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Uitvoeringstoets wetsvoorstel tot wijziging WPO en WEC in verband met 
beëindiging Vervangingsfonds en modernisering Participatiefonds

Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen
Aan de Directeur-Generaal Primair en Voortgezet Onderwijs
Mevrouw mr. A. Oppers
Postbus 16375
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Postbus 58285, 1040 HG Amsterdam

Geachte mevrouw Oppers,

Op 17 juni 2019 heeft u ons verzocht een uitvoeringstoets uit te brengen over het wetsvoorstel tot 
wijziging van de Wet primair onderwijs en de Wet op de expertisecentra in verband met de 
beëindiging van het Vervangingsfonds en de modernisering van het Participatiefonds.

Hierbij treft u ons oordeel over de uitvoerbaarheid aan.

Het wetsvoorstel kent aan het Participatiefonds op het niveau van een formele wet taken toe op 
grond waarvan UWV aan het Participatiefonds verhaalsfacturen en financiële en re-
integratiegegevens mag sturen. Dit is een noodzakelijke stap op weg naar een juridische grondslag 
voor de huidige leveringen door UWV aan het Participatiefonds. In onze brief aan u van 13 mei 
2018 hebben wij u gemeld dat wij de gegevensleveringen aan het Participatiefonds alleen 
voortzetten en gedogen onder de voorwaarde dat u voortvarend een wetstraject start gericht op 
boven bedoelde juridische grondslag.

Hoewel noodzakelijk is het wetsvoorstel niet voldoende als juridische grondslag voor de huidige 
leveringen van UWV. Het ministerie van SZW zal uw wetswijziging nog moeten verwerken in de 
regelgeving SUWI om die grondslag te completeren. Wij gaan er vanuit dat het ministerie van SZW 
deze wijziging in regelgeving voortvarend oppakt.

Ten slotte geldt voor de set van gegevens die UWV levert dat daarvoor de doelbinding en 
proportionaliteit onderbouwd moet kunnen worden. De door UWV te leveren gegevens zullen voor 
het Participatiefonds noodzakelijk moeten zijn voor de uitvoering van de taken die in het 
wetsvoorstel aan het fonds worden toegekend. Dat betekent onder andere dat als het 
Participatiefonds ook de administratie van de uitvoering van de WW verzorgt, dan kan UWV het 
Participatiefonds dezelfde gegevens verstrekken als werkgevers. Op dit punt zijn wij met uw 
ambtenaren nog in gesprek over twee gegevens in de te leveren gegevensset. Het gaat om de 
gegevens ‘inkomen in verband met arbeid’ en ‘inkomen uit andere dienstbetrekking’. Om deze 
twee gegevens te mogen leveren vergt het wetsvoorstel aanpassing. Wij hebben uw ambtenaren 
laten weten welke aanpassing in onze ogen nodig is.
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Het wetsvoorstel van OCW heeft voor UWV geen uitvoeringsgevolgen. Het beoogt in feite de 
consolidatie van bestaande werkzaamheden (gegevensleveringen), is voor UWV uitvoerbaar, 
haalbaar en handhaafbaar, en leidt niet tot (incidentele of structurele) uitvoeringskosten.

Graag ontvangen wij van u een reactie op onze toets. Wij gaan er vanuit dat u daarin ook ingaat 
op de wijziging die in onze ogen nodig is voor levering van de twee boven vermelde gegevens.

Hoogachtend,

Cc:
Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Directeur-Generaal Sociale Zekerheid en Integratie, dhr. mr. C.A. Herstel


