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Verslag RvB-vergadering d.d. 9 augustus 2022 

 

Agendapunt Afspraak RvB-lid/dir Termijn 

    

 Opening 
 

Van de Raad van Bestuur zijn aanwezig: Guus van 
Weelden. 
 
Maarten Camps, Nathalie van Berkel en Johanna 
Hirscher zijn afwezig.  

  

    

(1) 
 

Conceptverslag RvB d.d. 26 juli 2022 
Het verslag wordt vastgesteld. 
 

Kalender agendering RvB  
De Raad neemt kennis van de kalender.  
 
Op dinsdag 1 november is Guus van Weelden 
afwezig. 

 
 
 

 

 

    

 Hamerstukken   

    

(2) Overbrenging archiefdelen rechtsvoorgangers 

aan Nationaal Archief 
Documenten/archiefdelen die voor blijvende 
bewaring in aanmerking komen, worden volgens 
een vaste procedure overgedragen aan het 
Nationaal Archief (NA).  
 
Twee archieven van UWV-rechtsvoorgangers 

(DETAM en Tica) staan op de nominatie om naar 
het NA te worden overgebracht. Beide archieven 
worden na overdracht volledig openbaar. Er is hier 
dus geen besluit beperking openbaarheid nodig. 
Wel dient er door beide partijen (de Algemeen 
Rijksarchivaris en de voorzitter van de RvB) een 

zogenaamde verklaring van overbrenging (VVO) te 

worden ondertekend. Daartoe is de Verklaring van 
Overdracht opgesteld.  
 
De Raad van Bestuur gaat akkoord met de 
overbrenging van archiefdelen van 
rechtsvoorgangers aan het Nationaal Archief en 

ondertekening van de verklaring door de voorzitter 
van de RvB.  

  

    

(3) Aanbesteding vertaaldiensten 
 

Op het moment van publicatie komt deze 
toelichting en afspraak niet voor openbaarmaking 
in aanmerking, vanwege de economische of 
financiële belangen van UWV.  

  

    

(4) Halfjaarverslag BKWI  

UWV legt elk jaar door middel van twee verslagen 
verantwoording af aan het Ministerie van SZW over 
de activiteiten van het ‘afzonderlijk en herkenbaar’ 
organisatieonderdeel Bureau Keteninformatisering 
Werk en Inkomen (BKWI): het jaarverslag en het 

halfjaarverslag.  
 
Het voorliggende halfjaarverslag is tot stand 
gekomen op basis van de tweemaandelijkse 
rapportages van BKWI aan de portefeuillehouder 
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en geeft inzicht in de activiteiten van de afgelopen 

zes maanden en bijbehorende financieel resultaat 
en kpi’s.  
 

De belangrijkste onderwerpen uit het 
halfjaarverslag BKWI 2022 zijn:  
- succesvolle realisatie van de toegepaste 

Belastingvrije Voet, waardoor het aantal 
handmatige handelingen in de vaststelling 
hiervan voor de eindgebruikers is afgenomen; 

- goede voortgang op de herinrichting van 

BKWI;  
- aanhoudende uitdagingen om voldoende 

geschikt personeel te werven en te behouden 
in het licht van de krapte op de arbeidsmarkt.  

 
De Raad van Bestuur: 
- stelt het Halfjaarverslag BKWI 2022 vast;  

- stemt in met het toezenden ervan aan de 
minister van SZW.  

    

(5) Herijking SUWI Onderzoekssubsidies 

UWV heeft de mogelijkheid om subsidie te 
verstrekken voor onderzoek naar en het 
bevorderen van maatregelen inzake de 
arbeidsparticipatie van mensen met een 
arbeidsbeperking. De wettelijke grondslag hiervoor 
is vastgelegd in artikel 32b van de wet Structuur 
uitvoeringsorganisatie werk en inkomen (SUWI).  

 
Voor het verstreken van de subsidies zijn 
beleidsregels opgesteld, bedoeld voor extern 
gebruik. Deze beleidsregels zijn voor het laatst 
gewijzigd in 2013 en in de praktijk wordt 
afgeweken van de beleidsregels als het gaat om de 

werkwijze te komen tot nieuwe subsidiethema’s.  

 
De beleidsregels uit 2013 zijn daarom 
geactualiseerd, als ook twee documenten voor 
intern gebruik: een Protocol voor 
subsidieverstrekking en een procesbeschrijving 
voor de werkwijze die gemoeid is met het 

verstrekken van onderzoekssubsidies.  
 
