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PREADVIES RAAD VAN ADVIES 
 
Wij hebben kennisgenomen van het Jaarverslag en de Jaarrekening 2004 UWV en het Verslag van 
Bevindingen van de Accountantsdienst. In onze vergadering van 9 maart 2005 hebben wij hierover 
gesproken met de Raad van Bestuur, de directeur Strategisch Bureau, de directeur Financieel 
Economische Zaken en de directeur Accountantsdienst. Op grond hiervan adviseert de Raad van 
Advies positief ten aanzien van de vaststelling van het Jaarverslag en de Jaarrekening 2004 door 
de Raad van Bestuur UWV.  
 
 
Raad van Advies UWV 
Drs. H.J. Brouwer  
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VOORWOORD 
 
2004 was voor UWV een roerig jaar. In het begin van het jaar speelden de huisvestingsaffaire en 
de inmiddels weer opgelaaide discussie over de uitvoering van de nieuwe WAO. Het omvangrijke 
beleidsprogramma van het kabinet dat medio 2004 bekend leek, werd in het sociaal akkoord van 
november op substantiële onderdelen gewijzigd of voorlopig getemporiseerd. Het werkaanbod daalt 
als gevolg van de overdracht van de premieheffing naar de Belastingdienst en van de gunstige 
ontwikkelingen in de WAO. Ook wijzigingen in de WW lijken in de toekomst tot minder werk voor 
UWV te leiden. In het najaar werd duidelijk dat de daling van het werkaanbod en bijzondere 
kostenstijgingen voor UWV als gevolg van gestegen pensioenlasten en beperkte compensatie van 
loon- en prijsstijgingen forse aanpassingen noodzakelijk maken. Bekend was al dat het aantal 
arbeidsplaatsen zou worden verminderd met ca. 6.300. Door de volumedalingen en de 
noodzakelijke bezuinigingen verdwijnen nog 3.000 arbeidsplaatsen extra. Dat betekent, dat de 
personele omvang van UWV in de komende 5 tot 7 jaar wordt gehalveerd.  
 
In deze onrustige omstandigheden is de organisatie op koers gebleven. De going concern is 
ongestoord blijven verlopen. Aan het transformatieprogramma, dat eind 2001 is afgesproken, is in 
2004 verder invulling gegeven. De fusie vordert net als de vernieuwing van UWV naar een 
organisatie die werk boven uitkering en de klant centraal stelt; het voor 2004 toegekende budget 
voor de uitvoering is onderschreden; kwaliteitsverbetering is op onderdelen zichtbaar, maar op 
onderdelen zien we ook stilstand of een lichte achteruitgang. In de afgelopen jaren is een positief 
beeld ontstaan over de voortgang in de prestaties van UWV ten opzichte van de startsituatie. Dit 
beeld laat onverlet, dat het transformatieproces complex en risicovol blijft, dat in een dergelijk 
proces tegenvallers onvermijdelijk zijn en dat er geen te hoge verwachtingen aan mogen worden 
verbonden. Eind 2004 staat vast dat er nog veel zal moeten gebeuren om het gewenste 
prestatieniveau te realiseren. Dit geldt eveneens voor de risicobeheersing. In dit jaarverslag 
hebben we voor het eerst een bedrijfsvoeringsverantwoording opgenomen. In 2005 zullen we 
verdere stappen nemen voor een betere beheersbaarheid van risico’s. 
 
Om op koers te kunnen blijven was het noodzakelijk om prioriteiten te stellen. Gelijktijdige 
uitvoering van het transformatieprogramma, het beleidsprogramma van het kabinet en waarborgen 
van de going concern brengt te grote risico’s voor onze performance met zich mee. In overleg met 
de Minister hebben wij besloten om prioriteit te geven aan het waarborgen van de going concern 
en de invoering van het beleidsprogramma van het kabinet. Dat betekent dat de transformatie van 
UWV vertraging oploopt. Ook intern zijn maatregelen genomen om te borgen dat deze prioriteiten 
kunnen worden gerealiseerd. Of het mogelijk is het beleidsprogramma tijdig integraal in te voeren 
wordt mede bepaald door het tempo waarin de parlementaire behandeling wordt afgerond. 
 
Voor onze medewerkers is het perspectief van halvering van de organisatie verre van rooskleurig. 
Wij zullen al het mogelijke doen om voor de individuele medewerker zo snel mogelijk duidelijkheid 
te scheppen over zijn of haar toekomst bij UWV en te zorgen voor begeleiding naar werk buiten 
UWV. In 2004 hebben onze medewerkers ondanks de onrustige omgeving hun werk loyaal en met 
grote inzet verricht. Ook de Ondernemingsraad heeft zich - vanzelfsprekend kritisch - loyaal en 
constructief opgesteld. 
Onze waardering daarvoor is groot. 
 
Amsterdam, 14 maart 2005 
Raad van Bestuur UWV 
dr. J.M. Linthorst, voorzitter 
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HOOFDPUNTEN 2004  
 
Vanuit het perspectief van werk boven uitkering zijn voor de WAO gunstige resultaten te melden. 
De spectaculaire daling van de instroom in de WAO in 2003 (28% ten opzichte van 2002) heeft 
zich in 2004 verder doorgezet. De instroom was 11% lager dan in 2003. De Wet Verbetering 
Poortwachter, die werkgevers en werknemers aanspreekt op hun verantwoordelijkheid om een 
beroep op de WAO te vermijden, lijkt daarmee structureel effect te hebben. Wij hebben aan dit 
resultaat bijgedragen door een strikte uitvoering van onze poortwachtersrol.  
De omvang van het WAO-bestand is gedaald van 785.000 naar 765.000. In 2005 zal deze daling 
verder doorzetten naar ca. 700.000 als gevolg van de herbeoordeling van arbeidsongeschikten en 
van de verlenging van de loondoorbetaling bij ziekte van 1 naar 2 jaar. 
 
In oktober zijn wij na een intensieve voorlichtingscampagne begonnen met de herbeoordeling van 
verzekerden met een WAO, WAZ- of Wajonguitkering, jonger dan 50 jaar. De resultaten die eind 
2004 bekend zijn wijzen erop dat bij de Wajong er relatief weinig verandert, maar dat de effecten 
bij de WAO en de WAZ groot zijn. In ca. 50% van de gevallen wordt de uitkering verlaagd of 
beëindigd. Hierbij past de kanttekening dat het eerste indicaties zijn en dat in de eerste maanden 
vooral de jongste leeftijdscategorieën zijn herbeoordeeld.  
 
De reïntegratieresultaten liggen boven de afgesproken norm, die inhield dat er in 2004 18.000 
arbeidsongeschikten en werklozen door middel van een reïntegratietraject aan het werk zouden 
komen. In 2004 zijn 21.125 plaatsingen gerealiseerd.  
 
De snelheid waarmee we reïntegratietrajecten starten voldoet voor de WAO vrijwel aan de norm 
van 85% binnen 4 weken na aanvang van de uitkering. Voor de WW laat die snelheid nog veel te 
wensen over: de score over het hele jaar gemeten is 25%. Er is verbetering zichtbaar (in december 
lag de score op 44%), maar die is nog onvoldoende. De inmiddels in gang gezette maatregelen om 
dit proces te verbeteren (betere sturing op werkvoorraad en aanstelling van reïntegratiecoaches) 
zullen in de tweede helft van 2005 tot het gewenste prestatieniveau leiden. 
 
De in 2004 ingevoerde intensievere verzuimbegeleiding bij de Ziektewet werpt vruchten af. Het 
aantal toegekende ziektewetuitkeringen daalde met 3%. De grootste daling (10%) deed zich voor 
bij de flexwerkers, waaronder de uitzendbranche, waarmee wij een gericht verbeterprogramma 
hadden afgesproken. Ook de gemiddelde verzuimduur daalde in 2004 aanzienlijk. Voor 
uitzendkrachten bedroeg die daling 13%, voor ziekte werklozen 14%.  
 
De omvang van het volume WW wordt in hoge mate bepaald door de conjunctuur. In 2004 is het 
aantal nieuwe gevallen licht gestegen (van 418.000 naar 426.000). Ultimo 2004 registreerden wij 
321.000 werklozen tegenover 280.000 eind 2003. De stijging van de gemiddelde verblijfsduur in 
de WW van 65 naar 70 weken duidt erop dat het voor werklozen die al langere tijd in de WW zitten 
moeilijker wordt om aan de slag te komen. 
  
De samenwerking in de keten van werk en inkomen met CWI en gemeenten komt zowel op 
centraal als op regionaal niveau goed op gang. Op centraal niveau worden afspraken gemaakt voor 
een verdere verbetering op het terrein van werk boven uitkering en klantgerichtheid. In een groot 
aantal regio’s worden samenwerkingsverbanden aangegaan en versterkt en worden pilots 
uitgevoerd ter verkenning van de meest effectieve en klantgerichte werkwijze. 
 
De klantgerichtheid vertoont een opwaartse trend. De bereikbaarheid van onze organisatie via de 
UWV-telefoon en UWV-Internet is verbeterd. De afhandeling van klachten verloopt beter, maar is 
qua resultaat en qua proces nog niet op het vereiste niveau. Intensieve voorlichtingscampagnes 
over o.a. de herbeoordelingoperatie, het in dienst nemen van arbeidsongeschikten en de invoering 
van WALVIS/SUB worden breed gewaardeerd.  
 
De kwaliteit van de uitkeringsverzorging in termen van rechtmatigheid en tijdigheid voldoet niet 
aan de afgesproken normen. De rechtmatigheid van de uitkeringsverzorging is over de hele linie 
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licht gedaald. De professionele kwaliteit van de sociaal medische functie is verbeterd. Op het 
gebied van tijdigheid zijn er zowel verbeteringen als verslechteringen ten opzichte van 2003 te 
constateren. De premie-inning is over het geheel genomen naar wens uitgevoerd.  
 
De overvolle werkagenda van UWV voor 2004 en de komende jaren maakte het noodzakelijk om 
prioriteiten te stellen. Met de Minister is afgesproken dat de hoogste prioriteit ligt bij waarborgen 
van de going concern en bij invoering van het omvangrijke beleidsprogramma van het kabinet. Als 
gevolg daarvan wordt het transformatieprogramma vertraagd. Nadere interne maatregelen zijn 
getroffen om de geprioriteerde werkagenda uit te kunnen voeren: het veranderprogramma is 
herijkt en geclusterd in vijf centrale programma’s; er is een centrale veranderorganisatie ingericht; 
het ICT-programma is herijkt: de te grote span of attention van het topmanagement is ontstapeld; 
om het proces van afslanking van de organisatie in goede banen te leiden is de invoering van 
capaciteits- en afbouwmanagement versneld. 
 
Voldaan is aan de doelstelling om binnen het toegekende budget voor de uitvoeringskosten te 
blijven. Er is sprake van een onderschrijding van het ons toegekende budget van € 124 mln.  
 
De hiervoor op hoofdlijnen beschreven resultaten over 2004 laten een gemengd beeld zien. Er 
wordt vooruitgang geboekt, maar de resultaten voldoen op enkele belangrijke onderdelen nog niet 
aan de normen. Ook op het punt van bedrijfsvoering zijn nog verbeteringen noodzakelijk. De focus 
op werk boven uitkering en op de klant is, hoewel sterk verbeterd, nog onvoldoende 
geïnternaliseerd in onze organisatie, die van oudsher vooral is gericht op uitkeringsverzorging en 
processen. Op het punt van beheersing en sturing verdienen de uitvoering van de WAO, het 
reïntegratieproces, het uitgaand geldverkeer en verbetering van de interne en externe 
informatievoorziening extra aandacht. In 2005 zullen wij verdere stappen op de weg naar 
verbetering zetten. Het tempo waarin we dat kunnen doen is echter ook afhankelijk van de 
beleidsagenda van het kabinet.  
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WERK BOVEN UITKERING  
 
Wij stimuleren werken is de centrale missie van onze organisatie. Wij dragen daarmee bij aan de 
doelstelling van het kabinet om de uitkeringslasten structureel te beperken. De middelen die ons 
daarvoor ter beschikking staan zijn: strikte uitvoering van onze rol als poortwachter, strikte 
claimbeoordeling, professionele inkoop en snelle start van reïntegratietrajecten, effectieve 
samenwerking met de overige partijen in de keten van werk en inkomen en een effectief 
handhavingsbeleid. 
Om die missie te realiseren kantelt onze organisatie. Van gericht op proces en uitkeringsverzorging 
naar gericht op werk en klant. In 2004 zijn verdere stappen op deze weg gezet. We zijn er echter 
nog niet in die zin dat werk boven uitkering al een volledig geïnternaliseerd proces is. In dit 
hoofdstuk beschrijven we de resultaten, geboekt bij de vervulling van de poortwachterrol, de 
claimbeoordeling en de reïntegratie. Op ketensamenwerking en handhaving gaan wij in aparte 
hoofdstukken in.  
 

WAO 
  
Ontwikkelingen in het WAO volume 
De omvang van het WAO-bestand daalt: van 802.000 eind 2002 en 785.000 eind 2003 naar 
765.000 eind 2004. Op de uitkeringslasten WAO is in 2004 € 300 mln. bespaard ten opzichte van 
2003. Het staat vast dat deze daling van volume en uitkeringslasten in 2005 sterk zal doorzetten 
als gevolg van de herbeoordelingoperatie en de verlenging van de loondoorbetalingsverplichting bij 
ziekte van 1 naar 2 jaar. De verwachting is dat ultimo 2005 het WAO-bestand onder de 700.000 
gevallen zal liggen en dat in 2005 ca. € 600 mln. zal worden bespaard op de uitkeringslasten.  
Onderstaande tabel laat het verloop van in- en uitstroom over de afgelopen vier jaar zien. 
 
TABEL 
Ontwikkeling WAO-volume x 1000

2004 2003 2002 2001
Instroom 59,2 66,3 92,4 104,1
Uitstroom 78,9 83,2 82,0 80,8
Verschil in/uitstroom -19,7 -16,9 10,4 23,3
WAO-ers ultimo 765,9 785,6 802,5 792,1
Index cijfer Jaar 2002 = 100 95,4 97,9 100,0

 
  
Instroom 
De gunstige ontwikkelingen worden veroorzaakt door de sterke daling van de instroom in de WAO. 
Na de spectaculaire daling in 2003 (28% ten opzichte van 2002) lag de instroom in 2004 11% 
lager dan in 2003. Ten opzichte van 2001 bedraagt de daling van de instroom 43%.  
De daling van de instroom wordt veroorzaakt door de Wet Verbetering Poortwachter en door de 
verdere verbetering van de claimbeoordeling. 
 
Poortwachter 
De invoering van de Wet Verbetering Poortwachter leidt ertoe dat werkgevers en werknemers in 
toenemende mate hun verantwoordelijkheid nemen om een beroep op de WAO te voorkomen. De 
poortwachterrol van UWV houdt in dat op basis van de reïntegratieverslagen wordt beoordeeld of 
de betrokken partijen zich voldoende hebben ingespannen om een beroep op de WAO te 
voorkomen. Bij onvoldoende inspanning wordt een sanctie opgelegd. De reïntegratieverslagen 
worden strikt getoetst. Het opleggen van loonsancties heeft aantoonbaar effect: in 40% van de 
gevallen waarin een dergelijke sanctie werd opgelegd werd uiteindelijk geen aanvraag WAO meer 
ingediend.   
In 2004 hebben wij op twee kantoren een pilot gehouden om de effecten van een intensievere 
toetsing van de reïntegratieverslagen te beoordelen. Deze intensievere toetsing houdt in dat naast 
de beoordeling van het verslag zelf nader onderzoek bij werkgever en werknemer plaatsvindt. Uit 
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deze pilots blijkt dat het aantal aanvragen WAO nog met ca. 10% zou kunnen dalen. We vertalen 
deze resultaten in een voorstel aan de Minister om deze werkwijze in te voeren en de daarvoor 
noodzakelijke extra uitvoeringskosten te financieren. 
Het proces van toetsing van de reïntegratieverslagen is nog voor verbetering vatbaar. De tijdigheid 
en juistheid van de toetsing zijn nog niet op het vereiste niveau. Op centraal en regionaal niveau 
wordt gewerkt aan verbeterplannen voor een structurele beheersing van het uitvoeringsproces Wet 
Verbetering Poortwachter. 
Onderstaande tabel laat de score op de prestatie-indicatoren Poortwachter zien. 
 

Prestatie-indicatoren: Poortwachter

Prestatie
Realisatie 

2004 
WAO-instroom 59.200
Toetsing reïntegratieverslag
* Tijdigheid 53% 80% Tijdig
* Juistheid n.b.
Uitvoering arborol vangnet gevallen 93%

Norm 2004

70% Juist
> 96% herstel voor EWT

66.316

 
 
 
Claimbeoordeling 
De professionele kwaliteit van de verzekeringsgeneeskundige en arbeidskundige beoordelingen is in 
2004 verder gestegen. Zowel de verzekeringsgeneeskundige als de arbeidskundige beoordelingen 
voldoen aan de kwaliteitsnorm. Wel is er nog onvoldoende sprake van benchmarking op uitvoerend 
niveau met betrekking tot sociaal medische kwaliteit en doelmatigheid. 
In het laatste kwartaal van 2004 hebben we de inhoudelijke aansturing van sociaal medische zaken 
gewijzigd om de kwaliteit(sverbetering) structureel te borgen. 
    
De relatief hoge instroom in de WAO van jonge vrouwen met psychische problematiek was voor 
ons aanleiding om twee vormen van een meer intensieve beoordeling te beproeven: een tweede 
beoordeling door een andere verzekeringsarts op één kantoor en een extra toets door een 
stafverzekeringsarts respectievelijk een stafarbeidsdeskundige op alle andere kantoren. Uit deze 
proef bleek dat de extra aandacht die aan deze doelgroep werd gegeven leidde tot een toename 
van het percentage dat niet arbeidsongeschikt wordt geacht. Zowel cliënten als verzekeringsartsen 
waardeerden de proef positief. Bij de herbeoordeling van bestaande gevallen, die in oktober 2004 
van start is gegaan, hebben wij de intensievere claimbeoordeling ingevoerd voor alle gevallen met 
moeilijk objectiveerbare klachten. Voor de beoordeling van nieuwe gevallen is deze methodiek nog 
niet ingevoerd, omdat die zich vanaf het vierde kwartaal van 2004 tot eind 2005 niet voordoen.  
 
Ondanks de kwalitatieve verbetering laat de beheersing van het proces van claimbeoordeling nog 
te wensen over. Maatregelen zijn in voorbereiding om samenhang in de aansturing, prioritering en 
workflow van de verschillende claimbeoordelingsprocessen (WAO, Wet Verbetering Poortwachter, 
herbeoordeling) te verbeteren. 
 
Uitstroom 
De uitstroom uit de WAO bedraagt in 2004 79.000. Dat is 5% minder dan in 2003. De uitstroom 
wordt bepaald door een aantal factoren, waarvan beëindiging van de uitkering wegens overlijden of 
het bereiken van de 65-jarige leeftijd, herbeoordeling en beëindiging van de uitkering wegens 
herstel in het eerste WAO-jaar de belangrijkste zijn. Deze laatste factor leidt in het algemeen tot 
een uitstroom van 15% van de gevallen, die in het voorgaande jaar zijn ingestroomd. De daling 
van de instroom in 2003 heeft dan ook gevolgen gehad voor de hoogte van de uitstroom in 2004.  
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Herbeoordelingen op basis van aangepast Schattingsbesluit 
Tot 1 oktober hebben we de ‘normale’ wettelijke en professionele herbeoordelingen uitgevoerd. 
Begin oktober zijn we gestart met de herbeoordelingen van cliënten met uitkering op grond van de 
WAO, de Wajong of de WAZ volgens het aangepaste Schattingsbesluit. Hieraan is een intensieve 
voorlichtingscampagne vooraf gegaan. We hebben de verzekerden per brief en een bijgevoegde 
brochure geïnformeerd over de wijzigingen en het moment waarop zij een herbeoordeling kunnen 
verwachten. Ook verzekerden die niet worden herbeoordeeld, hebben wij op de hoogte gesteld. 
Daarnaast hebben we verzekerden en werkgevers geïnformeerd via een speciale uitgave van UWV-
perspectief, persbijeenkomsten, televisiespots en folders/brochures voor verzekerden en 
werkgevers. Verder hebben we een groot aantal regionale voorlichtingsbijeenkomsten gehouden.  
  
De herbeoordelingen worden zo zorgvuldig mogelijk uitgevoerd. In principe worden alle klanten die 
voor een herbeoordeling in aanmerking komen opgeroepen voor een onderzoek door een 
verzekeringsarts en een arbeidsdeskundige. Voor klanten met moeilijk te objectiveren 
aandoeningen wordt een geïntensiveerde procedure toegepast, wat onder meer kan betekenen dat 
een klant door een tweede arts opnieuw wordt beoordeeld. Iedere cliënt die wordt geconfronteerd 
met een verlaging of een beëindiging van de arbeidsongeschiktheidsuitkering, krijgt van ons een 
passend aanbod voor ondersteuning bij de reïntegratie. Dat aanbod is afhankelijk van de situatie 
en mogelijkheden van de klant. Zonodig wordt een reïntegratietraject ingekocht bij een 
reïntegratiebedrijf. De arbeidsdeskundige/reïntegratiecoach ondersteunt de cliënt. Bijvoorbeeld bij 
uitbreiding van het aantal uren bij de werkgever als de klant al gedeeltelijk werkt en meer 
arbeidsgeschikt wordt bevonden. De ervaringen tot nu laten zien dat deze herbeoordelingen meer 
tijd vragen dan de voorheen geldende wettelijke herbeoordelingen.  
 
In totaal zullen we circa 340.000 arbeidsongeschikten jonger dan 50 jaar herbeoordelen volgens 
het aangepast schattingsbesluit. Eind 2004 hebben wij ongeveer 43.000 herbeoordelingen gestart 
en bijna 7.800 herbeoordelingen afgerond. De doorlooptijd vanaf oproep van de klant tot en met 
de beslissing bedraagt ongeveer 8 weken voor een normale beoordeling en 13 weken voor een 
geïntensiveerde beoordeling. In 27% van de in 2004 afgeronde beslissingen Wajong, WAO en WAZ 
werd de uitkering verlaagd of beëindigd, waarvan in het grootste deel (80%) de uitkering 
beëindigd werd. Bij de Wajong-gerechtigden is dit in 5% van de gevallen aan de orde, bij de WAO 
en de WAZ in 50%. Hierbij gaat het om eerste indicaties van de herbeoordeling van vooral de 
jongste leeftijdscategorieën. Om gefundeerde uitspraken te kunnen doen is meer zicht op de 
effecten voor alle categorieën noodzakelijk. 
  
Van belang voor de uitstroom uit de WAO is ook de effectiviteit van ons reïntegratiebeleid. We 
komen daar verderop in dit hoofdstuk op terug. 

Ziektewet 
 
Ontwikkelingen in het ZW Volume 
  
TABEL 
Ontwikkeling ZW-volume x 1000

2004 2003 2002 2001
Instroom 321,0 330,8 376,1 443,2
Uitstroom 380,3 394,4 453,8 593,8
Gemiddeld lopende uitkeringen 64,2 66,0 78,5 105,9
Index cijfer Jaar 2002 = 100 81,8 84,0 100,0

 
 
De verzuimbeheersing in het kader van de Ziektewet is in 2004 sterk verbeterd. Het aantal 
toegekende ZW-uitkeringen daalde in 2004 tot 321.000, 3% lager dan in 2003. De grootste daling 
(10%) deed zich voor bij de flexwerkers, waaronder ook de uitzendbranche valt.  
Ook de gemiddelde ziekteduur daalde in 2004 aanzienlijk. Voor de uitzendkrachten lag de 
gemiddelde ziekteduur in 2004 bijna 13% lager dan in 2003, voor de zieke werklozen was dat bijna 
14%. 
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Aan deze verbetering liggen de volgende oorzaken ten grondslag: 

> het sluiten van een arboconvenant tussen de uitzendbranche en Ministerie van Sociale Zaken en 
Werkgelegenheid gericht op het terugdringen van ziekteverzuim. UWV heeft dit convenant mede 
ondertekend. Resultaat is een intensivering in de begeleiding van ziekteverzuim waarbij UWV 
afspraken maakt met uitzendbureaus over het sneller terug leiden naar werk;  

> In 2004 hebben wij op een aantal kantoren onze intakeprocedure voor de ZW verbeterd. In 2005 
volgen de overige kantoren. Deze nieuwe procedure leidt tot de volgende procesverbeteringen: 

 Zieke werklozen worden uiterlijk op de tweede dag van arbeidsongeschiktheid gebeld. Daarbij 
wordt direct een risico-inschatting op langdurige arbeidsongeschiktheid en een inschatting van 
de sollicitatiemogelijkheden uitgevoerd. 

 Op basis van de risico-inschatting bepaalt het sociaal medisch team wanneer interventie nodig 
is. 

 Uitzendkrachten die zich ziekmelden (via werkgever) worden op het eerst mogelijke moment, 
dus op de dag van ontvangst ziekmelding gebeld. 

 Werkgevers krijgen een aanspreekpunt voor alle afhandelingen en vragen. 

