Wijziging ministeriële regelingen i.v.m. intrekking Algemene Arbeidsongeschiktheidswet
en inwerkingtreding Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen en Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten
SZW
14 april 1998/nr. SV/WV/98/1087
Directie Sociale Verzekeringen

Artikel III
De regeling van 18 december 1986,
houdende regels met betrekking tot
samenloop toeslagen op grond van
artikel 16 van de Toeslagenwet (Stcrt.
248) wordt als volgt gewijzigd:
A
Artikel 1 wordt vervangen door:
Artikel 1
In deze regeling wordt verstaan onder
loondervingsuitkering: een uitkering
als bedoeld in artikel 1, eerste lid,
onderdeel f, van de Toeslagenwet.
B
Artikel 3, tweede volzin, wordt vervangen door:
Bij gebreke van een uitkering op grond
van laatstgenoemde wet wordt de toeslag verleend op de uitkering op grond
van de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering, de Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen,
de Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten dan wel de Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening
militairen.

De Staatssecretaris van Sociale Zaken
en Werkgelegenheid
Gelet op de artikelen 7, onderdelen c
en d, 7a, onderdeel b, 10, eerste lid, 40,
derde lid, 44, vijfde lid, 50, vijfde lid,
59e en 99 van de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering, artikel 58,
zesde lid, van de Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen,
artikel 50, zesde lid, van de Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten, de artikelen 7, onderdeel c, en 8, onderdeel b, van de
Ziektewet, artikel 94 van de
Organisatiewet sociale verzekeringen
1997, artikel 16 van de Toeslagenwet,
de artikelen 10, vierde lid, en 19, vijfde
lid, van de Algemene Ouderdomswet,
artikel 48, tweede lid, van de
Algemene nabestaandenwet, artikel 9,
tiende lid, van de Coördinatiewet
Sociale Verzekering, artikel 1, onderdeel d, van de Wet melding collectief
ontslag, en de artikelen 6, derde en
vierde lid, en 32 van het Buitengewoon
Besluit Arbeidsverhoudingen 1945;
Artikel IV
De regeling van de Staatssecretaris van
Besluit:
Sociale Zaken en Werkgelegenheid,
van 20 juni 1985, nr SV/85/1335, Dir.
Artikel I
Gen. Soc. Zekerh., Dir. Soc. Verz.,
De beschikking van de Staatssecretaris Hoofdafd. VV, inzake betaalvan Sociale Zaken van 16 september
baarstelling uitkeringen op grond van
1976,
de sociale verzekeringswetten door
nr. 54344, houdende regelen tijdstip
andere organen dan de Sociale
uitbetaling vakantie-uitkeringen (Stcrt. Verzekeringsbank en het Landelijk
191) wordt als volgt gewijzigd:
instituut sociale verzekeringen (Stcrt.
A
123) wordt als volgt gewijzigd:
In artikel 1 vervalt ’artikel 53 van de
A
Algemene Arbeidsongeschiktheidswet Artikel 1, tweede lid, wordt vervangen
en ’.
door:
B
2. Organen als bedoeld in artikel 50,
In artikel 2 vervalt ’dan wel artikel 53
vijfde lid, van de Wet op de arbeidsonvan de Algemene
geschiktheidsverzekering, die belast
Arbeidsongeschiktheidswet ’.
wensen te worden met de betaalbaarstelling van door het Landelijk instituut
Artikel II
sociale verzekeringen toegekende dan
In artikel 1, lid 1, onderdeel b, van het wel toe te kennen uitkeringen op
Besluit melding sociale verzekeringen
grond van de Wet op de
vervalt ’, de Algemene Arbeidsongearbeidsongeschiktheidsverzekering,
schiktheidswet’.
kunnen daartoe toestemming vragen
aan het Landelijk instituut sociale verzekeringen.
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B
Artikel 6, derde lid, vervalt.
Artikel V
In Bijlage H De ontslag- en adviesprocedure bij arbeidsongeschiktheid,
onder punt 6, van het Delegatiebesluit
1993, wordt ’WAO/AAW’ vervangen
door: WAO.
Artikel VI
Het Inkomensbesluit AOW 1996 wordt
als volgt gewijzigd:
A
Artikel 1, onderdeel b, wordt vervangen door:
b. een loondervingsuitkering: een uitkering krachtens de verplichte verzekering
op grond van de Werkloosheidswet, de
Ziektewet, de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering alsmede een
uitkering op grond van de Wet
arbeidsongeschiktheidverzekering
zelfstandigen, de Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening
jonggehandicapten
en de Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening militairen.
B
Artikel 7, tweede lid, onderdeel c,
wordt vervangen door:
c. het bedrag waarmee de arbeidsongeschiktheidsuitkering is verhoogd met
toepassing van artikel 22 van de Wet
op de arbeidsongeschiktheidsverzekering, artikel 10 van de Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering
zelfstandigen, artikel 9 van de Wet
arbeidsongeschiktheidsvoorziening
jonggehandicapten of een combinatie
van deze artikelen;.
Artikel VII
Artikel 1 van de regeling van de
Staatssecretaris van Sociale Zaken en
Werkgelegenheid van 22 februari
1994, nr. SZ/SV/A/94/0833, houdende
afwijkende regels bij samenloop met
inkomsten uit een politiek ambt (Stcrt.
38) wordt vervangen door:
Artikel 1
Ten aanzien van de persoon, die recht
heeft op een arbeidsongeschiktheidsuitkering en inkomsten
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geniet wegens het verrichten van
werkzaamheden als lid van de Eerste
Kamer der Staten-Generaal, van een
vertegenwoordigend orgaan van een
publiekrechtelijk lichaam dat bij rechtstreekse verkiezingen wordt samengesteld of van een algemeen bestuur van
een waterschap, vinden artikel 44,
tweede lid, van de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering, artikel 58, tweede lid, van de Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering
zelfstandigen en artikel 50, tweede lid,
van de Wet
arbeidsongeschiktheidsvoorziening
jonggehandicapten geen toepassing.

