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Geachte heer Visser,

2022-0000115145

Op 15 april 2022 heeft u mij het onderzoek "Een Nederlandse uitkering in het
buitenland" gestuurd met het verzoek hierop te reageren. Met belangstelling heb
ik kennisgenomen van dit rapport. Het rapport geeft een goed beeld van de
context waarin UWV opereert bij de handhaving en dienstverlening bij de export
van uitkeringen. Het is goed om te lezen dat u constateert dat UWV, ondanks
wettelijke en praktische beperkingen, voortdurend inspanningen levert om
dienstverlenende en handhavende taken uit te voeren in het buitenland. Een
andere positieve vaststelling van u is dat UWV de (beperkte) bevoegdheden
volledig benut bij medische controles en handhaving in het buitenland en
daarbovenop aanvullende afspraken maakt. Ik waardeer de inzet van UWV op dit
terrein. Ook signaleert u een drietal verbeterpunten en doet u hierop
aanbevelingen. Hieronder geef ik u mijn reactie op de twee aanbevelingen die aan
mijn ministerie zijn gericht.
In de eerste plaats concludeert u dat de re-integratiedienstverlening aan met
name WGA-gerechtigden kan worden geïntensiveerd, vooral in andere landen dan
Polen, Duitsland en België. U beveelt aan om periodiek de eventuele risico's en
mogelijkheden tot aanbesteding en samenwerking te inventariseren voor reintegratiedienstverlening aan arbeidsongeschikten en zieken in landen met een
relatief hoog klantbestand - ook in landen anders dan Polen, Duitsland en België.
De re-integratiedienstverlening van UWV in het buitenland heeft zich vanuit een
kosten-baten overweging primair gericht op de landen met het hoogste
klantenbestand. Door in te zetten op de drie genoemde landen heeft UWV zich
gericht op landen die samen circa 50% procent van het klantenbestand van ZW en
WIA-gerechtigden in het buitenland vertegenwoordigen. UWV zal de reintegratiedienstverlening in die landen voortzetten of zelfs uitbreiden. Het beeld
staat echter niet stil. UWV verricht op dit moment een verkenning naar
mogelijkheden om in meer landen samen te werken met plaatselijke
arbeidsbureaus (samenwerking met buitenlandse zusterorganen) of
uitzendbureaus (aanbesteding aan private partijen). Waar haalbaar en
verdedigbaar vanuit kostenbaten overwegingen - bijvoorbeeld gelet op de aard
van het klantenbestand, de mogelijkheden op de plaatselijke arbeidsmarkt of de
samenwerkingsmogelijkheden met het buitenland- zal UWV ook afspraken maken
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met publiek-private partners in andere landen. UWV is hier dus al proactief mee
aan de slag. Uiteraard moet de inventarisatie van kansen en risico's worden
geactualiseerd op het moment dat ontwikkelingen daartoe aanleiding geven,
bijvoorbeeld de groei van het klantenbestand in een bepaald land. Dit is een
continu proces. Ik merk in dit verband ook op dat dit proces primair een rol is van
UWV. Ik volg de ontwikkelingen en ga hierover in overleg met UWV.
In uw rapport concludeert u verder dat het inzicht in de kwaliteit van
dienstverlening en handhaving door UWV in het buitenland ontbreekt, doordat
gegevens niet beschikbaar zijn. Uw tweede aanbeveling geeft het advies om
afspraken te maken over het genereren van inzicht in de kwaliteit van UWVdienstverlening in het buitenland op basis van beschikbare informatie, waaronder
bijvoorbeeld kwalitatieve informatie vanuit uitkeringsgerechtigden.
Ik wil ook graag meer inzicht krijgen in de kwaliteit van UWV-dienstverlening en
handhaving in het buitenland. Tegelijkertijd stel ik vast dat het niet eenvoudig is
om kwaliteit van de dienstverlening en handhaving te meten bij de export van
uitkeringen. Dit hangt, zoals u ook signaleert, samen met verschillende factoren
die in internationale context een rol spelen. De Rekenkamer noemt bijvoorbeeld
het fluïde karakter van de export van uitkeringen, diverse nationale sociale
zekerheidsstelsels en een veelheid aan betrokken organisaties. Kortom,
dienstverlening en handhaving verschillen per land en zijn in het buitenland
ingewikkelder. Daardoor kan ook de kwaliteit per land verschillen. Om te komen
tot inzicht in de kwaliteit van UWV-dienstverlening in het buitenland suggereert u
beschikbare informatie te gebruiken, waaronder kwalitatieve informatie vanuit
uitkeringsgerechtigden. Ik zal UWV vragen om te inventariseren welke
mogelijkheden er zijn om tevredenheid van gerechtigden in het buitenland te
meten over de dienstverlening van UWV. Vervolgens zal ik in overleg met UWV
bezien hoe we het inzicht in de kwaliteit van de dienstverlening in het buitenland
kunnen vergroten.
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Tot slot geeft het rapport nuttige cijfermatige informatie over de stromen van
UWV-uitkeringen naar het buitenland. Eén van de conclusies voorzie ik graag van
een nuancering. U constateert dat bij een mogelijke toekomstig verlenging van
de WW-exporttermijn waarschijnlijk een kleine groep hiervan gebruik zal maken.
Deze constatering is gebaseerd op de huidige regelgeving en de huidige
exportcijfers. In dit verband merk ik op dat de voorgestelde verlenging van de
exporttermijn in de onderhandelingen over de herziening van de Europese
verordening 883/2004 niet op zichzelf staat, maar onderdeel is van een wijziging
van de systematiek van het gehele werkloosheidshoofdstuk. Als gevolg van een
dergelijke systeemwijziging zal de export van WW-uitkeringen naar het buitenland
toenemen. In welke mate dit het geval is, is van verschillende factoren afhankelijk
en valt op dit moment niet goed te voorspellen.

Hoogachtend,
De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

C.E.G. van Gennip
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