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Over SV Land

• SV Land is met haar specialistische kennis en ervaring op 
het gebied van sociale zekerheidswetgeving en verzuim 
uniek in Nederland. SV Land ondersteunt bedrijven, 
gemeenten en overheid in de vorm van advisering, het 
verzorgen van opleidingen, het uitvoeren van 
besparingsprojecten, handhaving en het op tijdelijke basis 
inzetten van specialisten.

• SV Land staat voor een rechtvaardige en rechtmatige 
vaststelling van sociale zekerheidsgelden en voorzieningen. 
Wij streven naar een langdurige samenwerking met klanten, 
medewerkers en samenwerkingspartners, waarbij innovatie 
en het ontwikkelen, toepassen en delen van kennis op het 
gebied van sociale zekerheid centraal staan.
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Doel Onderzoek Voorliggende 
Voorzieningen

→ Reduceren van het cliëntenbestand

→ Beoordeling PW dossier op voorliggend recht

→ Besparing BUIG- en Participatiebudget

→ Beheersbaarheid uitvoeringskosten

→ Klant recht geven op juiste voorziening of verzekering

→ Kennisoverdracht aan de gemeente  

→ Bevordering ketensamenwerking: UWV, SVB en andere 
uitvoeringsorganisaties
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Waar wordt op onderzocht?

AIO (Aanvullende Inkomensvoorziening Ouderen) IOW (Wet Inkomensvoorziening Oudere Werklozen) WAZO (Wet arbeid en zorg)

ANW (Algemene Nabestaandenwet) IOAZ (Gemeentelijke uitvoering) WIA (Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen)

AOV (Arbeidsongeschiktheidsverzekering particulier) Kind gebonden Budget WSF (Wet studiefinanciering)

AOV (Antilliaanse pensioenvoorziening) Loondoorbetaling bij ziekte
WTOS (Wet tegemoetkoming onderwijsbijdrage en 
schoolkosten)

AOW (Algemene Ouderdomswet) PGB (Persoonsgebonden budget) WW (Werkloosheidswet)

AWBZ (Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten)
TOG (Tegemoetkoming Ouders van thuiswonende 
gehandicapte kinderen)

ZEZ (Zelfstandig en Zwanger regeling)

Basissubsidie (Inkomensvoorziening Beeldend 
Kunstenaars)

TW (Toeslagenwet) Zorgtoeslag

Heffingskortingen
Wajong (Wet Arbeidsongeschiktheidsvoorziening 
Jonggehandicapten)

ZVW (Zorgverzekeringswet)

Huurtoeslag WAO (Wet op de Arbeidsongeschiktheidsverzekering) ZW (Ziektewet)

IOAW (Gemeentelijke uitvoering)
WAZ (Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering 
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Meest voorkomend 
voorliggend recht
De voorliggende voorzieningen die het 
meest van toepassing zijn:

1. Toeslagenwet

2. WIA (incl. dagloonherziening) 

3. Ziektewet

4. Algemene Nabestaandenwet (ANW) 

5. Werkloosheidswet

6. Wajong

7. WAO

8. LHK/ Loonheffingskorting
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Selectie dossiers

Het onderzoek vindt plaats op geselecteerde dossiers, hieruit 
worden de hoogste scores behaald:

→ Samenloop PW/IOAW/IOAZ met UWV-uitkering

→ Ontheven van de arbeidsverplichting

→ Opgenomen in een inrichting of kliniek

→ Een uitkering ontvangen naar de norm zak- en kleedgeld

→ Cliënten die weduwe/weduwnaar zijn

→ Overige door de gemeente aan te dragen klanten 

Na het screenen van de selectie nemen wij het restbestand 
onder de loep.
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Resultaten

• Bewezen resultaat 
tussen de 3 en 6% van 
de geselecteerde 
dossiers

• Transparant in 
uitvoering

• Transparant in 
periodieke rapportage

Gemeente Aantal 

dossiers

Kosten Totale 

besparing

Scorings

percentage

A 944 € 122.000 1.292.105 5,2%

B 7200 € 774.250 € 8.014.275 3,6%

C 2394 € 258.000 € 3.361.781 3,41%

D 703 € 168.600 € 1.810.104 7,11%
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Resultaten gemeente E 

Wet Aantal Totale 

besparing

waarvan direct 

verrekend

Kosten

Toeslagenwet 30 € 200.584,91 € 121.868,29 € 62.000,00

WIA 15 € 656.205,30 € 271.062, 74 € 46.000,00

ANW 6 € 220.448,95 € 47.505,99 € 24.000,00

Wajong 1 € 52.716,00 € 11.861,05 € 4.000,00

WAO 2 € 33.666,00 € 9.905,90 € 8.000,00

Totaal 52 € 1.153.621,16 € 462.203,97 € 144.000,00
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Aantal onderzochte dossiers: 1617

Aantal toekenningen: 54 (3,3%)



Zijn er nog vragen?

Bedankt




