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De voorzitter van de Tweede Kamer 
der Staten-Generaal
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2513 AA  Den Haag

2513AA1XA

Datum 12 maart 2021
Betreft Beantwoording vragen naar aanleiding van de brief 

inzake het Evaluatieverslag en ontwerpbesluit 
beëindigen overgangsrecht Wet Werken na de AOW 
(Kamerstuk 29 544, nr. 1030) en terugtrekken 
ontwerpbesluit.
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Hierbij bied ik u de beantwoording van de vragen naar aanleiding van de brief 
inzake het Evaluatieverslag en ontwerpbesluit houdende vaststelling van het 
tijdstip als bedoeld in artikel 48n, eerste lid, van de Politiewet 2012, artikel 12q, 
negende lid, van de Wet ambtenaren defensie, artikel VIIIA, eerste en derde lid, 
van de Wet werken na de AOW-gerechtigde leeftijd en artikel 104, eerste lid, van 
de Ziektewet beëindigen overgangsrecht Wet Werken na de AOW (Kamerstuk 29 
544, nr. 1030)  
 
Daarnaast wil ik melden dat het bovenvermelde aan u overgelegde ontwerpbesluit 
niet zal worden vastgesteld. Het voorliggende ontwerp ging uit van 
inwerkingtreding per 1 april 2021. De impact op de uitvoering van de Ziektewet 
blijkt echter groter dan eerst gedacht, zoals beschreven in de brief van UWV in de 
bijlage, naar aanleiding van de door UWV gedane uitvoeringstoets. Het in de 
Ziektewet geregelde overgangsregime voor het terugbrengen van het recht op 
ziekengeld van AOW-gerechtigden van 13 weken naar 6 weken voor op dat 
moment bestaande ziektegevallen wijkt af van het normale proces voor een 
Ziektewetuitkering. Dit is voor UWV niet uitvoerbaar. De invoering van het besluit 
met een goed uitvoerbaar overgangsregime vraagt daarnaast ook om functionele 
aanpassingen in het systeem van de ziektewet. In verband met de benodigde 
voorbereidingstijd en de volle releaseplanning in 2021 kan dit niet voor 1 januari 
2022. Ten slotte betekent het niet vaststellen van dit ontwerpbesluit dat u op later 
moment opnieuw de mogelijkheid zult krijgen u uit te spreken over dit onderwerp.  
 
De Minister van Sociale Zaken  
en Werkgelegenheid, 
 
 
 
 
 
 
 
W. Koolmees


