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Crisistypen

•

(dreigende) stagnatie in het verstrekken van uitkeringen

Bevoegd gezag

•
•
•

uitvoeringsorganisaties
minister van SZW
burgemeester of voorzitter veiligheidsregio (openbare
orde)

Soorten
maatregelen

•

alternatieve wijze van verstrekking door
uitvoeringsorganisaties
tijdelijke maatregelen op basis van niet-actuele of
ad hoc data door uitvoeringsorganisaties
maatregelen door minister van SZW jegens
uitvoeringsorganisaties
handhaving openbare orde

•
•
•

•

•

•

•

Uitvoeringsorganisaties
Uitvoeringsorganisaties voor sociale
verzekeringen zijn het Uitvoeringsinstituut
Werknemersverzekeringen (UWV) en de
Sociale Verzekeringsbank (SVB).
Het college van burgemeester en
wethouders (gemeentelijke sociale dienst)
is uitvoerder voor sociale voorzieningen.
Respons
Op dit terrein bestaan geen specifieke
voorzieningen voor het optreden ten tijde
van een crisis, dat wil zeggen bij een
stagnatie in het verstrekken van
uitkeringen als gevolg van uitval van ICT
of vanwege andere oorzaken waardoor
uitvoeringsorganisaties niet meer of niet
meer op reguliere wijze functioneren
(bijvoorbeeld bij rampen, grootschalige
evacuaties).
Het gevolg daarvan is dat bij een
bedreiging van de continuïteit van de
verstrekking van uitkeringen ad hoc
alternatieven voor verstrekking moeten
worden toegepast en dat zo nodig tijdelijke
maatregelen moeten worden getroffen op
basis van niet-actuele of ad hoc data.
Voorbeeld daarvan is het in afwijking van
de regels en zonder controle vooraf
verstrekken van geld door de SVB aan
houders van een persoonsgebonden
budget, zoals gebeurde begin 2015. Dit

gebeurde om de continuïteit van de zorg
te waarborgen.

•

•

Relatie minister SZW –
uitvoeringsorganisaties
De minister van SZW kan aanwijzingen (=
bevelen) geven aan
uitvoeringsorganisaties acht weken na
constatering van ernstige tekortkomingen
in de rechtmatige uitvoering van de wet.
Omdat de minister niet beschikt over een
wettelijke voorziening om bij crises
onmiddellijk op te treden (en los van een
koppeling aan de rechtmatige uitvoering
van de wet door uitvoeringsorganisaties),
zal hij zo nodig ad hoc maatregelen
moeten treffen.
Bij afwijking van bestaande wetgeving en
van bestaande hiërarchische
verhoudingen zal zijn optreden zijn
gebaseerd op ongeschreven noodrecht.
Rol algemene keten

•

Bij een langdurige stagnatie in het
verstrekken van uitkeringen kunnen
gemeenten geconfronteerd worden met
praktische gevolgen voor huishoudens en
ook met onrust; zie Bestuurlijke
Netwerkkaart rampenbestrijding algemeen
& handhaving openbare orde.
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functionele keten sociale zekerheid

minister van
SZW

algemene keten

minister van
JenV
cdK

uitvoeringsorganisatie:
UWV, SVB,
gemeentelijke sociale
dienst
burgemeester of
voorzitter
veiligheidsregio
uitkeringsgerechtigde

Informatie en afstemming
Bijstand
Maatregelen jegens bevolking/bedrijven (ook
op grond van ongeschreven noodrecht)
Bestuurlijk toezicht, tevens onderlinge
informatie
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Instituut Fysieke Veiligheid
Het Instituut Fysieke Veiligheid (IFV) draagt bij aan een veilige samenleving door
het versterken van de veiligheidsregio’s en hun partners bij het professionaliseren
van hun taken. Wij ontwikkelen en delen relevante kennis, wij hebben expertise
voor het verwerven en beheren van gemeenschappelijk materieel en wij adviseren
de betrokken besturen.
Ons motto hierbij is: signaleren en verbinden.
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