respectievelijk uitkering wegens ziekte,
ongeacht door wie de werkzaamheden
met betrekking tot dat wachtgeld of
die uitkering worden verricht.
7. Onder wachtgeld wordt verstaan:
wachtgeld op grond van het Rijkswachtgeldbesluit 1959 of een soortgelijke uitkering van een overheidswerknemer op grond van ontslag of
werkloosheid alsmede een wachtgeld
of daarmee gelijkgestelde uitkering op
grond van de Algemene militaire pensioenwet, met uitzondering van een
uitkering in verband met functioneel
leeftijdsontslag of vrijwillig vervroegd
uittreden.
8. Onder uitkering wegens ziekte
Artikel VIII
wordt verstaan: bezoldiging of uitkeDe artikelen 2, tweede lid en 3 van de ring wegens ziekte na beëindiging van
regeling van de Minister van Sociale
het dienstverband als bedoeld in artiZaken en Volksgezondheid van 20
kel 42 van het Algemeen
maart 1968, nr. 50645, houdende uitRijksambtenarenreglement, zoals dat
breiding van de kring verzekerden
luidde op 31 december 1997, of een
Ziektewet (Stcrt. 61) vervallen.
overeenkomstige bepaling van een
soortgelijke regeling.
Artikel IX
9. Het zesde tot en met negende lid
De regeling van de Staatssecretaris van vervallen op het tijdstip van aanvang
Sociale Zaken en Werkgelegenheid van van fase 3 van de Wet overheidsperso16 december 1997, nr. SV/WV/97/5281, neel onder de werknemersverzekerinhoudende het aanwijzen van regelingen, bedoeld in artikel 54 van die wet.
gen als bedoeld in artikel 7, onderdeel
d, alsmede van gevallen als bedoeld in Artikel XI
artikel 7a, onderdeel b, van de Wet op De regeling van de Staatssecretaris van
de arbeidsongeschiktheidsverzekering Sociale Zaken en Werkgelegenheid van
(Stcrt. 1997, 249) wordt als volgt gewij- 8 april 1982, nr. 52783, houdende vastzigd:
stelling van nadere regelen op grond
A
van artikel 40, derde lid, WAO, in verIn artikel 6 wordt ’1 tot en met 4’ verband met arbeidsongeschikte WSW-ers
vangen door: 2 tot en met 5.
(Stcrt. 80) wordt als volgt gewijzigd:
B
A
Artikel 7 wordt vervangen door:
Artikel 1 komt te luiden:
Artikel 7
Artikel 1
1. Met ingang van het tijdstip van aan- Voor de toepassing van deze regeling
vang van fase 3 van de Wet overheids- wordt verstaan onder:
personeel onder de werknemersverze- a. WAO: Wet op de arbeidsongeschiktkeringen, bedoeld in artikel 49 van die heidsverzekering;
wet, vervallen de artikelen 4 en 5,
b. Wsw: Wet sociale werkvoorziening.
onder vernummering van de artikelen B
6 tot en met 8 tot 4 tot en met 6.
Artikel 3 wordt als volgt gewijzigd:
2. In het tot artikel 4 vernummerde
1. Het eerste lid wordt vervangen door:
artikel 6 wordt ’de artikelen 2 tot en
1. Voor degene, die zijn werkzaamhemet 5’ vervangen door: de artikelen 2
den in het kader van de Wsw wegens
en 3.
arbeidsongeschiktheid heeft moeten
verminderen of beëindigen, en op wie
Artikel X
gedurende deze werkzaamheden het