De Raad van Bestuur 
1. stelt de geactualiseerde Beleidsregels UWV 

Onderzoekssubsidies vast en gaat akkoord met 
publicatie in Staatscourant van de 
geactualiseerde ‘Beleidsregels UWV 

Onderzoekssubsidies’;  
2. neemt kennis van het ‘Protocol voor 

subsidieverstrekking door UWV op basis van 

artikel 32b Wet SUWI’ en de 
‘Procesbeschrijving Onderzoekssubsidies’.  

  

    

(6) U-toets Wijziging lagere regelgeving in 
verband met invoering van een 
minimumuurloon 
Per beoogde inwerkingtredingdatum 1 januari 2024 
wordt een wettelijk minimumuurloon ingevoerd. In 

verband met de invoering van dit minimumuurloon 
dient lagere regelgeving te worden gewijzigd. De 
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wijzigingen strekken ertoe om de artikelen die naar 

het oude artikel 8 van de Wet minimumloon en 
minimumvakantiebijslag (WML) verwijzen in 
overeenstemming te brengen met het nieuwe 

artikel 8 WML.  
 
De wijzigingen in besluiten en regelingen in 
verband met de invoering van een 
minimumuurloon zijn voor UWV uitvoerbaar. De 
datum van inwerkingtreding, 1 januari 2024, is 
haalbaar indien de implementatieopdracht uiterlijk 

1 september 2023 wordt ontvangen.  
 
De Raad van Bestuur 
1. stemt in met bijgevoegde uitvoeringstoets. De 

wijzigingen in lagere regelgeving zijn 
uitvoerbaar per 1 januari 2024 op voorwaarde 
dat de implementatieopdracht uiterlijk 1 

september 2023 wordt ontvangen;  
2. gaat akkoord met het aanbieden van de 

uitvoeringstoets met bijgevoegde brief.  

    

(7) Herziening U-toets Aangepast besluit 
stroomlijning keten derdenbeslagbeleidsregel 
In 2016 is de Centrale Rijksincassovisie vastgesteld 
met het idee dat organisaties die incassotrajecten 
starten, zich nadrukkelijk realiseren dat burgers 
slechts één afloscapaciteit hebben die zo zorgvuldig 
mogelijk moet worden vastgesteld en beschermd.  

 
Beslagleggen heeft alleen zin als duidelijk is dat de 
debiteur binnen afzienbare tijd in staat zal zijn om 
aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen. Een 
goede afweging met betrekking tot wel of niet 
beslagleggen moet worden gemaakt, omdat elke 

stap bij het leggen van beslag door een 

gerechtsdeurwaarder geld kost, dat uiteindelijk aan 
de debiteur wordt doorberekend. Het maken van 
een goede afweging of beslagleggen zin heeft, 
wordt nu nog belemmerd door een gebrek aan 
informatie. De (potentiële) beslaglegger mag de 
debiteur én de derde (inkomensverstrekker) bij het 

geld moet worden beslagen (de derde-beslagene) 
bevragen. In de praktijk blijkt dat de debiteur vaak 
niet meewerkt of niet kan meewerken. Ook de 
derde-beslagene reageert niet altijd adequaat.  
 
Voor het maken van een goede afweging is 
toegang tot relevante informatie van eminent 

belang. Teneinde dat te faciliteren, is besloten een 
zogenaamde routeervoorziening te ontwikkelen ten 
behoeve van de keten voor derdenbeslag. Deze 

voorziening bestaat uit enerzijds een verwijsindex 
en anderzijds uit geautomatiseerd 
berichtenverkeer.  
 

Het voorliggende besluit is een herijking die bij 
UWV heeft plaatsgevonden, waarvoor geldt dat, 
mits wordt voldaan aan de condities inzake 
opdrachtverstrekking, financiering, etc., de 
realisatie van een routeervoorziening als 
uitvoerbaar kan worden aangemerkt. Uitgangspunt 
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is dat UWV de realisatie in samenwerking met twee 

zogenaamde launching customers vormgeeft. 
Verder geldt als uitgangspunt dat de sturing op de 
realisatie geschiedt in goede samenwerking tussen 

beide lijnorganisaties (Ministerie van SZW en UWV) 
met waar nodig inhoudelijke inbreng van het 
Programma Stroomlijning Keten voor 
Derdenbeslag.  
 
Ondanks de afspraken over complexiteitsreductie 
die met UWV zijn gemaakt, blijft de gehele keten 

derdenbeslag nog zeer complex. Om die reden 
wordt het belang van een snelle opdracht voor de 
eerste fase benadrukt waarin de zogenaamde 
verwijsindex wordt gerealiseerd. Dat draagt 
namelijk direct bij aan klantwaarde.  
 
