
 

 

 

 
Eerste nieuwsbrief 
 
Dit is de eerste nieuwsbrief van het SV College. Je 
ontvangt deze nieuwsbrief als je een cursus bij het 
SV college hebt gevolgd of als je hebt aangegeven 
interesse in een cursus te hebben. 

In deze nieuwsbrief zal aandacht besteed worden 
aan de cursussen van het SV College maar ook 
aan interessante weetjes en ontwikkelingen op het 
terrein van de sociale zekerheid. Deze nieuwsbrief 
kent geen vaste frequentie. Verschijning is 
afhankelijk van de ontwikkelingen. 

Mocht je geen prijsstellen op deze nieuwsbrief 
geef dit dan even door via een bericht naar 
hetsvcollege@gmail.com.  

Cursussen SV College 
Vanuit verschillende cursisten is aangegeven dat 
de voorkeur nadrukkelijk uit gaat naar fysieke 
cursusbijeenkomsten op de cursuslocatie van het 
SV College (inclusief de befaamde lunch).  

Helaas is dit op dit moment niet mogelijk.  

Daarom zijn er op dit moment nog geen 
cursusdagen gepland voor 2021. Zodra de situatie 
veranderd zullen de cursusdata gepland worden. 
Er is al wel een overzicht van de onderwerpen die 
in de cursussen aan bod zullen komen.  

1. Samenloopsituaties loondoorbetaling-no 
risk-wia e.d  Deze cursus is in het kader 
van de update SV 2020 ontwikkeld en 
online aangeboden. De cursus zal op het 
moment dat dit mogelijk is ook fysiek 
georganiseerd worden. 

2. Wet Verbetering Poortwachter na invoering 
wetswijziging en introductie BAR. Deze 
cursus wordt in het kader van de Update 
SV 2021 gepland. 

De online cursus DE WIA BEOORDELING 
(zelfstudie) is op ieder moment te starten.             
Klik hier voor informatie en 20% korting 

Actualiteit (1) 
 

Wijziging Poortwachter 

Het wetsvoorstel waarbij de verzekeringsarts van 
UWV geen rol meer heeft bij de toets van het re-
integratieverslag en de belastbaarheid zoals deze 
door de bedrijfsarts is vastgesteld leidend zal zijn 
is controversieel verklaard gelet op het 
demissionair zijn van het kabinet. Dit betekent dat 
het wetsontwerp pas aan de orde kan komen 
onder het nieuwe kabinet. Wat dit voor 
consequenties heeft is op dit moment nog niet te 
zeggen. Of de wijziging doorgaat en wanneer 
(beoogde ingangsdatum 1 september 2021) is 
onbekend.   

2e spoor re-integratie 

Er loopt op dit moment bij ZonMW in het kader van 
een onderzoek een Internetconsultatie concept-
programmavoorstel ‘Verbetering re-integratie 2e 
spoor. Klik voor meer informatie  
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2 jaar SV college 
 

Het SV College bestaat inmiddels 2 jaar. Het 
eerste jaar verliep voorspoedig en heb ik diverse 
cursusdagen kunnen organiseren met goede 
belangstelling en positieve reacties. Helaas is het 
afgelopen jaar anders geweest en heb ik geen 
fysieke cursusdagen kunnen organiseren.  

Er was wel veel belangstelling voor de cursus 
Update SV 2020 – die in het teken van de 
Samenloop stond. Gelukkig konden twee 
interactieve cursusdagen online gehouden 
worden. Een aantal cursisten heeft aangegeven 
graag te willen wachten op de fysieke 
beeinkomsten. Daarom blijft deze cursus op het 
programma staan. 

Het afgelopen jaar bood wel de mogelijkheid om 
ook een eerste cursus online in de vorm van 
zelfstudie aan te bieden. Hiervoor heb ik 
samenwerking gezocht met het SOOFOS 
leerplatform. De cursus de WIA Beoordeling staat 
daar inmiddels online en is ook al door diverse 
cursisten gevolgd. 

Actualiteit (2) 
Aanpassing Schattingsbesluit Pwet/LKS 

Sinds de komst van de Participatiewet is een 
wijziging van het Schattingsbesluit aangekondigd 
voor deze doelgroep.  

Vaak staat al bij voorbaat vast dat personen uit 
deze doelgroep niet in staat te achten zijn om in 
arbeid ten minste het minimumloon te verdien. Dit 
zou betekenen dat uitval uit een doelgroepbaan 
met LKS tot vaak direct tot een volledige WIA 
uitkering kan leiden. Dit is niet de bedoeling van de 
wetgever. Daarom wordt een aanpassing van het 
Schattingbesluit op dit punt voorbereid. De 
verwachting is dat dit eerst in 2023 van kracht 
wordt.  

Handige links 
Op de website van het SV College tref je enkele 
handige links aan naar informatie over 
onderwerpen die te maken hebben met de sociale 
zekerheid in Nederland. Klik hier voor de link 

 

 

 

Vragen? 
 
Weetjes zijn gratis 
Verdieping & /uitzoekwerk : tarief 
Geen gedetailleerde gevalsbehandeling 
Stuur een mail naar info@dearbeidsdeskundige.nl  

 
Quizvragen 
 
In welke situaties wordt de wia lgu uitkering niet volledig 
doorlopen? (meerdere antwoorden juist) 

o Als werknemer hersteld is 
o Bij overlijden van de werknemer 
o Bij het bereiken van de aow leeftijd 
o Bij toekenning iva 

 
Wat stelt de UWV arbeidsdeskundige niet vast 

o de maatman en het maatmanloon 
o de beperkingen  
o wat de restverdiencapaciteit is in gangbare 

arbeid 
o of het werk wat gedaan wordt passend is 

 
Wat is niet nodig voor een adequaat re-integratie traject 

o een persoonsprofiel 
o een zoekprofiel 
o sollicitatie activiteiten 
o een nieuw dienstverband 

 
Wanneer is geen loonsanctie aan de orde? 

o Samenloop met wajong uitkering 
o Samenloop met Pwet/lks 
o Samenloop met WAO 
o Samenloop met 104 weken ziek uit ww 

 
Wat is geen loongerelateerde uitkering 

o IVA 
o LGU 
o VVU 
o LAU 
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