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Onderwerp

Addendum n.a.v. verzoek inventarisatie internationale aspecten m.b.t. de wijziging van de Wet arbeid en zorg.

Aan de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
De heer drs. W. Koolmees
Postbus 90801
2509 LV DEN HAAG

Postbus 58285, 1040 HG Amsterdam

Geachte heer Koolmees, 
 

In uw brief van 2 juni 2020 (kenmerk 2020-0000056512) heeft u UWV verzocht om een 
inventarisatie naar de gevolgen van de uitvoering van de internationale aspecten m.b.t. een 
nieuwe uitkering voor het ouderschapsverlof binnen de Wet arbeid en zorg. Daarnaast verzoekt u 
om een aanpassing van de eerder geraamde uitvoeringskosten n.a.v. het terugbrengen van het 
aantal aanvraagmomenten en het inmiddels vastgestelde betalingsniveau van de 
ouderschapsverlofuitkering. Aan de hand van voorliggend addendum kom ik aan beide verzoeken 
tegemoet.  
Op 8 april jl. is er een uitvoeringstoets met begeleidende brief aan u verstuurd betreffende het 
nationale aspect van de uitvoering van de Wet invoering betaald ouderschapsverlof (hierna WIBO). 
In de uitvoeringstoets stelt UWV dat invoering per 2 augustus 2022 technisch uitvoerbaar is. Wel 
zijn er enkele opmerkingen m.b.t. handhavingsrisico’s en zijn er kanttekeningen te benoemen 
m.b.t. inrichting en complexiteit. 
Ten aanzien van handhaafbaarheid ziet UWV een aantal risico’s die gedeeltelijk overeenkomen met 
deze van de Wet Invoering Extra Geboorteverlof (WIEG). UWV kan niet controleren of het 
opgenomen verlof daadwerkelijk is genoten en gebruikt voor de verzorging van het kind. Ook geldt 
voor de partner die ongehuwd met de moeder samenwoont dat er alleen controle kan plaatsvinden 
via de geboortedatum van het kind en het adres. Voor beide risico’s geldt dat deze in principe 
worden beperkt doordat de aanvraag via de werkgever plaatsvindt. Net als bij de WIEG zal ook bij 
deze regeling extra signalering op mogelijke fraude worden ingericht. UWV ziet verder een groot 
handhavingsrisico bij aanvragen voor een ouderschapsverlofuitkering door huishoudelijke hulpen1: 
dit zien we  namelijk niet terug in de Polis administratie. Als beheersmaatregel gaat UWV voor deze 
groep 100% controle uitvoeren op de arbeidsovereenkomsten en steekproefsgewijs controle 
uitvoeren bij de veelal particuliere werkgevers. De kanttekeningen m.b.t. inrichting en complexiteit 
zien met name op het WAZO-landschap: de ouderschapsverlofuitkering is complicerend voor UWV 
én voor burgers in vergelijking tot de huidige WAZO-praktijk. Er ontstaat met de nieuwe uitkering 
binnen de WAZO een complexe set aan regelingen. Elke regeling heeft andere voorwaarden, 
andere doelgroepen en verschillende aanvraagprocessen ((vooraf aanvragen van bevallings- en 
zwangerschapsverlof voor de moeder, regulier geboorteverlof voor de partner (5 dagen 
doorbetaald door de werkgever), vooraf of achteraf aanvragen van aanvullend geboorteverlof 
(WIEG) voor partners en alleen achteraf aanvragen van een ouderschapsverlofuitkering (WIBO)) 
voor moeders en partners. UWV pleit bijgevolg voor uitgangspunten die beter aansluiten bij de 
uitvoeringspraktijk van de WAZO en daarmee minder complexiteit voor UWV opleveren. De 
complexiteit van deze regeling heeft ook zijn weerslag op het ondersteunend systeem voor deze 
regelingen. De afgelopen jaren zijn er meerdere wijzigingen doorgevoerd die elk voor een toename 
van complexiteit hebben gezorgd. 
 

 
1 Huishoudelijke hulpen zijn een niet voor de Zw-verzekerde doelgroep. Zij vallen ook onder de regeling voor een 
ouderschapsverlofuitkering.  
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Dit addendum betreft ten eerste de gevolgen van de uitvoering van de internationale aspecten van 
het conceptwetsvoorstel tot wijziging van de Wet arbeid en zorg. Ten tweede wordt er ingegaan op 
uw verzoek m.b.t. een aanpassing van de eerdere geraamde uitvoeringskosten. 
 
De aanleiding voor het wetsvoorstel WIBO is de Europese richtlijn 2019/1158. De bedoeling van 
deze richtlijn is het bevorderen van een eerlijker verdeling van de zorgtaken tussen de beide 
ouders, het bevorderen van een band tussen vaders en hun kinderen en het bevorderen van de re-
integratie van de moeder op de arbeidsmarkt. Onderdeel van de richtlijn is een wettelijk recht op 2 
maanden betaald ouderschapsverlof voor werknemers. Het wetsvoorstel WIBO verankert deze 
richtlijn in de Wet Arbeid en Zorg (WAZO) door middel van de (nieuwe) 
ouderschapsverlofuitkering. De doelgroep van de WIBO betreft zowel ZW verzekerde werknemers 
als niet-ZW verzekerde werknemers. 
 
