling nog te herkennen.
De sociale voorzieningen worden vooral door de gemeenten uitgevoerd, de volksverzekeringen door de Sociale Verzekeringsbank (SVB) en de werknemersverzekeringen door het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV).
De laatste jaren zijn hier nog wat andere partijen bijgekomen. Zo heeft de Belastingdienst/Toeslagen een grote rol gekregen. Er zijn verschillende toeslagen geïntroduceerd (huurtoeslag, zorgtoeslag, kinderopvangtoeslag en kindgebonden budget – in
feite zijn dit ook een soort inkomensvoorzieningen), die door de Belastingdienst/
Toeslagen worden uitgevoerd.
Verder hebben particuliere verzekeringsmaatschappijen een rol gekregen. De Zvw
wordt uitgevoerd door particuliere zorgverzekeraars. De WIA is gedeeltelijk opengesteld voor particuliere verzekeraars; zij mogen de WGA uitvoeren.

5

1.2.1

1.2.1

Inleiding

Werknemersverzekeringen

De werknemersverzekeringen – het woord zegt het al – zijn alleen bedoeld voor
werknemers. Werknemer is degene die in loondienst werkt, dat wil zeggen een
arbeidsovereenkomst heeft gesloten met een werkgever. Ook ambtenaren worden als werknemer beschouwd. Sommige andere arbeidsverhoudingen worden
met loondienst gelijkgesteld; dat geldt bijvoorbeeld voor thuiswerkers, musici en
artiesten. Meer over het wel of niet verzekerd zijn voor de werknemersverzekeringen staat in hoofdstuk 2.
De werknemersverzekeringen zijn de:
– Ziektewet (ZW);
– Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA, tot 2004: de WAO);
– Werkloosheidswet (WW).
Zieke werknemers krijgen van hun werkgever 104 weken lang hun loon doorbetaald.
Voor bepaalde groepen werknemers, zoals huishoudelijke hulpen en werknemers
die de AOW-gerechtigde leeftijd hebben bereikt, is die termijn korter, respectievelijk
6 en (vooralsnog) 13 weken.
Zieke werknemers die geen werkgever (meer) hebben, krijgen op grond van de
Ziektewet een uitkering van 70% van het laatst verdiende loon.
Als de ziekte langer dan 104 weken duurt, kan de werknemer in aanmerking
komen voor een arbeidsongeschiktheidsuitkering (WIA). Zie hoofdstuk 4.
Een werknemer die werkloos wordt, kan een beroep doen op de Werkloosheidswet
(WW).
Het recht op en de duur van de uitkering zijn afhankelijk van het arbeidsverleden.
De hoogte van de uitkering is in de eerste 2 maanden 75% van het loon, daarna 70%.
Zie hoofdstuk 5.
1.2.2

Volksverzekeringen

Iedereen die hier in Nederland woont, is automatisch voor de volksverzekeringen
verzekerd. Ook mensen die niet hier wonen, maar wel in Nederland werken, zijn
verzekerd.
Nederland kent de volgende volksverzekeringen:
– Algemene Ouderdomswet (AOW);
– Algemene nabestaandenwet (Anw);
– Algemene Kinderbijslagwet (AKW);
– Wet langdurige zorg (Wlz, tot 2015: AWBZ).
De oudste en bekendste in de rij is de AOW, waarmee de inwoners van Nederland
vanaf een bepaalde leeftijd recht hebben op een ouderdomspensioen. Tot 1 januari
2013 was die leeftijd 65 jaar. Vanaf 2013 komen er steeds één of meer maanden
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bij. In 2020 is de AOW-leeftijd 66 jaar en 4 maanden. Juni 2019 heeft het kabinet
met werkgevers- en werknemersorganisaties een pensioenakkoord gesloten over
een toekomstbestendig en evenwichtig pensioenstelsel. De AOW-leeftijd wordt de
komende 2 jaar (2020 en 2021) vastgezet op 66 jaar en 4 maanden. Daarna stijgt de
AOW-leeftijd door naar 67 jaar in 2024. Inmiddels is ook voor 2025 de AOW-leeftijd
vastgesteld op 67 jaar. Vanaf 2025 zal de AOW-leeftijd worden verhoogd met 8
maanden voor elk jaar dat de gemiddelde levensverwachting stijgt. Zie hoofdstuk 7.
De Anw regelt voor een – steeds kleiner wordende – groep nabestaanden het
recht op nabestaanden- en wezenuitkering. Zie hoofdstuk 8.
Wie kinderen heeft en in Nederland woont of werkt, kan kinderbijslag krijgen
op grond van de AKW. Zie hoofdstuk 6. Er is ook een kindgebonden budget dat door
de Belastingdienst/Toeslagen wordt betaald. Dit budget is overigens formeel geen
volksverzekering.
Een aantal onverzekerbare risico’s (o.a. verblijf in een verzorgingshuis, verpleeghuis of psychiatrische inrichting) is voor de hele bevolking verzekerd via de Wet
langdurige zorg (Wlz, tot 2015: AWBZ). Zie hoofdstuk 10.
1.2.3

