
Bestuurlijk overleg minister SZW en RvB UWV 6 september 2021 

Onderwerp: 

- Samenloop WW en ZW uitkeringen

Aanleiding: 

- UWV controleert continu zijn processen en brengt verbeteringen aan. Bij deze controles

heeft UWV geconstateerd dat in 2019 en in 2020 de verrekening bij de samenloop van een

ZW en een WW uitkering (sinds 2015 moet de ZW uitkering in mindering gebracht worden

van een WW uitkering) niet in alle gevallen correct is verlopen. Met als gevolg dat cliënten

van UWV teveel uitkering hebben ontvangen. Het beleid van UWV is dat het teveel betaalde

bedrag wordt teruggevorderd. UWV heeft echter in een deel van deze gevallen niet direct

gehandeld en is de samenloop van uitkeringen blijven bestaan. Nu als nog terugvorderen

kan (fiscale) gevolgen hebben voor de cliënt.

- In de afgelopen periode is UWV de samenloop aan het onderzoeken. De systemen zijn

inmiddels dusdanig aangepast dat er vanaf 2021 geen nieuwe gevallen meer bij komen.

UWV is in voorbereiding om te besluiten hoe om te gaan met de cliënten waar de

samenloop wel ten onrechte heeft plaatsgevonden.

- Afgelopen week heeft de PvdA fractie contact opgenomen met UWV over deze kwestie. Zij

hebben gevraagd of de samenloop inderdaad onterecht voorkomt en wat UWV hier aan

gaat doen. Gegeven dit contact wil UWV de besluitvorming versnellen. Dinsdag 7

september zal de RvB besluiten over scenario’s over hoe om te gaan met de

geconstateerde incorrecte samenloop. Het scenario zal daarna verder uitgewerkt worden

tot een plan van aanpak. Op 7 september zal UWV een persbericht uitbrengen waarin UWV

aangeeft de onterechte samenloop te hebben geconstateerd en zal komen met een

passende oplossing. Woordvoering UWV stemt het persbericht af met SZW.

Bespreekpunten: 

- UWV zal toelichten wat precies is geconstateerd in de samenloop van WW en ZW

uitkeringen.

- Er is een verkenning gedaan van mogelijke manieren waarop richting de cliënten van UWV

wordt omgegaan met het terugvorderingen. De RvB van UWV is voornemens hier op

dinsdag 7 september over te besluiten. UWV zal de verschillende oplossingsrichtingen

toelichten in het bestuurlijk overleg.

Achtergrondinformatie: 

Een klant, die een WW-uitkering heeft, kan ziek en/of zwanger worden tijdens de uitkering en op 
basis daarvan een ZW- of WAZO-uitkering krijgen. Voor de samenloop of de overgang van deze 
uitkeringen zijn specifieke regels opgesteld om dubbele uitkeringen te voorkomen. Wanneer sprake 
is van samenloop geldt vanaf 1 juli 2015 dat bij de WW de ZW-uitkering in mindering moet worden 

gebracht of een van de rechten beëindigd wordt. In november 2020 is geconstateerd dat deze 
samenloop niet altijd goed gesignaleerd en afgehandeld werd.  

Het signaleren en afhandelen van samenloop is deels systeemtechnisch en deels handmatig 
ingericht. Tot januari 2019 was er lijstwerk beschikbaar voor controles om dubbele betalingen te 
voorkomen. Dit lijstwerk kon vanaf 1 januari 2019 om systeemtechnische redenen niet meer 
beschikbaar gesteld worden. Hoewel dit destijds gesignaleerd werd, is een vervolgactie, om nu niet 
meer te achterhalen redenen, uitgebleven. Mogelijk heeft de ingrijpende herziening in de 
architectuur van onze betaalsystemen die toen speelde, hierin een rol gespeeld. 

Nadat in november 2020 geconstateerd werd dat onterechte samenloop in bepaalde situaties nog 
mogelijk was, is vanaf 1 januari 2021 alsnog nieuw lijstwerk samenloop in productie genomen. 
Hiermee is de volledige controle op samenloop hersteld. Voor de langere termijn onderzoekt 

Uitkeren welke mogelijkheden er zijn om deze controle geautomatiseerd te laten verlopen.  