 

Werkloosheidswet 
  
Ontwikkelingen in het WW volume 
Het aantal werklozen blijft onverminderd hoog. Ook in 2004 steeg het aantal mensen met een WW-
uitkering. Onderstaande tabel laat de ontwikkeling zien. 
 
TABEL 
Ontwikkeling WW-volume x 1000

2004 2003 2002 2001
Instroom 426,2 418,7        324,8        251,6        
Uitstroom 383,6 343,0        287,4        277,9        
Verschil in/uitstroom 42,6 75,7         37,4         -26,3 
WW-ers ultimo 321,7 280,3        204,9        165,0        
Index cijfer Jaar 2002 = 100 157,0 136,8        100,0        

 
 
Instroom 
Het aantal nieuwe uitkeringen in 2004 steeg opnieuw, hoewel de instroom minder dan 2% groeide 
ten opzichte van 2003. De meeste nieuwe uitkeringen werden verstrekt aan jongeren in de groep 
van 25 - 34 jaar. In de leeftijdcategorie 15 - 24 jaar steeg het instroomrisico (aantal nieuwe 
uitkeringen per 100 verzekerden) het meest. Het aantal toegekende WW-uitkeringen is nog hoger 
dan het aantal beëindigde uitkeringen, al is het verschil kleiner dan in 2003. De instroom in de WW 
is sterk conjunctureel bepaald. Onze invloed op die instroom is daardoor beperkt tot een strikte 
beoordeling van de aanvragen voor een WW-uitkering. In 24% van de ca. 100.000 gevallen waarin 
een aanvraag niet wordt gehonoreerd is dat een gevolg van een door ons opgelegde maatregel. De 
overige weigeringsgronden zijn vooral niet werkloos of niet voldoen aan de overige 
toegangscriteria.  
 
Uitstroom 
Het aantal beëindigde uitkeringen steeg in 2004 tot 384.000. Van ongeveer de helft daarvan kon 
de uitkering worden beëindigd door werkhervatting. 12% van de uitkeringen werd beëindigd 
vanwege het bereiken van de maximale uitkeringsduur tegenover 9% in 2003. De gemiddelde duur 
van de beëindigde uitkeringen is van 41 weken in 2003 gestegen naar 43 weken in 2004. Hieruit 
blijkt dat het voor een groot aantal verzekerden moeilijk is om weer aan het werk te komen.  
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Reïntegratie 
 
Om arbeidsparticipatie te bevorderen worden verschillende instrumenten en processen gehanteerd. 
In onderstaande tabel zijn de prestaties over 2004 weergegeven.  
 
TABEL
Prestatie-indicatoren: Reïntegratie 

Prestatie
Realisatie 

2004 
Snelle start reïntegratietraject AG 83%
Aantal plaatsingen 2004 21.125 18.000
Sluitende aanpak AG 86%
Snelle start reïntegratietraject WW 25%
Sluitende aanpak WW 89%

90% AG

Norm 2004
85%

95% WW
85%

 
 
Aantal plaatsingen 
De doelstelling was om in 2004 18.000 verzekerden via de reïntegratiebureaus in werk geplaatst te 
krijgen. Deze doelstelling is ruimschoots gehaald. In 2004 zijn 21.125 verzekerden geplaatst. Als 
gevolg van de in 2003 ingevoerde resultaatfinanciering kunnen wij momenteel voor hetzelfde geld 
meer reïntegratietrajecten aanbieden en daarmee aan werk helpen. Voor 2005 verwachten wij dat 
er minstens 25.000 plaatsingen worden gerealiseerd. 
 
Snelle start reïntegratietrajecten 
Een zo snel mogelijke start van een reïntegratietraject is van groot belang om de kansen op een 
succesvolle plaatsing te verhogen. Waar het gaat om arbeidsongeschikten wordt vrijwel voldaan 
aan de daarvoor gestelde norm. Bij werklozen vergt de start van het reïntegratietraject nog steeds 
te veel tijd. Aan het eind van 2004 kon ruim 40% van de cliënten binnen vier weken een start 
maken met de reïntegratie. Gemiddeld over 2004 ligt dat percentage nog op 25, met name omdat 
in het begin van het jaar onvoldoende capaciteit beschikbaar was voor het verwerken van de hoge 
instroom. Wij hebben maatregelen getroffen om in 2005 de doorlooptijd te versnellen, onder meer 
door de introductie van reïntegratiecoaching. Wij verwachten de werving, selectie en opleiding van 
reïntegratiecoaches rond 1 november 2005 te hebben voltooid. Vanaf dat moment kunnen 
verbeteringen zichtbaar worden. 
 
Individuele reïntegratieovereenkomst 
In 2004 hebben we ruim 7.300 aanvragen voor een individuele reïntegratieovereenkomst 
ontvangen. Het merendeel (5.100) betreft cliënten met een WW-uitkering (AG: 2.200). Het 
uitgangspunt is dat de cliënt zelf een plan maakt en een reïntegratiebedrijf kiest. Er zijn inmiddels 
ruim 4.400 trajecten gestart. Bij de uitvoering van deze trajecten zijn meer dan 700 
reïntegratiebedrijven betrokken. Uit een eerste externe evaluatie blijkt dat onze klanten zeer 
positief zijn over de individuele reïntegratieovereenkomst en met name over de mogelijkheden zelf 
een reïntegratiebedrijf te kiezen en zelf een plan op te stellen om weer aan het werk te gaan.  
 

Sluitende aanpak 
Aan de normen die gelden voor de sluitende aanpak wordt niet geheel voldaan. De in de 
bovenstaande tabel gepresenteerde cijfers zijn voorts nog onvoldoende betrouwbaar. Bij de 
bepaling van de sluitende aanpak AG is een onjuiste populatie gehanteerd en bij het WW-cijfer 
bestaat er onduidelijkheid over de mee te tellen categorieën. Wij hebben opdracht gegeven om de 
betrouwbaarheid van deze cijfers in 2005 te verbeteren. 

Gelet op de beperkte middelen die beschikbaar zijn voor reïntegratie in relatie tot de – mede door 
de herbeoordelingsoperatie van arbeidsongeschikten veroorzaakte – grote vraag is het noodzakelijk 
om voor de toekomst nadere afspraken te maken over de vraag wat onder een sluitende aanpak 
mag worden verstaan. 
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Professionaliteit van de reïntegratie in 2004 
De bijdrage die UWV als grote speler levert aan de ontwikkeling van de private reïntegratiemarkt is 
in 2004 positief beschreven door o.a. de RWI, Regioplan en de brancheorganisatie Borea. Enkele 
hoofdlijnen hieruit zijn: 
Door de door ons ingevoerde resultaatfinanciering zijn de prijzen gedaald en is de effectiviteit van 
de inkoop (kosten/baten) toegenomen. Met de RWI zijn wij van mening dat inmiddels de bodem 
van de prijsstelling is bereikt en lijkt de volgende stap naar prijsstelling door UWV raadzaam. 
Door vereenvoudiging in het proces van aanbesteding, selectie en gunning zijn de transactiekosten 
zowel voor UWV als de reïntegratiebureaus in 2004 gedaald. 
Vanwege het gebrek aan informatie over resultaten uit het verleden heeft voor de meeste andere 
opdrachtgevers (gemeenten en werkgevers) de UWV–lijst met plaatsingsresultaten een belangrijke 
functie. De door ons medio 2004 voorgestelde vervolgstap om te komen tot duurzamere 
contractering (meerjaren contracten en verlenging contracten met de best presterende 
reïntegratiebureaus) is geaccordeerd door de Minister en wordt door de reïntegratiemarkt en 
Toezichthouders zonder meer gewaardeerd.  
 
De aanbesteding van reïntegratietrajecten was in 2004 opnieuw een belangrijk thema. 
Vereenvoudiging van de procedure en verbetering van de contractering van reïntegratiebedrijven 
speelden daarbij een belangrijke rol. De vereenvoudiging van de procedure heeft vooral betrekking 
op administratieve maatregelen zoals: 

• het eenmalig aanleveren per jaar van standaardinformatie; 
• het beperken van de omvang van het Programma van Eisen; 
• ontwikkeling van een digitale aanbesteding; 
• terugbrengen van het aantal standaardrapportages in het reïntegratietraject. 

 
Om de doelstelling van Werk boven uitkering de komende jaren effectief vorm te geven is het van 
groot belang dat het inkoopbeleid van UWV inzake reïntegratiedienstverlening voldoende flexibel en 
innovatief is en dat er zo min mogelijk administratieve beperkingen bestaan om maatwerk te 
bieden aan de individuele klant van UWV. 
In het laatste kwartaal 2004 hebben wij het kader “Innovatie Inkoopbeleid reïntegratie” 
vastgesteld en per brief aan de Minister bekend gemaakt. 
Centraal daarin staat de noodzaak om de klant zoveel mogelijk op zijn zelfredzaamheid aan te 
spreken, deze zelfredzaamheid waar nodig te ondersteunen en uit te gaan van de actuele vraag op 
de arbeidsmarkt. Uit deze uitgangspunten vloeit voort dat de ene categorie klanten slechts zeer 
beperkt dan wel niet ondersteund hoeft te worden en andere klanten meer ondersteuning 
(bijvoorbeeld in de vorm van een reïntegratietraject) nodig hebben. 
Een gedifferentieerd aanbod aan reïntegratiedienstverlening, verbonden aan een heldere diagnose 
per klant, is daarmee meer dan de laatste jaren het geval is geweest, de hoofdlijn van het UWV 
inkoopbeleid. 
Onderdeel van deze innovatie van het inkoopbeleid zijn de keuzes die voortvloeien uit de gemaakte 
afspraak met SZW over het overgaan op duurzamer vormen van contracteren. 
 
Het inkoopbeleid UWV m.b.t. reïntegratiedienstverlening is in 2004 doorontwikkeld vanuit zes 
thema’s, waarvan de laatste drie begin 2005 tot een nadere invulling en operationalisering zullen 
komen: 

• contracten met reïntegratiebedrijven via de (verplichte) aanbestedingsprocedure; 
• contracten met reïntegratiebedrijven via de zogenoemde vrije ruimte; 
• contracten met reïntegratiebedrijven via de Individuele reïntegratieovereenkomst; 
• inkoop via het concept van gedifferentieerde dienstverlening / modulaire inkoop; 
• het protocol zeer moeilijk plaatsbaren; 
• het protocol scholing. 

Op basis van dit scala aan instrumenten kan UWV in 2005 de gewenste en best passende 
dienstverlening voor de individuele klant inzetten. 
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Overige initiatieven met betrekking tot reïntegratie 
> Via de Reïntegratietelefoon stellen wij arbeidsongeschikte cliënten in de gelegenheid begeleiding 
te vragen als zij aangeven weer in staat te zijn tot werken. In 2004 zijn 5.300 van deze cliënten 
gestart met een traject. Daarvan zijn er al bijna 650 aan het werk geholpen. De waardering van 
onze klanten voor de Reïntegratietelefoon was in 2004 hoog met een 7,3.  
 
> PGGM en UWV hebben onder de naam ‘Zorg maakt werk’ het initiatief genomen om langdurig 
arbeidsongeschikten in de sector Zorg en Welzijn te helpen bij hun reïntegratie en zo een bijdrage 
te leveren aan het oplossen van de arbeidstekorten in de zorg. Inmiddels zijn ruim 2.000 gestart 
met een reïntegratietraject. 377 cliënten hebben het werk hervat of uitgebreid. Bij 215 personen is 
de uitkering beëindigd dan wel met tenminste 50% verlaagd. Wij verwachten dat dit aantal zal 
toenemen tot minimaal 660. 
Daarnaast zijn circa 6.000 WAO’ers benaderd om zo mogelijk deel te nemen aan een opleiding tot 
casemanager in de zorg. Doel is ongeveer 500 cliënten een opleiding te laten volgen. Inmiddels is 
met 324 personen overeengekomen dat zij de opleiding gaan volgen. Aan het eind van het eerste 
kwartaal van 2005 leveren wij een evaluatierapport op. 
 
> In 2004, 2005 en 2006 bieden wij in totaal 6.000 extra jonggehandicapten een 
reïntegratietraject aan. In 2004 zijn ruim 4.750 jonggehandicapten gestart met een 
reïntegratietraject. Eind 2004 hebben we een contract gesloten met een reïntegratiebedrijf voor de 
extra inzet van 560 reïntegratietrajecten voor jonggehandicapten. Deze trajecten starten in 2005. 
Voor de doelgroep jonggehandicapten is een jaarlijks budget van € 11,5 mln. beschikbaar. Daarvan 
is in 2004 ruim € 5,3 mln. besteed. Voor deze doelgroep is een groot aantal 
informatiebijeenkomsten en voorzieningen georganiseerd, o.a. een via Internet te raadplegen 
subsidieloket voor Wajonggerechtigden.   
 
> Voor klanten die al eerder aan een reïntegratietraject begonnen maar niet aan het werk 
gekomen zijn, geldt dat zij over het algemeen moeilijker bemiddelbaar zijn. Wij bieden deze 
klanten sinds april 2004 als onderdeel van ons reguliere inkoopproces een tweede kanstraject aan. 
Sindsdien hebben we voor 5.900 klanten een tweede kanstraject ingekocht. Hiervan is 70% 
arbeidsgehandicapt.  
  
> Door gerichte inkoop van trajecten intensiveren wij de reïntegratie van allochtone vrouwen. Onze 
doelstelling is om in de periode 2004 tot 2008 voor allochtonen dezelfde plaatsingsresultaten te 
behalen als voor groepen vergelijkbare autochtonen. 
Voor de allochtone arbeidsgehandicapten zijn extra inspanningen nodig. Van deze doelgroep wordt 
slechts iets meer dan de helft van het resultaat van de vergelijkbare groep autochtonen 
gerealiseerd. Dat is duidelijk anders dan bij allochtone werklozen; die hebben vrijwel dezelfde 
resultaatkans als soortgelijke autochtonen. 
 
> We doen een beroep op middelen van het Europees Sociaal Fonds voor – in eerste instantie - de 
financiering van trajecten en scholing voor arbeidsgehandicapten die zijn herbeoordeeld op basis 
van het aangepaste Schattingsbesluit. Begin 2005 zullen we de projectaanvragen indienen en 
zullen de projecten starten.  
 
Veranderprogramma werk boven uitkering 
In het najaar van 2004 hebben wij het veranderprogramma Werk boven Uitkering gestart. Het doel 
van dit programma is het verder internaliseren van de doelstelling werk boven uitkering in onze 
organisatie. Het programma is gericht op vernieuwing van de werkprocessen en begeleiding van 
klanten naar werk. Als model voor de vernieuwing geldt de werkwijze, die wij in een aantal pilots 
en vooral in de pilot in Gouda samen met de ketenpartners hebben ontwikkeld. Het programma 
wordt in overleg met de ketenpartners op centraal en regionaal niveau ingevoerd. De invoering 
verloopt gefaseerd in 2005 en 2006. 
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SAMENWERKING IN DE KETEN VAN WERK EN 
INKOMEN  
  
In de keten van werk en inkomen werken we samen met CWI en gemeenten. Deze samenwerking 
verloopt zowel op centraal als op regionaal niveau goed. In onze samenwerking met de 
ketenpartners staat de doelstelling werk boven uitkering centraal. Om de ketenactiviteiten te 
sturen is een regiefunctie ingericht voor het uitwerken van beleid, coördinatie van uitvoering 
daarvan en het realiseren van de benodigde afstemming met de opdrachtgever en de 
ketenpartners. De afstemming met de ketenpartners vindt plaats in het Algemeen Keten Overleg 
(AKO) onder leiding van het Ministerie van SZW.  
 
Om de doelstelling werk boven uitkering te realiseren, ondernemen we samen met CWI en 
gemeenten diverse initiatieven.  
Zo zijn we in 2004 gestart met het inrichten van reïntegratiecoaching. Iedere klant die begeleiding 
nodig heeft, krijgt een vaste reïntegratiecoach. De reïntegratiecoach is verantwoordelijk voor een 
goede diagnose bij de klant en het op basis daarvan inzetten van de juiste middelen en 
benaderingswijze om de kortste weg naar (duurzaam) werk te kunnen realiseren. Dit gebeurt in 
samenwerking met CWI, gemeenten en reïntegratiebedrijven. Uit de evaluatie van een proef in 
Franeker bleken kortere doorlooptijden, minder overdrachtsmomenten en een hogere 
klantgerichtheid de tastbare resultaten te zijn. Het volledig inrichten van reïntegratiecoaching voor 
werkzoekenden vergt een implementatieperiode die loopt tot eind 2005. 
  
Daarnaast is in 2004, op initiatief van de Landelijke Cliëntenraad, de onafhankelijke 
arbeidsadviseur geïntroduceerd. Deze functionaris ondersteunt klanten in hun contacten met de 
instellingen. De ketenpartners hebben samen de invulling van deze functie vormgegeven. Op 31 
december 2004 waren 44 locaties operationeel.  
  
Ook werken we met meer dan 200 gemeenten aan nauwere samenwerking bij reïntegratie. Met 
meer dan 140 gemeenten is er een gezamenlijke aanpak van reïntegratie in samenloopsituaties 
ABW-WAO en/of inzet van sociale activering voor cliënten van UWV. Voor de samenwerking op 
lokaal niveau hebben UWV, VNG en Stimulansz een stappenplan ontwikkeld. Ons doel is om 
uiteindelijk met alle gemeenten tot samenwerkingsafspraken te komen. 
Daarnaast werken we met 35 gemeenten samen in wijkgerichte en arbeidsmarktgerelateerde 
(zorg-)projecten waarbij ook werkgevers in de regio zijn betrokken. 
  
Voor onze samenwerking met CWI hebben we diverse normen met CWI afgesproken. Het betreft 
normen voor de tijdigheid, de volledigheid en de juistheid van de aanlevering van dossiers voor de 
uitkeringsintake WW door CWI. In 2004 hebben wij de tijdigheid vastgesteld op 86% (norm 80%).  
CWI heeft de volledigheid en juistheid gemeten. Die voldoen met respectievelijk 92% en 84% 
eveneens aan de norm van 80%. Niet aan de norm voldoet de levering door CWI aan ons van 
reïntegratievisies voor werklozen. Met CWI is vastgesteld dat de prestaties op dit vlak fors moeten 
worden verbeterd. 
 
De ketenpartners bereiden een gezamenlijke ketenbrede meting van de klanttevredenheid voor. De 
resultaten van het onderzoek worden gebruikt voor verbetering van de klantgerichtheid. De meting 
vindt begin 2005 plaats onder ruim 10.000 klanten. 
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KLANTGERICHTHEID 
 
Een van onze hoofddoelstellingen is verbetering van de klantgerichtheid van onze organisatie. Voor 
onze klanten is het vanzelfsprekend van groot belang dat wij de uitkeringen en voorzieningen tijdig 
verstrekken. Maar ook zaken als het tijdig en goed verstrekken van informatie, de bereikbaarheid, 
de behandeling van klachten, de samenwerking met cliëntenraden en het steeds monitoren van de 
klanttevredenheid zijn essentieel. Op deze aspecten gaan wij in dit hoofdstuk in.  
 
Informatieverstrekking 
Zowel in regionale voorlichtingsbijeenkomsten als via Internet, banenmarkten en 
publiciteitscampagnes geven we voorlichting aan werkgevers en werknemers over de wetten die 
wij uitvoeren en over de veranderingen in de wetgeving. Specifieke onderwerpen in 2004 waren 
onder meer het Arboconvenant Uitzendbranche, de herbeoordeling van arbeidsongeschikten, de 
mogelijke veranderingen in wetgeving en het eigen risicodragerschap WAO. Samen met de 
Belastingdienst hebben we een centraal informatiepunt Loonaangifte 2006 ingericht ten behoeve 
van werkgevers, accountants- en administratiekantoren, andere inhoudingsplichtigen en 
leveranciers van salarissoftware. Voorts hebben we de website www.loonaangifte.nl ingericht en 
goed bezochte en goed gewaardeerde voorlichtingsbijeenkomsten voor administratie- en 
accountantskantoren gehouden.  
 
In 2004 hebben wij onze Internetsite zodanig ontwikkeld dat de klant er informatie en advies op 
maat uit kan ophalen. Via een Vraag- en Antwoordapplicatie kan de klant met zijn vragen op ons 
Internet terecht en krijgt hij direct antwoord. Eind 2004 bestond de database uit de ruim 500 
meest gestelde vragen. Deze voorziening blijkt in een belangrijke behoefte te voorzien. Het aantal 
vragen steeg van 7000 in april tot 54.000 in december 2004.  
 
In 2004 zijn voorts de brochures, formulieren en de teksten van brieven en beschikkingen herzien 
met het oogmerk ze duidelijker en toegankelijker te maken voor onze klanten.  

Bereikbaarheid 
De telefonische bereikbaarheid van UWV liet voor verzekerden en werkgevers te veel te wensen 
over. Mede hierom hebben we voor het beantwoorden van vragen van verzekerden UWV-telefoon 
opgezet. 
Momenteel beantwoordt UWV Telefoon wekelijks circa 70.000 vragen van klanten. Eind 2005 zal 
een vrijwel landelijke dekking zijn bereikt. De overgang van klantcontacten vanuit de kantoren 
naar UWV Telefoon verloopt volgens plan. Eind 2004 liep 62% van alle spontane telefonische 
contacten via UWV Telefoon.  
  
De bereikbaarheid van UWV Telefoon in 2004 bedroeg gemiddeld 95% en is daarmee aanzienlijk 
hoger dan van de andere kantoren. 79% van alle vragen werd door UWV Telefoon direct 
beantwoord. Van de resterende vragen lukte dat in 87% binnen 24 uur. De vragen die ons via UWV 
Telefoon bereiken gebruiken we voor het verbeteren van onze communicatie en onze procedures.  
 
In de periode juni 2003 - mei 2004 zijn zes klantenonderzoeken naar UWV Telefoon gehouden. De 
onderzoeken vertonen een stijgende lijn in de klanttevredenheid. Dat geldt in het bijzonder voor de 
telefonische bereikbaarheid en het directe contact met medewerkers van UWV Telefoon. Klanten 
zijn tevreden (rapportcijfer: 6,8) over de dienstverlening van UWV Telefoon. In veel gevallen wordt 
de vraag van de klant adequaat en naar tevredenheid beantwoord. De bekendheid van UWV 
Telefoon is groot: de laatste meting laat een bekendheid van 89% zien. Vanaf begin 2005 wordt de 
klanttevredenheid gemeten door direct na een gesprek klanten te vragen of ze daarna willen 
meewerken aan een telefonisch onderzoek. De gegevens kunnen direct worden opgevraagd en 
worden gebruikt om te sturen.  
 
Eind 2004 is begonnen met een UWV-telefoonlijn voor werkgevers.  
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Afhandeling van klachten 
In 2004 hebben wij 15.721 klachten ontvangen. Ter vergelijking: in 2003 ontvingen wij 7.823 
klachten. Wij hebben de klachten als volgt afgehandeld: 
 
TABEL 
Afhandeling klachten
Oordeel

Aantal % Aantal %

Gegrond 8.113          51,6% 3.814         48,8%
Ongegrond 3.266          20,8% 1.735         22,2%
Niet ontvankelijk 935            5,9% 650            8,3%
Tussentijds afgehandeld / geen oordeel* 3.407          21,7% 1.624         20,8%
Totaal 15.721    100% 7.823      100%

2004 2003

 
N.B.: In maart 2004 is het aantal afgehandelde klachten over 2003 herberekend. Bij deze herberekening zijn de 
in 2003 afgehandelde klachten meegeteld die door een werkachterstand nog niet waren verwerkt. 
 
Klanten kunnen hun klachten over UWV schriftelijk, telefonisch en, vanaf september 2004, ook via 
het internet indienen.  
Het aantal klachten is in 2004 aanzienlijk gestegen ten opzichte van 2003. Deze groei is 
veroorzaakt door enerzijds de gevolgen van het transformatieproces waarin UWV zich bevindt, en 
anderzijds door complexiteit van wetgeving en de vele wijzigingen in wet- en regelgeving. Ook 
wordt de stijging veroorzaakt doordat het Centraal Klachtenbureau beter bereikbaar is geworden 
(internet) en UWV meer zichtbaar is geworden in de media. 
We realiseren ons overigens dat organisaties als UWV altijd met een relatief hoog aantal klachten 
geconfronteerd zal worden. Dat doet niet af aan de noodzaak het aantal klachten te verminderen. 
Om te kunnen leren van wat wij niet goed doen maken we analyses van de ingediende klachten. 
Deze analyses, gecombineerd met de overige klantsignalen en onderzoeksresultaten, vormen de 
basis voor de verbetermaatregelen die we hebben getroffen. 
 
De belangrijkste klachtoorzaken zijn de behandelingsduur, voorlichting (geen of te weinig 
informatie ontvangen) en betaling. In 2004 is ruim 80% van de klachtcontacten (exclusief 
vraagstellingen van de Nationale Ombudsman) binnen de wettelijke termijn van 6 weken 
afgehandeld. Meer dan 50% werd zelfs binnen 3 weken afgehandeld. In 2005 verbeteren we de 
tijdigheid en verhoging van de kwaliteit van de klachtafhandeling verder.  
 
