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Verslag RvB-vergadering d.d. 23 augustus 2022 

 

Agendapunt Afspraak RvB-lid/dir Termijn 

    

 Opening 
 

Van de Raad van Bestuur zijn aanwezig: 
Maarten Camps en Guus van Weelden. 
 
De agenda wordt als volgt gewijzigd: 
- Agendapunt 6 wordt verschoven naar een 

volgend overleg.  

- Agendapunt 12 is een Hamerstuk i.p.v. ter 
kennisname.  

  

    

(1) 

 

Conceptverslag RvB d.d. 9 augustus 2022 

Het verslag wordt vastgesteld. 
 
Kalender agendering RvB 

De Raad neemt kennis van de kalender.  

  

    

 Hamerstukken   

    

(2) Addendum op Herijkt Actieplan IHH 2022 
De voortgangsrapportage van het programma 

Informatiehuishouding (IHH) geeft een 
samenvatting van het herijkt actieplan IHH 
UWV over de periode januari tot en met juni 
2022. Hierbij is gekeken naar de vier 
actielijnen, de acties naar aanleiding van de 
nulmeting en de financiering. Tevens schetst 
de voortgangsrapportage de belangrijkste 

voornemens voor de tweede helft van 2022.  
 
Door het aantreden van de 
regeringscommissaris Informatiehuishouding is 

er een nieuwe ontwikkeling ten aanzien van de 
financiering en wijze van verantwoording van 
POK IHH gelden. In het Interdepartementale 

Overleg Bedrijfsvoering (ICBR) van 19 april 
2022 is besloten om de financiering structureel 
in te regelen en de POK IHH gelden te verdelen 
over de organisaties op basis van fte. Deze 
toekenning wordt in één keer beoordeeld over 
de hele periode van 2022-2026. Het addendum 

geeft een goed onderbouwde toelichting op 
welke resultaten UWV wil bereiken door het 
aanwenden van de (extra) middelen, en geeft 
aan dat UWV geen aanvullende claim doet voor 
2023.  
 
De Raad van Bestuur gaat akkoord  

1. met het versturen van de eerste 
voortgangsrapportage Actieplan 

Informatiehuishouding 2022.  
2. met het versturen van het addendum.  
3. om geen aanvullende BZK-middelen te 

claimen voor 2023 zoals ook verwoord in 
de, door de voorzitter van de RvB 

ondertekende, aanbiedingsbrief naar het 
ministerie van SZW.  

  

    

(3)  U-toets informatieverstrekking in 

regressituaties 
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Een werknemer kan arbeidsongeschikt raken 

door toedoen van een derde. De kosten die 
hiervoor ontstaan kunnen door werkgevers of 
UWV verhaald worden op deze derde. Dit heet 

regres. Voor UWV verhaalt de afdeling Regres, 
van SMZ, deze kosten of uitkeringsschade op 
de derde partij Soms is het nodig dat 
werkgevers en UWV informatie uitwisselen over 
regressituaties. UWV is in 2020 gestopt met 
het uitwisselen van deze informatie omdat 
UWV intern tot de conclusie is gekomen dat er 

geen wettelijke grondslag is om deze gegevens 
te leveren aan werkgevers.  
 
UWV heeft het ministerie van SZW verzocht om 
een wettelijke grondslag te creëren, wat 
geresulteerd heeft in dit concept wetsvoorstel. 
Het is noodzakelijk om deze informatie te 

kunnen uitwisselen zodat:  
- UWV geen regresinkomsten mist.  
- Het regresproces efficiënter uitgevoerd kan 

worden.  
- Het gezamenlijk belang en de 

samenwerking gediend worden.  
  

Het voorstel is uitvoerbaar per 1 januari 2023 
en SZW heeft inmiddels aangegeven dat zij alle 
voor UWV belangrijke opmerkingen gaat 
doorvoeren.  
 
De Raad van Bestuur:  

- stemt in met bijgevoegde (positieve) 
uitvoeringstoets.  

- gaat akkoord met het aanbieden van de 
uitvoeringstoets met bijgevoegde brief.  

 
Naar aanleiding van dit onderwerp vraagt de 
Raad aan SBK om een kort overzicht van 

andere processen die wij gestopt zijn vanwege 
de AVG, maar die dienstverlening van UWV 
mogelijk hebben verslechterd.  