Direct na herstel van de controle is Uitkeren gestart met een onderzoek naar de gevolgen van de 

mogelijk onterechte samenloop in 2019 en 2020. 

Onderzoek samenloop  
Om het onderzoek goed te kunnen uitvoeren, heeft het zich gericht op de samenloopgevallen in 

2020. Achtergrond hiervan is de grote complexiteit in diverse vormen van samenloop en de 
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problematiek bij het reconstrueren van oudere samenloopsituaties uit 2019. Vanwege de 

verschillende betaalmomenten WW en ZW en de complexiteit van de uitvoering van samenloop 

waarbij in veel gevallen samenloop binnen een maand terecht kunnen zijn, hebben we ons 
onderzoek gericht op die gevallen waarin langer dan 30 dagen sprake is van samenloop.  

De onderzoeksgroep betreft 1.765 gevallen. Op deze groep heeft Uitkeren een steekproef 
uitgevoerd.  

 

 

 

  

 

Uit bovenstaande tabel blijkt dat bij 70% hiervan de WW-uitkering te hoog of onterecht betaald te 
zijn. Extrapolatie van de resultaten van de steekproef tot de volledige samenloopgroep uit 2020 
leidt tot 1.235 samenloopsituaties met een te hoge betaling en tot een schade van ongeveer €2,24 

miljoen (netto).  

Het teveel aan deze klanten betaalde nettobedragen komt gemiddeld op 1.800 per klant. In 

onderstaande tabel is opgenomen hoe de onderzochte gevallen zijn verdeeld over bedragsklassen. 

Teveel ontvangen uitkering % 

< 500 20 

500 – 1.000 25 

1.000 – 5.000 50 

5.000 -14.000 5 

 

Het is belangrijk om hier te vermelden dat de hoogte van het bedrag grotendeels wordt bepaald 
door de periode waarin de onterechte samenloop heeft geduurd en het aantal gelijktijdig lopende 
rechten. Het hoogste bedrag dat we zijn tegenkomen, bedraagt 14.000. Dit bedrag is in een 
periode van 5 maanden opgebouwd. 

Uit de steekproef blijkt verder dat in 64% van de gevallen de klant contact heeft gezocht met UWV 
gedurende de periode van samenloop. Verondersteld wordt dat deze contacten daadwerkelijk over 

de te hoge uitkeringen is gegaan, nader onderzoek moet dit nog uitwijzen. Deze contacten hebben 
echter niet geleid tot correctie van de samenloop. Waarom het contact met de klant niet heeft 
geleid tot correctie is op dit moment nog onvoldoende duidelijk en wordt nader onderzocht. 

Bestaand herstelbeleid 

Normaal gesproken is op deze situatie het bestaande herstelbeleid van toepassing. Dit beleid houdt 

in dat altijd wordt teruggevorderd wanneer het de klant ‘redelijkerwijs duidelijk’ had moeten zijn 
dat hij te veel uitkering heeft gekregen. Volgens de geldende regels is er een aantal criteria die 
hierbij beoordeeld moeten worden: 

o De hoogte van de afwijking van de "te hoge" uitkering ten opzichte van de juiste uitkering.  
o Hoe langer de klant een te hoge betaling heeft ontvangen, hoe minder het hem redelijkerwijs 

duidelijk zal zijn geweest dat hij te veel uitkering ontving. Hoe lang die periode is, wordt niet 

aangegeven. 
o Informatie aan de klant. Als we de klant onjuist of onduidelijk hebben ingelicht (bijv. een 

beslissing hebben afgegeven dat de uitkering "ongewijzigd" blijft, terwijl er inkomsten gekort 
hadden moeten worden) kan ‘redelijkerwijs duidelijk’ niet gesteld worden. 

o Complexiteit van het geval. 
 

Afwegingen ten aanzien van toepassing herstelbeleid in deze situatie 

Om te beoordelen of we wel of niet in deze situatie het bestaande herstelbeleid willen toepassen is 
een vijftal afwegingen van belang. Deze staan hieronder benoemd.  