Wij hebben bij klanten de kwaliteit van de afhandeling van klachten onderzocht. Over de contacten 
met de medewerkers van het Centraal Klachtenbureau zijn de respondenten tevreden (vriendelijke 
medewerkers, begrip en goede uitleg procedure). Ook beoordelen klanten de informatievoorziening 
van UWV (folder, brieven, Internet) positief. De tijdigheid en volledigheid van de afhandeling en de 
beoordeling van de klachten is een verbeterpunt. Hierbij moet opgemerkt worden dat de 
tevredenheid veelal gerelateerd is aan het oordeel van UWV: men is niet tevreden als de klacht 
ongegrond is verklaard.  
Een meting heeft eind 2004 plaats gevonden. Enkele cijfers uit deze meting:  
 70% van de ondervraagden is tevreden over de werkwijze van het Centraal Klachtenbureau; 

de ondervraagden geven daarvoor als rapportcijfer een 6,7.  
 70% van de ondervraagden vindt de telefonische wachttijd kort. 

Deze cijfers waren aanzienlijk beter dan in eerder onderzoek. 
 

Cliëntenraden 
We laten ons landelijk en regionaal adviseren door 20 cliëntenraden: 6 regionale WW-raden, 11 
regionale AG-raden, 1 landelijke WW-raad, 1 landelijke AG-raad en een Centrale Cliëntenraad.  
In 2004 is een evaluatieonderzoek gehouden naar het functioneren van cliëntenparticipatie binnen 
UWV. Uit deze evaluatie kwam een aantal knelpunten in de huidige structuur van 
cliëntenparticipatie naar voren op het terrein van (onderlinge) communicatie, tijdigheid van 
informatieverstrekking en adviesaanvragen, afbakening van taken en bevoegdheden en 
bezettingsgraad van de raden. Ter oplossing van deze knelpunten hebben we een aantal 
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verbetervoorstellen ontwikkeld die we thans bespreken met de centrale en regionale cliëntenraden, 
de landelijke cliëntenraad en de achterbanorganisaties.  
Deze verbetervoorstellen betreffen:  
• het samenvoegen van cliëntenraden, omdat onderwerpen thans vaak in meerdere gremia aan 

de orde komen en omdat de bezetting van de raden niet optimaal is,   
• de verbetering van de samenwerking met de CWI-raden, waarmee de cliëntenparticipatie in de 

keten kan worden verbeterd, en  
• de deelname van de regionale raden in de centrale cliëntenraad om de onderlinge 

communicatie te verbeteren. 
Ook organiseren wij scholing voor alle deelnemers aan de cliëntenraden en wordt op dit moment de 
facilitering van alle cliëntenraden waar nodig verbeterd. Het gaat hierbij om goede ondersteuning 
door UWV (secretaris, stafmedewerker e.d.) alsmede om faciliteiten op het gebied van 
werkruimte/computer/internet etc. 
  
Afhankelijk van de resultaten van het overleg over de verbetervoorstellen, zullen wij deze op zo 
kort mogelijke termijn invoeren.  
 

Klanttevredenheid 
We hanteren drie vormen van klantenonderzoek. 
Gericht klantenonderzoek koppelen we aan procesvernieuwingen binnen UWV. In dit type 
onderzoek gaan we na of de gerealiseerde verbetering ook als zodanig door de klant wordt 
gewaardeerd. De uitkomsten van de meting kunnen leiden tot bijsturing. Door deze intensivering is 
het aantal gerichte klantenonderzoeken in 2004 toegenomen. 
 
Het klantonderzoek naar UWV Telefoon geeft aan dat klanten meer tevreden zijn over de 
beantwoording van hun vragen en de klantvriendelijke afhandeling door de callcenter-
medewerkers.   
Het klantonderzoek bij het Centraal Klachtenbureau geeft aan dat er een lichte verbetering is in de 
waardering voor de afhandeling van klachten door het Centraal Klachtenbureau.  
 
Voorts is onderzoek gehouden naar de Reïntegratietelefoon.  
De cliënten die hiervan gebruik maakten waren tevreden over deze aanpak (6,9). Daarnaast is 
onderzoek gedaan bij twee pilots waar klantgerichte vernieuwingen van het casemanagement WW 
zijn getest. Uit beide onderzoeken bleek dat de cliënten de veranderingen beter waarderen dan de 
oude aanpak. Op dit moment lopen nog meer onderzoeken naar de reïntegratieactiviteiten van 
UWV: een landelijk onderzoek naar Casemanagement WW, 2e kans reïntegratie, de pilot 
Samenwerking CWI-UWV en de IRO (specifiek de dienstverlening van UWV). 
 
Momenteel wordt ook klantonderzoek gedaan in het kader van de herbeoordelingsoperatie, zowel 
naar de communicatie daarbij als naar de beleving van het proces zelf. Daarnaast loopt ook 
onderzoek onder werkgevers en werknemers die bij UWV een deskundigenoordeel hebben 
aangevraagd. 
 
Tevens is in 2004 lezersonderzoek gedaan naar het UWV-magazine voor WAO- en Wajong-
uitkeringsgerechtigden, Perspectief. Uitkomst van het onderzoek was dat het blad hoog 
gewaardeerd wordt (7,1) en dat het blad een belangrijke rol vervult in de binding met de cliënten. 
Op dit moment loopt onderzoek naar de waardering en gebruiksvriendelijkheid van de UWV 
internetsite.  
 
Uit een verkennend onderzoek onder de rechterlijke macht blijkt dat deze de kwaliteit van de 
geleverde dienstverlening door UWV positief waardeert, bijvoorbeeld waar het gaat om 
dossierkennis, kennis van wet- en regelgeving en de presentatie ter zitting. Op enkele onderdelen 
die voldoende worden geacht maar voor verbetering vatbaar zijn heeft UWV maatregelen ter 
verbetering getroffen. In 2005 vindt de volgende meting plaats. Op dit moment lopen onderzoeken 
naar onder meer Mediation Bezwaarzaken en het Werkproces Bezwaar en Beroep, onder cliënten 
en onder rechtshulpverleners. 
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In de vernieuwde opzet van het klantenonderzoek voeren we het klanttevredenheidsonderzoek 
UWV in de toekomst kernachtiger en op een meer generiek niveau uit, met een tweejaarlijkse 
frequentie. De 2-meting is gepland voor 2005. Daarnaast zijn de voorbereidingen gaande voor een 
gezamenlijk klantenonderzoek begin 2005 door de ketenpartners. 
 
We houden ook imago-onderzoek onder werkgevers en werknemers. Dit biedt belangrijke 
informatie over hoe UWV zich in de ogen van de relaties van UWV (klanten, werkgevers, etc) 
ontwikkelt op het gebied van dienstverlening, betrouwbaarheid, klantgerichtheid, duidelijkheid en 
integriteit. We vergelijken de uitkomsten met soortgelijke onderzoeken van andere publieke 
dienstverleners in Nederland. In het laatste onderzoek van 2004 is over de hele linie een lichte 
verbetering van ons imago te constateren met uitzondering van de WAO-gerechtigden. Bij deze 
groep is ons imago licht verslechterd. Bij de werkgevers zien we een verbetering als gevolg van de 
WAO-campagne. 
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PREMIE-INNING EN GEGEVENSDIENSTEN 

Het vaststellen en innen van premies is een van de kerntaken van UWV. Per 1 januari 2006 gaat de 
inning van de premies over naar de Belastingdienst. Deze verandering en de ontvlechting van 
andere taken hebben in 2004 een sterke impact gehad op de divisie werkgevers, waarin deze taken 
zijn ondergebracht. In 2005 zullen definitief taken en medewerkers overgaan naar de 
Belastingdienst en ABP/Loyalis. Er zullen taken overblijven voor het beheer van de 
polisadministratie, de vaststelling van premies en voor nieuwe taken op het gebied van 
gegevensdiensten.  Per saldo verdwijnen ca. 1500 arbeidsplaatsen. Al in 2004 is de afbouw van de 
divisie Werkgevers feitelijk aan de orde doordat medewerkers de organisatie verlaten. 

 
Met betrekking tot de premieheffing en de werkgeversadministratie golden in 2004 de volgende 
prestatie-indicatoren. 
 
TABEL 
Prestatie-indicatoren: Tijdigheid collecterend proces

Prestatie
Realisatie 

2004 
Realisatie 

2003 Norm 2004
Verwerking msv’n 95% 97% 95% binnen 7 dagen
Verzending (her)indelingsbeslissing 98% 97% 99% binnen 13 weken na verzoek
Inning definitieve premienota’s 98% 98% 99% uiterlijk 31 dec. 2004

 
 
Zoals uit deze tabel blijkt zijn de prestaties, ondanks de grote veranderingen in de divisie 
werkgevers, vrijwel op het vereiste niveau. De verzending van de (her)indelingsbeslissingen is licht 
achtergebleven bij de norm. Dit is veroorzaakt door problemen op twee vestigingen, die inmiddels 
zijn opgelost. Ook de inning van de definitieve premienota’s is ietwat lager dan de norm.  
 
Onze Accountantsdienst heeft vastgesteld dat de verantwoordingsinformatie omtrent de drie 
genoemde prestatie-indicatoren op een ordelijke en controleerbare wijze tot stand is gekomen. Ook 
is de betrouwbaarheid van de verantwoordingsinformatie in belangrijke mate geborgd.  
Wel is het als gevolg van de verschillende wijze van interpretatie van deze prestatie-indicatoren 
niet mogelijk de resultaten van de diverse domeinen te consolideren tot betrouwbare cijfers op 
totaalniveau. Naar aanleiding van de bevindingen van de Accountantsdienst hebben we 
maatregelen genomen die moeten waarborgen dat vanaf 2005 de prestatie-indicatoren uniform 
worden geïnterpreteerd en zodanig intern worden gecontroleerd dat de betrouwbaarheid van de 
managementinformatie hieromtrent volledig is geborgd. 
 

Eigen risicodragen WAO 
Ongeveer 70.000, vooral kleine werkgevers hebben, mede op initiatief van verzekeraars, per 1 juli 
2004 gebruik gemaakt van de mogelijkheid zich aan te melden als eigen risicodrager WAO. Deze 
onverwacht grote hoeveelheid aanvragen heeft geleid tot knelpunten in de verwerking, die nog niet 
allemaal zijn opgelost. Zowel het aanvraag- als het beheersproces van eigen risico dragen waren 
niet op dergelijke hoeveelheden berekend. Om de uitvoering van eigen risicodragen, die op het 
punt van gegevenshuishouding zeer complex is, structureel te borgen is inmiddels een 
projectopdracht verstrekt. 
 

Polisadministratie en gegevensdiensten 
In 2004 is de Europese aanbesteding voor de bouw van een belangrijk deel van de ICT-
voorzieningen afgerond. In de tweede helft 2004 hebben wij in de projectaanpak de focus 
bijgesteld in die zin, dat niet alle functionaliteiten van de polisadministratie op 1 januari 2006 
beschikbaar hoeven te zijn, maar pas op het moment dat de functionaliteit ook daadwerkelijk in 
bedrijf gaat. UWV beschikt per 1 januari 2006 wel over de functionaliteiten waarmee voldaan wordt 
aan de wettelijke vereisten en de huidige contractuele verplichtingen. De gekozen aanpak 
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waarborgt dat de Polisadministratie kan uitgroeien tot een Authentiek Register. Aangezien wij op 
basis van de polisadministratie en overige gegevens uit bestanden over informatie beschikken die 
voor meer partijen van belang is, hebben wij besloten tot oprichting van een nieuwe eenheid 
gegevensdiensten. In overleg met mogelijke afnemers van gegevens wordt verkend hoe UWV hen 
van dienst kan zijn en daardoor verder kan bijdragen aan administratieve lastenverlichting.   
 

Walvis/SUB 
De voorbereidingen op de invoering van Walvis hebben in 2004 een aantal concrete resultaten 
opgeleverd. Invoering premieloon, een dagloonmodule, businessanalyses en een groot deel van 
systeem- en procesontwerpen en een mastertestplan zijn gerealiseerd. 
Het programma Walvis heeft op een aantal deelactiviteiten een beperkte achterstand opgelopen. 
Hoewel een deel van de verschuivingen in de planning binnen het jaar 2004 is opgevangen, schuift 
een aantal ontwerp- en bouwactiviteiten door naar 2005. Het uitblijven van definitieve duidelijkheid 
over nadere regelgeving blijft vooralsnog een aanhoudend punt van zorg.  
 
 

UWV Jaarverslag 2004  24  



HANDHAVING 
 
De algemene (strategische) beleidsuitgangspunten op het onderdeel handhaving zijn: 
Handhaving versterkt onze strategie “werk boven inkomen”. Ons handhavingsbeleid is gericht op 
het bevorderen van spontane naleving van regels en het tegengaan van oneigenlijk gebruik en 
misbruik. De nadruk ligt op preventie. Niet-naleving moet door controle zo snel mogelijk worden 
ontdekt. Dat beperkt de schade en bevordert een hogere vrijwillige bereidheid tot naleving. 
Opsporing moet duidelijk maken dat overtreding van regels niet acceptabel is en niet loont. Een als 
hoog ervaren pakkans en sanctiekans leiden eveneens tot een hogere bereidheid tot naleving 
 
Voor een verdere uitleg van ons beleid ten aanzien van misbruik en oneigenlijk gebruik verwijzen 
wij naar bijlage 5. 

Prestatie-indicatoren 
Voor 2004 golden de volgende prestatie-indicatoren op het gebied van handhaving: 
 
TABEL 
Prestatie-indicatoren: Handhaving

Prestatie
Realisatie 

2004 
Bekendheid van regels en plichten 70%
Aantal overtredingen naar duur en omvang n.b. 
Geconstateerde benadelingsbedrag van 
opsporingsactiviteiten

€ 61,9 Ten minste € 60 mln.

Norm 2004
Tenminste 60% voor alle regels
Eerst: nulmeting, dan norm bepalen

 
 
De bekendheid van regels en plichten bij onze cliënten – zowel in als buiten Nederland – is volgens 
onderzoek van het NIPO ruim boven de norm. Ook de controlebeleving is toegenomen. Onze 
cliënten schatten de pakkans hoog in (53%). De sanctiekans1 wordt getaxeerd op 62%. Dat was 
nog 48% in 2002. Deze taxaties van cliënten zijn enigszins aan de voorzichtige kant. De werkelijke 
(objectieve) sanctiekans, ofwel de zekerheid van afdoening van geconstateerde overtredingen 
bedroeg 96% in 2004. Onze intensiveringen op het gebied van handhaving lijken dus hun vruchten 
af te werpen. 
 
Dat zien we ook terug in de beperking van de schadelast: de afname van de schadeduur en het 
samenhangende benadelingsbedrag, gerelateerd aan het volume in de periode 2002 tot en met 
2004. Beide daalden respectievelijk van 117 dagen naar 110 dagen2 en van € 1.712 in 2002 naar  
€ 1.261 in 2004. Ook het schadebedrag gerelateerd aan het uitgekeerde bedrag is bij alle wetten in 
2004 ten opzichte van 2002 gedaald. 
 
 
Tabel
Schade (in euro) per € 100.000 uitgekeerd bedrag

2004 2003 2002
WW 212 271 406
AO 79 116 95
ZW 74 170 149

 
 
Een andere indicatie voor de effectiviteit van onze preventieve maatregelen is de detectiesnelheid: 
hoe eerder fraude wordt opgespoord, hoe geringer de schade is. Voor de ZW en WW geldt dat bijna 
90% van de fraude binnen uiterlijk 3 maanden wordt ontdekt. Bij de TW- en WAO uitkeringen 
wordt 70% binnen 6 maanden ontdekt3. 
 

                                               
1 Dit is de inschatting van de kans dat een geconstateerde overtreding daadwerkelijk wordt bestraft. 
2 Nulschades zijn buiten beschouwing gehouden en 2004 (t/m laatste kwartaal) is gebaseerd op ramingen. 
3 Verschillen in snelheid van detectie hangen vooral samen met de uiteenlopende procesinrichting en de 
controlemomenten binnen de processen. 
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Het totaal geconstateerde benadelingsbedrag van de fraudeopsporing en bijzondere 
gevalsbehandeling bedroeg eind 2004 indicatief € 61,9 mln. en ligt daarmee boven de norm. Het 
bedrag van € 61,9 mln. is een indicatie. Het juiste bedrag kan nog niet worden berekend omdat 
een deel van de zaken nog openstaat.   

Preventie 
In het project ‘Arendsoog’ hebben we op twee locaties 3.860 verscherpte controles uitgevoerd op 
identiteitsbewijzen. Hierbij zijn geen valse of vervalste documenten aangetroffen. Rondom dit 
project en in het bredere verband van het fenomeen identiteitsfraude hebben wij het symposium 
'Identiteitsfraude te lijf' georganiseerd. In informatiebijeenkomsten voor accountants- en 
administratiekantoren hebben wij uitgebreide voorlichting gegeven over identiteitsfraude. Ook in 
onze publicaties is ruimschoots aandacht aan het onderwerp besteed. Daarnaast hebben ruim 
1.400 medewerkers een training fraudealertheid gevolgd, waarin het fenomeen ook aan bod komt. 
 
Door samenwerking met andere organisaties kan fraude worden voorkomen. Wij hebben invulling 
gegeven aan de ketensamenwerking met CWI en gemeenten bij (handhavings)projecten, 
uitwisseling van 'best practices', risicosturing en identiteitscontrole. Dit heeft geresulteerd in de 
handhavingsprojecten van het SUWI ketenprogramma 2005. In dit kader zijn CWI en UWV pilots 
gestart om op tien CWI-locaties controles uit te voeren op door cliënten aangeboden documenten. 
CWI zal daarbij gebruik maken van de kennis en inzet van UWV. Ook hebben wij een gezamenlijk 
projectplan ‘Sluitende Keten’ in het voorjaar aan de staatssecretaris van SZW aangeboden. Dit 
project heeft als doelstelling om met gebruik van Suwi-net te komen tot een geautomatiseerde 
uitwisseling van fraudesignalen. 
 
Samenwerking vindt ook plaats bij de bestrijding van grensoverschrijdende fraude. Zo verricht ons 
Internationaal Bureau Fraude-informatie (IBF) sinds 1 januari 2004 ook werkzaamheden voor 
gemeenten. Het aantal afgesloten contracten is gestegen tot 435, inclusief de vier grote 
gemeenten, op een totaal van 485 Nederlandse gemeenten. Er zijn 568 verzoeken om 
(vermogens)onderzoek binnengekomen van gemeenten. De evaluatie van de pilot waarbinnen IBF 
werkzaamheden verricht voor de SVB, heeft uitgewezen dat de uitkomsten zijn achtergebleven bij 
de geformuleerde verwachtingen. Vóór 1 maart 2005 rapporteren we hierover. 
 

Controle 
35% van onze onderzoekscapaciteit is in 2004 op basis van risicoanalyse aangestuurd. Dat is 
aanzienlijk meer dan we ons als doel hadden gesteld (20%). De effectiviteit van de risicoanalyses 
in vergelijking met aselecte controles is veel groter. Ten opzichte van 2003 zien we in 2004 een 
verdubbeling van de trefkans voor regelovertredingen bij zowel WAO- als WW-uitkeringen. 
 
We hebben vier landelijke actiedagen rondom sofi-nummerfraude en identiteitsfraude gehouden. 
Deze hebben in totaal een maatschappelijk rendement van € 3,6 mln. opgeleverd. In de 
polisadministratie zijn 1.900 dienstverbanden gecorrigeerd. Verder zijn 302 valse documenten 
ingenomen en 114 gestolen of als vermist opgegeven documenten. Het aantal onderzoeken 
identiteitsfraude is met 72% toegenomen ten opzichte van 2003. 
 
We hebben in totaal 7.209 fysieke controles uitgevoerd, geheel volgens de afspraak met het 
Ministerie. Uit onze evaluatie van de in 2003 uitgevoerde fysieke controles is naar voren gekomen 
dat driekwart van de geconstateerde boetes en maatregelen waarschijnlijk alleen kon worden 
opgelegd dankzij de bevindingen uit het huisbezoek.  
 
Het Westland Interventie Team heeft bij 414 waarnemingen ter plaatse (WTP’en) 530 werkgevers 
bezocht, waarbij 2.243 werknemers zijn gecontroleerd. We hebben, samen met de 
Arbeidsinspectie, 203 processen verbaal opgemaakt tegen werkgevers in het Westland wegens 
diverse strafbare feiten.  
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Regelovertreding 
Het aantal keren dat we overtreding van een verplichting hebben geconstateerd is in 2004 licht 
gedaald. Deze daling trad op bij AG en hangt samen met het teruglopen van de instroom WAO en 
de vangnetpopulatie bij de ZW. Gedeeltelijk wordt het ook veroorzaakt doordat het 
handhavingsbeleid nog niet overal consequent wordt uitgevoerd.  De daling bij AG wordt deels 
gecompenseerd door de toename van het aantal geconstateerde overtredingen WW met 5% ten 
opzichte van 2003. 
 
Op basis van dagloongegevens en op basis van een schatting van het uitgekeerde bedrag als de 
uitkeringsgerechtigde wel een uitkering had gekregen, zijn de opbrengsten van maatregelen 
berekend. Geraamd voor 2004 bedragen deze bij de WW € 174 mln. (4% van het uitgekeerde 
bedrag) en bij ZW en WAO gezamenlijk € 4,8 mln. Dit laatste hangt samen met de relatief lage 
overtredingspercentages in de WAO.  
 
Fraudebestrijding 
Het aantal fraudeconstateringen is met 20% afgenomen ten opzichte van 2003. De belangrijkste 
oorzaak hiervan is de daling van het aantal te late hersteldmeldingen in de Ziektewet, door een 
dalend volume van de vangnetpopulatie. Ook is efficiencywinst geboekt door de intensieve 
samenwerking met de uitzendbranche bij het terugdringen van het ziekteverzuim en bij de 
bevordering van reïntegratie.  
 
Tegenover deze daling staat een toename van de fraudeconstateringen WW. Deze toename is 
onder meer het resultaat van een betere effectiviteit van de samenloopsignalering en de 
afhandeling van fraudeconstateringen in gespecialiseerde teams (bijzondere gevalsbehandeling). 
Worden de fraudeconstateringen gerelateerd aan het aantal uitkeringen, dan kan worden 
vastgesteld dat het aantal fraudeconstateringen ten opzichte van 2003 stabiel is gebleven, waarbij 
minder energie is gestoken in de afhandeling van nulschades en meer in de bestrijding en 
afdoening van (middel)zware fraude. 
 

Opsporing 
Het geconstateerde benadelingsbedrag van de fraudeopsporing en bijzondere gevalsbehandeling 
bedraagt eind 2004 € 61,9 mln. Het geconstateerde benadelingsbedrag voor werknemersfraude 
bedraagt € 28,2 mln. en voor werkgeversfraude € 33,7 mln.  
 
Het aantal onderzoeken naar premiefraude bedroeg 888 waarvan er 487 zijn afgesloten met een 
fraudeconstatering. De trefkans ligt daarmee boven het doel van 50%. Wij hebben 122 processen-
verbaal werkgeversfraude gerealiseerd, wat 20% boven de doelstelling is van het 
Handhavingsarrangement.  
 
Het aantal opsporing- en inspectieonderzoeken naar uitkeringsfraude in 2004 bedraagt 3.730 en 
we hebben 237 onderzoeken verricht naar identiteitsfraude. Het aantal processen verbaal bedroeg 
566 voor uitkeringsfraude en 122 voor identiteitsfraude. Dit is ruim boven het afgesproken aantal  
(649) in het Handhavingsarrangement. Verder hebben we 62 fraudezaken aan het SIOD 
overgedragen, 24% meer dan de 50 zaken die we hadden afgesproken. 
 
In 2004 heeft het Interventieteam Buitenland 1.035 dossieronderzoeken uitgevoerd en 605 
huisbezoeken in diverse landen afgelegd. In 93 gevallen heeft dit geleid tot het advies om een 
maatregel en/of boete op te leggen. Er is voor € 0,9 mln. aan benadeling vastgesteld4. 
 

                                               
4 Vanwege de soms lange doorlooptijd van internationale onderzoeken slaat een deel van dit bedrag terug op 
veldonderzoeken uit eerdere jaren. Daarnaast zijn enkele onderzoeken uit het vierde kwartaal van 2004 nog 
niet administratief afgehandeld. Deze bedragen zullen worden gerapporteerd in de rapportage over 2005. 

UWV Jaarverslag 2004  27  



KWALITEIT  
 
De kwaliteit van de uitvoering wordt gemeten aan de hand van rechtmatigheid en tijdigheid. Voor 
de rechtmatigheid geldt een algemene norm van 99%. Voor de tijdigheid gelden verschillende 
normen voor verschillende wetten. Verbetering van de kwaliteit is een continu proces, waar in de 
uitvoering veel aandacht aan wordt besteed. 2004 geeft een gemengd beeld. Op onderdelen is de 
kwaliteit verbeterd, op andere onderdelen is er sprake van stilstand of een lichte verslechtering. In 
dit hoofdstuk worden de belangrijkste resultaten beschreven.   

