Beantwoording vragen uit Integraal Afwegingskader (IAK)
1. Wat is de aanleiding?
Het kabinet wil de Wet Inkomensvoorziening oudere werklozen (IOW) verlengen tot 1 januari 2024 en de
leeftijdsgrens vaststellen op 60 jaar en 4 maanden. De IOW biedt na afloop van een WW-uitkering of
loongerelateerde WGA-uitkering inkomensondersteuning op sociaal-minimumniveau tot de AOW leeftijd. De IOW
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 WGA-uitkering in aanmerking voor de IOW.

2. Wie zijn betrokken?
Het UWV is als uitvoerende instantie betrokken.

3. Wat is het probleem?
De IOW is voortgekomen uit de achtergestelde arbeidsmarktpositie voor oudere werklozen in 2009. Vanwege
dezelfde reden is de IOW in 2014 verlengd tot en met 2019. De Tweede Kamer heeft gevraagd om een solide
vangnet voor deze groep.

4. Wat is het doel?
Het kabinet 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.
Gelet op de betaalbaarheid van de maatregel en de sinds 2013 verhoogde AOW leeftijd, wordt de leeftijdsgrens
beperkt verhoogd en tot 1 januari 2024 en vastgesteld op 60 jaar en 4 maanden.

5. Wat rechtvaardigt overheidsinterventie?
Het voorkomen dat ouderen na hun WW-uitkering of loongerelateerde WGA-uitkering, tot aan de AOW-leeftijd
aangewezen zijn op een uitkering op grond van de Participatiewet met de daarbij behorende regels.

6. Wat is het beste instrument?
De bestaande wetgeving met vier jaren verlengen.

7. Wat zijn de gevolgen voor burgers, bedrijven, overheid en milieu?
De gevolgen zijn beperkt. 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.
Er zijn geen gevolgen voor het milieu.