1. Oorzaak fout ligt bij UWV 

Samenloop WW met ZW uitkeringen in 2020 (overlap > 30 dagen)

 Populatie Steekproef Samenloop

Afhandeling correct

Aantal BSN's Aantal BSN's Geen Ja Nee

1. WW samenloop met ZW*/WAZO 537 53 21 5 27

2. WW samenloop met ZW uit dienstverband 403 23 3 1 19

3. WW samenloop met ZW uit uitzendcontract 816 41 3 1 37

4. WW samenloop met ZW (Vrijwillig Verzekerd) 9 1 0 1 0

Totaal 1765 118 27 8 83

Percentage 23% 7% 70%

*verzekeringsbasis WW



UWV heeft zelf verzuimd de samenloop goed af te handelen en dus is de klant niet verwijtbaar. 

 

2. Een belangrijk deel van de klanten heeft tijdens de samenloop contact gezocht met UWV 
64% van de klanten heeft gedurende de samenloop contact opgenomen met UWV. Verondersteld 
wordt dat dit contact betrekking had op de te hoge uitbetaalde bedragen. Het contact heeft niet 

geleid tot correctie.  

3. Impact voor het betalen van belastingen 
Wanneer UWV besluit tot terugvordering kan dit forse impact op de klanten hebben. UWV is 

gehouden om de uitkeringen bruto terug te vorderen omdat er sprake is van een jaarovergang. Dit 
betekent dat de klant via belastingaangifte over 2021 in 2022 een gedeelte zelf weer moet 
terugvragen 

4. Impact op zorg- en huurtoeslag 
Het terugvorderen heeft mogelijk ook direct impact op bijvoorbeeld zorg- en huurtoeslag, die de 
klant heeft misgelopen of moeten terugbetalen. Aanvragen hiervan kan niet meer omdat de termijn 
bij de belastingdienst voor 2020 gesloten is op 1 september 2021. De impact voor de klant gaat 
dan ook verder dan alleen het terugvorderen van de te veel verstrekte uitkeringen. 

5. Complexiteit voor klant bij samenloop 
Het behandelen van samenloop situaties is zeer complex. Niet alleen voor UWV. Ook de klant heeft 
te maken met meerdere informatiestromen die vaak door en langs elkaar heen lopen. Het is de 

klant dus lang niet altijd te verwijten dat hij geen contact met UWV heeft opgenomen. 

 

Scenario’s voor afhandeling van deze fout 
UWV heeft hierbij drie opties. Het herstelbeleid volgen en zo volledig mogelijk terugvorderen, 
gedeeltelijk terugvorderen of afzien van terugvordering.  
 
Scenario 1 Zo volledig mogelijke terugvordering conform herstelbeleid 
UWV vordert bedragen zoveel mogelijk terug bij de klant. Hierbij worden de volgende criteria 
gebruikt:  

 UWV vordert bedragen kleiner dan 113 euro niet terug. 

 Wanneer de klant niet redelijkerwijs had kunnen weten dat er teveel werd betaald wordt niet 

teruggevorderd. Dit wordt onderzocht waarbij gekeken wordt naar de complexiteit van het 

geval en de vraag of expliciet duidelijk is dat de klant ons zelf heeft geïnformeerd over de te 

veel betaalde bedragen.  

 Wanneer de periode van samenloop langer is dan 4 maanden (keuze nog te maken) wordt niet 

teruggevorderd. 

 
Scenario 2 Gedeeltelijke terugvordering 
 
UWV vordert wel terug maar past veel ruimere coulance toe. De volgende extra criteria worden 
gebruikt: 

 Alle klanten die tijdens de samenloop contact hebben gezocht, vallen buiten invordering. 
 Wanneer de duur van de samenloop langer is geweest dan 2 maanden wordt niet ingevorderd 
 Bedragen onder de (bijvoorbeeld) 5.000,- worden niet ingevorderd. 
 Wanneer klanten toeslagen zijn misgelopen of hebben moeten terugbetalen wordt niet 

teruggevorderd. 

 Klanten die betrokken zijn bij de toeslagenaffaire krijgen geen terugvordering.  

 Gevallen uit 2019 worden niet teruggevorderd. 

 
Scenario 3 Afzien van terugvordering 

 
Om de 5 bovengenoemde redenen ziet UWV af van terugvordering.  
 