Rechtmatigheid van de uitvoering  
 
De regeling SUWI 2005 accountantscontrole treedt formeel in werking per 1 januari 2005. In de 
slotparagraaf van de Regeling is aangegeven dat waar dat mogelijk is ook reeds met betrekking tot 
het verslagjaar 2004 aan de nieuwe regels uitvoering zal moeten worden gegeven.  
Deze nieuwe regeling heeft als gevolg dat, met ingang van verslagjaar 2004, de onzekerheden die 
geconstateerd zijn in de rechtmatigheidmeting separaat worden verantwoord. De financiële 
foutbedragen als gevolg van de resterende onzekerheden - gerelateerd aan de gehele massa - 
worden uiteindelijk getoetst aan aparte, voor onzekerheden geldende, controletoleranties. 
 
In onderstaande tabel wordt niet alleen de minimale rechtmatigheid maar ook de maximale 
rechtmatigheid weergegeven. Niet alleen de financiële fouten inclusief onzekerheid, maar ook de 
reeds vaststaande financiële onrechtmatigheid exclusief onzekerheid worden weergegeven. 
Ter vergelijking zijn tevens de resultaten over het verslagjaar 2003 weergegeven (inclusief 
onzekerheden). De minimale rechtmatigheid voor het distribuerende proces op UWV-niveau ligt op 
97,4%. Over het verslagjaar 2003 lag dit cijfer op 97,8%. Op basis van de komende SUWI-
Regeling 2005 bedraagt de maximale rechtmatigheid van het distribuerende proces over 2004 op 
UWV-niveau 98,0%. 
Het collecterend proces is rechtmatig uitgevoerd. De rechtmatigheid van het collecterend proces 
UWV 2004 is indicatief berekend op 99,59%. Aan onzekerheid resteert 0,33% van de vastgestelde 
premiebaten. 
 
Rechtmatigheidcijfers distribuerend proces 2004  
Tabel 
Rechtmatigheidcijfers 2004 

Maximale Minimale 
Rechtmatigheid Rechtmatigheid 

Verslagjaar 2003 (financieel (financieel 
(inclusief exclusief inclusief 

onzekerheden) Onzekerheden onzekerheden) onzekerheden) 
BIA 99,4 0,3 99,1 94,9 
Wajong 99,7 0,0 99,7 99,8 
WAO 99,5 0,1 99,4 100,0 
WAZ 99,2 1,0 98,2 97,8 
WW 94,9 1,2 93,7 93,1 
ZW 94,8 5,3 89,5 92,7 
REA 91,7 2,9 88,8 87,2 
WAZO 98,0 0,2 97,8 98,2 
TW 97,2 1,2 96,0 97,9 
UWV Totaal 98,0 0,6 97,4 97,8 

 
 
Minimale rechtmatigheid distribuerend proces: ontwikkeling in de tijd 
In vergelijking met 2003 is het resultaat op UWV-niveau gedaald van 97,8% naar 97,4%. Deze 
daling wordt voor een belangrijk deel verklaard door de daling van de rechtmatigheid van de WAO, 
die overigens wel aan de norm van 99% voldoet. Deze wet weegt dermate zwaar in de totale 
massa dat een verslechtering van het resultaat daar onvermijdelijk in het UWV-cijfer zichtbaar is. 
In mindere mate is eveneens de toename van de WW-massa van invloed op het UWV-resultaat. 
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In verslagjaar 2004 voldoen de Wajong en WAO nog steeds aan de 99%-norm. Inmiddels voldoet 

en viertal processen is ten opzichte van voorgaand verslagjaar verbeterd. Het betreft hier de 

ch is. 

e resultaten van ZW, TW en WAO zijn met respectievelijk 3,2%, 1,9% en 0,6% verslechterd. De 

Tijdigheid van de uitvoering 

Tijdigheid distribuerend proces  
 op het gebied van tijdigheid kennen een zekere 

ZW zijn 

ook de BIA aan deze norm.  
 
E
uitvoering van de WW, REA, WAZ en BIA. Met betrekking tot de WW hebben wij eerder 
gesignaleerd dat een norm van 99% vanwege de complexiteit van deze wet niet realistis
 
D
uitvoering van de WAZO en Wajong is marginaal verslechterd.  
 

De normen voor de prestatie-indicatoren
diversiteit. De normen zijn gebaseerd op de afspraken die daarover met de Minister van S
vastgelegd in ons jaarplan 2004. 
 

BEL 
Prestatie-indicatoren: Tijdigheid distribuerend proces

Prestatie
Realisatie 

2004 
Realisatie 

2003 Norm 2004
Tijdigheid claimbeoordeling WAO 72% 76% 90% binnen 13 weken
Tijdigheid beslissing ontslag WW 91% 86% 86% binnen 8 weken (op basis van 

overdracht vanuit CWI) 
Tijdigheid beoordeling WAZ 62% 57% 90% binnen 13 weken
Tijdigheid beoordeling Wajong 81% 82% 90% binnen 13 weken
Tijdigheid beoordeling ZW uitzendkrachten 94% 91% 90% binnen 4 weken
Tijdigheid beoordeling ZW overig incl. WAZO 61% 90% binnen 4 weken
Tijdigheid beoordeling REA-voorzieningen 82% 74% 90% binnnen 6 weken

TA

 
 

e tijdigheidscores WAO, WAZ en WAJONG zijn in de loop van het jaar verbeterd, maar de 
en 

 

e 

 tijdigheidscore voor beslissingen over REA-voorzieningen is in de loop van 2004 toegenomen 
 

e tijdigheidscore WW over 2004 voldoet met 91% ruimschoots aan de gestelde norm van 86% 

aat 

4 weken door een reductie van 
 

 

 

D
normen zijn niet gehaald. In het begin van het jaar heeft de invoering van nieuwe werkprocess
bij de afhandeling van WAO-aanvragen geleid tot enige daling van productiviteit, hetgeen 
resulteerde in daling van de tijdigheid van afhandeling. Daarna was een verbetering zichtbaar tot 
aan het vierde kwartaal. In dit kwartaal is de tijdigheid gedaald als gevolg van het noodgedwongen
uitstellen van de afronding van de claimbeoordeling tot na 1 oktober van gevallen die om te 
voldoen aan de norm eigenlijk vóór 1 oktober moesten zijn afgerond. Dit hield verband met d
invoering van het aangepaste Schattingsbesluit. We hebben dit mogelijke effect tijdig bij de 
Minister gesignaleerd. 
  
De
tot 93%. Hiermee voldoen we aan de norm om in minimaal 90% van de aanvragen binnen 6 weken
te beslissen. Op jaarbasis hebben we de norm niet gehaald vanwege de relatief lage score in het 
eerste halfjaar. 
 
D
binnen 8 weken. Door strakke sturing op voorraden en op beschikbare capaciteit hebben we in 
2004 de voorraad van onderhanden werk sterk gereduceerd. Hierdoor zijn we steeds beter in st
pieken in het aanbod en daling in productiviteit op te vangen.  
Verder streven we naar een verkorting van de beslistermijn tot 
overdrachtsmomenten op de toekomstige backoffices. Het percentage gerealiseerde beslissingen
binnen 4 weken is in de loop van het jaar aanzienlijk gestegen. Gemiddeld is het percentage 63%,
in december was de score opgelopen tot 72%. Op één van onze kantoren is een score van 90% 
gerealiseerd. Hierop voeren we een audit uit om eventuele risico’s voor de rechtmatige uitvoering
te onderkennen. 
 

UWV Jaarverslag 2004  29  



De tijdigheid ZW voor uitzendkrachten bedraagt 94% en voor alle overige vangnetcategorieën 
inclusief WAZO 61%. Deze laatste score wordt met name beïnvloed door de te late aanlevering van  
loongegevens door de werkgever. Ter verbetering van de tijdigheid hebben we de sturing op het 
proces aangescherpt, systeemaanpassingen aangebracht en met diverse overkoepelende 
werkgeversorganisaties afspraken gemaakt over tijdige aanlevering van informatie. Door het 
Ziektewetproces te uniformeren en te stroomlijnen zal de tijdigheid verbeteren. 
 
Cijfers tijdigheid WAO, WAZ, WAJONG en ZW  
In 2004 zijn onderzoeken gedaan naar de kwaliteit van de tijdigheidcijfers WAO, WAZ, WAJONG en 
ZW. Onder kwaliteit van de cijfers wordt verstaan: 

• Juistheid- en volledigheid van de data-elementen die gebruikt worden voor de meting van de 

tijdigheidcijfers (= betrouwbaarheid); 

• Eenduidigheid in de meting van de prestatie-indicatoren; 

• Controleerbaarheid van het proces van totstandkoming. 
 
Op grond van de onderzoeken hebben wij geconcludeerd dat de kwaliteit van de tijdigheidcijfers 
claimbeoordeling WAO / WAZ / WAJONG van een onvoldoende niveau is. 
De belangrijkste tekortkomingen waren:  

• Bij diverse gevallen was er sprake van verschillen tussen de brondocumenten en 

systeemregistraties die van invloed zijn op de tijdigheidmeting. Bij sommige bedrijfsonderdelen 

komen afwijkingen voort uit een structurele werkwijze.  

• Het niet integraal ingeregeld zijn van de interne controle op de juistheid van de 

systeemregistraties.  
De conclusie t.a.v. het tijdigheidcijfer ZW is dat dit cijfer nog niet geheel betrouwbaar is. In 
vergelijking tot de bovenstaande prestatie-indicatoren vertoonde het proces dat het tijdigheidcijfer 
ZW oplevert minder hiaten. 
Wij hebben de divisiedirectie opdracht gegeven verbeteringen in de procesvoering door te voeren, 
waarbij aangetekend moet worden dat verbeteringen in het realiseren van Quick Wins en niet in 
systeem- c.q. procesaanpassingen zullen worden gezocht. Dit met het oog op de verlaagde 
instroom van aanvragen Einde Wachttijd WAO in 2005. 
Ten aanzien van de ZW wordt verdere verbetering van de kwaliteit van het tijdigheidcijfer met de 
invoering van een nieuw UWV-breed ZW-systeem per 1 september 2005 verwacht. 
 

Tijdigheid collecterend proces  
 
TABEL 
Prestatie-indicatoren: Tijdigheid collecterend proces

Prestatie
Realisatie 

2004 
Realisatie 

2003 Norm 2004
Verwerking msv’n 95% 97% 95% binnen 7 dagen
Verzending (her)indelingsbeslissing 98% 97% 99% binnen 13 weken na verzoek
Inning definitieve premienota’s 98% 98% 99% uiterlijk 31 dec. 2004

 
 
De tijdigheid voldoet grotendeels aan de gestelde normen.  
De tijdigheid van de inning van definitieve premienota’s voldoet net niet aan de norm. Hier is 
sprake van een goed lopend proces. De tijdigheid van de verwerking van meldingen sociale 
verzekering beantwoordt aan de norm. De score voor verzending van (her)indelingsbeslissingen 
voldoet net niet aan de norm. Wel is deze score in de loop van het jaar gestegen tot 98%. Dit komt 
doordat wij het verwerkingsproces hebben aangepast en de voortgangsbewaking hebben 
aangescherpt.  
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Tijdigheid bezwaar en beroep      
 
TABEL 
Prestatie-indicatoren: Tijdigheid bezwaarschriften

Prestatie
Realisatie 

2004 
Realisatie 

2003 Norm 2004
Afhandeling bezwaarschriften AG-medisch/ 
arbeidskundig

50% 48% 70%, incl. termijnopschorting

Afhandeling bezwaarschriften werknemers overig 71% 73% 80%, incl. termijnopschorting
Afhandeling bezwaarschriften werkgevers 90% 82% 80%, incl. termijnopschorting

 
 
De tijdigheid van de afhandeling van bezwaarschriften van werkgevers is in de loop van 2004 
verder verbeterd naar 90%. Hiermee wordt ruimschoots voldaan aan de norm van 80%.  
Dit geldt niet voor de tijdigheid van de medische bezwaarzaken en van overige bezwaarschriften 
van werknemers. Onder meer door de toename van het aantal bezwaarzaken zijn deze 
tijdigheidscores nog niet toereikend. Vanwege deze toename hebben we de personele capaciteit 
uitgebreid.  
Ook de sturing op de werkvoorraad, met name oude bezwaarzaken (first in first out), en de 
inrichting van de regio’s voor bezwaar en beroep hebben vooralsnog een negatieve invloed op de 
tijdigheidscores.  
Op basis van de verbeteringen die wij in het laatste kwartaal 2004 constateren, verwachten wij dat 
in de loop van 2005 de normen wel gehaald worden.  
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BEDRIJFSVOERING 
 
Voor een adequate bedrijfsvoering is het noodzakelijk om in control te zijn. In control zijn betekent 
niet per definitie dat alles vlekkeloos verloopt, maar dat we voldoende in staat zijn de going 
concern ongestoord te laten verlopen, risico’s voor de toekomst te onderkennen en tijdig te kunnen 
bijsturen, weten waar verbetering van de uitvoering noodzakelijk is en realistische prioriteiten en 
verbeterplannen vaststellen.  2004 geeft het beeld dat we in die zin voldoende in control zijn. We 
hebben de overladen werkagenda voor 2004 en de komende jaren tot hanteerbare proporties 
teruggebracht. Op basis van audits, interne controles en maandelijkse managementrapportages 
worden risico’s en mankementen in de bedrijfsvoering onderkend. Daarmee zijn nog niet direct alle 
zaken, die verbeterd moeten worden, ook direct op orde. Bijzondere aandacht verdienen, naast de 
al in de vorige hoofdstukken aangestipte zaken, voor de komende jaren nog de kwaliteit van de 
informatievoorziening, de sturing van de WAO-processen en de bonafiditeitscontrole op het 
uitgaande geldverkeer.  
 
Keuzes in het werkprogramma 
Medio 2004 stelden wij vast dat ons werkprogramma voor de rest van dat jaar en voor 2005 en 
2006 zo omvangrijk is, dat wij zonder ingrijpen onaanvaardbare risico´s zouden lopen. De 
belangrijkste risico’s zijn: 
• Het beleidsprogramma leidt tot ingrijpende veranderingen in de drie primaire processen van 

UWV. Dat brengt zware risico’s voor het going concern met zich mee. 
• De druk op het ICT-programma neemt toe als gevolg van de samenloop van transformatie en 

beleidsagenda. Om een objectief oordeel over de risico’s te krijgen hebben wij aan een 
expertgroep een oordeel over het programma gevraagd. Dat oordeel luidt dat het programma 
onmogelijk is uit te voeren en dat het noodzakelijk is onderdelen ervan te temporiseren. In dit 
oordeel zijn nog niet betrokken de invoering van de nieuwe WAO, de wijzigingen in de WW en 
de overige beleidswijzigingen alsmede ICT-vernieuwingen in het ketenprogramma.  

• Het veranderprogramma wordt in zijn totaliteit zo complex, dat het zicht op de samenhang 
verdwijnt en sturing wordt bemoeilijkt. 

• Het perspectief van verlies van ca. 9.300 arbeidsplaatsen brengt risico’s mee voor het behoud 
van kwaliteit van de uitvoering. 

 
Wij hebben er in overleg met de Minister voor gekozen absolute prioriteit te leggen bij het 
waarborgen van de going concern en de invoering van het beleidsprogramma en delen van het 
transformatieprogramma uit te stellen.  Daarbij handelen we vanuit het perspectief van werk boven 
uitkering en gerichtheid op klant en ketensamenwerking. Alle andere onderdelen van het 
werkprogramma hebben daarmee een lagere prioriteit gekregen.  
Het stellen van prioriteiten alleen is niet voldoende om het going concern en de invoering van het 
beleidsprogramma te waarborgen. Versterking van de focus op het realiseren van deze prioriteiten 
is noodzakelijk. Wij hebben daarom de volgende maatregelen genomen: 
 
• Het ICT-programma is herijkt op de hoofddoelstellingen voor 2005. Waar mogelijk worden 

transformatieactiviteiten doorgeschoven. Gelet op de grote verwevenheid van de verschillende 
onderdelen van het ICT-programma vergt dat een nauwgezette analyse. 

• De projectenportfolio, die ten grondslag ligt aan het veranderprogramma, is gesaneerd, 
vereenvoudigd en in overeenstemming gebracht met het beleidsprogramma.  

• De normstelling bij de prestatie-indicatoren waarop de organisatie wordt aangestuurd, is 
aangepast aan onze mogelijkheden in 2005.  

• De te grote span of attention van het topmanagement is aangepast. 
• Om de afslanking van de organisatie in goede banen te leiden is de invoering van capaciteit- en 

afbouwmanagement versneld. 
• De invoering van het nieuwe besturingsmodel per 1 januari 2006 wordt uitgesteld. 
 
Gevolgen voor het veranderprogramma 
Het veranderprogramma van UWV heeft sedert de start in 2002 betrekking op invoering van 
wetgeving, klantgerichtheid, innovatie, fusie/transformatie en personeelsmanagement.  
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Het huidige veranderprogramma, zoals dat in het najaar van 2004 is vastgesteld, omvat een vijftal 
programma’s met als hoofdthema’s:  
 
Afronding fusie, met als programma’s: 
• Afwikkelen fusie / transformatie; 
• Walvis/SUB; 
• Capaciteit- en reductiemanagement. 
 
Vernieuwing, met als programma’s: 
• Werk Boven Uitkering en keteninnovatie; 
• Klantgerichtheid. 
 
Wij hebben – uit oogpunt van risicobeheersing – besloten tot een “stand still” in de ICT-omgeving 
van 1 juli 2005 – 1 april 2006, met dien verstande dat van 1 september 2004 tot 31 december 
2005, behoudens voor Walvis/Wfsv/WIA, geen enkele andere systeemaanpassing meer is 
toegestaan. Aldus creëren wij de noodzakelijke ruimte voor het implementeren en testen van die 
nieuwe wetgeving. 
 
Naar aanleiding van een toezichtsignaal hebben wij vastgesteld, dat bij de voorbereiding op de 
polisadministratie ambities en realisatiemogelijkheden met elkaar op gespannen voet zijn komen te 
staan. Wij laten nu een extern deskundige een nader onderzoek instellen. Diens rapport 
verwachten wij begin 2005. Aan de hand van dat rapport zullen wij de sturing op dit programma 
opnieuw en aangescherpt inrichten. 

Bedrijfsvoeringverantwoording  
 
Te beginnen met dit jaarverslag leggen wij voortaan jaarlijks verantwoording af over het systeem 
van sturen en beheersen van de bedrijfsprocessen (bedrijfsvoering) binnen UWV. Met het 
Ministerie hebben wij een groeipad afgesproken, waarbij we de komende jaren tot een volledige 
Verantwoording Bedrijfsvoering komen, die voldoet aan de geldende normen van de rijksoverheid. 
Voor het sturen en beheersen van de bedrijfsvoering is de Planning & Controlcyclus het 
belangrijkste instrument. In deze cyclus wordt op systematische en gestructureerde wijze invulling 
gegeven aan de bedrijfsvoering, teneinde de bedrijfsdoelen te realiseren, zoals die met de Minister 
zijn overeengekomen dan wel zelf zijn vastgesteld. 
 
Opzet beheersomgeving 
UWV stelt jaarlijks een Jaarplan met begroting en een Meerjarenbeleidsplan op. In de 
transformatieperiode (2002-2006) wordt een Veranderprogramma daaraan toegevoegd. Bij het 
formuleren van doelstellingen is een risicoanalyse een geïntegreerd onderdeel. Deze analyse 
bestaat uit de inventarisatie/identificatie van risico’s die de realisatie van de doelen kunnen 
verstoren en de weging op impact en kans van vóórkomen. Op de onderkende risico’s worden 
beheersmaatregelen geformuleerd. 
Jaarplan en begroting worden ter goedkeuring voorgelegd aan de Minister. De doelen en 
activiteiten en het toegekende budget worden na goedkeuring door de Minister intern toegewezen 
aan de organisatieonderdelen op basis van hun jaarplannen en begrotingen. 
 
Tijdens de uitvoering van de opgedragen taken worden de organisatieonderdelen gemonitord en 
beoordeeld op doelrealisatie en budgetuitputting. In deze fase wordt ook gekeken naar de 
effectiviteit van getroffen beheersmaatregelen op de in de planfase onderkende risico’s. 
 
Aan het einde van het jaar legt UWV verantwoording af aan de Minister over de doelrealisatie, 
daarvoor uitgevoerde activiteiten en uitnutting van de beschikbaar gestelde middelen.  
 
Bestaan beheersomgeving in 2004 
Voor 2004 is het Jaarplan goedgekeurd door de Minister en is een budget toegekend op basis van 
de ingediende begroting. Wij hebben ook een Meerjarenbeleidsplan en het Veranderprogramma 
opgesteld en aan de Minister gezonden. De toewijzing van doelen, activiteiten en middelen naar de 
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organisatieonderdelen heeft plaatsgevonden. In 2004 is een eerste start gemaakt met het 
gestructureerd uitvoeren van een risicoanalyse. We zijn daarbij halverwege een lopende P&C-
cyclus begonnen, als gevolg waarvan de uitkomsten nog niet in alle aspecten van de P&C-cyclus 
verwerkt zijn. Bij alle organisatieonderdelen zijn de risico’s geïnventariseerd, gewogen en aan een 
verantwoordelijke toegewezen. Vervolgens zijn voor de belangrijkste risico’s door de 
verantwoordelijken interne beheersmaatregelen geformuleerd.  
 
Voor 2005 wordt risicomanagement verder ontwikkeld en een vast onderdeel van de reguliere P&C-
cyclus, zodat risico’s tijdig en op het juiste niveau worden herkend en risicomanagement een 
dynamisch karakter krijgt.  
 
De monitoring van de uitvoering heeft plaatsgevonden door middel van maandelijkse 
managementrapportages en door gesprekken van de Raad van Bestuur met de directeuren van de 
divisies. Per kwartaal en middels dit jaarverslag vindt verantwoording aan de Minister plaats. 
    
Werking in 2004 
Wij hebben in 2004 gestuurd op het realiseren van de doelen uit het Jaarplan.  
In het afgelopen jaar hebben we de volgende risico’s gesignaleerd en maatregelen daarop 
getroffen. 
• Prestatie-indicatoren, streefwaarden en normen sluiten onvoldoende aan bij de uitvoering. Ze 

zijn niet realistisch of ze zijn onvoldoende stuurbaar. Bovendien worden overeengekomen 
prestatie-indicatoren en normen nog onvoldoende vertaald op bedrijfsprocesniveau en 
onvoldoende ondersteund door een adequaat meetinstrumentarium. Met de Minister zijn wij 
overeengekomen de set prestatie-indicatoren voor 2006 te herijken. Op basis van deze nieuwe 
set zal ook de interne vertaling verbeterd worden. 

 
• Bij de voorbereiding op wetgeving bestaat nog onvoldoende inzicht in de integrale effecten van 

de nieuwe regelgeving. Daardoor kan onvoldoende een relatie worden gelegd met eerder 
afgesproken prestaties. Wij hebben maatregelen getroffen ter verbetering, zoals de invoering 
van costaccounting en de inrichting van een centrale afdeling Beleid, beide in 2005. Een betere 
beheersing van dit risico maakt een effectiever verwachtingsmanagement mogelijk. 

 
• De organisatieonderdelen ervaren het interne, vaak lange, besluitvormingsproces als een risico 

voor de efficiency en het reactievermogen van de organisatie. Wij hebben voortdurend oog voor 
een effectieve toedeling van verantwoordelijkheden, maar achten het in de fase waarin UWV 
zich thans bevindt uit oogpunt van risicobeheersing niet verantwoord de mandatering van 
besluiten ingrijpend te wijzigen. Wel hebben wij, zoals eerder aangegeven in het najaar van 
2004, maatregelen getroffen om stapeling van verantwoordelijkheden bij een kleine groep 
managers te verminderen. 

 
• De huidige divisiestructuur is uit oogpunt van sturing in een veranderingsproces een zinvolle 

structuur, maar heeft als risico een te verkokerde benadering van uitvoeringsvraagstukken. Dit 
risico is concreet gesignaleerd bij de bouw van de polisadministratie, en vertaald als algemeen 
risico bij de beheersing van grote projecten. Wij hebben maatregelen getroffen om de sturing 
op grote projecten aan te scherpen. Het gesignaleerde risico doet zich echter ook gelden bij de 
going concern. Ook daar worden nu maatregelen getroffen om de verbinding tussen de divisies 
te verbeteren. 

 
• De ingrijpende reorganisatie, waarbij ongeveer de helft van de UWV-medewerkers moet 

afvloeien heeft als risico dat de kwaliteit van het werk onder druk komt te staan. Wij leggen in 
ons personeelsbeleid de focus op een zo transparant mogelijk verloop van dit afslankingsproces, 
het zo snel mogelijk duidelijkheid creëren voor de individuele medewerker en de inzet van 
preventieve maatregelen als een personeelsstop en de inrichting van mobiliteitscentra. 

 
Wij verwachten in de loop van 2005 zicht te krijgen op de effecten van de getroffen maatregelen. 
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Kwaliteitsmanagement  
 
Om de kwaliteit te borgen en te verbeteren voorzien we in kwaliteitsmanagement. We stellen ons 
ten doel om voor de gehele organisatie in 2005 het ISO-kwaliteitscertificaat 9001 te behalen. De 
consistentie van ons kwaliteitsmanagementsysteem is geborgd door heldere definities van de 
structuur en de acceptatie daarvan door alle bedrijfsonderdelen. Ook maandelijkse 
kwaliteitsoverleggen dragen bij aan een consistente implementatie van visie, beleid en 
instrumenten.  
 