Aan artikel 6 van de Nadere regels
bepaalde bij of krachtens artikel 44
maximumdagloon en franchises WW
van de WAO van toepassing was, vindt,
worden vier nieuwe leden toegevoegd, wanneer de arbeidsongeschiktheid op
luidende:
de dag na beëindiging van het zieken6. Onder uitkering op grond van de
geld op grond van artikel 29, vijfde lid,
WW respectievelijk uitkering op grond van de Ziektewet dan wel na afloop
van de Ziektewet, bedoeld in het vier- van het in artikel 629, eerste lid, van
de lid, wordt mede verstaan wachtgeld Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek
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bedoelde tijdvak van 52 weken is toegenomen dan wel 80% of meer bedraagt, op die dag hernieuwde vaststelling van een dagloon plaats
overeenkomstig het tweede lid, mits
deze vaststelling leidt tot een hoger
dagloon dan het dagloon dat voor de
berekening van de laatstelijk ontvangen loondervingsuitkering of vervolguitkering in aanmerking werd genomen. Deze hernieuwde vaststelling
vindt niet plaats, indien de betrokkene
binnen 26 weken na de aanvang van
de Wsw-werkzaamheden deze wegens
arbeidsongeschiktheid heeft moeten
verminderen of beëindigen, terwijl de
gezondheidstoestand ten tijde van die
aanvang het intreden van deze
arbeidsongeschiktheid binnen 26
weken kennelijk moest doen verwachten.
2.In het tweede en derde lid wordt
’WSW’ telkens vervangen door: Wsw.
Artikel XII
De regeling van de Staatssecretaris van
Sociale Zaken en Werkgelegenheid van
23 december 1986, houdende regels
inzake herziening vaststelling ziekenfondspremie (Stcrt. 250,
nr. SZ/SV/WV/SVW/86/3698) wordt
ingetrokken.
Artikel XIII
Deze regeling treedt in werking met
ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin
zij wordt geplaatst en werkt terug tot
en met 1 januari 1998.
Deze regeling zal met de toelichting in
de Staatscourant worden geplaatst.
’s-Gravenhage, 14 april 1998.
De Staatssecretaris voornoemd,
F.H.G. de Grave.
Toelichting
Algemeen
Als gevolg van de invoering per 1 januari 1998 van de Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen en de
Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten en het intrekken van de Algemene
Arbeidsongeschikheidswet is het wenselijk enkele correcties van zuiver technische aard in genoemde ministeriële
regelingen aan te brengen. De
onderhavige wijzigingsregeling voorziet hierin. Van de gelegenheid is
voorts gebruik gemaakt om een tech-
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nische onvolkomenheid in de regeling
van de Staatssecretaris van Sociale
Zaken en Werkgelegenheid van 16
december 1997, nr. SV/WV/97/5281,
houdende het aanwijzen van regelingen als bedoeld in artikel 7, onderdeel
d, alsmede van gevallen als bedoeld in
artikel 7a, onderdeel b, van de Wet op
de arbeidsongeschiktheidsverzekering
(Stcrt. 249), weg te nemen.