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
SBK 

    

(4)  U-toets Verzamelbesluit SZW 2023  
Ieder jaar maakt het ministerie van SZW een 
Verzamelbesluit voor kleine beleidswijzigingen 
en wetstechnische wijzigingen. Deze 
uitvoeringstoets betreft het Verzamelbesluit 
SZW 2023.  
 

In het Verzamelbesluit SZW 2023 staan de 
volgende voor UWV relevante wijzigingen:  
- Verstrekking bijzondere persoonsgegevens 

aan de Nederlandse Arbeidsinspectie.  
- Gegevensverstrekking door UWV aan 

derden, waarbij UWV gegevens alleen aan 
pensioenuitvoerders en niet aan andere 

partijen mag verstrekken.  
- Wetstechnische wijzigingen zonder impact.  
Deze wijzigingen zijn voor UWV uitvoerbaar.  
 
De Raad van Bestuur stemt in met  
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- de conclusie met betrekking tot 

uitvoerbaarheid, haalbaarheid en 
handhaafbaarheid van de 
wijzigingsvoorstellen in het 

conceptverzamelbesluit. 
- het verzenden van de bijgevoegde brief en 

de wetstechnische bijlage.  

    

(5)  Verzamelwet 23 – verhoging Beslagvrije 

Voet (BVV) vanwege de aard van de 
woning 
UWV heeft op 21 april jl. een reactie gegeven 
op de U-toets Verzamelwet 2023. Eén van de 
gevraagde wijzigingen in het wetsvoorstel 
betrof de verhoging van de beslagvrije voet 
vanwege de aard van de woning. Op basis van 

het wetsvoorstel moet UWV zelfstandig toetsen 
of de huurwoning van de cliënt in aanmerking 

komt voor huurtoeslag.  
 
UWV heeft in reactie op de U-toets gemeld dat 
UWV deze zelfstandige toets niet in zijn 

volledigheid kan uitvoeren. Dit onderdeel van 
het wetsvoorstel brengt de nodige complexiteit 
met zich mee in de uitvoering. Dit staat haaks 
op de opdracht van het ministerie van SZW en 
UWV om wetgeving te vereenvoudigen en te 
ontdoen van complexiteit. UWV heeft daarom 
voorgesteld een ‘proefaanpak’ te hanteren en 

heeft SZW verzocht om de wijziging niet in de 
Verzamelwet 2023 op te nemen maar eerst de 
uitkomsten en evaluatie van de proefaanpak af 
te wachten. SZW heeft in reactie hierop de 
wijziging ‘verhoging beslagvrije voet vanwege 
de aard van de woning’ uit de Verzamelwet 

2023 gehaald. UWV, SZW en 

Belastingdienst/Toeslagen hebben samen 
gezocht naar een alternatieve oplossing die 
uitvoerbaar is voor UWV.  
 
Voor ligt nu deze alternatieve oplossing.  
 

De Raad van Bestuur gaat akkoord met:  
- implementatie van de genoemde 

alternatieve oplossing per 1 januari 2023 
zonder proefaanpak;  

- het in geval van twijfel toekennen van de 
verhoging van de beslagvrije voet als 
gevolg van de aard van de woning toekent 

vanuit het belang van de cliënt (waarbij 
UWV aan SZW expliciet verzoekt deze lijn 
te bevestigen in een aanvullende 

reactiebrief aan UWV);  
- het alsnog opnemen van de wijziging 

‘verhoging beslagvrije voet vanwege de 
aard van de woning’ door SZW in 

Verzamelwet 2023. 

  

    

(6)  Verschoven   

    

(7)  Rapport ‘Analyse stijging WIA-instroom 
2021’ 
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In 2021 stroomden 55.400 mensen de WIA in, 

5.700 meer dan het jaar daarvoor. Dat de 
WIA-instroom jaarlijks stijgt, heeft meerdere 
logische oorzaken. In eerdere jaren was de 

stijging echter kleiner en geheel of grotendeels 
toe te verklaren uit de factoren waar we 
normaal gesproken rekening mee houden in de 
ramingen. Op basis van die factoren was 
echter voor 2021 een stijging van ‘slechts’ 
2.800 te verwachten, waarmee dus 2.900 
extra WIA-instroom onverklaard blijft. Om ook 

een verklaring voor deze extra stijging te 
vinden, hebben we voorliggende analyse 
uitgevoerd.  
 