Alle beleid en nagenoeg alle generieke processen en kaders in het overkoepelende 
kwaliteitsmanagementsysteem zijn gereed, en de implementatie loopt volgens planning. Voor de 
uitvoeringsprocessen is het Minimum Controleprogramma (MCP) een belangrijk instrument. Het 
MCP is een steekproefsgewijze meting die inzicht geeft in de mate waarin de uitvoerende eenheid 
in control is. Het MCP proces is geïmplementeerd bij onze divisies die belast zijn met de uitvoering 
van de distribuerende processen en met het directoraat dat belast is met bezwaar en 
beroepsprocedures. Het MCP wordt onderhouden en verder ontwikkeld. Naast het MCP wordt ook 
steeds meer het Dynamisch Kwaliteitsverbeterprogramma (DKP) structureel ingezet als middel om 
tot verbeteringen te komen. Het DKP beoogt de manager een instrument te geven waarmee hij 
gericht onderzoek kan doen naar en verbeteringen kan invoeren bij knelpunten die bij MCP-
controles of op andere wijze aan het licht zijn gekomen.  
In 2005 is een toets op het functioneren van DKP als audit opgenomen in de auditplannen van de 
regio’s. 
 
Eind 2004 is 81% van het kwaliteitsmanagementsysteem op certificeerbaar niveau: 68% heeft het 
certificaat behaald, en 13% volgt in januari 2005. Conform doelstelling zal eind 2005 UWV 
gecertificeerd zijn. 
 

Integriteit  
 
UWV werkt met publieke middelen en dient maatschappelijke belangen. De integriteit van een 
dergelijke organisatie mag niet ter discussie staan. UWV streeft in de uitvoering van haar taak dan 
ook naar de hoogste mate van integriteit. Dit betekent: medewerkers van UWV gaan zorgvuldig om 
met de hun toevertrouwde informatie en bedrijfsmiddelen. Er heerst onderling respect en met 
externe belangen wordt rekening gehouden. Criminaliteit en ongewenste omgangsvormen komen 
relatief weinig voor. 
 
In 2004 hebben wij het bureau Integriteit opgericht. Dit bureau ressorteert direct onder de 
voorzitter van de Raad van Bestuur, zodat onafhankelijk en objectief handelen het best kan worden 
gegarandeerd. Het bureau is verantwoordelijk voor het opstellen en onderhouden van heldere en 
eenduidige kaders, informatieverstrekking en handhaving met betrekking tot integriteit.  
 
In het kader van de voltooiing van het beleidscyclische model worden de volgende activiteiten 
ontplooid. 
In mei 2004 is een nulmeting Integriteit bij UWV uitgevoerd door de Algemene Rekenkamer. De 
bevindingen van de gehouden meting zijn vastgelegd in een bevindingenraster. Het bureau zal de 
uitkomsten van de meting van de Rekenkamer mede gebruiken als eerste ijkpunt. Naast de 
nulmeting van de Rekenkamer wordt door het bureau de beleving van integriteit door de UWV-
medewerkers via een nul-, tussen- en eindmeting in kaart gebracht. 
 
Wij hebben nieuw beleid vastgesteld op diverse terreinen van integriteit: 
• Verantwoording van algemene kosten (bijvoorbeeld voor teambuilding) 
• Beheersing telefoniekosten 
• Klokkenluiderregeling 
• Protocol Vertrouwenspersoon 
• Agressieprotocol 
• Handboek Integriteit 
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• Plausibiliteittoets Cash Management 
• Risicobeperking misbruik netwerkschijven 
 
In 2004 werden 186 meldingen ontvangen en afgedaan. In 14% van de gevallen is besloten tot 
arbeidsrechtelijke maatregelen en in 5% van de gevallen is aangifte gedaan.  
 

De Veranderagenda  
 
In de inleiding van dit hoofdstuk hebben wij aangegeven welke wijzigingen wij in de loop van 2004 
hebben aangebracht in het veranderprogramma. In het bijlagenboek wordt uitvoerig verantwoord 
hoe het veranderprogramma in 2004 is verlopen. Enkele hoofdpunten zijn: 
 
 In 2004 is de uniformering van de werkprocessen binnen de divisies grotendeels afgerond.  
 We hebben reïntegratiecoaching ontwikkeld. In de loop van 2005 zullen reïntegratiecoaches 

actief worden. 
 Er is een centraal coördinatiepunt ingericht voor de samenwerking met onze ketenpartners. 
 Het gehele fraudeproces is onder verantwoordelijkheid gebracht van een nieuw ingerichte 

opsporings- en uitvoeringsorganisatie.  
 In 2004 zijn via internet ruim 400.000 vragen van klanten rondom werk en inkomen 

beantwoord.  
 De klant kan via internet informatie opvragen over de begeleiding naar werk na de 

herbeoordeling en de begeleiding van werklozen naar werk. 
 De meeste niet tot onze kerntaken behorende andere taken voor private opdrachtgevers 

hebben we afgestoten. 
 Een convenant voor de overdracht van personeel naar de Belastingdienst in verband met de 

overgang van de premie-inning naar de Belastingdienst per 1 januari 2006 is door partijen 
vastgesteld. 

 In 2004 is in het kader van het personeelsbeleid en het stroomlijnen van het personeelsbestand 
het nieuwe functiehuis ingericht.  

 Ten behoeve van het faciliteren van de personeelsreductie en outsourcing zijn twaalf 
mobiliteitscentra operationeel. De doelstelling met betrekking tot het gefaseerd terugbrengen 
van de overhead is voor wat betreft het jaar 2004 ruimschoots gehaald. 

 De uitfasering van de systeemcomplexen van WW en AG van zes naar vier is gerealiseerd.  
 
Als gevolg van uitloop van het programma Wet- en regelgeving is in de uitvoering van het 
programma Walvis/Wfsv enige vertraging ontstaan. De einddatum van het project blijft 1 januari 
2006, hoewel het uitblijven van nadere wet- en regelgeving een aanhoudend punt van zorg blijft. 
Verder is het uitrollen van de nieuwe kantoorautomatiseringsomgeving vertraagd. 
 

Huisvesting  
 
Het medio 2004 opgerichte directoraat Huisvesting is verantwoordelijk voor het terugbrengen van 
de oorspronkelijke 171 locaties naar een kantorennetwerk bestaande uit 30 locaties, onderverdeeld 
naar 27 frontoffices, waarvan op 17 kantoren een backoffice wordt gevestigd, twee kantoren voor 
UWV Telefoon (callcenters) en één hoofdkantoor. De wijze waarop dit plaatsvindt, is beschreven in 
het Meerjarenbeleidplan Huisvesting, dat eind november 2004 aan de Minister is aangeboden. Dit 
plan beschrijft de strategische aspecten van het UWV huisvestingbeleid tot en met 2008. 
Uitgangspunt daarbij is dat het kantorennetwerk efficiënt en sober is (ingericht) tegen een 
kostenniveau dat niet hoger ligt dan wat in het publieke domein gebruikelijk is. Hiervoor zijn 
financiële en operationele normen ontwikkeld. Een benchmark uitgevoerd door Twynstra Gudde 
bevestigt dat de financiële normen, die UWV voor de inrichting van nieuwe en bestaande kantoren 
hanteert royaal voldoen aan de criteria van marktconformiteit. De norm ten aanzien van m2 
gebruik voor werkplekken is aangescherpt. Verder wordt de marktconformiteit van huurprijzen 
gewaarborgd door grondig marktonderzoek. De eindsituatie per regio en de benodigde acties om 
de eindsituatie te bereiken zijn beschreven in regionale huisvestingscenario’s.  
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In 2004 is het aantal vestigingen teruggebracht naar 134 met in totaal 552.000 m2.  
Hiertoe zijn de huurovereenkomsten van 37 locaties met gezamenlijk 39.300 m2 per datum einde 
huurovereenkomst opgezegd en niet meer door UWV in gebruik. De medewerkers zijn in andere 
bestaande UWV-locaties ondergebracht. De huurovereenkomsten van vier locaties met in totaal 
3.700 m2 zijn voortijdig beëindigd en afgekocht.  
Vier huurovereenkomsten zijn tijdelijk verlengd. Enerzijds omdat het tempo van de personele 
krimp niet altijd parallel loopt met de datum van afloop van huurovereenkomsten en anderzijds 
omdat de nieuwe locatie nog niet gerealiseerd was. 
Er zijn vier locaties gehuurd met in totaal 57.354 m2. Het betreft locaties ten behoeve van 
gecombineerde front-/backoffices in Almere, Groningen, Rotterdam en Zwolle. Ook ten behoeve 
van de frontoffice is in Goes een nieuwe locatie aangehuurd. In Utrecht en Amsterdam is 5.800 m2 
aangehuurd om tijdelijk plaats te kunnen bieden aan medewerkers uit andere vestigingen. 
 
De beide kantoren van UWV Telefoon in Assen en Goes zijn ingericht opgeleverd.  
 

Sociaal beleid 
 
Het CAO-overleg 2004-2005 is gedurende het verslagjaar afgerond. De eerste fase van de 
uitbreiding keuzeplan arbeidsvoorwaarden is gerealiseerd. Overleg met het Bestuur Pensioenfonds 
over invoering van een nieuwe pensioenregeling per 1 januari 2005 is tijdig afgerond. 
 
Tijdens het verslagjaar is van de zijde van de Raad van Bestuur de noodzakelijke personele 
reductie van UWV vastgesteld op 9.300 fte’s. 
Voor een zorgvuldige afwikkeling van die reductie is in overleg met de vakorganisaties een sociaal 
beleid bij veranderingen vastgesteld en is het overleg over de ouderenregeling (in relatie met het 
Sociaal Akkoord) in december met een onderhandelingsakkoord afgerond. 
Voorts is met de vakorganisaties een addendum overeengekomen in lijn met de CWI-richtlijnen. 
Deze richtlijnen zijn bepalend bij de reorganisatie. Het overleg over SUB met de Belastingdienst en 
vakorganisaties is in december afgerond met overeenstemming over een convenant.  
Voor de begeleiding van overtollige medewerkers hebben we verspreid over het land twaalf 
mobiliteitscentra opgericht. 
 
Begin september is met de Ondernemingsraad overeenstemming bereikt over de invoering van een 
uniforme beoordelingscyclus. Tevens werd een nieuw functiehuis geïntroduceerd. Jaarlijks wordt 
met iedere medewerkers een functionerings- en ontwikkelingsgesprek gehouden alsmede een 
beoordelingsgesprek. Als bedrijfscompetenties zijn klantgerichtheid, samenwerken en 
resultaatgerichtheid voor alle medewerkers vastgesteld. 
 
De Arbo-zorg binnen UWV is geïntensiveerd. In 2004 was het ziekteverzuim 6,2%, een daling met 
ruim één procentpunt ten opzichte van 2003. De WAO-instroom is fors teruggelopen (van 240 naar 
101) als gevolg van de invoering van een UWV-WAO-aanpak. 
 
De UWV-academie ondersteunde op diverse wijzen de organisatie op het gebied van personeels- en 
managementontwikkeling. De opleiding “Operationeel Kader”, de start met het HBO-traject gericht 
op het bereiken van HBO-kwalificaties, en de training “Terugdringen ziekteverzuim en WAO-
instroom” zijn hiervan voorbeelden. 
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Omvang en verloop personeel  
 
Tabel
Personeelsverloop

2004 2003 2002 Stand       
31-12-2003  

t.o.v.        
1-1-2003

Stand       
31-12-2004  

t.o.v.        
1-1-2003

Medewerkers*
Stand 1 januari 23.349 23.850 22.781 -160 -1.487
Stand 31 december 22.363 23.690 23.784
gemiddeld 22.855            23.770            23.283         

Vast*
Stand 1 januari 20.703 21.142 20.744 -382 -1.018
Stand 31 december 20.124 20.760 20.526
gemiddeld 20.413            20.951            20.635         
Tijdelijk*
Stand 1 januari 2.286 2.361 1.555 208 -391
Stand 31 december 1.970 2.569 2.930
gemiddeld 2.123             2.465             2.243           
NAR/REA/Wachtgeld*
Stand 1 januari 360 347 482 14 -78
Stand 31 december 269 361 328
gemiddeld 320                354 405

Fte's
Stand 1 januari 19.603 20.145 19.817 -9 -1.144
Stand 31 december 19.001 20.136 20.885
Gemiddeld 19.302            20.141            20.351         

* Aantal arbeidverhoudingen

 
NB: De standen per 1 januari wijken af van de aantallen per 31 december van het voorafgaande jaar 
als gevolg van in- en uitdiensttredingen per genoemde data. 
 
Als referentiemoment voor de personele ontwikkeling is gekozen voor 1 januari 2003. 
 
Bij UWV waren op 31 december 2004 22.363 medewerkers in dienst. Ten opzichte van 1 januari 
2003 is dit een daling van 1.487 medewerkers. Het aantal van 22.363 medewerkers bestaat uit 
20.124 vaste, 1.970 tijdelijke medewerkers en 269 medewerkers NAR/REA/Wachtgeld. 
 
Op 31 december 2004 waren 19.001 fte’s in dienst. Ten opzichte van 1 januari 2003 is dit een 
daling van 1.144 fte’s. 
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KOSTEN VAN DE UITVOERING 
 
Bij de start van UWV is afgesproken dat de kosten voor de uitvoering van wettelijke taken in de 
periode 2002 t/m 2005 met 25% zouden moeten dalen. Voor 2004 was een reductie op de 
uitvoeringskosten voorzien van 7%. Deze besparing is ruimschoots gerealiseerd. 
 
 
De in het jaarverslag gepresenteerde kosten van de uitvoering hebben uitsluitend betrekking op de 
reguliere sv-taken. De andere (niet-wettelijke) taken worden geïntegreerd uitgevoerd met de 
reguliere sv-taken. Deze andere taken worden kostendekkend uitgevoerd en in rekening gebracht 
bij de diverse opdrachtgevers. Derhalve zijn de kosten in deze rapportage geëlimineerd.  
 

Tabel
Budgetresultaat UWV

realisatie begroting verschil %

Begrote netto structurele uitvoeringskosten 
wettelijke dienstverlening 1.568,3 1.594,9 -26,6 -1,7%

Bijzondere baten en lasten -17,9 -              -17,9 
Uitvoeringskosten extra reïntegratie 
Jonggehandicapten 1,7 -              1,7

Netto structurele uitvoeringskosten 
wettelijke dienstverlening 1.552,1 1.594,9 -42,8 -2,7%

Kwaliteitsprojecten 55,0 93,5 -38,5 -41,2%

Uitvoeringskosten wettelijke 
dienstverlening 1.607,1 1.688,4 -81,3 -4,8%

Migratiekosten  27,4 30,5 -3,1 -10,1%
Transformatieprojecten 156,2 175,0 -18,8 -10,8%
W&R-projecten 27,2 51,6 -24,4 -47,2%
Overige projecten 3,8 -              3,8

Totaal projectkosten 214,6 257,1 -42,5 -16,5%

Totale kosten 1.821,7 1.945,5 -123,8 -6,4%

2004

 
 
Toelichting op het budgetresultaat 
 
Budgetresultaat positief 
Wij hebben over het jaar 2004 per saldo een positief budgetresultaat van 123,8 mln. (6,4%) 
gerealiseerd. Op de uitvoeringskosten wettelijke dienstverlening is er sprake van een 
onderschrijding van € 81,3 mln. (4,8%) ten opzichte van de begroting. In deze begroting is een 
besparing van € 166,2 mln. (11%) ten opzichte van 2001 verdisconteerd. Daarnaast is door de 
Minister per brief d.d. 22 oktober 2004 een extra financiële taakstelling voor 2004 opgelegd van  
€ 5,6 mln.  
 
De uitvoeringskosten voor de reguliere werkzaamheden zijn als gevolg van de nodige inspanning 
dit jaar binnen het budget gebleven. Vooruitlopend op de budgetverlaging in 2005, hebben wij 
binnen de begroting extra bezuinigingen ingezet bovenop de vastgestelde financiële taakstelling 
van € 166,2 mln. ten opzichte van 2001. Daarbij is personeel deels ingezet op de complexe fusie- 
en veranderprojecten en -processen, waardoor gedwongen ontslagen tot nu toe zijn voorkomen. 
 
Voor het positieve budgetresultaat van € 123,8 mln. zijn bestemmingsreserves gevormd. 
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Outcomeproject AG "werk boven uitkering"  
Door een teruglopend werkaanbod ontstond er een tijdelijke overcapaciteit bij onze artsen en 
arbeidsdeskundigen. Wij hebben in overleg met de minister deze capaciteit benut om een aantal 
cliënten op te roepen voor een herbeoordeling. De activiteiten in het kader van het Outcomeproject 
AG "werk boven uitkering" zijn dan ook als onderdeel van de going concern uitgevoerd. Er is geen 
separate projectadministratie ingericht. De kosten die samenhangen met de uitvoering van het 
Outcomeproject AG "werk boven uitkering" zijn in de tabel “Budgetresultaat” opgenomen onder de 
begrote netto structurele uitvoeringskosten wettelijke dienstverlening.  
 
Het project is in de loop van het eerste kwartaal gestart en beëindigd per 1 oktober 2004, toen de 
herbeoordelingen op grond van het aangepaste Schattingsbesluit begonnen. De besparingen op de 
uitkeringslasten, rekening houdend met een weglek naar de WW, bedragen voor 2004 € 8,7 mln.  
Het Outcomeproject AG "werk boven uitkering" is de eerste stap op weg naar een professioneel 
bestandsbeheer en outcomegericht werken, waarin op basis van kenmerken van de klanten 
doelgericht is nagaan waar reïntegratie succesvol is en het beroep op de WAO vermindert. In deze 
zin is het samenwerkingsproject PGGM-UWV “Zorg maakt Werk” gerelateerd aan dit project en zijn 
de baten uit de pilots meegenomen in de baten. In tegenstelling tot het oorspronkelijke 
uitgangspunt, zoals geformuleerd in het jaarplan 2004, zijn niet alleen cliënten met een volledige 
WAO uitkering maar ook cliënten met een gedeeltelijke WAO uitkering herbeoordeeld.  
 
Na 1 oktober is alle beschikbare professionele capaciteit ingezet op de herbeoordelingen van het 
zittende bestand op basis van het aangepaste Schattingsbesluit. Hierbij moet een 
uitkeringsgerichte wijze van werken worden omgebogen naar een wijze van werken gericht op 
activeren van de klant.  
 
Bijzondere baten en lasten 
In het resultaat 2004 is per saldo voor een bedrag van € 17,9 mln. (bate) aan bijzondere baten en 
lasten opgenomen. Deze hebben wij ten behoeve van het inzicht apart gepresenteerd. 
De specificatie is als volgt: 
• Vrijval van € 8,0 mln. (bate) van de voorziening Terugbouwverplichtingen gehuurde panden.  

Deze vrijval is het gevolg van een herijking van de m2-norm van de herstelkosten.  
• Verlaging met € 7,7 mln. (bate) van de juridische verplichtingen.  

De eind 2003 opgenomen verplichting ten behoeve van een mogelijke claim van de bonden als 
gevolg van de beëindiging van de werkgeversbijdrage bedrijfsspaarregeling is niet langer 
noodzakelijk door gemaakte afspraken tijdens de CAO-onderhandelingen. 

• Vrijval van € 2,5 mln. (bate) van de voorziening Aanvullingen op arbeidsongeschiktheids-
uitkeringen. Deze vrijval is het gevolg van een lagere WAO-instroom van eigen personeel. 

• Vrijval van € 9,1 mln. (bate) van de bestaande reorganisatievoorziening. 
Deze bate betreft de in de reorganisatievoorziening begrepen verplichtingen gedurende de 
VUT-periode die zijn ondergebracht bij het VUT-fonds. 

• Afrekeningen pensioen- en vutverplichtingen oude jaren ad € 9,4 mln. (last). 
 
Uitvoeringskosten extra reïntegratie Jonggehandicapten 
Om Jonggehandicapten meer mogelijkheden te bieden op de arbeidsmarkt zijn door middel van het 
Amendement Verburg c.s. (Tweede Kamer, vergaderjaar 2002/2003, 28 600 XV, nr. 39) extra 
middelen ter beschikking gesteld. In dit kader is € 1,7 mln. aan uitvoeringskosten besteed. 
 
Kwaliteitsprojecten 
De onderuitputting op de kwaliteitsprojecten hangt samen met de prioriteit die is gegeven aan de 
reguliere uitvoering en de uitvoering van het transformatieprogramma. Als gevolg hiervan is het 
beschikbare budget intern niet geheel toegewezen aan projecten. Ook zijn door een scherpe 
budgetbewaking de kwaliteitsprojecten goedkoper uitgevoerd. 
 
Migratiekosten 
De uitrol van de kantoorautomatisering binnen het project Puik is vertraagd. Als gevolg hiervan is 
het migratiebudget niet geheel besteed. 
 
Transformatieprojecten 
Als gevolg van het niet volledig inzetten van de reservering van sociaal plankosten is het 
transformatiebudget niet geheel besteed. 
 
W&R-projecten 
Als gevolg van het verlagen van het ambitieniveau voor de Polisadministratie is het beschikbare 
budget niet geheel uitgeput. Daarnaast heeft de vertraging in de totstandkoming wetgeving binnen 
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het project Walvis geleid tot onderuitputting van het beschikbare budget. Bij het project WW-USZO 
heeft een latere start van het project geleid tot het doorschuiven van activiteiten naar 2005. 
 
Overige projecten 
De budgetaanvragen voor Arbeidsverledenbeschikking, WAO 50-55+ en Afschaffen 
vervolguitkering zijn door het Ministerie afgewezen. In totaal is hierop in 2004 € 3,8 mln. besteed.  
 
Toelichting op de begroting 2004 
De specificatie in aansluiting op tabel “Budgetresultaat” luidt als volgt: 
 
Netto structurele uitvoeringskosten wettelijke dienstverlening 
Beschikbaar gesteld budget reguliere kosten  € 1.530,2 mln. 
- Outcomeproject AG "werk boven uitkering"  €      52,4 mln. 
- Structurele kosten CBBS (uit kwaliteitsbudget) €      18,7 mln. 
- Extra taakstelling   -/- €       5,6 mln. 
- Aanwending 2½% budget binnen Veranderprogramma  -/- €       0,8 mln. 
Totaal budget uitvoeringskosten wettelijke dienstverlening € 1.594,9 mln. 
 
Kwaliteitsprojecten 
Beschikbaar gesteld budget SZW   € 111,4 mln. 
- Dekking structurele kosten CBBS (structurele uitvoeringskosten)               -/-   €   18,7 mln. 
- Inzet 2½% budget binnen Veranderprogramma  €     0,8 mln. 
Totaal budget kwaliteitsprojecten  €   93,5 mln. 
 
W&R-projecten 
- Walvis/SUB 2004     € 31,3 mln. 
- Invoering WFSV      €   4,5 mln. 
- Invoering WW/ZW overheidspersoneel (WW-USZO)      €   5,0 mln. 
- Vrijstelling VerzekeringsVerklaring Werkgevers      €   1,4 mln. 
- Verlengde loondoorbetalingsverplichting bij ziekte     €   3,2 mln. 
- Schattingsbesluit      €   6,2 mln. 
Totaal overige projecten     € 51,6 mln. 
 
 
Budgetresultaat per kostensoort 
Hieronder is een confrontatie gemaakt van de kostenrealisatie per kostensoort met de categorale 
kostenbegroting 2004 UWV zoals die is opgenomen in ons jaarplan 2004. In onderstaande tabel 
zijn de kosten die zijn gemaakt in het kader van het outcomeproject AG “werk boven uitkering” 
opgenomen in de kostencategorieën, aangezien dit project geheel met reguliere personele inzet 
wordt uitgevoerd. 
 
Tabel 
Categorale kostenbegroting

realisatie begroting verschil %

Personeel 1.135,1 1.136,0 -0,9 -0,1%
Huisvesting 115,6 113,0 2,6 2,3%
Automatisering 238,1 253,3 -15,2 -6,0%
Kantoor 48,4 62,5 -14,1 -22,6%
Overig 69,9 76,8 -6,9 -9,0%

Subtotaal 1.607,1 1.641,6 -34,5 -2,1%

Extra Financiele Taakstelling 0,0 -5,6 5,6
Outcomeproject AG "werk boven uitkering" 0,0 52,4 -52,4 

Totaal uitvoeringskosten wettelijke 
dienstverlening 1.607,1 1.688,4 -81,3 -4,8%

2004
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Personeelskosten 
Ten opzichte van 2003 zijn de pensioenlasten met een bedrag van € 58,0 mln. fors gestegen. Voor 
de kosten voor externe inleen zien we ten opzichte van 2003 een daling van € 38,0 mln.  
 
Automatiseringskosten 
De onderschrijding in de automatiseringskosten met € 15,2 mln. wordt enerzijds veroorzaakt door 
de vrijval van een deel van de voorziening verlieslatende ICT-contracten en anderzijds door een 
daling in de onderhoudskosten van systemen.  
 
