TOELICHTING
ALGEMEEN
1. Aanleiding en doel van het wetsvoorstel
Huidige situatie
De Wet inkomensvoorziening oudere werklozen (hierna: IOW) voorziet in een
inkomensvoorziening voor werknemers die op of na hun 60e levensjaar werkloos of
gedeeltelijk arbeidsgeschikt worden. De IOW biedt personen die een uitkering ontvangen
op grond van de Werkloosheidswet (WW) of hoofdstuk 7 van de Wet werk en inkomen
naar arbeidsvermogen (WIA), en die bij aanvang van de werkloosheid 60 jaar of ouder
zijn, inkomensondersteuning op sociaal-minimumniveau (zonder partner- en
vermogenstoets) na afloop van de WW of loongerelateerde WGA-uitkering tot de AOW
leeftijd.
De IOW is ingevoerd op 1 december 2009. De aanleiding voor de IOW was gelegen in de
toenmalige achtergestelde arbeidsmarktpositie voor oudere werklozen. Vanwege
dezelfde reden is de IOW in 2014 verlengd tot en met 2019.
De huidige IOW-regeling is tijdelijk. Tot en met 2019 komen mensen die bij instroom in
de WW 60 jaar of ouder zijn, na afloop van hun WW-uitkering (of loongerelateerde WGAuitkering) in aanmerking voor de IOW. Onder het huidige beleid zou er vanaf 2022 geen
nieuwe instroom meer zijn in de IOW.
Wijziging van de IOW
De verlenging van de IOW is afgesproken in het regeerakkoord 2017-20211. De regering
wil in deze kabinetsperiode voor oudere werknemers die ondanks inspanningen van
werkgevers en werknemers toch werkloos of arbeidsongeschikt worden, de IOW
verlengen met vier jaar, tot 1 januari 2024, zodat deze werknemers na het aflopen van
de WW- of WGA-uitkering niet hun eigen vermogen of dat van hun partner hoeven ‘op te
eten’ voordat zij in aanmerking komen voor inkomensondersteuning. Aangezien de 1e
WW-dag (of de 1e dag van de loongerelateerde WGA-uitkering) bepalend is voor het
recht op IOW-uitkering, gelden de nieuwe voorwaarden voor WW- of WGA-rechten die
ontstaan vanaf 1 januari 2020. Verlengen van de IOW met 4 jaar betekent, gelet op de
maximale WW-duur van 24 maanden, dat de nieuwe instroom (in de IOW) niet eindigt
vanaf 2022, maar vanaf 2026.
De arbeidsmarkt is niet statisch en daarom blijft de IOW een tijdelijk vangnet. Tijdens de
behandeling van het voorstel van Wet arbeidsmarkt in balans is de wens geuit om te
zorgen voor een solide vangnet voor oudere werklozen.2 Daartoe is besloten in dit
wetsvoorstel af te zien van het voornemen om voor de duur van de verlenging tot 1
januari 2024 de leeftijdsgrens van de IOW mee te laten stijgen met de stijging van de
pensioengerechtigde leeftijd, bedoeld in artikel 7a, eerste en tweede lid, van de
Algemene Ouderdomswet (de AOW-leeftijd). Gelet op de betaalbaarheid van de
maatregel en de sinds 2013 verhoogde AOW leeftijd, wordt voorgesteld de leeftijdsgrens
alleen beperkt te verhogen en tot 1 januari 2024 vast te stellen op 60 jaar en 4
maanden. Met de verlenging van de maatregel wordt de inkomenszekerheid van oudere
werklozen vergroot en blijft het vangnet voor deze groep tot 2024 bestaan.
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2. Financiële effecten en regeldruk
2.1 Financiële effecten
Voor de verlenging was instroom in de IOW mogelijk op basis van instroom in de WW tot
en met 2019 van mensen met een leeftijd van ten minste 60 jaar op hun eerste WWdag. Met een maximale WW-duur van 2 jaar betekende dit dat instroom in de IOW
plaats zou vinden tot en met 2021. In de jaren daarna zou het bestand aflopen. De
laatste persoon zou halverwege 2027 uit de IOW doorstromen naar de AOW.
Met deze verlenging is instroom in de IOW mogelijk op basis van instroom in de WW tot
en met 2023 van mensen met een leeftijd van ten minste 60 jaar en 4 maanden op hun
eerste WW-dag. Met een maximale WW-duur van 2 jaar betekent dit dat instroom in de
IOW plaats zal vinden tot en met 2025. In dat jaar bereikt de IOW zijn grootste omvang.
Door pensionering en ontbreken van nieuwe instroom loopt het bestand in de jaren
daarna terug tot 0. Met de huidige verwachting voor de ontwikkeling van de AOWleeftijd zal de laatste persoon in 2031 uit de IOW naar de AOW doorstromen.
De verlenging levert hogere uitkeringslasten IOW op vanaf 2022 (op basis van instroom
in de WW in 2020). Het bedrag loopt op van circa € 30 miljoen in 2022 tot ruim 140
miljoen in 2025. Daarna nemen de meerkosten weer af tot 0 per 2032.
Daarnaast leidt deze maatregel tot lagere uitgaven aan bijstand: sommige mensen die
nu in de IOW terecht komen zouden anders recht op bijstand gehad hebben. Deze
besparing loopt op tot circa € 25 miljoen in 2025. Daarna neemt de besparing weer af
tot 0 in 2032.
Verder leidt deze maatregel tot hogere uitgaven aan de Toeslagenwet: mensen die een
lage IOW-uitkering krijgen kunnen recht hebben op een aanvulling uit de Toeslagenwet.
Deze meerkosten lopen naar verwachting op tot circa € 10 miljoen in 2025. Daarna
nemen de meerkosten weer af tot 0 in 2032.
De uitvoeringskosten voor het UWV bedragen incidenteel € 0,1 miljoen en structureel
een bedrag oplopend tot circa € 3 miljoen in 2025. Daarna nemen de uitvoeringskosten
af tot 0 in 2032.
Tabel

