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Bijlagen
Uitvoeringstoets Verzamelwet
SZW 2016

Naar aanleiding van uw verzoek van 13 maart 2015 (kenmerk 2015-0000052193)
ontvangt u bijgaand de uitvoeringstoets van de Belastingdienst op het conceptwetsvoorstel Verzamelwet SZW 2016. De uitvoeringstoets is eerder in digitale
vorm via de mail aan medewerkers van uw organisatie verstrekt.
Conclusie
De Verzamelwet SZW 2016 is per 1 januari 2016 uitvoerbaar. Dit wil zeggen dat
bij het eerste aanvraagmoment na 1 januari 2016 met de wijzigingen rekening kan
worden gehouden. Voor het overige gelden de volgende voorwaarden.
•
De model garantiebepaling van artikel 40 lid 2 Wfsv wordt ook
daadwerkelijk een verplichting.
•
De parlementaire behandeling van het wetsvoorstel wordt voor 1 januari
2016 afgerond.
•
De verplichte model garantiebepaling van artikel 40 lid 2 Wfsv geldt alleen
voor nieuwe aanvragen.
Onder deze voorwaarden en indien ook andere stroomlijningen rondom het ERDproces worden doorgevoerd, zal deze wijziging op termijn een besparing met zich
meebrengen van € 156.000. Of deze besparing volledig wordt bereikt, is
afhankelijk van het vervullen van de voorwaarden en de andere stroomlijningen
die overigens niet in dit wetsvoorstel zitten.
In bijgaande toelichting zijn onder punt 6 enkele vaktechnische opmerkingen
opgenomen.
Hoogachtend,
De directeur-generaal Belastingdienst,

P.W.A. Veld
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Uitvoeringstoets Verzamelwet SZW 2016
Inleiding
Per 1 januari 2016 worden met de Verzamelwet SZW 2016 enkele wetten gewijzigd. SZW heeft de
Belastingdienst verzocht om een uitvoeringstoets. In dit kader heeft DGBel Belastingen om een
uitvoeringsadvies gevraagd.
Conclusie
De Verzamelwet SZW 2016 is per 1 januari 2016 uitvoerbaar. Dit wil zeggen dat bij het eerste
aanvraagmoment na 1 januari 2016 met de wijzigingen rekening kan worden gehouden. Voor het
overige gelden de volgende voorwaarden.
•
De model garantiebepaling van artikel 40 lid 2 Wfsv wordt ook daadwerkelijk een verplichting.
•
De parlementaire behandeling van het wetsvoorstel wordt voor 1 januari 2016 afgerond.
•
De verplichte model garantiebepaling van artikel 40 lid 2 Wfsv geldt alleen voor nieuwe
aanvragen.
Onder deze voorwaarden en indien ook andere stroomlijningen rondom het ERD-proces worden
doorgevoerd, zal deze wijziging op termijn een besparing met zich meebrengen van € 156.000. Of
deze besparing volledig wordt bereikt, is afhankelijk van het vervullen van de voorwaarden en de
andere stroomlijningen die overigens niet in dit wetsvoorstel zitten.
In de toelichting zijn onder punt 8 enkele vaktechnische opmerkingen opgenomen.
Belastingen stelt voor in de Verzamelwet SZW 2016 een wijziging mee te nemen van onderdeel c
van artikel 4 Wfsv. Hier wordt nu verwezen naar de verzekering bedoeld in hoofdstuk 3 van de Wlz.
Belastingen adviseert dit te wijzigen in hoofdstuk 2 Wlz, de kring van verplicht verzekerden.
Toelichting
1.
Haalbaarheid van de beoogde invoeringsdatum
De beoogde invoeringsdatum 1 januari 2016 is haalbaar. Wel moet worden bedacht dat als de
verplichte model garantieverklaring vanaf 1 januari 2016 moet worden toegepast, het wetsvoorstel
voor 1 oktober 2015 moet worden aangenomen. Als dit niet het geval is, zijn de ERD-aanvragers
voor het aanvraagmoment 1 januari 2016 nog niet verplicht om het model te gebruiken.
2.
Uitvoerbaarheid
ARTIKEL XVIII. WET FINANCIERING SOCIALE VERZEKERINGEN
Onderdeel C
De tekst van artikel 40 lid 2 Wfsv wordt aangepast, waarbij een model gegeven kan worden. Dit is
voorgesteld door UWV vanuit het project "ERD Robuust", waar ook de Belastingdienst bij aan is
gesloten. Op dit moment is er al een model garantieverklaring, maar die is niet verplicht
voorgeschreven. Hierdoor moeten afwijkende verklaringen individueel worden beoordeeld. Met het
verplicht stellen van het model zullen alle voorgelegde garantieverklaringen aan de voorwaarden
voldoen. De individuele beoordelingen vervallen, met als gevolg een vereenvoudiging in het
uitvoeringsproces van de Belastingdienst.
Belastingen adviseert de wijziging niet als een kan-bepaling te formuleren, maar als een wordtbepaling. De tekst zoals die nu is voorgesteld geeft toch ruimte om het model niet verplicht te
stellen. Mocht het toch een kan-bepaling blijven, dan gaat Belastingen ervan uit dat het voornemen
tot het verplicht stellen van een model garantieverklaring ook daadwerkelijk wordt uitgevoerd door
het opnemen van een verplicht model in de Regeling Wfsv.
ARTIKEL XXXI. ZIEKTEWET
Onderdeel F
In overleg met de Belastingdienst en UWV wordt onderdeel F uit het voorstel gehaald.
3.
Implementatie / informatievoorziening / control
ARTIKEL XVIII. WET FINANCIERING SOCIALE VERZEKERINGEN
Onderdeel C en F
De reguliere communicatie, zoals het Handboek LH, de Belastingdienstsite, interne instructies e.d.
moeten op deze wijzigingen worden aangepast. Om hier voldoende tijd voor te hebben, moet de
Verzamelwet voor 1 september 2015 bekend zijn.