Kantoorkosten 
In de kantoorkosten is een onderschrijding te zien van € 14,1 mln. welke wordt veroorzaakt door 
lagere portikosten en lagere kosten van overige kantoorbehoeften.  
 
Overige kosten 
De onderschrijding in de overige kosten met € 6,9 mln. wordt deels veroorzaakt door een vrijval 
van de voorziening juridische verplichtingen met € 7,7 mln.  
 
 
Budgetresultaat projecten  
In onderstaande tabel is de besteding van de projectkosten inclusief de kwaliteitsprojecten, zoals 
opgenomen in de tabel “Budgetresultaat”, onderverdeeld naar programma’s. 
 
TABEL 
Overzicht programma's UWV

realisatie begroting verschil %

SUB 38,9 51,2        -12,3 -24%

Werkgevers 4,1 2,9          1,2 41%

WALVIS 6,4 23,6        -17,2 -73%

FOBO 2,2 2,1          0,1 5%

Huisvesting 17,1 16,0        1,1 7%

Ontvlechting andere taken 3,5 5,8          -2,3 -40%

Overhead Analyse 0,4 1,0          -0,6 -60%

AG/ZW 55,4 57,8        -2,4 -4%

WW/Financieel afhandelen 21,0 25,8        -4,8 -19%

Inkoop reïntegratie 5,6 5,2          0,4 8%

Bezwaar & Beroep 1,6 7,3          -5,7 -78%

FPO 3,9 6,4          -2,5 -39%

ICT 59,5 57,7        1,8 3%

Facilitair bedrijf en inkoop 2,2 3,3          -1,1 -33%

Personeel en Organisatie 5,0 6,3          -1,3 -21%

Financieel Economische Zaken 5,2 5,6          -0,4 -7%

Communicatie 10,0 10,3        -0,3 -3%

KCC 3,3 4,3          -1,0 -23%

Digitalisering 0,1 0,6          -0,5 -83%

Reservering Sociaal plan 24,2 43,7        -19,5 -45%

Centrale reservering 0,0 13,7        -13,7 -100%

Totaal programma's UWV 269,6 350,6 -81,0 -23%

2004

 
 
Van de beschikbare transformatie- en kwaliteitsbudgetten is een deel niet besteed in 2004. Mede 
als gevolg van de vertraging in het transformatieproces vindt de afbouw van het personeel later 
plaats, waardoor bijvoorbeeld het gereserveerde bedrag voor Sociaal Plankosten later besteed zal 
worden.  
 
SUB 
De onderuitputting bij het programma SUB wordt veroorzaakt, doordat in de tweede helft van 2004 
het besef is gekomen dat volledige oplevering van alle functionaliteiten binnen SUB per 1 januari 
2006 niet meer mogelijk is. Het gevolg is dat het ambitieniveau is bijgesteld. 
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Werkgevers 
De overschrijding bij het programma Werkgevers wordt veroorzaakt door de kosten van het project 
WAO 50-55+ (WWOW+); € 2,2 mln. De aanvraag voor aanvullende financiering voor dit wet- en 
regelgevingproject is door het Ministerie afgewezen. Als gevolg hiervan zijn deze kosten niet in de 
begroting verwerkt. 
 
Walvis 
Als gevolg van uitloop van het traject van wet- en regelgeving is vertraging ontstaan in de 
uitvoering van het programma Walvis/Wfsv. Een groot deel van de ontwerp- en bouwactiviteiten is 
doorgeschoven naar 2005 (€ 13 mln.).  Daarnaast is uit herplanning van de activiteiten gebleken 
dat minder capaciteit nodig (€ 4 mln.). 
 
Ontvlechting Andere Taken (OAT) 
De kosten van het programma OAT zijn verwerkt als reguliere kosten. Het programma OAT is 
gekwalificeerd als een overig project en komt om die reden niet ten laste van het projectenbudget. 
 
Overhead Analyse 
Als gevolg van een andere aanpak van dit programma zijn activiteiten uitgesteld of niet uitgevoerd. 
Hierdoor is van het beschikbare budget van € 1 mln. een bedrag van € 0,6 mln. niet besteed. 
 
Bezwaar&Beroep 
Binnen het programma Bezwaar & Beroep hebben de projecten HIP 2004 en kwaliteitsmonitoring 
een aanmerkelijk lagere uitputting respectievelijk onderuitputting (€ 4,4 mln. en € 1,5 mln.). Bij 
het project HIP wordt dit veroorzaakt door een vertraging in de uitvoering van het project PUIK. 
Het project kwaliteitsmonitoring heeft vertraging opgelopen in de oplevering van het 
kwaliteitsregistratiesysteem (KRS). 
 
FPO 
Binnen het programma FPO is een deel van de beoogde activiteiten niet uitgevoerd. Een ander deel 
is tegen lagere kosten uitgevoerd. Het gevolg hiervan is een onderuitputting van € 2,5 mln.  
 
F&I 
De onderuitputting (€ 1,1 mln.) bij het programma Facilitair & Inkoop wordt enerzijds verklaard 
door het niet uitvoeren van delen van het project Documentaire informatievoorziening (€ 0,4 mln.). 
Anderzijds wordt de onderuitputting verklaard door het efficiënter uitvoeren van het Programma 
Services (€ 0,5 mln.) en het project Inrichting en Migratie (€ 0,2 mln.). 
 
P&O 
Binnen het programma P&O is bij de projecten Mobiliteitscentra en het Leerprogramma mobiliteit 
een onderuitputting van € 1,1 mln. ontstaan. De onderuitputting is veroorzaakt door een 
langzamere start van enkele mobiliteitscentra. Het leerprogramma heeft een minder grote omvang 
gekregen dan was verwacht.  
 
KCC 
De lagere uitputting bij het KCC wordt verklaard door een lagere inzet van intern personeel en een 
lagere doorbelasting van automatiseringskosten. 
 
Digitalisering 
Als gevolg van de aangepaste prioritering eind 2004 heeft het programma Digitalisering het 
merendeel van haar activiteiten niet uit kunnen voeren. Van het budget van € 0,6 mln. is om die 
reden € 0,5 mln. niet besteed. 
 
Reservering Sociaal Plan 
Als gevolg van vertraging in afvloeiing van personeel is een groot deel van de reservering Sociaal 
Plan in 2004 niet besteed. Het resterende deel wordt meegenomen in de reservering voor 2005. 
 
Centrale reservering 
Centrale reservering betreft het restant van het totale projectenbudget. Als gevolg van uitstel van 
activiteiten en het niet starten van een aantal projecten is een deel van het beschikbare budget 
niet toegedeeld aan de programma’s. 
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ORGANISATIE  
 
Raad van Bestuur 
De leden van de Raad van Bestuur worden benoemd door de Minister van Sociale Zaken en 
Werkgelegenheid.  
De Raad bestond op 1 januari 2004 uit mr. T.H.J. Joustra, mr. drs. P. Cloo, mr. A.G. Dümig en mr. 
Th. Fransen. In het voorjaar van 2004 trad de heer Joustra terug als voorzitter. Vervolgens 
benoemde de Minister achtereenvolgend twee tijdelijke voorzitters, de heer drs. A.H.C. Annink (van 
17 februari tot 15 maart 2004) en mevrouw mr. A.G. Dümig van 15 maart tot 1 augustus 2004. 
 
Vanaf 1 augustus 2004 ziet de Raad er als volgt uit: 
Dr. J.M. Linthorst, voorzitter 
Mr. A.G. Dümig, plaatsvervangend voorzitter 
Mr. drs. P. Cloo 
Mr. Th. Fransen. 
Onder de Raad van Bestuur ressorteren directeuren van divisies en directies die verantwoordelijk 
zijn voor de uitvoering van de sv-wetten en de bedrijfsprocesondersteunende activiteiten. 
 
De Raad van Bestuur stelt de missie, ambities, waarden en normen en strategie van UWV vast, 
besluit ten aanzien van de centrale kaders van de bedrijfsvoering en ten aanzien van alle andere 
onderwerpen die in het kader van een klantvriendelijke, doelmatige en rechtmatige uitvoering van 
de sv-wetten noodzakelijk zijn.  
Belangrijke onderwerpen in 2004 waren: de voortgang in de samenwerking met de Belastingdienst 
en de voorbereidingen op WALVIS, verbetering van de prestaties in de uitvoering: verbeteren van 
de tijdigheid en wegwerken van achterstanden, convergentie van systemen en de invoering van 
uniforme bedrijfsprocessen (het realiseren van één UWV in de uitvoering door de werkprocessen 
van de oude uitvoeringsinstellingen te vervangen door één referentiewerkproces). Bijzondere 
aandacht werd in 2004 besteed aan een herijking en versobering van het huisvestingsbeleid en het 
aanbrengen van een nadrukkelijker focus op de going concern enerzijds en het uitvoeren van de 
beleidsagenda van de Minister anderzijds. De verwachting van teruglopend werkaanbod in de 
komende jaren maakte een extra financiële taakstelling voor het hele bedrijf nodig, resulterend in 
een nog grotere reductie van personeel die UWV de komende jaren moet realiseren. Tenslotte is in 
het kader van het aanbrengen van nauwkeurige focus ook een herprioritering van de 
projectenportfolio gestart.  
Onder verantwoordelijkheid van de Raad van Bestuur werden 25 uitvoeringstoetsen op 
wetgevingsvoorstellen uitgebracht. 
Tenslotte neemt de Raad van Bestuur alle besluiten die nodig zijn voor de administratie en het 
beheer van de fondsen die ter uitvoering van de sv-wetten in het leven zijn geroepen.  
  
Ook in 2004 gaf de Raad van Bestuur invulling aan de wens om direct contact te onderhouden met 
medewerkers op de werkvloer in het hele land. Bijna wekelijks bezocht de Raad een vestiging om 
in direct contact met management en medewerkers de doelstellingen van UWV, de uitvoering in de 
praktijk en de voortgang in het proces van UWV-vorming te bespreken. 
 
In 2005 zal bij de SUWI-evaluatie aandacht worden geschonken aan het onderwerp Government 
Governance. Hierna zullen wij nadere stappen nemen om Government Governance binnen de 
organisatie verder in te vullen.  
 
Raad van Advies  
In de Wet SUWI is bepaald dat de Minister van SZW een Raad van Advies benoemt die de Raad 
van Bestuur adviseert. 
Aan de Raad van Advies wordt in ieder geval advies gevraagd over de volgende onderwerpen: het 
meerjarenbeleidsplan, het jaarplan, het jaarverslag, de begroting en de jaarrekening van UWV. 
Ook over bepaalde ingrijpende beslissingen is advies van de Raad van Advies voorgeschreven. 
 
De Raad bestaat uit: 
- drs. H.J. Brouwer, voorzitter; 
- drs. J. de Boer; 
- H. Hofstede; 
- P. Rosenmöller (vanaf 1 augustus 2004). 
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In 2004 kwam de Raad van Advies zeven maal bijeen. Onderwerpen van bespreking waren onder 
andere: jaarverslag en jaarrekening 2003, jaarplan en begroting 2005 en het 
meerjarenbeleidskader 2006 – 2009, personele ontwikkelingen, huisvesting en de rol en positie 
van de Raad van Advies tegen de achtergrond van de opdrachtgever- en toezichtrelatie tussen de 
Minister van SZW en UWV. Ten aanzien van de rol van de Raad van Advies werd geconcludeerd dat 
op dit moment een wijziging van de rol van de Raad van Advies in de richting van een Raad van 
Toezicht niet in de rede ligt. Wel zal de Raad van Advies samen met de Raad van Bestuur komen 
tot een nadere invulling van de adviserende en ondersteunende rol die de Raad voor UWV kan 
hebben. 
 
De Raad bracht formeel advies uit over het jaarverslag 2003 en over de begroting en het jaarplan 
2005 en het meerjarenbeleidskader 2006 – 2009.  
 
 
Organigram UWV 
 
  

Raad van Bestuur

Verzekerden Werkgevers

Divisie WG

Fraude Preventie 
en Opsporing

Divisie AG

Divisie WW

Inkoop Reïntegratie

Bezwaar en Beroep

Kwaliteitsbureau

Sociaal Medische Zaken

Klantencontactcentrum

Concernstaven

Financieel Economische 
Zaken

Facilitair en Inkoop

Concern ICT

Accountantsdienst

Algemeen Juridische  
Zaken

Personeel en 
Organisatie

Strategisch Bureau

Cliëntenservice 
en Communicatie

Andere Taken O&O

Pensioenbureau UWV

Integriteit

Concernhuisvesting 
en Vastgoed

Raad van Bestuur

Verzekerden Werkgevers

Divisie WG

Fraude Preventie 
en Opsporing

Divisie AG

Divisie WW

Inkoop Reïntegratie

Bezwaar en Beroep

Kwaliteitsbureau

Sociaal Medische Zaken

Klantencontactcentrum

Concernstaven

Financieel Economische 
Zaken

Facilitair en Inkoop

Concern ICT

Accountantsdienst

Algemeen Juridische  
Zaken

Personeel en 
Organisatie

Strategisch Bureau

Cliëntenservice 
en Communicatie

Andere Taken O&O

Pensioenbureau UWV

Integriteit

Concernhuisvesting 
en Vastgoed

 
 

 

 

UWV Jaarverslag 2004  45  



UWV Jaarverslag 2004  46  



 

 

JAARREKENING 2004 
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BALANS 
 
     bedragen x € 1 mln. 

 Activa 31-12-2004  31-12-2003 
       

 Vaste activa       
 Materiële vaste activa 127   120  
       
 Totaal vaste activa  127   120 
       

 Vlottende activa      
 Vorderingen 1.437   1.961  
 Liquide middelen 11.486   11.646  
       
 Totaal vlottende activa  12.923   13.607 
       

 Totaal activa  13.050   13.727 
       
       

 Passiva 31-12-2004  31-12-2003 
       
 Fondsen      
 Fondsvermogen 10.854   11.466  
 Bestemmingsreserves 124   -  
       
 Totaal fondsen  10.978   11.466 
       
 Voorzieningen  83   107 
       
 Kortlopende schulden  1.989   2.154 
       
 Totaal passiva  13.050   13.727 
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STAAT VAN BATEN EN LASTEN 
 
     bedragen x € 1 mln. 

 Baten 2004  2003 
        

 Premiebaten 19.665   20.144   
 Rijksbijdragen 2.033   1.968   
 Overige baten 1.236   1.166   
        
 Totaal wettelijke taken sv  22.934   23.278  
        
 Andere taken  73   78  
        

 Totaal baten  23.007   23.356  
        
        

 Lasten  2004   2003  
        
 Programmakosten       
 Uitkeringen 17.987   17.588   
 Sociale lasten 2.404   2.267   
 Overige lasten 1.209   1.116   
   21.600   20.971  
        
 Uitvoeringskosten       
 Personeelskosten 1.355   1.336   
 Huisvestingskosten 136   158   
 Automatiseringskosten 291   327   
 Bureaukosten 56   60   
 Overige kosten 57   42   
   1.895   1.923  
        
 Totaal lasten  23.495   22.894  
        
        
 Saldo van baten en lasten  -488   462  
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KASSTROOMOVERZICHT 
 

     bedragen x € 1 mln. 

  2004  2003 
 Kasstromen uit operationele activiteiten     
      
 Ontvangsten     

 Premies 19.760   19.981   
 Rijksbijdragen 2.112  1.727  
 Opbrengst andere taken 73   78  

   21.945  21.786 
      

 Uitgaven     
 Uitkeringen -18.031  -17.145  
 Sociale lasten -2.386  -2.207  
 Overige programmakosten 22   -211  
 Uitvoeringskosten -1.956   -1.962  
   -22.351  -21.525 
       
 Totale kasstroom uit operationele 

activiteiten 
 

-406 
   

261 
      
      
 Kasstromen uit investeringsactiviteiten     
 
 

    

 Investeringen in materiële vaste activa -40  -62  
 Desinvesteringen in materiële vaste activa 6  11  
  

Totale kasstroom uit investeringsactiviteiten 
 

-34 
  

-51 
      
      
 Kasstromen uit financieringsactiviteiten     
      
 Rentebaten 292  280  
 Rentelasten -12  -  
  

Totale kasstroom uit financieringsactiviteiten 
 

280 
   

280 
      
 Netto-kasstroom  -160  490 
      
 Specificatie netto-kasstroom     
 Stand 1 januari  11.646  11.156 
 Stand 31 december  11.486  11.646 
 Netto-kasstroom  -160  490 
       
 
In 2004 is het inzicht in de opbouw van het kasstroomoverzicht verder verbeterd. Dit heeft geleid 
tot herrubricering van posten van financieringsactiviteiten, premies, uitkeringen en uitvoerings-
kosten naar overige programmakosten en van overige programmakosten naar uitkeringen. Deze 
herrubricering is ook doorgevoerd in de cijfers van de desbetreffende onderdelen over 2003. 
Bovendien is ook in het kasstroomoverzicht het onderscheid naar uitvoeringskosten (inclusief 
opbrengst andere taken) en programmakosten transparanter gepresenteerd. 
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GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN 
RESULTAATBEPALING 

Algemeen 
Onze administratie weerspiegelt twee belangrijke taken. Wij zijn de uitvoerder van een groot aantal 
sociale verzekeringswetten en beheerder van een aantal fondsen waaruit de aan deze wetten 
verbonden uitkeringen worden gefinancierd. De balans bevat zowel de vermogens van de door ons 
beheerde fondsen als de activa en passiva van de UWV-organisatie. De staat van baten en lasten 
bevat zowel de programmakosten, bestaande uit de uitgaven van de SV-fondsen (met de 
bijbehorende premieontvangsten en rijksbijdragen), als de kosten van de UWV-organisatie. 
 
De jaarrekening is opgesteld conform de regels die de Minister van Sociale Zaken en 
Werkgelegenheid stelt aan onze financiële verantwoording. Deze regels zijn opgenomen in de 
regeling SUWI. De hoofdlijn daarbij is dat de financiële verantwoording van de programmakosten 
naar wet wordt gesplitst. In de staat van baten en lasten is de indeling naar wet vervangen door 
een categorale indeling van de baten en lasten. Overeenkomstig Titel 9 Boek 2 BW verschaffen wij 
hiermee meer inzicht in de kernactiviteiten van het UWV. De indeling naar wet is als toelichting op 
de staat van baten en lasten opgenomen. 
 
Wijzigingen in de categorisering en uitbreiding van de toelichting op een aantal posten hebben in 
een aantal gevallen geleid tot herrekende of nieuwe vergelijkende cijfers. 
 
Alle bedragen in de jaarrekening worden afgerond op miljoenen euro’s. Door deze afrondingen 
worden posten kleiner dan € 0,5 mln. weergegeven met “0”. Indien een post geen bedrag 
vertegenwoordigt en dus werkelijk nul is wordt dit weergegeven met “-” 
 

Grondslagen van waardering 
De grondslagen zijn in overeenstemming met wat bepaald is in de regeling SUWI en zoveel 
mogelijk in overeenstemming met het Burgerlijk Wetboek 2 titel 9 (SUWI art.49). 
Tenzij anders vermeld worden de activa en passiva opgenomen tegen nominale waarde. 
 
Materiële vaste activa 
De activering onder de materiële vaste activa vindt plaats op het moment van verkrijging van het 
economisch eigendom. De materiële vaste activa worden gewaardeerd op de aanschaffingsprijs, en 
eventuele bijkomende kosten, die onlosmakelijk met het actief verbonden zijn. Hierop worden de 
lineaire afschrijvingen in mindering gebracht. Deze afschrijvingen vinden plaats vanaf het moment 
van ingebruikname en zijn gebaseerd op de geschatte economische levensduur. 

 
Vorderingen 
De vorderingen zijn indien noodzakelijk verminderd met voorzieningen voor het risico van 
oninbaarheid. 
 
Voorzieningen 
Voorzieningen worden gevormd voor in rechte afdwingbare verplichtingen waarvan het 
waarschijnlijk is dat voor de afwikkeling een uitstroom van geldmiddelen noodzakelijk is en 
waarvan een betrouwbare schatting kan worden gemaakt. De dotaties aan en vrijval van 
voorzieningen worden als volgt verwerkt: 
• Dotaties en vrijval van voorzieningen betreffende de UWV-organisatie worden verwerkt in de 

uitvoeringskosten; 
• Dotaties en vrijval aan de voorzieningen voor oninbare premievorderingen en 

uitkeringsdebiteuren, evenals de voorzieningen die door de voormalige bedrijfsverenigingen 
zijn gevormd, worden rechtstreeks verwerkt in de baten en lasten van de fondsen. 

 

Grondslagen van resultaatbepaling 
Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop deze betrekking hebben. 
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TOELICHTING OP DE BALANS 
 
      bedragen x € 1 mln.  

 Materiële vaste activa       

   Investe-
ringen in 
gehuurde 

panden 

Inventaris Hardware en 
software 

Vervoer-
middelen 

Totaal  

 Samenstelling stand per 
1 januari 2004 

       

 Aanschafwaarde  81 35 84 36 236  
 Cumulatieve afschrijvingen  -30 -21 -49 -16 -116  
         
 Boekwaarde per 1 januari 2004  51 14 35 20 120  
         
 Bij: Investeringen  26 4 11 - 41  
 Af: desinvesteringen  - - - -6 -6  
 Af: Afschrijvingen  -9 -4 -12 -3 -28  
         

 Boekwaarde per 31 december 2004  68 14 34 11 127  

         
 Samenstelling stand per  

31 december 2004 
       

 Aanschafwaarde  107 39 95 23 264  
 Cumulatieve afschrijvingen  -39 -25 -61 -12 -137  
         

 Boekwaarde per 31 december 2004  68 14 34 11 127  

 
Over de financiering van de materiële vaste activa worden is - conform voorgaande jaren - geen 
rente berekend. 
 
De in 2004 gedane investeringen in gehuurde panden betreffen voornamelijk inrichtingskosten. 
 
De volgende afschrijvingstermijnen worden gehanteerd: 
• Investeringen in gehuurde panden:  maximaal tien jaar, of zo dit korter is, de 

verwachte huurtermijn. 
• Inventaris: 3 - 10 jaar 
• Hardware en software: 3 - 5 jaar 
• Vervoermiddelen: 4 jaar, met inachtneming van een restwaarde 
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    bedragen x € 1 mln.  

 Vorderingen  31-12-2004  31-12-2003  

       

 Programmakosten      
 Premievorderingen* 1.037  1.422   
 Uitkeringsdebiteuren* 157  126   
 Afrekening rijksbijdrage Afj 

met SZW 6  80 
 

 

 Overige vorderingen 186  278   
   1.386  1.906  
       
 Uitvoeringskosten      
 Debiteuren* 19  14   
 Vooruitbetaalde kosten 28  22   
 Overige vorderingen 4  19   
   51  55  
       
 Totaal vorderingen  1.437  1.961  

       

 
*Op de vorderingen zijn voorzieningen voor het risico van oninbaarheid in mindering gebracht. Het 
verloop hiervan kan als volgt worden weergegeven: 
 
 bedragen x € 1 mln.  

 Voorzieningen op vorderingen     

 Voorziening 
oninbare 
 premie-

vorderingen 

Voorziening 
oninbare 

uitkerings-
debiteuren 

Voorziening 
oninbare 

debiteuren 

    
 Stand per 1 januari 2004 178 130 4 
     

 Bij: dotatie 102 23 - 
 Af: onttrekking aan de voorziening -96 -12 -1 
 Af: vrijval van de voorziening - -1 -1 
     

 Stand per 31 december 2004 184 140 2 
     
 
Premievorderingen  
De premievorderingen omvatten de vastgestelde premies die nog ontvangen moeten worden en de 
over het boekjaar nog vast te stellen premie (verminderd met de daarop ontvangen voorschotten). 
De nog vast te stellen premie wordt berekend op basis van een schatting van het premieloon.  
Op de premievorderingen zijn de nog te verrekenen premiekortingen in mindering gebracht. 
De voorziening oninbare premievorderingen is gebaseerd op ervaringscijfers van de afgeboekte 
oninbare premievorderingen van de drie meest recente boekjaren. Het percentage verschilt per 
fonds (Aof, Aok, AWf en wachtgeldfondsen).  
 
Ultimo 2004 zijn de premievorderingen € 385 mln. lager dan ultimo 2003. Dit is met name het 
gevolg van de toename van de post nog te verrekenen premiekortingen en -vrijstellingen van € 80 
mln. naar € 597 mln. De premievorderingen zelf zijn toegenomen van € 1.680 mln. naar € 1.819 
mln. 
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Uitkeringsdebiteuren 
De uitkeringsdebiteuren hebben betrekking op voorschotten aan uitkeringsgerechtigden en terug te 
vorderen uitkeringen.  
De voorziening oninbare uitkeringsdebiteuren is bepaald op 100% van de vorderingen ouder dan 
twee jaar. 
 
Afrekening rijksbijdrage Afj met SZW 
In 2004 heeft het UWV ten behoeve van de uitvoering van de Wajong minder aan liquide middelen 
van het Ministerie van SZW ontvangen dan uiteindelijk door het UWV is uitgegeven. Uit de post 
Afrekening rijksbijdrage Afj met SZW valt af te leiden dat het Ministerie nog € 6 mln. aan het UWV 
zal moeten betalen. 
 
 
    bedragen x € 1 mln.  