De extra stijging doet hoofdzakelijk voor bij 
mensen die vanuit de vangnet-Ziektewet de 
WIA instromen. Het rapport beschrijft voor 

vangnetters en werknemers afzonderlijk, welke 
factoren een rol spelen bij de forse 
respectievelijk slechts lichte stijging. Bij de 
stijging in het vangnet speelt naast de 
coronasituatie ook de mismatch in de 
Ziektewet-Arbobegeleiding en het wennen aan 
het nieuwe ZW-Arboproces een belangrijke rol.  

 
De Raad van Bestuur gaat akkoord met 
publicatie van het rapport ‘Extra WIA-stijging 
2021: corona en andere factoren die hierbij 
een rol spelen’.  
 

Naar aanleiding van voorliggend rapport 
bespreekt de Raad de Kamerbrief Sociaal 
Medisch Beoordelen die begin september naar 
de Tweede Kamer wordt verstuurd, en de 

mogelijkheid voor een interview hierover met 
Johanna Hirscher.  

    

(8) Wijziging Uitkeringsreglement WW 2015 
In de werkloosheidswet is opgenomen dat UWV 
een uitkeringsreglement 
werkloosheidsverzekeringen vaststelt. Dit 

uitkeringsreglement (UR WW 2015) bevat 
bepalingen over voorschriften ten behoeve van 
een doelmatige controle, die ten aanzien van 
de werknemers moeten worden genomen. 
Hieronder moet in het kader van de uitvoering 
van de werkloosheidswet onder andere worden 
verstaan het tijdig indienen van een 

inkomstenopgave (IKO), die zo snel mogelijk 
na afloop van de kalendermaand, maar uiterlijk 
voor afloop van de daaropvolgende 

kalendermaand naar het UWV gestuurd wordt. 
UWV heeft voorgesteld de termijn voor 
indiening van de IKO met twee weken te 
verlengen.  

 
Voor ligt het conceptwijzigingsbesluit UR WW 
2015 waarin verlenging van de termijn voor 
indiening van een IKO formeel geregeld wordt. 
Met deze aanpassing wordt een van de 
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knelpunten uit de knelpuntenbrief van UWV 

opgelost.  
 
De Raad van Bestuur stemt in met: 

- de voorgestelde wijziging van het 
Uitkeringsreglement WW 2015 en het 
daartoe opgestelde wijzigingsbesluit.  

- het ter goedkeuring voorleggen van het 
wijzigingsbesluit aan de Minister van SZW.  

    

(9) Wijzigingsbesluit Normbedragen 
Voorzieningen 
UWV indexeert jaarlijks per 1 januari al haar 
normbedragen voorzieningen welke worden 
gepubliceerd in het Besluit Normbedragen 
Voorzieningen UWV.  

 
Het normbedrag ‘drempelbedrag 

voorzieningen’ met code B11, is het enige 
normbedrag dat zowel op 1 januari als op 1 juli 
wordt geïndexeerd, omdat indexatie op het 
wettelijk minimumloon is gebaseerd.  

 
In het besluit in de Staatscourant van 26-04-
2022 nummer 11945 wordt een verhoging van 
het wettelijk minimumloon per 1 juli 
vastgesteld. Deze verhoging is gelijk aan 
1,81%. Het voorstel is om het Ministerie van 
SZW zoals gewoonlijk hierin te volgen. Dit 

betekent dat het drempelbedrag aangepast 
dient te worden van €141,30 naar €149,96. Dit 
is een bedrag inclusief BTW.  
 
De Raad van Bestuur:  
- stelt het Wijzigingsbesluit Normbedragen 

voorzieningen UWV (per 1 juli 2022) vast.  

- geeft opdracht tot publicatie van het 
Wijzigingsbesluit in de Staatscourant.  