Zorgverzekering

De Zorgverzekeringswet (Zvw), geldt voor iedereen die verplicht verzekerd is voor
de Wlz. Daarmee lijkt de Zvw op een volksverzekering. Deze wet regelt echter
geen verzekering, maar een verzekeringsplicht. De daadwerkelijke zorgverzekering moet iedere burger dus zelf afsluiten bij een particuliere zorgverzekeraar. De
zorgverzekering regelt een verzekering tegen ziektekosten (bijv. medicijnen, huisarts, opname in een ziekenhuis) en is dus geen inkomensverzekering. Meer over
de zorgverzekering staat in hoofdstuk 10.
1.2.4

Sociale voorzieningen

Wie niet in zijn levensonderhoud kan voorzien en niet (meer) in aanmerking komt
voor een uitkering op grond van een sociale verzekeringswet, kan een beroep doen
op de sociale voorzieningen. De meeste voorzieningen werken aanvullend: ze vullen het gezinsinkomen aan tot het sociaal minimum. Voor de sociale voorzieningen
wordt geen premie betaald. Ze worden betaald uit de belastingopbrengsten. De
meeste voorzieningen worden uitgevoerd door de gemeente. De belangrijkste sociale voorziening is de bijstand. De bijstand is geregeld in de Participatiewet. De bijstand wordt wel het sluitstuk van de sociale zekerheid genoemd. De Participatiewet
zorgt ervoor dat mensen die zelf niet genoeg kunnen verdienen om de noodzakelijke kosten van levensonderhoud te betalen, eerst hulp krijgen bij het vinden van
werk en dat zij, als werken niet mogelijk is, toch een (minimum) inkomen hebben.
Zie hoofdstuk 14.
Andere voorzieningen zijn het Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004 (Bbz
2004), de Inkomensvoorziening voor oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte
werkloze werknemers (IOAW) en de Inkomensvoorziening voor oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (IOAZ). Ook de Toeslagenwet (TW),
de Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten (Wajong) en de Wet
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inkomensvoorziening oudere werklozen (IOW) zijn voorzieningen. De Toeslagenwet,
Wajong en IOW zijn als voorziening een vreemde eend in de bijt: ze worden uitgevoerd door UWV.
Naast deze inkomensaanvullende voorzieningen zijn er nog inkomensondersteunende voorzieningen. De belangrijkste is de Wet maatschappelijke ondersteuning
(Wmo), uitgevoerd door de gemeente. Zie hoofdstuk 11. Ook de toeslagen van de
Belastingdienst/Toeslagen, zoals de huurtoeslag en de zorgtoeslag, zijn inkomensondersteunende voorzieningen.
1.2.5

‘Voorziening’

Het woord ‘voorziening’ wordt binnen de sociale zekerheid trouwens ook nog in
andere betekenissen gebruikt. Een voorziening is o.a. ook: een maatregel of hulpmiddel voor een persoon met een beperking. Een rolstoel kan een voorziening zijn
voor iemand die niet meer kan lopen. Daarover gaat het in hoofdstuk 11.
De verschillende mogelijkheden bij re-integratie worden ook voorzieningen
genoemd. Zie hoofdstuk 4.
Ten slotte kan een rechter een voorlopige voorziening treffen; dat is een maatregel die in een bepaalde rechtszaak onmiddellijk noodzakelijk is. Zie hoofdstuk 17.
1.3

Uitvoeringsorganisatie

Werknemersverzekeringen, volksverzekeringen, zorgverzekeringen en voorzieningen moeten uitgevoerd worden. Dan gaat het om de door UWV beheerde polisadministratie die gevuld is met gegevens die afkomstig zijn van de Belastingdienst op
basis van de aangifte loonheﬃngen van werkgevers en om tienduizenden uitkeringen en verstrekkingen die dagelijks moeten worden vastgesteld, afgewezen of
uitbetaald.
Voor we de bestaande uitvoeringsorganisatie beschrijven, geven we eerst een
korte beschrijving van de ontwikkelingen van de afgelopen 20 jaar.
1.3.1

Wet SUWI

In de jaren 90 werd als uitkomst van de destijds gehouden parlementaire enquête de
invloed van de werkgevers en de werknemers op de uitvoering van de sociale zekerheid drastisch ingeperkt. Met het verminderen van werkgevers- en werknemersinvloed werd echter het doel – vermindering van het beroep op uitkeringen – niet
bereikt. Reden waarom in 2002 de uitvoering opnieuw ingrijpend is hervormd, met
als belangrijkste doel het vergroten van de arbeidsparticipatie. Per die datum is in
werking getreden de Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen (de wet
SUWI). Kern van de wet is dat voorrang wordt gegeven aan werk. Als iemand een
uitkering wil aanvragen, wordt eerst gekeken of er werk is. Pas als dat er niet is,
kan een uitkering in zicht komen. Ook werd het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen (UWV) opgericht. UWV werd verantwoordelijk voor het verstrekken
van uitkeringen op grond van de Ziektewet, WIA, WAO, Wajong, WAZ, WW, IOW en
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1.3.2