 Liquide middelen  31-12-2004  31-12-2003  

       
 Programmakosten      
 Tegoeden in rekening-courant 

bij de Minister van Financiën 11.490  
 

11.588  
 

 Banktegoeden -4  52   
   11.486  11.640  
       
 Uitvoeringskosten      
 Banktegoeden 0  6   
   0  6  
       
 Totaal liquide middelen  11.486  11.646  

       

 
De liquide middelen zijn vrij beschikbaar. 
 
 
     bedragen x € 1 mln.  

 Fondsvermogen      

  1-1-2004 saldo vorming 31-12-2004  
   baten en lasten bestemmings-

reserves 
  

       
 Aok 204 686 - 890  
 Aof 3.459 -417 -57 2.985  
 Afz 1.215 -400 -3 812  
 Wgf -255 263 -25 -17  
 AWf 6.655 -654 -37 5.964  
 Ufo 188 34 -2 220  
 Afj - - - -  
 Tf - - - -  
 Rf - - - -  
       

 Totaal 11.466 -488 -124 10.854  

       

 
Het fondsvermogen bestaat uit het cumulatieve saldo van de jaarlijks gerealiseerde baten en 
lasten.  
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Het Afj, het Tf en het Rf kennen geen vermogen. Het Afj en het Tf worden geheel uit rijksbijdragen 
gefinancierd. Het Rf wordt geheel gefinancierd uit bijdragen van andere fondsen (Aof, Afj, Afz, AWf 
en Ufo). Een aantal fondsen (Aok, Aof, Awf, Ufo en de wachtgeldfondsen) kent liquiditeits- en 
conjunctuurreserves. Het totaal van deze reserves bedraagt € 2.562 mln. (ultimo 2003: € 3.194 
mln.) De daling van de reserves ten opzichte van 2003 heeft te maken met de 
berekeningssystematiek van de conjunctuurreserve van het Awf. 
Eind 2004 hebben de gezamenlijke wachtgeldfondsen een negatief fondsvermogen van € 146 mln. 
Er is sprake van een negatief fondsvermogen als het vermogen kleiner is dan de benodigde 
liquiditeits- en conjunctuurreserves. Bij een negatief fondsvermogen wordt het premiepercentage 
in principe gedurende drie tot vier jaar met een opslag verhoogd om het tekort weg te werken. 
 
Op 1 augustus 2004 is de Wet einde toegang verzekering WAZ in werking getreden. In verband 
hiermee wordt het Afz opgeheven en zal het resterende vermogen per 1 januari 2005 aan het Aof 
worden overgedragen. 
 
De bestemmingsreserves zijn gevormd ten laste van het fondsvermogen. Deze toerekening aan de 
fondsen Aof, Afz, Wgf, Awf en Ufo is gebaseerd op de fondsenverdeling van de uitvoeringskosten 
2004. 
 
 
 
  Bedragen x € 1 mln. 

 Bestemmingsreserves  

  Frictiekosten Wet- en 
regelgevings-

projecten 

Totaal  

      
 Stand per 1 januari 2004 - - -  
      

 Vorming ten laste van fondsvermogen 100 24 124  
      

 Stand per 31 december 2004 100 24 124  
      
 
In 2004 is een positief budgetresultaat behaald van € 124 mln. Voor een toelichting hierop 
verwijzen wij naar het Verslag Raad van Bestuur, onder het hoofdstuk “Kosten van de uitvoering”. 
 
Voor het positieve budgetresultaat zijn de volgende bestemmingsreserves gevormd: 
• Bestemmingsreserve voor frictiekosten ad € 100 mln. Deze reserve is gevormd voor kosten 

sociaal plan en leegstandskosten huisvesting.  
• Bestemmingsreserve W&R-projecten ad € 24 mln. Deze reserve is gevormd voor een bedrag 

ter grootte van de onderuitputting op de projecten Walvis/SUB, Invoering WFSV, Invoering 
WW/ZW overheidspersoneel, Vrijstelling VerzekeringsVerklaring Werkgevers, Verlengde 
loondoorbetalingsverplichting bij ziekte, en Schattingsbesluit. 

 
Deze bestemmingsreserves zullen naar verwachting in 2005 geheel worden besteed aan de 
aangegeven doelen.  
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   Bedragen x € 1 mln.

 Voorzieningen    

 Reorganisatie- 
voorzieningen 

Overige 
voorzieningen 

Totaal  

    
 Stand per 1 januari 2004 46 61 107 
    

 Bij: dotatie 13 8 21 
 Af: onttrekking aan de voorziening -10 -11 -21 
 Af: vrijval van de voorziening -11 -13 -24 
    

 Stand per 31 december 2004 38 45 83 
     
 Samenstelling stand per 31 

december 2004 
   

 Korte termijn (< 1 jaar) 21 34 55 
 Middellange termijn (1-5 jaar) 16 9 25 
 Lange termijn (> 5 jaar) 1 2 3 
     
 Stand per 31 december 2004 38 45 83 
     
 
Reorganisatievoorzieningen 
Onder de reorganisatievoorzieningen worden opgenomen de kosten in verband met het sluiten of 
beëindigen van bedrijfsactiviteiten op basis van voor het einde van het verslagjaar door de Raad 
van Bestuur goedgekeurde herstructureringsplannen. De voorziening is gevormd voor 
afvloeiingskosten van niet actieve medewerkers uit reorganisaties door wijzigingen in wet- en 
regelgeving, afnemend werkaanbod en diverse doelmatigheids- en efficiencytrajecten.  
De dotatie in 2004 van € 13 mln. betreft met name de medewerkers waarmee in het kader van de 
in 2004 opgestarte reorganisatie een afvloeiingsregeling is overeengekomen. De vrijval van € 11 
mln. heeft voor € 9 mln. betrekking op de in de reorganisatievoorziening begrepen verplichtingen 
gedurende de VUT-periode die zijn ondergebracht bij het VUT-fonds. 
 
 
 

    
Bedragen x € 1 mln.  

 
Overige voorzieningen 

     

 

  1-1-2004 dotaties onttrekking vrijval 31-12-2004  
          
 Terugbouwverplichtingen 23 2 - -8  17  
 Huurafkoop/leegstand 4 6 -3  7  
 Verlieslatende contracten 

kantoorautomatisering  21 - -4 -  17 
 

 Aanvullingen op arbeids-
ongeschiktheidsuitkeringen  7 - -3 -2 2 

 

 Voorziening programmakosten 6 - -1 -3 2  
        
  Totaal  61 8 -11 -13 45  
        

 
 
Terugbouwverplichtingen 
De voorziening Terugbouwverplichtingen is gevormd voor de contractueel overeengekomen 
verplichtingen om gehuurde panden bij het beëindigen van huurovereenkomsten op te leveren in 
“oorspronkelijke staat”. Gedurende de looptijd van de huurovereenkomsten wordt op pandniveau 
een voorziening voor deze verplichting opgebouwd door een jaarlijkse dotatie.  
De voorziening Terugbouwverplichtingen wordt in de komende jaren opgebouwd tot circa € 35 mln. 
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Onttrekkingen zullen plaatsvinden op het moment dat het contract is beëindigd en de betreffende 
locatie is opgeleverd. 
De vrijval in 2004 van € 8 mln. is het gevolg van de in 2004 uitgevoerde herijking van de m2-norm 
van de herstelkosten. 
 
Huurafkoop/leegstand 
Deze voorziening is gevormd voor de kosten van huurafkoop voor locaties die eerder dan de 
expiratiedatum zullen worden verlaten.  
De dotatie in 2004 heeft voornamelijk betrekking op de verwachte kosten van huurafkoop in 2005.  
 
Verlieslatende contracten kantoorautomatisering 
De voorziening Verlieslatende contracten kantoorautomatisering is gevormd voor de exitkosten die 
optreden als gevolg van het opzeggen van meerjarige contracten. Deze contracten worden 
opgezegd als gevolg van de uitrol van de nieuwe kantoorautomatisering. Tot het moment dat deze 
contracten worden opgezegd is er sprake van meerkosten voor werkplekken die nog niet zijn 
voorzien van de nieuwe kantoorautomatisering. De voorziening betreft zowel de exitkosten ad € 7 
mln. als de meerkosten ad € 10 mln.  
 
Aanvullingen op arbeidsongeschiktheidsuitkeringen 
De voorziening voor aanvullingen op arbeidsongeschiktheidsuitkeringen van UWV-medewerkers is 
berekend op basis van lopende WAO-gevallen per balansdatum. De aanvulling wordt verstrekt tot 
het moment van einde dienstverband. Conform CAO wordt de arbeidsovereenkomst ontbonden na 
3 jaar arbeidsongeschiktheid. De voorziening is opgenomen tegen de nominale waarde. Met 
toekomstige loonstijgingen wordt geen rekening gehouden. 
De vrijval van € 2 mln.  is het gevolg van een lagere WAO-instroom van eigen personeel. 
 
Voorziening programmakosten 
Hieronder is een voorziening programmakosten opgenomen voor de kosten die voortvloeien uit de 
opheffing van de Bedrijfsvereniging Bakkers en enkele sectorspecifieke voorzieningen die in het 
verleden door de voormalige bedrijfsverenigingen zijn gevormd ten laste van de wachtgeldfondsen 
(voorziening Bedrijfsvereniging Grafische en voorziening Zeerisico).  
In 2004 zijn de verplichtingen met betrekking tot de voormalige Bedrijfsvereniging Bakkers 
herverzekerd. Als gevolg hiervan is het restant van dit deel van de voorziening (€ 3 mln.) 
vrijgevallen ten gunste van de programmakosten 
Eind 2004 bestaat het saldo uitsluitend uit de voorziening Bedrijfsvereniging Grafische.  
 
    bedragen x € 1 mln.  

 Kortlopende schulden 31 december 2004 31 december 2003  

       

 Programmakosten      
 Nog te betalingen uitkeringen 1.331  1.318   
 Nog af te dragen loonheffing 286  267   
 Rekening-courant met CVZ 8  11   
 Rekening-courant met SER 2  1   
 Afrekening rijksbijdrage Tf met SZW 1  6   

 Overige schulden 148  266   
   1.776  1.869  
       
 Uitvoeringskosten      
 Leveranciers 142  168   

 Belastingen en premies Sociale Verzekeringen 30  33   
 Pensioenen en VUT 12  48   
 Overige schulden 29  36   
   213  285  
       
 Totaal kortlopende schulden  1.989  2.154  
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De post Nog te betalen uitkeringen bestaat voor € 706 mln. uit vakantiegeldverplichtingen, € 463 
mln. nog te betalen uitkeringen over 2004 en € 162 mln. sociale lasten. 
 
Onder de posten Rekening-courant met CVZ en SER zijn de jaarafrekeningen 2004 respectievelijk 
2003 inzake de heffing en –inning van de premie ZFW en de bijdragen van werkgevers aan de SER 
verantwoord. In 2004 is voor het CVZ ongeveer € 8 mld. aan premie ZFW en voor de SER circa  
€ 28 mln. aan bijdragen geïnd.  
 
In 2004 hebben wij ten behoeve van de uitvoering van de wetten TW en BIA een groter bedrag aan 
liquide middelen van het Ministerie van SZW ontvangen dan wij uiteindelijk hebben uitgegeven. Uit 
de post Afrekening rijksbijdrage Tf met SZW valt af te leiden dat wij aan het Ministerie € 1 mln. 
zullen moeten terugbetalen. 
 
De post Pensioenen en VUT is afgenomen doordat de premieverplichtingen over de jaren t/m 2003 
in 2004 zijn afgewikkeld. Daarnaast is in de balanspositie per ultimo 2004 een VUT-vordering van  
€ 11 mln. opgenomen in verband met teveel betaalde voorschotpremie. Deze voorschotpremie was 
gebaseerd op een afdracht van 3,15%. Ultimo 2004 is dit percentage neerwaarts bijgesteld tot 2%. 
 

Niet in de balans opgenomen verplichtingen 
 
Meerjarige financiële verplichtingen 
 
Wij hebben verplichtingen voortvloeiend uit langlopende overeenkomsten in verband met 
uitvoeringskosten. De volgende tabel geeft een overzicht van de hiermee gemoeide bedragen naar 
vervaltermijn. 
 
  bedragen x € 1 mln. 

 Vervaltermijnen langlopende overeenkomsten 

  <1 jaar 1-5 jaar >5 jaar Totaal  

 Huurcontracten 95 240 213 548  
 Overige bedrijfsmiddelen 1 2 - 3  
 Autoleasecontracten 26 48 - 74  

 Automatiseringscontracten 58 8 - 66  
       
 Totaal 180 298 213 691  
       
 
Wij sluiten contracten af met reïntegratiebedrijven voor reïntegratie van arbeidsgehandicapten en 
werklozen. Vervolgens zetten de reïntegratiebedrijven trajecten uit. De facturering vindt plaats 
nadat de diensten zijn geleverd. De niet in de balans opgenomen verplichtingen betreffen de 
resterende verplichtingen van de lopende reïntegratietrajecten. Deze verplichtingen bedragen eind 
2004 tussen de € 300 mln. en de € 340 mln. afhankelijk van de gerealiseerde 
plaatsingspercentages. Zowel voor arbeidsgehandicapten als voor werklozen bedragen de 
verplichtingen van de lopende reïntegratietrajecten tussen de € 150 mln. en € 170 mln. Het betreft 
trajecten van de contractjaren 2002, 2003 en 2004. Bij de vaststelling van de verplichtingen van 
de contractjaren 2003 en 2004 is rekening gehouden met de invloed van de resultaatfinanciering 
(no cure no pay en no cure less pay). 
 
 
Voorwaardelijke verplichtingen 
 
Wij zijn betrokken in verscheidene beroepszaken over het gebied van de sociale zekerheid. 
Uitspraken in deze zaken kunnen gevolgen hebben voor de zowel de programma- als de 
uitvoeringskosten. 
 
Er loopt een aantal beroepszaken in verband met de afschaffing van Pemba voor kleine werkgevers 
in 2003 alsmede de wijziging in de sectorale Premie Pemba over 2004. Naar verwachting doet de 
Centrale raad van Beroep eind maart 2005 een uitspraak over deze onderwerpen. Daarnaast doet 
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een groeiend aantal werkgevers een beroep op een uitspraak van de Centrale Raad van Beroep 
over de bepaling van het aantal loondagen. Verder zijn nog steeds verzoeken in behandeling om 
herziening van besluiten over de in 1995 en 1996 geheven premie in verband met de 
slotverplichtingen. 
 
In het eerste geval lopen wij een risico de premiestelling voor kleine werkgevers te moeten 
herzien, wat extra uitvoeringkosten met zich mee kan brengen. De loondagen-uitspraak en de 
afwikkeling van slotverplichtingen kan leiden tot premiederving en mogelijk tot teruggaaf van al 
geïnde premies. 
 
Er lopen nog steeds zaken (inmiddels bij de Centrale Raad van Beroep) over de toepassing van de 
BEU (beperking export uitkeringen) in het kader van de Toeslagenwet. Tenslotte lopen er bij 
Rechtbanken en Centrale Raad van Beroep een aantal zaken over de toepassing van de 
loonsanctieregeling in het kader van de Wet Verbetering Poortwachter. In beide gevallen zou 
verlies tot extra uitvoeringskosten en in beperkte mate tot extra programmakosten kunnen leiden.  
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TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN 
 
Baten en lasten naar wet 
 
Wij rubriceren de baten en lasten onder de wet, waarin deze baten of lasten zijn geregeld. 
 

Bedragen x € 1 mln.

Baten naar wet

        Premiebaten     Rijksbijdragen            Overig             Totaal

2004 2003 2004 2003 2004 2003 2004 2003

WAO 12.066 12.424 - - 160 127 12.226 12.551
WAZ 180 891 -9 14 20 17 191 922
Wajong - - 1.703 1.641 2 0 1.705 1.641
Wazo - - 0 0 0 4 0 4
REA - - - - 557 673 557 673
TW - - 334 298 1 6 335 304
BIA - - 5 6 - - 5 6
WW 7.402 6.821 - 9 492 336 7.894 7.166
ZW 17 8 - - 4 3 21 1

Totaal wettelijke
taken sv 19.665 20.144 2.033 1.968 1.236 1.166 22.934 23.278

1

 
 
 
Premiebaten 
De WAO-premie bestaat uit de basispremie WAO/Aof en de gedifferentieerde WAO/Aok-premie (de 
zogenoemde Pemba-premie). De premie-inning ZW betreft uitsluitend de premie vrijwillige 
verzekering ZW. De premie-inning WW omvat ook de premieheffing voor het Uitvoeringsfonds voor 
de overheid (Ufo). 
De opgenomen premiebaten werknemersverzekeringen zijn deels gebaseerd op schattingen van 
het Centraal Planbureau voor de relevante heffingsgrondslagen. 
Deze schattingen zijn getoetst aan de beschikbare realisaties van vastgestelde en ontvangen 
premies. 
De premiebaten WAZ zijn geschat op basis van informatie over de premieontvangsten die door de 
Belastingdienst is verstrekt. 
 
De totale premiebaten zijn met € 479 mln. gedaald ten opzichte van 2003. De daling wordt 
veroorzaakt doordat de premiebaten WAO en WAZ zijn gedaald. Dit is het saldo van drie effecten. 
In de eerste plaats bedroeg het premiepercentage WAO-basis in 2004 gemiddeld 5,30% tegen 
5,05% in 2003. Daar staat tegenover dat met ingang van 2004 bij de WAO een premievrijstelling 
voor oudere werknemers is geïntroduceerd. Tenslotte is het premiepercentage WAZ voor 2004 op 
0% vastgesteld. De premiebaten 2004 van de WAZ zijn nagekomen premiebaten over 2003 en 
oudere jaren. 
De daling van de premiebaten WAO en WAZ is gedeeltelijk gecompenseerd door een stijging van 
de WW-premie. Het gemiddelde percentage wachtgeldpremie is gestegen van 1,3% in 2003 naar 
1,89% in 2004.  
 
 
Rijksbijdragen 
De Wajong en de TW worden geheel uit rijksbijdragen betaald. In de rijksbijdrage Wajong 2004 is 
een extra bijdrage begrepen van € 5 mln., waaronder € 2 mln. aan uitvoeringskosten, ter 
financiering van de extra uitgaven van het Rf om Wajong-gerechtigden meer kansen op de 
arbeidsmarkt te bieden (uitvoering Motie Verburg). 
Daarnaast heeft de overheid tot en met 2003 een kleine rijksbijdrage WAZ verstrekt op de 
uitkeringen aan zelfstandige beroepsbeoefenaren met een inkomen onder de franchisegrens WAZ.  
In 2004 zijn de rijksbijdragen WAZ over de jaren 1998 tot en met 2001 vastgesteld. Dit heeft tot 
een terugbetaling geleid van € 9 mln. op de eerder ontvangen rijksbijdragen. 
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Overige baten 
Onder de overige baten vallen in hoofdzaak de bijdragen die via het Aof, het Afz, het Afj, het AWf 
en het Ufo aan het Rf worden betaald. Het gaat om een totaalbedrag van € 557 mln. Daarnaast 
bestaan de overige baten uit rentebaten voor een bedrag van € 299 mln. en baten uit 
verhaalszaken voor € 293 mln. 
 
Omzet andere taken 
De omzet uit andere taken is in 2004 met € 5 mln. afgenomen ten opzichte van 2003. Het aantal 
andere taken is in 2004 licht afgenomen. De omzet is vastgesteld in overeenstemming met 
contractuele afspraken met de opdrachtgevers. Deze wordt berekend op basis van kostprijs.  
 
 

Bedragen x € 1 mln.

Lasten naar wet

        Uitkeringen      Sociale lasten           Overig         Uitvoerings-             Totaal
            kosten

2004 2003 2004 2003 2004 2003 2004 2003 2004 2003

WAO 9.520 9.801 1.378 1.393 282 274 777 795 11.957 12.263
WAZ 488 501 24 24 20 15 34 52 566 592
Wajong 1.504 1.450 100 95 54 42 47 54 1.705 1.641
Wazo 878 915 84 104 0 3 23 16 985 1.038
REA 80 76 - - 338 428 50 91 468 595
TW 291 258 38 35 0 0 5 11 334 304
BIA 5 4 1 1 - - 0 1 6 6
WW 4.376 3.746 697 518 515 354 674 629 6.262 5.247
ZW 845 837 82 97 0 0 212 196 1.139 1.130

Totaal wettelijke
taken sv 17.987 17.588 2.404 2.267 1.209 1.116 1.822 1.845 23.422 22.816

Andere taken - - - - - - 73 78 73 78

Totaal 17.987 17.588 2.404 2.267 1.209 1.116 1.895 1.923 23.495 22.894  
 
Uitkeringen 
De uitkeringslasten worden opgenomen onder de wet, waarin deze lasten zijn geregeld. 
Op dit indelingsprincipe is één uitzondering: de Wazo. Hieronder vallen de uitkeringen bij 
zwangerschap of adoptieverlof aan zowel zelfstandigen als werknemers. Op grond van de regeling 
SUWI zijn deze afzonderlijk opgenomen, ondanks het feit dat deze uitkeringen in de WAZ en de 
WW geregeld zijn.  
De uitkeringen ZW worden verstrekt aan de zogenoemde vangnetgroepen (vooral flexwerkers, 
zieke werklozen en ex-arbeidsongeschikten). De uitkeringen REA betreffen de reïntegratie-
uitkeringen bij scholing of proefplaatsing. De uitkeringen TW zijn aanvullingen op andere 
uitkeringen, die voorkomen dat de uitkeringsgerechtigden onder het sociale minimum komen. De 
uitkeringen BIA worden betaald aan uitkeringsgerechtigden die door een herbeoordelingsoperatie in 
de periode 1993-2000 hun arbeidsongeschiktheidsuitkering geheel of gedeeltelijk hebben verloren. 
In 2004 zijn de uitkeringslasten van de WAO als gevolg van de Wet Verbetering Poortwachter, 
gedaald. De WW-uitkeringslasten zijn in 2004 onder de terugvallende economische groei verder 
toegenomen. Hierdoor zijn ook de uitkeringslasten TW toegenomen. De uitkeringslasten van de 
WAZ zijn onder invloed van de Wet Verbetering Poortwachter afgenomen.  
 
Sociale lasten 
De sociale werkgeverslasten volgen de uitkeringen qua wetsindeling. 
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Overige lasten 
Onder de overige lasten WAO, Wajong, WAZ en WW vallen de bijdragen voor de wet REA voor een 
bedrag van € 557 mln. en de dotaties aan de debiteurenvoorzieningen voor € 125 mln. Onder de 
overige lasten van de REA vinden we de kosten van reïntegratietrajecten en voorzieningen voor 
een bedrag van € 335 mln.  
Door de verantwoording naar wet treedt in feite een verlenging op van de staat van baten en 
lasten. De bijdragen van andere fondsen aan de wet REA staan aan de lastenkant. De baten van de 
wet REA uit deze bijdragen zijn aan de batenkant onder de overige baten opgenomen. Deze vallen 
tegen elkaar weg. Uiteindelijk worden de REA-lasten, via diverse sv-fondsen, uit premies en 
rijksbijdragen gefinancierd. De overige lasten van de REA zijn in 2004 afgenomen. Dit komt 
doordat de subsidies aan werkgevers zijn vervangen door premiekortingen arbeidsgehandicapten. 
Daarnaast zijn de subsidies aan personen gedaald door een striktere toekenning van 
voorzieningen. 
 
Uitvoeringskosten 
De toedeling van de uitvoeringkosten naar wet is als volgt: 
 

Bedragen x € 1 mln.

Uitvoeringskosten naar wet

           Regulier         Kwaliteit         Migratie     Transformatie           Wet- en             Totaal
        regelgeving

2004 2003 2004 2003 2004 2003 2004 2003 2004 2003 2004 2003

WAO 659 713 27 -           12 21 66 55 13 6 777 795
WAZ 30 49 1 -           1 1 2 2 0 0 34 52
Wajong 41 51 2 -           1 1 2 2 1 0 47 54
Wazo 23 16 -           23 16
REA 41 81 3 -           1 7 5 3 0 0 50 91
TW 5 11 0 -           0 0 0 0 0 0 5 11
BIA 0 1 -           0 1
WW 584 566 16 -           10 16 54 42 10 5 674 629
ZW 169 175 6 -           3 4 27 12 7 5 212 196

Totaal wettelijke
taken sv 1.552 1.663 55 0 28 50 156 116 31 16 1.822 1.845

Andere taken 73 78 - - - - - - - - 73

Totaal 1.625 1.741 55 0 28 50 156 116 31 16 1.895 1.923

78

 
 
De toedeling van de uitvoeringskosten naar wet is gebaseerd op het besluit ‘Beleidsregels UWV 
omtrent toerekening uitvoeringskosten’. Het besluit bevat de verdeelsleutels voor de toedeling van 
de kosten.  
 
In 2003 zijn de kosten van kwaliteitsprojecten onder de reguliere kosten verantwoord. Met ingang 
van 2004 worden deze apart verantwoord. 
 