De wijzigingen hebben geen gevolgen voor de aangifte LH.
4.
Uitvoeringskosten
De vereenvoudiging in het uitvoeringsproces van de Belastingdienst door de introductie van een
verplicht model voor de garantieverklaring brengt op voorwaarden een besparing met zich mee. In
combinatie met andere stroomlijningen van het proces, zoals één aanvraagmoment per jaar op 1
juli en het stroomlijnen rondom het proces van de Arbo-verklaring ERD ZW, zal de besparing op
termijn 2 FTE op C-niveau = € 156.000. Of deze besparing volledig wordt bereikt, is afhankelijk
van het vervullen van de voorwaarden en in hoeverre de andere stroomlijningen, die overigens niet
in dit wetsvoorstel zitten, worden verwezenlijkt.
De kosten voor de communicatie kunnen meelopen met de jaaraanpassingen. Dit brengt geen
extra uitvoeringskosten met zich mee.
5.
Risico's en risicomaatregelen
ARTIKEL XVIII. WET FINANCIERING SOCIALE VERZEKERINGEN
Onderdeel C
Belastingen gaat ervan uit dat het niet de bedoeling is om de huidige eigenrisicodragers voor de
WGA een model garantieverklaring te laten overleggen, maar dat de wijziging alleen gaat gelden
voor de nieuwe aanvragen ERD voor de WGA. SZW wordt verzocht dit te bevestigen, gezien de
grote druk die op de uitvoering zou komen als alle huidige ERD'ers ook een dergelijke model
garantieverklaring zouden moeten overleggen.
6.
Vaktechnische opmerkingen
VOORGESTELDE WIJZIGING ARTIKEL 4 WFSV
Dit voorstel zit niet als zodanig in de Verzamelwet SZW 2016, maar wordt wel gezien als een
vereenvoudiging van het artikel die zou kunnen meelopen met de Verzamelwet.
In onderdeel c van artikel 4 Wfsv staat dat onder verzekering langdurige zorg wordt verstaan de
verzekering bedoeld in hoofdstuk 3 van de Wlz. Voorheen werd bij de AWBZ verwezen naar
hoofdstuk 2, de kring van verplicht verzekerden. Evenals in de huidige tekst ook wordt gedaan bij
de AOW en de Anw, waar verwezen wordt naar hoofdstuk I I en hoofdstuk 2, de kring van verplicht
verzekerden. In de huidige verwijzing bij de Wlz wordt niet verwezen naar hoofdstuk 2 Wlz, de
kring van verplicht verzekerden, maar naar hoofdstuk 3, de inhoud van de verzekering.
Belastingen adviseert voor alle volksverzekeringen naar de kring van verzekerden te verwijzen, dus
ook voor de Wlz. Als de verwijzing naar hoofdstuk 3 Wlz wel juist is, dan adviseert Belastingen ten
behoeve van de consistentie van artikel 4 Wfsv bij de AOW (onderdeel a) en de Anw (onderdeel b)
ook naar de inhoud van de verzekering te verwijzen. Dat is dan hoofdstuk I I I AOW (het
ouderdomspensioen en de toeslag) en hoofdstuk 3 Anw (de uitkeringen). Anders is artikel 4 Wfsv
niet consistent.
ARTIKEL V I I . BOEK 7 VAN HET BURGERLIJK WETBOEK
Onderdeel B MvT blz. 32
In de eerste zin staat "...dat de arbeidsovereenkomst tegen op na de dag...". Dit moet zijn "...dat de
arbeidsovereenkomst tegen of na de dag...". Verder wordt in de artikelsgewijze toelichting alleen de
term "recht op pensioen" gebruikt. Volgens het BW gaat het om recht op AOW of recht op (tweede
pijler)pensioen. Belastingen adviseert beide termen te gebruiken in plaats van alleen "recht op
pensioen".
Onderdeel C MvT blz. 32
In de eerste zin wordt de term 'aangaan' gehanteerd, dit moet volgens de juiste terminologie zijn
'aangegaan'. Hetzelfde geldt voor de term 'ingaan', dit moet zijn 'ingegaan'.
ARTIKEL XXXI. ZIEKTEWET
Onderdeel A
Deze wijziging van onderdeel A moet ook worden toegepast bij artikel 63c lid 1 en 3 ZW. Deze
bepalingen moeten als volgt worden gewijzigd: artikel 40, eerste lid, onderdeel a (van de Wfsv) in
artikel 40, eerste lid, aanhef en onderdeel a.
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