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Onderwerp: Uitvoeringstoets Verzamelwet SZW 2014

Mevrouw de Staatssecretaris,
Met uw briefvan 19 december 2014, kenmerk 2013-164980, verzoekt u mij om het concept wetsvoorstel
Verzamelwet SZW 2014, uiteriijk 4 februari 2014 te beoordelen op aspecten van uitvoerbaarheid. Met deze
brief voldoe ik aan uw verzoek.
De Verzamelwet bevat een aantal voorstellen ter verduidelijking en nadere invulling van eerder gemaakte
beleidskeuzes en dient daarnaast om een aantal omissies te herstellen.
Voor ons van belang zijn met name de volgende onderdelen:
Het opnemen van hoofdelijke aansprakelijkheid in de WWB (AIO) voor de bestuurlijke
boete;
Beëindiging van het recht op nabestaandenuitkering voor nabestaanden geboren voor 1950;
Een technische wijziging waardoor artikel 24c, lid 1 AKW; artikel 55a, lid 1,
onderdeel c Anw artikel 25, lid 1, onderdeel c AOW kunnen komen te vervallen:
in de daar gestelde voorwaarde voor medewerking aan schuldsanering wordt voorzien door
verwijzing naar de Faillissementswet.
De gevolgen voor de Sociale Verzekeringsbank van deze wijzigingen zijn beperkt. Het betreft technische
wijzigingen waarvoor aanpassing van de interne werkinstructies volstaat.
Het wetsvoorstel is voor ons goed uitvoerbaar en handhaafbaar per de voorziene invoeringsdatum (1
januari 2015). Er zijn geen gevolgen voor onze structurele uitvoeringskosten en de incidentele
uitvoeringskosten zijn verwaarioosbaar.
Wel willen wij graag van de mogelijkheid gebruik maken om een omissie te herstellen waar nog geen
rekening mee was gehouden in het voorgelegde concept. Dit betreft het vaststellen van de generieke
korting op de partnertoeslag in een gebroken maand. Hierover vindt op dit moment afstemming plaats met
uw departement. Het voorstel wordt in de bijlage nader toegelicht.
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Voor vragen over of een toelichting op de uitvoeringstoets kan contact opgenomen worden met dhr. mr.
R.L van Eerde (robvaneerde(5)svb.nl / 020 - 656 5889).
Ik vertrouw erop u hiermee
ontvangen op deze brie

n stel het op prijs binnen 6 weken een reactie te

Hoogachte

Mw. d
voorzitter Raad v

Biilage:
Vaststellen generieke korting in gebroken maand
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Bijlage: Vaststellen generieke korting in gebroken maand
Algemeen
De SVB vindt het nodig om in artikel 12 AOW een bepaling op te nemen die overeenkomt met artikel 11,
tweede lid AOW.
Toelichting
Volgens artikel 12 van de AOW wordt de toeslag gekort als het gezinsinkomen hoger is dan 162% van het
wettelijk minimumloon.
In de maand van de toekenning van de AOW en in de maand van overlijden is er meestal maar recht over
een deel van de maand. Voor wat betreft de vaststelling van het inkomen moeten we dan ook kijken naar
het inkomen over de periode dat recht is op toeslag. Het inkomen komt dan al snel onder de grens van
162% van het wettelijk minimumloon.
Het is echter de vraag of we bij de toepassing van de generieke korting (artikel 12 van de AOW) het tweede
lid van artikel 11 mogen/moeten toepassen. Wij denken dat in artikel 12 een soortgelijke bepaling als die in
het tweede lid van artikel 11 opgenomen had moeten worden.
Tot die tijd zullen we handelen alsof artikel 11, tweede lid ook geldt voor de generieke korting. Dat komt
overeen met de bedoeling die SZW had met de generieke korting.
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