De Raad van Bestuur stemt in met het aanbieden 

van de herijkte uitvoeringstoets Besluit 
Stroomlijning Keten Derdenbeslag op het 
onderdeel bouw van een routeervoorziening.  

    

(8) Convenant Eerstejaars Ziektewet 
beoordelingen (EZWb) voor 
eigenrisicodragers (ERD)  
Aanleiding van het convenant is de mismatch 
tussen vraag en aanbod naar sociaal-medische 
beoordelingen.  
 

Momenteel voert UWV drie varianten van de 
Ziektewet (ZW) uit. In deze varianten wordt de 
Eerstejaars Ziektewet Beoordeling (EZWb) niet 
meer in alle gevallen uitgevoerd, maar eerst na 
een screening na week 40 (variant 1) of het 
moment waarop SMZ dit het meest zinvol acht 

(variant 2 en 3). Reden om de EZWb meer selectief 

uit te voeren is dat deze beoordelingen veel 
verzekeringsartsencapaciteit vragen, terwijl een 
EZWb in slechts een derde van de gevallen leidt tot 
uitstroom uit ZW.  
 
De eigen risicodrager Ziektewet is verantwoordelijk 

voor de verzuimbegeleiding en Ziektewetuitkering 
van de ex-werknemer. Veel werkgevers hebben 
hiervoor het mandaat gelegd bij een private 
uitvoerder, die samen met de bedrijfsarts of 
arbodienst deze taak uitvoert. Zij leveren namens 
de werkgever de benodigde informatie voor een 
EZWb. Wanneer de informatie niet wordt geleverd 

is UWV verplicht in alle gevallen de ambtshalve 
beoordeling toch uit te voeren en zelf (medische) 
informatie te verzamelen. Dat kost extra 

verzekeringsartsencapaciteit en levert vertraging in 
de beoordeling op.  
 
In dit convenant wordt afgesproken dat UWV alleen 

een EZWb zal verrichten als de werkgevers en 
uitvoerders inschatten dat een EZWb zinvol is. Als 
de inschatting is dat de beoordeling niet zinvol is, 
zal UWV geen EZWb verrichten. Aan de hand van 
een gezamenlijk ontwikkelde screeningswijze 
EZWb kunnen ERD ZW werkgevers, gemachtigde 
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dienstverleners en verzekeraars nauwkeuriger 

bepalen of een EZWb leidt tot uitstroom uit de ZW 
en een beoordeling door UWV dus zinvol is. Deze 
werkwijze komt grotendeels overeen met de 

werkwijze die UWV inzet bij publiek verzekerde 
werkgevers. Ook is de afspraak dat de gevraagde 
informatie voor de beoordeling compleet en tijdig 
wordt aangeleverd. Is dit niet het geval dan voert 
UWV geen beoordeling uit.  
 
Gekozen is voor een convenant met het Platform 

Private Uitvoerders Sociale Zekerheid en de 
Algemene Bond Uitzendondernemingen. In eerste 
instantie heeft dit convenant een looptijd van twee 
jaar met de intentie hier na evaluatie een 
structurele werkwijze van te maken. 
 
De Raad van Bestuur gaat akkoord met het 

concept convenant effectieve Ziektewet 
beoordelingen Eigenrisicodragers, zodat deze 90% 
versie kan worden gedeeld met de externe 
stuurgroep en de sociale partners.  

    

 Ter kennisname   

    

(9)  Actualiteiten  
De Raad van Bestuur neemt kennis van de 

actualiteiten. 

  

    

(10) 
 

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. 

  

    

(11) Mededelingen 
In het onderling overleg van de Raad van Bestuur, 

voorafgaand aan deze vergadering, zijn per 1 
oktober 2022 een nieuw landelijk manager STAP 
Werkbedrijf en een nieuw hoofd HRM Werkbedrijf 
benoemd.  
 
Volgende week dinsdag 16 augustus zal het eerste 
vergaderverslag, van de RvB-vergadering van 12 

juli, gepubliceerd worden in het kader van 
OpenUWV. 

  

    

(12) W.v.t.t.k/ 

Rondvraag 

Rondvraag/w.v.t.t.k. 

Hiervan wordt geen gebruik gemaakt. 

  

    

(13)  Evaluatie vergadering 
Hiervan wordt geen gebruik gemaakt.  

  

 