  

    

(10) Dechargerapport Herontwerp WW Klant 

In het project Herontwerp WW Klant is de 
klantapplicatie voor het aanvragen van een 
WW-uitkering (en TW-uitkering) vernieuwd op 
basis van bedrijfsregels en tools die dat 
ondersteunen (RuleXpress en ODM) en 
conform de doelarchitectuur met KIA/KOA. Het 
meest zichtbare resultaat is de nieuwe e-

aanvraag WW op uwv.nl dit de oude E-
aanvraag WW op werk.nl heeft vervangen. 
Door bij de nieuwe e-aanvraag WW gebruik te 
maken van meer bij UWV reeds aanwezige 
informatie in combinatie met beslisregels voor 

het gebruik hiervan, kan in meer gevallen 

geautomatiseerde (deel)beslissingen worden 
genomen.  
 
De kennis en ervaring die bij dit project is 
opgedaan zijn neergeslagen in herbruikbare 
onderdelen van de KOA-aanvraag WW en de 
generiek te gebruiken KIA-vraagdialoog. 

Hergebruik is inmiddels een feit in trajecten als 
NOW, WORKit, herontwerp faillissementen en 
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de wet WIBO. Het project heeft ook de 

zogenaamde basislaag ODM opgeleverd.  
 
De Raad van Bestuur geeft akkoord op 

decharge Herontwerp Klant WW UN0739.  

    

(11) Projectplan CompetentNL voor Nederland 
In opdracht van de Ministeries van SZW en 
OCW hebben UWV, Samenwerkingsorganisatie 

Beroepsonderwijs (SBB), het Centraal Bureau 
voor de Statistiek (CBS) en de Nederlandse 
Organisatie voor toegepast 
natuurwetenschappelijk onderzoek (TNO) de 
(vervolg)opdracht ontvangen om CompetentNL 
als publieke en nationale skills-taal voor 
Nederland te ontwikkelen. Hierbij wordt een 

skills-koppeling gelegd met ten minste de 
kwalificatiestructuur mbo. De uitwerking van 

deze opdracht is vastgelegd in het gezamenlijk 
programmaplan Vaardig met Vaardigheden 
(VmV).  
 

Onderliggend aan het gezamenlijk 
programmaplan VmV wordt in het project 
‘CompetentNL voor Nederland’ uitwerking 
gegeven aan het UWV-deel: het 
doorontwikkelen van de niet publieke 
basisversie CompetentNL (Fase 1 lopend UWV-
project) naar een dynamische, actuele en 

verbindende publieke skills ontologie.  
 
De projectdoelstelling is: CompetentNL voor 
het UWV-/arbeidsmarktdeel uitbreiden en 
koppelen met (mbo) onderwijs en beschikbaar 
stellen binnen UWV en aan Nederland voor 

maximale arbeidsmarkttransparantie en 

verfijnde bemiddelingsmogelijkheden.  
 
De raad van Bestuur gaat akkoord met:  
- het UWV-projectplan CompetentNL voor 

Nederland.  
- het beschikbaar stellen van €1.950k 

budget voor de periode van 1 juli 2022 tot 
en met 31 maart 2023 voor de start van 
het UW-project onder het programma VmV 
(2022 €1.300k, 2023 tot en met maart, 
€650k).  

  

    

(12) Projectplan Consolidatie Databases 
Op 3 mei heeft de Raad van Bestuur het 
projectplan Consolidatie Databases 
goedgekeurd onder een aantal voorwaarden. 

Werkbedrijf heeft aan die voorwaarden nu 

invulling gegeven.  
1. Portfoliobureau (PB) constateerde dat de 

projectkosten fors zijn en wil daarom een 
extra toets doen op de onderbouwing. 
Deze breakdown naar onderdelen, en 
binnen die onderdelen naar de 
verschillende mijlpaalproducten, is 

gemaakt op basis van de door FEZ 
opgestelde kostensoorten en 
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kostencategorieën. Op basis hiervan wordt 

ook gerapporteerd.  
2. Het project was eerder in afwachting van 

offertes voor de benodigde hardware. De 

kosten zijn op jaarbasis nu uitgekomen op 
€0,95 miljoen op basis van werkelijke 
contracten aangaande licenties en 
omgevingen.  

Een andere wijziging ten opzichte van het 
vorige projectplan betreft de structurele 
meerkosten. Werkbedrijf verwacht een 

jaarlijkse besparing van €2.650k op de 
structurele meerkosten ten opzichte van het 
vorige projectplan.  
 