Totale kosten verlengen IOW

(mln euro)
totale kosten

2019
0

2020
0

2021
0

2022
30

2023
75

2024
110

structureel
0

2.2 Regeldruk
Deze paragraaf brengt de effecten ten aanzien van regeldruk van het wetsvoorstel in
kaart. Onder regeldruk wordt hier verstaan: administratieve lasten en inhoudelijke
nalevingkosten voor burgers, bedrijven en professionals.
Het wetsvoorstel heeft geen aanvullende gevolgen voor de administratieve lasten en
inhoudelijke nalevingskosten voor burgers, bedrijven en professionals. Het wetsvoorstel
voorziet in een verlenging van de bestaande regelgeving.
3. Ontvangen commentaren en adviezen
3.1 UWV
PM
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3.2 Autoriteit Persoonsgegevens
De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) heeft op grond van bepaalde in artikel 36, vierde
lid, van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) een advies uitgebracht
over het wetsvoorstel.
PM
3.3 Adviescollege toetsing regeldruk
Het Adviescollege toetsing regeldruk (ATR) heeft het wetsvoorstel beoordeeld op de
gevolgen voor de regeldruk.
PM
3.4 Internetconsultatie
Het wetsvoorstel heeft gedurende vier weken opengestaan voor internetconsultatie.
PM

ARTIKELSGEWIJS
Artikel I
Onderdelen A en B, onderdeel 1
Met deze wijziging wordt geregeld dat de toegang tot de IOW wordt verlengd met vier
jaar en dat deze open blijft tot 1 januari 2024. Ook personen die werkloos worden of
recht krijgen op de loongerelateerde uitkering van de WGA-uitkering tussen 1 januari
2020 en 1 januari 2024 en overigens aan de andere gestelde voorwaarden, zoals de
leeftijdsgrens, voldoen krijgen recht op IOW-uitkering.
Onderdelen A en B, onderdeel 2
Met de wijziging van de artikelen 3, eerste lid, onderdeel b en 3a, eerste lid, onderdeel
b, wordt de leeftijdsgrens verhoogd naar 60 jaar en 4 maanden. Deze zal daarna niet
meestijgen met de AOW-leeftijd. De verhoging is hiermee tot 1 januari 2024 vastgesteld
op 60 jaar en 4 maanden.
Onderdeel C
De verlenging van de toegang tot de IOW met vier jaar wordt doorvertaald naar de
bepaling die regelt dat de wet met ingang van 1 januari 2030 vervalt. De vervaldatum
van de wet wordt daarmee vier jaar opgeschoven naar 1 januari 2034.
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Artikel II
De inwerkingtreding van deze wet wordt geregeld door middel van een
inwerkingtredingsbesluit. Het is de bedoeling dat de wet met ingang van 1 januari 2020
in werking zal treden.

De Minister van Sociale Zaken
en Werkgelegenheid,

W. Koolmees
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