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Onderwerp

Uitvoeringstoets concept wetsvoorstel wijziging lOW

Geachte heer Koolmees,
Bij brief van 19 november 2018 heeft u UWV verzocht een uitvoeringstoets uit te brengen op het
meegezonden conceptwetsvoorstel wijziging lOW. Dit wijzigingsvoorstel verlengt het recht op lOWuitkering tot 1 januari 2024. Daarnaast wordt voorgesteld om vanaf 2020 de rechthebbende
leeftijd voor de IGW mee te laten lopen met de AGW-pensioenleeftijd.
Met deze brief voldoen wij aan uw verzoek en vermelden wij onze bevindingen ten aanzien van de
uitvoerbaarheid, de haalbaarheid, effecten voor de klant en de hiermee samenhangende financiële
consequenties.
Uitvoerbaarheid en haalbaarheid invoeringsdatum
De effecten van de voorgestelde wijzigingen zijn uitvoerbaar. Inwerkingtreding van deze
wijzigingen heeft gevolgen voor werkprocessen en uitkeringssystemen van UWV. De voorgestelde
wijziging leidt tot aanpassingen van de signaleringsfunctie in de uitkeringssystemen in verband met
de verhoging van de rechthebbende leeftijd. Het IGW-systeem dient te worden aangepast om recht
en juiste duur van de IGW-uitkering te kunnen vaststellen. Tot slot vergen deze wijzigingen
aanpassing van instructies en brieven.
De voorgestelde wijzigingen (verlenging van de regeling en wijziging van de rechthebbende
leeftijd) treden in werking met ingang van 1 januari 2020 voor werknemers die vanaf deze datum
werkloos worden. Deze invoeringsdatum is haalbaar. Gm aan de beoogde invoeringsdatum te
kunnen voldoen, wordt voor de proceswijzigingen echter een andere implementatiedatum
gehanteerd dan voor de systeemwijzigingen. Reden hiervoor Is dat de systeemwijzigingen groter
van omvang zijn, terwijl deze niet direct per 1 januari 2020 noodzakelijk zijn. Dit vloeit voort uit
het feit dat de gewijzigde voorwaarden met betrekking tot de rechthebbende leeftijd niet eerder
dan in het vierde kwartaal 2021 effectief wordt. De proceswijzigingen worden om die reden per 1
januari 2020 doorgevoerd, de bijbehorende systeemwijzigingen per 1 juli 2 0 2 1 .
Effecten voor de klant
Door de koppeling van de rechthebbende leeftijd IGW aan de AGW-pensioenleeftijd wordt de
leeftijd waarop aanspraak kan worden gemaakt op een IGW-uitkering met ingang van 1 januari
2020 met 4 maanden verhoogd. Met ingang van 1 januari 2021 wordt deze rechthebbende leeftijd
nogmaals met 4 maanden verhoogd. Volgens het conceptwetsvoorstel heeft de wijziging van de
rechthebbende leeftijd IGW per deze data onmiddellijke werking en is er geen sprake van
overgangsrecht. Uw medewerkers hebben aangegeven dat dit een beoogd rechtsgevolg is.
Verhoging van de rechthebbende leeftijd IGW heeft naar verwachting geen grote effecten op het
aantal aanvragen IGW.
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Financiële c o n s e q u e n t i e s
De totale incidentele kosten bedragen in totaal € 0,1 min. voor aanpassingen in handboeken,
brieven en systemen in 2020 en 2 0 2 1 .
De voorgenomen wijzigingen hebben een beperkte invloed op de communicatie met de klant. De
voorgestelde wijzigingen zullen tijdig via uwv.nl kenbaar worden gemaakt.

Hoogachtend,

Fred Pafihg,
Voorzitter Raad van Bestuur
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