De uitkering bij ouderschapsverlof is te kwalificeren als een moederschaps- en daarmee 
gelijkgestelde vaderschapsuitkering in de zin van de Europese sociale zekerheidsverordening 
883/2004. In grensoverschrijdende situaties waarin de Nederlandse socialezekerheidswetgeving 
van toepassing is, hebben buiten Nederland gevestigde werkgevers dezelfde verplichtingen als 
Nederlandse werkgevers. Een buiten Nederland gevestigde werkgever moet de aanvraag om 
uitkering bij ouderschapsverlof indienen bij UWV. Andere lidstaten zullen hiervan op de hoogte 
worden gebracht. Er zal bijzondere aandacht worden besteed aan de communicatie met de 
buurlanden.  
 
 
Inventarisatie gevolgen van de uitvoering van de internationale aspecten m.b.t. de wijziging Wet 
arbeid en zorg 
De in de Memorie van Toelichting omschreven internationale aspecten m.b.t. de WIBO hebben 
geen noemenswaardige uitvoeringsgevolgen voor UWV. Voor de internationale aspecten en ten 
aanzien van de verdragsregelingen is alleen het gegeven van export van toepassing. Hiermee 
wordt aangesloten op het nationale proces zoals bij de WAZO. Wat het aantal te verwachten 
aanvragen met een internationaal karakter betreft, zijn deze miniem en worden deze meegenomen 
in de bijgestelde volumeramingen van de WIBO als geheel. Incidentele en structurele kosten zijn al 
meegenomen in de initiële raming van de WIBO. Er is in zeer beperkte mate sprake van 
bijkomende kosten voor klant- en kenniscommunicatie, die ook onder de nationale 
uitvoeringskosten mogen worden geschaard. Wat communicatie betreft, deze is gericht op de 
Nederlandse werknemer. Er wordt aangesloten bij de klantcommunicatie die UWV nu al beheert in 
het kader van de WAZO en de Wet Invoering Extra Geboorteverlof (WIEG). Dit mede omdat de 
WIBO en de WIEG als gelijksoortige wetgevingen kunnen worden beschouwd. 
 
Bijstelling ramingen van structurele uitvoeringskosten WIBO  
De bijgestelde ramingen van de uitvoeringskosten zijn al eerder met uw ambtenaren gedeeld en 
zullen in deze brief nogmaals worden genoemd. Twee zaken gaven aanleiding voor bijstelling van 
de uitvoeringskosten:  

  De maximering van het aantal in te dienen betaalverzoeken na de initiele aanvraag tot 
twee per klant;  

  De politieke afstemming die inmiddels is bereikt over een uitkeringspercentage van 50% 
dagloon voor ZW verzekerde werknemers en 50% WML naar rato van de overeengekomen 
arbeidsduur voor niet-ZW verzekerde werknemers. Dit heeft invloed op het aantal te 
verwachten aanvragen en daarmee op de uitvoeringskosten.  

Zoals al benoemd geeft de inventarisatie van de gevolgen van de uitvoering van de internationale 
aspecten m.b.t. de wijziging van de Wet arbeid en zorg geen aanleiding om de uitvoeringskosten 
aan te passen. De aanpassing van de financiële gevolgen betreft alleen de structurele 
uitvoeringskosten. De structurele uitvoeringskosten bedragen 10,5 miljoen voor 2022 en 9,8 
miljoen voor 2023 en verder. Dit houdt een neerwaartse bijstelling van €7,8 miljoen voor 2022 en 
€9,5 miljoen voor 2023 en verder in. De incidentele uitvoeringskosten zijn ongewijzigd.  
 
Conclusie 
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Inventarisatie gevolgen van de uitvoering van de internationale aspecten  
Voor de internationale aspecten en ten aanzien van de verdragsregelingen is alleen het gegeven 
van export van toepassing. Hiermee wordt aangesloten op het nationale proces zoals bij de WAZO. 
De te verwachten aantallen verzoeken worden meegenomen in de oorspronkelijke 
volumeramingen, de beperkte incidentele en structurele kosten worden meegenomen in de initiële 
begroting. Voor de duidelijkheid zullen wij dit intern benoemen zodat hiervoor aandacht is ten tijde 
van analyse en realisatie. 
Bijstelling ramingen van structurele uitvoeringskosten  
De maximering van het aantal in te dienen betaalverzoeken en het vaststellen van het 
betalingsniveau gaven aanleiding voor het bijstellen van de ramingen van de uitvoeringskosten. Dit 
houdt een neerwaartse bijstelling van €7,8 miljoen voor 2022 en €9,5 miljoen voor 2023 en verder 
in. 
 
Met deze brief voldoen wij aan uw verzoek om de gevolgen van de uitvoering van de internationale 
aspecten m.b.t. de wijziging van de Wet arbeid en zorg te inventariseren en om een aanpassing 
van de eerder geraamde uitvoeringskosten.  
Ik hoop hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Uw eventuele reactie op bovenstaande zie ik 
graag binnen 6 weken tegemoet.  
 
Hoogachtend, 
 
 
Voorzitter Raad van Bestuur


