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Onderwerp 

UWV schriftelijke inbreng Rondetafelgesprek "Overheid als schuldeiser" d.d. 1 oktober 2018 

Geachte leden van de commissie Sociaal en Financieel, 

Met uw brief van 13 juli 2018 heeft u UWV uitgenodigd voor het rondetafelgesprek "Overheid als 
schuldeiser". U heeft verzocht om onze standpunten schriftelijk kenbaar te maken. In dit document 
geven wij een korte toelichting op de maatschappelijk verantwoorde incasso, samenwerking met 
overheidsinstanties en de vroegsignalering van problematische schulden. 

UWV staat voor Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen. Wij zorgen voor een deskundige en 
efficiënte uitvoering van de werknemersverzekeringen, zoals de WW, WIA, WAO, WAZ, Wazo en 
Ziektewet. Daarnaast bieden wij arbeidsmarkt- en gegevensdiensten. We voeren deze diensten uit 
als zelfstandig bestuursorgaan (ZBO) in opdracht van het ministerie van Sociale Zaken en Werkge-
legenheid. UWV heeft expertise, kennis en ervaring binnen drie kerntaken, te weten: 
• we stimuleren mensen om aan het werk te blijven of nieuw werk te vinden; 
• we beoordelen volgens vastgestelde criteria ziekte en arbeidsongeschiktheid, als grondslag voor 

re-integratie en het benutten van participatiemogelijkheden; 
• we verzorgen tijdig en correct uitkeringen als werken niet of niet direct mogelijk is; 
• we zorgen ervoor dat mensen één keer gegevens over werk en uitkering aan de overheid 

hoeven te geven. 
UWV heeft circa 1,2 miljoen klanten met een uitkering en jaarlijks keren we circa 20,2 miljard euro 
uit. Bij UWV werken circa 18.000 mensen. 

I. 	Maatschappelijk verantwoorde incasso 
UWV voert de werknemersverzekeringen uit binnen de door de wet gegeven kaders. UWV is ver-
plicht ten onrechte (te veel) betaalde uitkeringen en eventuele boetes terug te vorderen. Voor zo-
ver dat mogelijk is binnen het wettelijk kader biedt UWV maatwerk: UWV probeert zo veel mogelijk 
werkbare afspraken te maken met debiteuren over het terugbetalen van de vordering rekening 
houdend met de afloscapaciteit van de debiteur. UWV respecteert de beslagvrije voet en UWV pro-
beert problematische schulden bij uitkeringsdebiteuren tijdig te signaleren en dan voor passende 
doorverwijzing te zorgen. Daarbij houden wij wel vast aan het uitgangspunt dat fraude niet mag 
lonen. Zeker als er sprake is van opzet of grove schuld van de burger, zal UWV als schuldeiser 
daarbij een effectief en streng incasso-beleid uitvoeren. 



Pagina 

2 van 3 

Vanuit deze uitgangspunten wil UWV graag bij debiteuren met meervoudige en problematische 
schulden meewerken aan schuldsanering die door de gemeentelijke schuldhulpverlening worden 
voorgesteld. UWV is echter wettelijk niet bevoegd mee te werken aan schuldregelingen voor zover 
de medewerking leidt tot gehele of gedeeltelijke kwijtschelding van een vordering waarvan de oor-
sprong is gelegen in een overtreding van de inlichtingenverplichting: dat is de verplichting UWV tij-
dig de juiste informatie te verschaffen die relevant is voor het recht op en de duur en hoogte van 
een uitkering. 

Mensen zijn op hun best als ze met werk kunnen deelnemen aan de maatschappij. Uit onderzoek 
komt naar voren dat schuldenproblematiek belemmerend werkt bij het vinden van een baan. Als 
UWV niet kan meewerken aan een schuldsanering zijn er doorgaans drie uitkomsten denkbaar: 
• de gehele schuldsanering strandt; 
• de schuld aan UWV wordt tijdens de schuldsanering opgeschort zodat na afloop van de 

schuldsanering de debiteur alsnog aan UWV zijn schuld moet voldoen; 
• UWV wordt door de rechter gedwongen mee te werken aan een schuldhulpverlening; dit kan 

alleen bereikt worden als de schuldhulpverlener of de debiteur de rechter vraagt UWV daartoe 
te dwingen. Dat werkt voor de debiteur kosten verhogend en vertragend, terwijl het verzoek 
bijna altijd wordt toegewezen. 

De klant blijft derhalve langer in een schuldensituatie zitten, waardoor de belemmering om werk te 
vinden niet wordt weggenomen. 

UWV ondersteunt de invoering van de Wet vereenvoudiging beslagvrije voet en het voornemen van 
de regering een beslagregister in te voeren waarvan alle partijen die beslagen leggen, gebruik 
kunnen maken. UWV neemt actief deel aan de projectgroep "Verbreding Beslagregister", die de 
mogelijkheden voor het beslagregister onderzoekt. 

Het wetsvoorstel met de herziening van het beslag- en executierecht zoals deze in een internetcon-
sultatie openbaar is gemaakt, regelt dat er een beslagvrij bedrag bij beslag op een bankrekening 
wordt ingevoerd en dat het beslagverbod op roerende zaken, niet registergoederen, wordt 
gemoderniseerd. UWV onderschrijft deze uitgangspunten in het wetsvoorstel. 

II. 	Samenwerking met andere partijen 
Om onnodig oplopen van schulden te voorkomen zet UWV in op betere en intensievere samenwer-
king met partijen. UWV participeert in samenwerkingsverbanden zoals de Manifestgroep. Er is een 
intentieverklaring opgesteld met ambitieuze afspraken om gezamenlijk te werken aan het zoveel 
mogelijk voorkomen van problematische schulden. 
De schuldenproblematiek is groot en complex waardoor samenwerking tussen partijen binnen de 
overheid van cruciaal belang is. Elke organisatie beschikt over gegevens van de burger, die schul-
denproblematiek kunnen voorspellen en zelfs voorkomen. UWV ziet zich voor het dilemma gesteld 
dat niet met alle betrokken partijen gegevens kunnen worden uitgewisseld om preventief of in een 
zo vroeg mogelijk stadium de schuldenproblematiek te kunnen aanpakken. Het uitwisselen van 
gegevens is door de huidige wet- en regelgeving niet mogelijk. 



Hoogachtend, 

Fred Pa ing 
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III. 	Vroegsignalering 
Het in een vroeg stadium signaleren van problematische schulden kan voorkomen dat de situatie 
voor de klant verergert. In het individuele geval kan UWV binnen de wettelijke mogelijkheden 
maatwerk leveren door bijvoorbeeld het treffen van een betalingsregeling of het verstrekken van 
een voorschot. Ook de persoonlijke contacten met de klant resulteren in een vroegsignalering van 
schuldenproblematiek bij de klant. UWV kan dan bezien welk maatwerk voor de klant het beste 
werkt. 

Flankerend aan bovengenoemde maatregelen, onderzoeken wij op dit moment de mogelijkheden 
om de klant met problematische schulden - middels een zorgvuldige overdracht - naar de ge-
meente te verwijzen voor een schuldhulpverleningstraject. Dit doen wij in een pilot met de ge-
meente Amsterdam. 

Wij vertrouwen erop u hiermee volcjoende te hebben geïnformeerd. 

Voorzitter Raad van Bestuur UWV 
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