De Raad van Bestuur gaat akkoord met het 
gewijzigde Projectplan Consolidatie Databases 
inclusief een additionele budgetvrijgave van 

€400k voor 2022 en €580k voor 2023.  

    

 Ter kennisname   

    

(13) Actualiteiten 
De Raad neemt kennis van de actualiteiten.  

  

    

 Ter besluitvorming   

    

(14) i.a.v. directeur 
SBK, directeur 

Bestuurszaken, 
Functionaris 
Gegevensbescherming 
(FG), 
programmamanager 
PEFD, en strategisch 

beleidsadviseur 

Parlementaire Enquête Fraudebeleid en 
Dienstverlening (PEFD) 

 
Op het moment van publicatie komt deze 
toelichting niet voor openbaarmaking in 
aanmerking om het proces van de 
Parlementaire Enquête niet te belemmeren. 

  

    

(15) i.a.v. directeur 
SBK, directeur 
Communicatie, 

directeur K&S, 
directeur 
Gegevensdiensten, 
directeur Uitkeren en 
directeur Bezwaar en 
Beroep 

U-toets weer toestaan gebruik 
correspondentieadres bij WW 
Naar aanleiding van berichtgeving over 

‘grootschalige fraude met WW-uitkeringen door 
arbeidsmigranten’ in 2018 is een maatregel 
getroffen waarbij UWV het gebruik van 
correspondentieadressen alleen nog in heel 
specifieke gevallen toestaat. Later is 
geconcludeerd dat de beperking die met de 
maatregel aan cliënten met een WW-uitkering 

werd opgelegd als juridisch onwenselijk werd 
gezien.  
 
Voor ligt een u-toets die UWV heeft uitgevoerd 
over de consequenties van het ongedaan 

maken van de maatregel voor processen en 

systemen. 
Het weer toestaan van het gebruik van een 
correspondentieadres door mensen met een 
WW-uitkering is uitvoerbaar. Daarbij wil UWV 
niet terug naar de situatie van 2018, maar 
naar een situatie waarin het gebruik van een 
correspondentieadres met meer waarborgen 

wordt omkleed.  
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De volgende punten komen aan de orde tijdens 

de bespreking:  
- Verzoek om deze maatregel terug te 

draaien is een verzoek en opdracht van het 

Ministerie van SZW. Op dit moment zijn er 
niet voldoende maatregelen om nieuwe 
fraude met die adressen uit te sluiten.  

- De brief behoeft een aantal taalkundige 
aanpassingen, en het risico van een 
toename in fraude en oneigenlijk gebruik 
naar aanleiding van het terugdraaien van 

deze maatregel moet nadrukkelijker 
benoemd worden.  

- Wellicht zijn er IT-toepassingen te 
bedenken die het veelvuldig gebruik van 
één correspondentieadres kunnen 
markeren.  

- Directeur Gegevensdiensten en directeur 

K&S geven aan dat de 
organisatieonderdelen werken aan een 
centraal adressenbeheer. Daarbij wordt 
onderzocht hoe cliënten zelf 
verantwoordelijk gemaakt kunnen worden 
voor het beheer van het 
correspondentieadres, waarbij ook gekeken 

moet worden naar het doenvermogen van 
de doelgroep.  

 
De Raad van Bestuur stemt in met het 
uitbrengen van de uitvoeringstoets.  

    

(16) i.a.v. directeur 
Accountantsdienst en 
bedrijfseconomisch 
adviseur 

Accountantsdienst 

Tertaalplan T3 Accountantsdienst 
De Accountantsdienst (AD) stelt periodiek een 
auditplan op voor het komende tertaal. Voor 
ligt het auditplan voor het 3e tertaal 2022 ter 

vaststelling.  

 
Voor het derde tertaal zullen de volgende 
auditonderwerpen onderzocht worden:  
- Beleidsproces.  
- Agenda van de Toekomst: Implementatie 

Regiemodel. De timing hiervan is 

kortgesloten met Johanna Hirscher. De 
Accountantsdienst zal de hele 
implementatieperiode meekijken.  

- Programma Dienstverlening 
- IB&P Sonar, op verzoek van Nathalie van 

Berkel. 
- Vervanging Banken Afhandeling Systeem 

(BAS). De uitvoering van dit onderzoek 
hangt af van de plannen van FEZ.  