le regeling van 16 december 1997 vervalt op het tijdstip van aanvang van
fase 3 van de Wet overheidspersoneel
onder de werknemersverzekeringen,
bedoeld in artikel 54 van die wet, kan
ook de wijziging van artikel 6 van de
Nadere regels maximumdagloon en
franchises WW per dat tijdstip vervallen.

Artikel XI
Op 1 januari 1998 is de Wet sociale
werkvoorziening in werking getreden,
Artikel X
waarbij de Wet Sociale
Een toelichting op de wijziging van de Werkvoorziening is ingetrokken.
Nadere regels maximumdagloon en
Hierop wordt de terminologie in de
franchises WW is op zijn plaats. Tot het onderhavige regeling aangepast.
moment dat de bestaande ziektegeval- Vanaf genoemde datum geldt de
len en de wachtgelders als gevolg van loondoorbetalingsverplichting bij ziekde Wet overheidspersoneel onder de
te van artikel 629, eerste lid, van Boek
werknemersverzekeringen onder de
7 van het Burgerlijk Wetboek ook voor
werkingssfeer van de Ziektewet
Wsw-ers en is op hen artikel 29 van de
respectievelijk de Werkloosheidswet
Ziektewet onverkort van toepassing.
(WW) worden gebracht is hun verzeke- Artikel 3, eerste lid, van de regeling
ring voor de Wet op de arbeidsongevan de Staatssecretaris van Sociale
schiktheidsverzekering (WAO) gereZaken en Werkgelegenheid van 8 april
geld door middel van de regeling van
1982, nr. 52783, houdende vaststelling
de Staatssecretaris van Sociale Zaken
van nadere regelen op grond van artien Werkgelegenheid van 16 december kel 40, derde lid, WAO, in verband met
1997, nr. SV/WV/97/5281, houdende
arbeidsongeschikte WSW-ers (Stcrt. 80)
het aanwijzen van regelingen als
is daaraan aangepast.
bedoeld in artikel 7, onderdeel d, alsmede van gevallen als bedoeld in arti- Artikel XII
kel 7a, onderdeel b, van de WAO
Deze ministeriële regeling inzake her(Stcrt. 249). De wachtgelders en dege- ziening vaststelling ziekenfondspremie
nen die bezoldiging of uitkering
wordt ingetrokken aangezien deze
wegens ziekte ontvangen worden, op regeling voorzag in een premieherziegrond van die regeling, voor de
ning over de jaren 1985 en 1986 en is
toepassing van de WAO aangemerkt
derhalve uitgewerkt.
als werknemer. Als werkgever wordt
beschouwd de instantie die het wacht- De Staatssecretaris van Sociale Zaken
geld, de bezoldiging of de uitkering
en Werkgelegenheid,
betaalt. Er is evenwel geen sprake van F.H.G. de Grave.
een dienstbetrekking op grond van
artikel 3a van de Coördinatiewet
Sociale Verzekering (CSV). Teneinde
heffing van premie op grond van de
WAO over de bezoldiging of uitkering
in geval van ziekte respectievelijk het
wachtgeld van de aldus verzekerden
mogelijk te maken, zullen die bezoldiging, uitkering en wachtgeld door
middel van aanpassing van het
Loonbesluit overheidswerknemers als
loon in de zin van artikel 4 van de CSV
worden aangemerkt. Onderhavige wijziging van artikel 6 van de Nadere
regels maximumdagloon en franchises
WW regelt de toepassing van de
deeltijdfactor bij de heffing van de
WAO-premie over het wachtgeld en de
bezoldiging of uitkering wegens ziekte. Aangezien voornoemde ministeriëArtikelsgewijs

Uit: Staatscourant 1998, nr. 73 / pag. 10

3