Toeslagenwet. Ook de claimbeoordeling (dat is het beoordelen van de uitkeringsaanvragen en de keuring) kwam bij UWV te liggen. De Belastingdienst heft en int sinds
2006 de werknemerspremies.
UWV registreert vacatures en houdt zich bezig met bemiddeling en re-integratie.
De dienstverlening is vooral digitaal (via www.werk.nl). UWV is nog op een aantal
Werkpleinen aanwezig. In 2020 heeft UWV 36 vestigingen en werkgebieden. Deze
werkgebieden hebben een regionale functie.
UWV kent ook 35 arbeidsmarktregio’s, waarin met gemeenten en werkgevers- en
werknemersorganisaties wordt samengewerkt om mensen met een arbeidsbeperking weer aan het werk te helpen. Dit zijn de zogenaamde Werkbedrijven.
1.3.2

De uitvoeringsinstanties

In het huidige socialezekerheidsstelsel hebben we de volgende uitvoeringsinstanties, ook wel ketenpartners of SUWI-partners genoemd.
Voor uitvoering en beleid:
– het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen (UWV, www.uwv.nl);
– de Sociale Verzekeringsbank (SVB, www.svb.nl);
– de zorgverzekeraars, zorgkantoren, het Centraal Administratie Kantoor (CAK,
www.hetcak.nl) en het Centrum indicatiestelling zorg (CIZ, www.ciz.nl);
– het Zorginstituut Nederland (www.zorginstituutnederland.nl) en de Nederlandse
Zorgautoriteit (NZa, www.nza.nl);
– de gemeenten.
Voor advies, toezicht en fraudebestrijding zijn er de volgende instanties:
– De Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (www.inspectieszw.nl) houdt
o.a. toezicht op de uitvoering van de taken die aan UWV, de gemeenten en de
SVB zijn opgedragen. Daarnaast houdt de Inspectie SZW zich bezig met het
opsporen van grote uitkerings- en premiefraudes en met controle op de werkvloer (arbeidsomstandigheden, illegaal werk, onderbetaling, uitbuiting enz.). De
Inspectie valt direct onder het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
(www.rijksoverheid.nl).
– Het Inlichtingenbureau (www.inlichtingenbureau.nl) is het knooppunt in de gegevensuitwisseling tussen gemeenten en de Belastingdienst (www.belastingdienst.nl),
UWV, de Dienst uitvoering onderwijs (DUO, www.duo.nl) en de Dienst Justitiële
Inrichtingen (www.dji.nl).
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UWV

Het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV) is verantwoordelijk voor
de uitvoering van:
– de Ziektewet (ZW);
– de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA);
– de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering (WAO);
– de Werkloosheidswet (WW);
– de Wet inkomensvoorziening oudere werklozen (IOW);
– de Toeslagenwet (TW);
– de Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten (Wajong);
– de Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen (WAZ); en
– (onderdelen van) de Wet arbeid en zorg.
UWV geeft verder adviezen aan de minister over de wetten die het uitvoert. Ook
beheert UWV de fondsen van deze wetten. Verder is UWV verantwoordelijk voor de
re-integratie van haar uitkeringsgerechtigden. Daarvoor sluit het o.a. contracten af
met re-integratiebedrijven.
UWV houdt zich ook bezig met arbeidsmarkttaken. Het gaat om:
– het geven van informatie en advies over de arbeidsmarkt;
– vacature- en personeelsbemiddeling;
– het inschatten van de afstand tot de arbeidsmarkt en de behoefte aan re- integratieondersteuning;
– de intake van WW- en bijstandsaanvragen voor UWV respectievelijk de gemeente;
– het beoordelen en al dan niet verlenen van ontslagvergunningen en van tewerkstellingsvergunningen.
Veel dienstverlening verloopt digitaal, via www.werk.nl. De kantoren hebben een
regionale functie. Op deze kantoren zit bijvoorbeeld een werkgeversloket, een
leerwerkloket, de indicatie voor de Wsw of deskundigheid op het gebied van de
Wajong.
1.3.4

SVB

De Sociale Verzekeringsbank (SVB) is verantwoordelijk voor:
– de Algemene Ouderdomswet (AOW);
– de Algemene Nabestaandenwet (Anw); en
– de Algemene Kinderbijslagwet (AKW).
Verder voert de SVB onder meer de Remigratieregeling en de regeling Tegemoetkoming asbestslachtoffers uit. De SVB voert voor alle gemeenten ook de aanvullende bijstand op een onvolledig AOW-pensioen uit. Deze bijstand heet Aanvullende
Inkomensvoorziening Ouderen (AIO).
De aanvragen voor deze uitkeringen moeten worden gedaan bij een van de 9
vestigingen van de SVB.
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