 

 
Andere punten die aan de orde komen tijdens 
de bespreking:  
- In de doorkijk naar het volgende auditplan, 

geldt voor Dienstverlening Wajong de 
vraag of dit onderzoek relevant blijft. Wat 
betreft een onderzoek naar de werking van 
RMT’s geeft de RvB mee dat het werkveld 
niet alleen UWV betreft en dat daarom de 
bewoording hierin erg belangrijk is.  
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- De Raad vraagt om begin 2023 een 

onderzoek uit te voeren naar het 
besturingsmodel van UWV. Over de scope 
van deze audit zal nog overleg 

plaatsvinden tussen de RvB en de 
Accountantsdienst.  

- De Raad waardeert de brede blik van de 
Accountantsdienst en ziet die ook graag 
terug in de tertaalrapportage.  

 
De Raad van Bestuur stelt het auditplan voor 

het derde tertaal 2022 vast.  

    

 Periodieke onderwerpen   

    

(17) i.a.v. CIO en 
directeur FEZ 

Versnelling ICT-vernieuwing 
Eind maart is het IV-programma De Versnelling 
gestart met het doel om de IV-voortbrenging 

te versnellen. Op 28 juli heeft er een Program 
Increment (PI)-Event plaatsgevonden, met 

twee doelen: 
a. evalueren van de resultaten uit het eerste 

PI (Q2);  
b. bepalen van de prioriteiten voor het 

tweede PI (Q3 2022).  
 
Bespreekpunten voor de RvB:  

1. De betekenis van IV-
Versnellingsinitiatieven voor de business of 
business initiatieven en de afstemming 
met/betrokkenheid van de business, 
specifiek op dit moment voor initiatieven 
3.B (Value Streams) en 3.E (Versimpelen 

projectbesturing).  
2. De betekenis van IV-

Versnellingsinitiatieven voor de IV-
organisatie en de afstemming met de OR. 
Wederom op dit moment vooral voor 
initiatief 3.B.  

 

De volgende punten worden besproken: 
- de Versnelling is voortvarend begonnen. De 

IV-directeuren nemen hun 
verantwoordelijkheden bij de verschillende 
prioriteiten en dit loopt goed. Spannender 
wordt om dit UWV-breed te implementeren 
de komende tijd.  

- De CIO is in gesprek met de OR over deze 
beweging.  

- De verhoging van fte loopt goed, maar nu 
moet er een optimalisatie in de huidige 
capaciteit komen. Dit is een punt van 

aandacht. PowerBI geeft inzicht in de 

basis, maar voor een dieper inzicht is 
medewerking van de organisatieonderdelen 
nodig.  

- Een ander punt van aandacht is dat de 
realisatie en ramingen hoger uit komen 
dan de begroting. Naast nieuw 
aangeworven mensen, lijkt dit te komen 

door een verschuiving van het regulier 
portfolio naar de IV-portfolio. Derhalve 
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moet er naar een integrale sturing van de 

IV in het geheel worden toegewerkt. In 
plaats van op geld, moet meer op het 
daadwerkelijke opleveren van business 

functionaliteit gestuurd worden.  

    

 Vaste punten   

    

(18) 
 

Communicatie 
a. Public Affairs  
De Raad van Bestuur neemt kennis van de 
monitor Public Affairs. 
 

b. Kalender Publiciteit 
De Raad neemt kennis van de Kalender 
publiciteit.  
 
c. Mediamonitor  

De Raad neemt kennis van de Mediamonitor. 

  

    

(19) Mededelingen  
In het onderling overleg van de Raad van 
Bestuur, voorafgaand aan deze vergadering, is 
een aantal benoemingen akkoord bevonden:  
- Per 1 september 2022 een tijdelijk hoofd 

Arbeidsvoorwaarden en –verhoudingen.  
- Per 1 september 2022 een tijdelijk hoofd 

Talent- en Leiderschapsontwikkeling.  
- Per 1 oktober 2022 een hoofd HRM IV-

organisatie/Concern ICT.  

  

    

(20)  
 

Rondvraag/w.v.t.t.k. 
Hiervan wordt geen gebruik gemaakt. 

  

    

(21)  Evaluatie vergadering 

Hiervan wordt geen gebruik gemaakt.  

  

    

 