Voor een vergelijking van de uitvoeringskosten met de door het Ministerie van SZW toegekende 
begroting verwijzen wij naar het Verslag Raad van Bestuur, onder het hoofdstuk “Kosten van de 
uitvoering”. 
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Baten en lasten naar fonds 
 
Wij rubriceren de baten en lasten onder het fonds, waaraan bij wet de financiering is opgedragen. 
 
 

Bedragen x € 1 mln.

Baten naar fonds

     Premiebaten    Rijksbijdragen          Overig            Totaal

2004 2003 2004 2003 2004 2003 2004 2003

Aok 3.864 3.855 - - 15 5 3.879 3.860
Aof 8.202 8.569 - - 145 122 8.347 8.691
Afz 180 891 -9 14 20 17 191 922
Wgf 2.518 1.787 0 - 68 41 2.586 1.828
AWf 4.600 4.738 - 9 219 126 4.819 4.873
Ufo 301 304 - - 209 176 510 480
Afj - - 1.703 1.641 2 0 1.705 1.641
Tf - - 339 304 1 6 340 310
Rf - - - - 557 673 557 673

Totaal 19.665 20.144 2.033 1.968 1.236 1.166 22.934 23.278  
 
Premiebaten 
Het Aof wordt gefinancierd uit de basispremie WAO, terwijl de Aok wordt gefinancierd uit de 
gedifferentieerde WAO-premie. De forse daling in de premiebaten bij het Aof is per saldo het 
gevolg van de introductie in 2004 van een premievrijstelling voor ouderen en een hoger 
(gemiddeld) premiepercentage voor het verslagjaar. 
  
Het AfZ wordt gefinancierd uit de premie WAZ. Vooruitlopend op de Wet einde toegang verzekering 
WAZ, ingegaan op 1 augustus 2004, is de premie WAZ voor 2004 op 0% vastgesteld. De in 2004 
verantwoorde premiebaten hebben hierdoor betrekking op 2003 en oudere jaren. 
Op 1 januari 2005 is het AfZ opgeheven en het vermogen overgedragen aan het Aof. Vanaf 2005 
financiert het Aof de lopende uitkeringen WAZ. 
 
De wachtgeldfondsen, het AWf en het Uitvoeringsfonds Overheid (UfO) worden gefinancierd 
middels de premiebaten WW. Voor elk van deze fondsen geldt een afzonderlijke premie, waarbij 
voor de wachtgeldfondsen een premie wordt geheven naar sector en premiegroep. Daarnaast 
ontvangt het AWf premiebaten voor de vrijwillige verzekering ZW. In 2004 is het gemiddelde van 
de premiepercentages bij de wachtgeldfondsen gestegen naar 1,89% tegen 1,3% voor 2003. Dit is 
de verklaring voor de toename van de premiebaten.  
 
Rijksbijdragen 
Het AfJ en het Tf worden geheel uit rijksbijdragen betaald. Daarnaast ontving het AfZ in 2003 van 
de overheid een kleine rijksbijdrage.  
 
Overige baten 
Onder de overige baten vallen in hoofdzaak de bijdragen die via het Aof, het Afz, het Afj, het AWf 
en het Ufo aan het Rf worden betaald.  
Daarnaast bestaan de overige baten uit rentebaten en baten uit verhaalszaken, alsmede uit 
bijdragen van het AWf aan de desbetreffende wachtgeldfondsen bij overschrijding van het 
lastenplafond. 
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Bedragen x € 1 mln.

Lasten naar fonds

         Uitkeringen     Sociale lasten          Overig        Uitvoerings-            Totaal
            kosten

2004 2003 2004 2003 2004 2003 2004 2003 2004 2003

Aok 2.780 3.056 397 433 16 3 - - 3.193 3.492
Aof 6.740 6.745 981 960 266 271 777 795 8.764 8.771
Afz 509 527 25 24 20 15 37 58 591 624
Wgf 1.681 1.768 244 240 46 0 352 304 2.323 2.312
AWf 3.957 3.278 583 466 428 308 505 462 5.473 4.514
Ufo 367 350 35 13 41 53 33 63 476 479
Afj 1.504 1.450 100 95 54 42 47 54 1.705 1.641
Tf 296 262 39 36 0 0 5 12 340 310
Rf 153 152 - - 338 424 66 97 557 673

Totaal wettelijke
taken sv 17.987 17.588 2.404 2.267 1.209 1.116 1.822 1.845 23.422 22.816

Andere taken - - - - - - 73 78 73 78

Totaal 17.987 17.588 2.404 2.267 1.209 1.116 1.895 1.923 23.495 22.894  
 
 
Uitkeringen 
De Aok en het Aof financieren de uitkeringen WAO. De eerste vijf jaren (vanaf 2005 de eerste vier 
jaren) komen voor rekening van de Aok. Daarna neemt het Aof de financiering over. De lasten van 
de Aok zijn in 2004 gedaald als gevolg van de Wet Verbetering Poortwachter. 
 
Het AfZ bekostigt de uitkeringen WAZ van zelfstandigen, zelfstandige beroepsbeoefenaars, 
directeur-grootaandeelhouders en meewerkende echtgenoten bij arbeidsongeschiktheid of 
zwangerschap. Tevens draagt dit fonds een deel van de uitkeringslasten van de Wet arbeid en zorg 
(Wazo). Op 1 augustus 2004 is de Wet einde toegang verzekering WAZ ingegaan. Als gevolg 
hiervan wordt het AfZ op 1 januari 2005 opgeheven en het vermogen overgedragen aan het Aof. 
Vanaf 1 januari 2005 zal het Aof de lopende uitkeringen WAZ en Wazo financieren.  
 
De wachtgeldfondsen financieren de eerste zes maanden van verzekerden die werkloos zijn 
geworden. Daarna neemt het AWf de financiering over. Het UfO verzorgt de WW-uitkeringen voor 
overheidspersoneel dat op of na 1 januari 2001 werkloos is geworden. 
Voor een beperkt aantal verzekerdencategorieën komen ook de lasten voor ziekengelduitkeringen 
ten laste van deze fondsen. Voorts leveren het AWf en het UfO een belangrijke bijdrage in de 
uitkeringslasten van de Wazo. 
 
Het AfJ betaalt de uitkeringen aan arbeidsongeschikte jonggehandicapten. Het Tf draagt de lasten 
van de uitkeringen TW en BIA. Het Rf zorgt voor de financiering van de reïntegratie-uitkeringen bij 
scholing of proefplaatsing en ziekengelduitkeringen (art. 43.1.g REA).  
 
Sociale lasten 
De sociale werkgeverslasten volgen de uitkeringen qua fondsindeling. 
 
Overige lasten 
Onder de overige lasten van het Aof, Afj, Afz, AWf en Ufo vallen de bijdragen voor de wet REA. 
Onder de overige lasten Rf vinden we de kosten van reïntegratietrajecten en voorzieningen. Het 
AWf draagt de lasten voor reïntegratie- en subsidieregelingen WW en verleent bijdragen aan de 
desbetreffende wachtgeldfondsen bij overschrijding van het lastenplafond.  
Daarnaast komen nog overige lasten voor zoals dotaties aan de debiteurenvoorzieningen. 
 
Uitvoeringskosten 
De toedeling van de uitvoeringskosten naar fonds is gebaseerd op het besluit ‘Beleidsregels UWV 
omtrent toerekening uitvoeringskosten’. Het besluit bevat de verdeelsleutels voor de toedeling van 
de kosten. Conform artikel 45 lid 2 van de Wet SUWI en artikel 76d, lid 1b van de WAO worden 
aan de Aok geen uitvoeringskosten toegerekend. 
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Uitvoeringskosten 
 
  bedragen x € 1 mln.  

 Uitvoeringskosten naar kostensoort 2004 2003  

     
 Personeel 1.355 1.336  
 Huisvesting 136 158  
 Automatisering 291 327  
 Bureaukosten 56 60  
 Overig * 57 42  
     
 Totaal uitvoeringskosten 1.895 1.923  
     
 Wettelijke Taken    
 • Reguliere kosten * 1.552 1.663  
 • Projectkosten 270 182  
  1.822 1.845  
 Andere taken 73 78  

 Totaal uitvoeringskosten 1.895 1.923  

     
 * incl. kosten invoering WOOW en perceptiekosten WAZ    

 
De uitvoeringskosten bestaan uit twee componenten: 
• de uitvoeringskosten wettelijke dienstverlening, nader onder te verdelen in reguliere en 

projectkosten 
• de kosten die wij maken voor de uitvoering van andere (niet-wettelijke) taken. Dit laatste 

bedrag wordt apart verantwoord in de toelichtende staten van baten en lasten  
 
Met ingang van 2004 worden de kwaliteitskosten conform afspraken met SZW apart verantwoord 
onder de projectkosten. In 2003 zijn de kwaliteitskosten onder de reguliere kosten verantwoord.  
 
In het vervolg van deze paragraaf wordt een korte toelichting gegeven op de uitvoeringskosten per 
kostensoort. 
 
 
 

 

bedragen x € 1 mln.  

 Personeelskosten 2004 2003  
     
 Lonen en salarissen 819 830  
 Sociale lasten  100 104  
 Pensioenlasten 153 95  
 Externe inleen 210 248  
 Kosten Sociaal plan  24 12  
 Overige personeelskosten 49 47  
     
 Totaal personeelskosten 1.355 1.336  
     

 
Lonen en salarissen 
De lonen en salarissen zijn € 11 mln. (1%) lager t.o.v. 2003. Deze daling is met name het gevolg 
van het afgenomen personeelsbestand. Daarnaast is het salarispeil in 2004 met ongeveer 2,4% 
toegenomen ten opzichte van 2003. Dit is het gevolg van de verhoging van de salarissen conform 
CAO per 1 juli 2003 met 2% en per 1 januari 2004 met 0,5%, alsmede door het toekennen 
conform CAO van periodieken per 1 januari 2004 wat een opwaarts effect heeft gehad van 1%.  
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Pensioenlasten 
De pensioenlasten (vut-, prépensioen- en pensioenlasten) nemen in 2004 met circa € 58 mln. 
(60%) toe ten opzichte van 2003. Dit is met name het gevolg van: 
• een verhoging van de pensioenpremie per 1-7-2003 met circa € 35 mln. op jaarbasis. Deze 

verhoging is bedoeld om de dekkingsgraad van het pensioenfonds op het door de PVK 
gewenste niveau te krijgen. In 2003 is de kostenverhoging (circa € 17,5 mln. voor 6 maanden) 
ten laste van de balanspositie “Te betalen pensioenen en VUT” gebracht welke bij de start van 
UWV per 1-1-2002 hiervoor gevormd is. Vanaf 2004 wordt deze verhoogde premie 
meegenomen in de kosten.  

• een extra last van € 9,4 mln. als gevolg van de afrekening in 2004 van de pensioen- en 
vutverplichtingen tot en met 2003. 

• een verlaging van de VUT-premie met ingang van 1-1-2004 van 3,15% naar 2,0%. Dit heeft 
een premieverlaging van € 11 mln. tot gevolg. 

Daarnaast was in de pensioenlasten van 2003 een incidentele bate van € 29,5 mln. opgenomen, 
als gevolg van een herwaardering van de balanspositie “Te betalen pensioenen en VUT”. 
 
Op grond van de statuten van de Stichting Pensioenfonds UWV (hierna: het Pensioenfonds) hebben 
wij het recht om drie bestuursleden, waaronder de (plaatsvervangend) voorzitter, van het 
Pensioenfonds te benoemen.  
  
Tussen UWV en het Pensioenfonds wordt jaarlijks een financieringsovereenkomst afgesloten. In de 
financieringsovereenkomst wordt het premie% vastgelegd, alsmede de premiegrondslag plus de 
wijze van betalen. Daarnaast is overeengekomen dat het bestuur van het Pensioenfonds en UWV in 
overleg treden over extra premiestortingen door de werkgever indien de dekkingsgraad van het 
fonds lager is dan 105% van de waarde van de opgebouwde rechten. 
  
In het premiebeleid wordt in beginsel uitgegaan van een actuariële premie die de toename van de 
aanspraken dekt alsmede de pensioenuitvoeringskosten van het fonds. De actuariële premie wordt 
betaald door de werkgever. De premie wordt jaarlijks uitgedrukt in een percentage van de loonsom 
van de deelnemers. De premie zal niet meer bedragen dan 20% van de loonsom van de 
deelnemers. Afhankelijk van de (verwachte) ontwikkeling van de financiële positie van het 
pensioenfonds kan op de premie een korting worden gegeven. Voor wat betreft de hoogte van het 
premiepercentage is als randvoorwaarde gesteld dat dit niet lager mag zijn dan nul procent (er 
vindt dus geen onttrekking van middelen uit het fonds plaats). 
  
UWV heeft het Pensioenfonds een eenmalige additionele storting toegezegd om de eenmalige 
lasten in verband met de fusie van de aan de voormalige UVI's verbonden pensioenfondsen te 
voldoen. Van deze lasten heeft het Pensioenfonds nog geen actuariële berekening opgeleverd. Voor 
deze lasten is een schatting meegenomen in de balanspost “Te betalen pensioenen en VUT”.  
  
Voor 2004 is de pensioenpremie vastgesteld op 16,6% van de loonsom. Dit percentage is inclusief 
de prepensioenpremie maar exclusief VUT. 
 
De ruim 1000 werknemers van UWV waarvan het pensioen verzekerd is bij PGGM worden per 1-1-
2006 opgenomen in het UWV Pensioenfonds.  
 
Externe inleen 
De kosten van externe inleen zijn met € 38 mln. (15%) gedaald ten opzichte van 2003. Met name 
de inhuur van verzekeringsartsen is in 2004 afgebouwd.  
 
Kosten Sociaal plan 
De kosten Sociaal Plan zijn in 2004 met € 12 mln. (100%) toegenomen ten opzichte van 2003. 
Deze toename is met name het gevolg van een dotatie van € 12 mln. aan de 
reorganisatievoorziening. Deze dotatie is getroffen voor de medewerkers waarmee in het kader van 
de in 2004 opgestarte reorganisatie een afvloeiingsregeling is overeengekomen. Daarnaast is in 
2004 (evenals in 2003) circa € 12 mln. besteed in het kader van de uitvoering van het sociaal plan. 
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bedragen x € 1 mln.  

 Huisvestingskosten 2004 2003  
     
 Huren 80 84  
 Afschrijvingen  8 8  
 Vorming/vrijval voorziening terugbouwverplichting 0 27  
 Beveiliging 13 11  
 Schoonmaak 13 12  
 Overige huisvestingskosten 22 16  
     
 Totaal huisvestingskosten 136 158  
     

 
De huisvestingskosten zijn € 22 mln. (14%) lager dan in 2003, toen een voorziening 
terugbouwverplichting bij het verlaten van gehuurde panden is gevormd. In 2004 was geen 
verdere dotatie aan de voorziening noodzakelijk als gevolg van de herijking van het 
huisvestingsbeleid. 
De inkomsten uit onderverhuur bedragen € 4 mln. (2003: € 4 mln.) en zijn in mindering gebracht 
op de huurlasten.  
 
Automatiseringskosten 
De automatiseringskosten zijn met € 36 mln. (11%) gedaald ten opzichte van 2003. In de kosten 
van 2003 is een incidentele last ad € 21 mln. begrepen in verband met de vorming van een 
voorziening verlieslatende ICT contracten. Daarnaast zijn de kosten in 2004 gedaald als gevolg van 
lagere exploitatiekosten. 
 
Bureaukosten 
De bureaukosten zijn in 2004 € 4 mln. (7%) lager dan in 2003. Dit is met name het gevolg van 
lagere portikosten en overige kantoorkosten. 
 
Overige kosten 
De overige kosten zijn in 2004 € 15 mln. (36%) hoger dan in 2003. Dit wordt met name 
veroorzaakt doordat in de kosten van 2003 een bijzondere bate van per saldo € 29 mln. is 
opgenomen, bestaande uit: 
• een teruggave van vennootschapsbelasting over oude jaren ad € 34 mln. (bate); 
• vrijval voorziening AO ad € 3 mln. (bate); 
• een herwaardering juridische claims ad € 8 mln. (last). 
Daarnaast is in de kosten van 2004 een bijzondere bate van € 8 mln. begrepen.  De in 2003 
opgenomen verplichting ten behoeve van een mogelijke claim van de bonden als gevolg van de 
beëindiging van de werkgeversbijdrage bedrijfsspaarregeling is niet langer noodzakelijk door 
gemaakte afspraken tijdens de CAO-onderhandelingen. Hierdoor is deze verplichting in 2004 
geheel afgewaardeerd.  
 
Projectkosten 
In de uitvoeringskosten is een bedrag van € 270 mln. (incl. € 55 mln. kosten van kwaliteits-
projecten) opgenomen voor projecten. In 2003 bedroegen de projectkosten € 182 mln. (excl. 
Kosten van kwaliteitsprojecten). De projectkosten houden hoofdzakelijk verband met de 
veranderprojecten, voortvloeiend uit de fusie van de vijf uitvoeringsinstellingen en Lisv tot één 
UWV en met het uniformeren van bedrijfsprocessen en geautomatiseerde systemen met als 
doelstelling te komen tot een verbeterde efficiency en effectiviteit hierin.  
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Personeel 
In 2004 bedroeg het gemiddelde aantal actieve medewerkers 22.536 (2003: 23.416). Hiervan 
hadden 20.413 medewerkers een vast dienstverband en 2.123 medewerkers een tijdelijk 
dienstverband. 
Het aantal fte’s bedroeg in 2004 gemiddeld 19.302 (2003: 20.141). Deze aantallen zijn exclusief 
extern ingehuurde medewerkers. Het aantal fte’s per bedrijfsonderdeel was per ultimo 2004 resp. 
2003 als volgt: 
 
          

Aantal FTE’s       

 AG WW WG B&B  IR FPO KCC Centrale 
staven 

Totaal 

31-12-2003 8.418 4.394 2.463 1.412 791 520 - 2.138 20.136 

31-12-2004 7.483 4.337 2.169 1.538 635 646 145 2.048 19.001 

 

 
Bestuurskosten 
De bestuurskosten Raad van Bestuur over 2004 bedragen € 0,879 mln. (2003: € 0,823 mln.)  In 
deze kosten zijn opgenomen de brutosalarissen, bonussen, pensioenlasten, kostenvergoedingen, 
ziektekostenbijdragen en waarde gebruik dienstauto’s. De bestuurskosten Raad van Advies 
kwamen in 2004 uit op € 0,043 mln. (2003: € 0,050 mln.) 
 
 
 
Amsterdam,  maart 2005 
 
 
Raad van Bestuur UWV 
dr. J.M. Linthorst, voorzitter 
mr. A.G. Dümig, plaatsvervangend voorzitter 
mr. drs. P. Cloo 
mr. Th. Fransen 
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OVERIGE GEGEVENS 
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Accountantsverklaring 
 
Opdracht 
In het kader van de controle, bedoeld in artikel 49, vierde lid, van de Wet structuur 
uitvoeringsorganisatie werk en inkomen hebben wij de in dit verslag (pagina 48 tot en met 70) 
opgenomen jaarrekening 2004 van UWV te Amsterdam, gecontroleerd. De jaarrekening is 
opgesteld onder verantwoordelijkheid van de Raad van Bestuur van UWV. Het is onze 
verantwoordelijkheid een accountantsverklaring inzake de jaarrekening te verstrekken. 
  
Werkzaamheden 
Onze controle is verricht overeenkomstig in Nederland algemeen aanvaarde richtlijnen met 
betrekking tot controleopdrachten. Volgens deze richtlijnen dient onze controle zodanig te worden 
gepland en uitgevoerd, dat een redelijke mate van zekerheid wordt verkregen dat de jaarrekening 
geen onjuistheden van materieel belang bevat. Een controle omvat onder meer een onderzoek van 
informatie ter onderbouwing van de bedragen en de toelichting in de jaarrekening.  
Tevens omvat onze controle een beoordeling van de grondslagen voor financiële verslaggeving die 
bij het opmaken van de jaarrekening zijn toegepast en van belangrijke schattingen die de leiding 
van UWV daarbij heeft gemaakt, alsmede een evaluatie van het algehele beeld van de 
jaarrekening.  
Wij zijn van mening dat onze controle een deugdelijke grondslag vormt voor ons oordeel. 
  
Bevindingen 
De jaarrekening bevat financiële fouten in de lasten ter hoogte van € 454 mln. Deze bedragen zijn 
ten opzichte van het totaal der lasten van € 23.495 mln. niet in overeenstemming met de wet- en 
regelgeving vastgesteld.   
 
Oordeel 
Wij zijn van oordeel dat  
• de in dit verslag opgenomen jaarrekening een getrouw beeld geeft van de grootte en 

samenstelling van het vermogen op 31 december 2004 en van het saldo van baten en lasten 
over 2004;  

• onder voorbehoud van hetgeen onder “Bevindingen” is vermeld, de jaarrekening 2004 van 
UWV in dit verslag voldoet aan de eisen van rechtmatigheid.  

 
 

Amsterdam, 14 maart 2005 
  
  
P.G.M. Giezeman RA                                                P.A.G.S.L. Jacobs RE RA 
Directeur Accountantsdienst                                     Hoofd financial audit Accountantsdienst 
 
 
 

Toelichting op de verklaring 
Wij hebben bij de jaarrekening 2004 van UWV de voorgeschreven “verklaring met beperking” 
gegeven. Dit behoeft toelichting. 
  
De strekking van de verklaring ten aanzien van het getrouwheidsaspect is goedkeurend. De 
beperking heeft uitsluitend betrekking op het rechtmatigheidaspect. 
  
Wij hebben vastgesteld dat niet in alle gevallen de uitkeringen conform – de strikte toepassing van 
– wet- en regelgeving zijn verricht. Wij hebben in ons onderzoek niet vastgesteld dat de 
onrechtmatigheid is toe te schrijven aan het bewust incorrect toepassen van wet- en regelgeving.  
  
In het jaarverslag zijn de oorzaken van de (beperkte) afname van de rechtmatigheidscore ten 
opzichte van 2003 toereikend toegelicht. 
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Bepalingen omtrent bestemming saldo baten en 
lasten 
De programmabaten en -lasten worden toegerekend aan het fonds, waaraan bij wet de financiering 
is opgedragen. 
 
Onze uitvoeringskosten komen - in overeenstemming met de Wet SUWI, artikel 45 lid 2 - ten laste 
van het Algemeen Werkloosheidsfonds, het Arbeidsongeschiktheidsfonds, het 
Arbeidsongeschiktheidsfonds zelfstandigen, het Arbeidsongeschiktheidsfonds jonggehandicapten, 
het Reïntegratiefonds, het Toeslagenfonds, het Uitvoeringsfonds voor de overheid en de 
wachtgeldfondsen.  
 
In artikel 50 lid 3 is bepaald dat indien met betrekking tot een fonds de lasten de baten blijken te 
overtreffen, het tekort niet wordt gedekt uit een ander fonds. 
 
Het saldo van de programmabaten en -lasten en de uitvoeringskosten wordt jaarlijks toegevoegd 
aan het vermogen van de desbetreffende fondsen. 
 
 

Vorming bestemmingsreserves 
Op grond van Wet SUWI, artikel 6 lid 1 onder f, behoeven wij de goedkeuring van de Minister van 
SZW voor het vormen van reserveringen en fondsen. De Minister van SZW heeft ons op 24 
december 2004 toestemming gegeven een reservering in de jaarrekening 2004 op te nemen tot 
ten hoogste het bedrag van de onderuitputting op de voor 2004 toegekende begroting. De 
volgende bestemmingsreserves zijn gevormd ten laste van het fondsvermogen: 
• Bestemmingsreserve frictiekosten ad € 100 mln. voor sociaal plankosten en leegstandkosten 

huisvesting; 
• Bestemmingsreserve wet- en regelgevingsprojecten ad € 24 mln. 
Deze reserves kunnen uitsluitend worden aangewend nadat de Minister van SZW daar zijn 
goedkeuring aan heeft gegeven. Een definitief besluit hierover zal worden genomen bij de 
goedkeuring van het besluit tot vaststelling van de jaarrekening UWV 2004. 
 
 

Bijzondere statutaire zeggenschappen RvB en 
RvA 
In overeenstemming met de Wet SUWI, artikel 3 lid 1, hebben wij een Raad van Bestuur die met 
de dagelijkse leiding is belast en een Raad van Advies die de Raad van Bestuur adviseert. In artikel 
3 is voorts het volgende geregeld: 
• De Raad van Bestuur oefent de taken en bevoegdheden uit die bij of krachtens de wet aan 

UWV zijn opgedragen 
• Op verzoek van de Raad van Advies verstrekt de Raad van Bestuur aan de Raad van Advies 

alle gegevens en inlichtingen die deze voor de uitoefening van zijn taak nodig heeft. 
• Alvorens het meerjarenbeleidsplan, het jaarplan, het jaarverslag, de begroting, de 

jaarrekening, een besluit als bedoeld in artikel 6 of artikel 13 Wet SUWI aan de minister van 
SZW wordt voorgelegd, legt de Raad van Bestuur dit voor advies voor aan de Raad van Advies 

 
 

Gebeurtenissen na balansdatum 
Er hebben zich na balansdatum geen feiten of gebeurtenissen voorgedaan die vermelding in dit 
jaarverslag noodzakelijk maken. 
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