Wijziging Inkomensbesluit a.o.w. 1996 in verband
met de Wet financiering loopbaanonderbreking
SZW
«Algemene Ouderdomswet»
26 juni 1998/nr.SV/AVF/98/2798
Directie Sociale Verzekeringen
De Staatssecretaris van Sociale Zaken
en Werkgelegenheid,
Gelet op artikel 10, vierde lid van de
Algemene Ouderdomswet;
Besluit:
Artikel I Inkomensbesluit AOW 1996
Het Inkomensbesluit AOW 1996 wordt
als volgt gewijzigd:
A
Na artikel 5 wordt een nieuw artikel 5a
ingevoegd, luidende:
Artikel 5a
Onder opbrengst van arbeid wordt
tevens verstaan een financiële tegemoetkoming op grond van de Wet
financiering loopbaanonderbreking.
B
In artikel 7, eerste lid, onderdeel f,
wordt ’nabestaande’ vervangen door:
echtgenoot.
Artikel II Slotbepaling
Indien het bij koninklijke boodschap
van 1 september 1997 ingediende
voorstel van wet tot vaststelling van
Bepalingen inzake de financiering van
de loopbaanonderbreking, (Wet financiering loopbaanonderbreking; 24 477)
tot wet wordt verheven en in werking
treedt, treedt deze regeling op hetzelfde tijdstip in werking.
Deze regeling zal met de toelichting in
de Staatscourant worden geplaatst.
’s-Gravenhage, 26 juni 1998.
De Staatssecretaris voornoemd,
F.H.G. de Grave.
Toelichting

lofganger, die tijdens deze loopbaanonderbreking wordt vervangen door
een uitkeringsgerechtigde werkloze of
herintredende werknemer, een financiële tegemoetkoming zal worden verleend.
In de AOW wordt onderscheid
gemaakt tussen inkomen uit arbeid en
inkomen in verband met arbeid. Dit
onderscheid is van belang voor de artikelen 8 (het inkomen van de echtgenoot jonger dan 65 jaar) en 10 (toekenning van de toeslag) van de wet.
Voor de toepassing van die artikelen
wordt blijkens artikel 11 van de wet,
van het inkomen uit arbeid een bedrag
gelijk aan 15% van het bruto-minimumloon buiten aanmerking gelaten
alsmede voorzover het inkomen meer
bedraagt een derde gedeelte van het
inkomen. De vrijlating is niet van toepassing op inkomen in verband met
arbeid.
Deze regeling zorgt ervoor dat de
financiële tegemoetkoming op grond
van de Wet financiering loopbaanonderbreking als inkomen uit arbeid
wordt aangemerkt in de zin van de
Algemene Ouderdomswet (AOW),
waardoor op de financiële tegemoetkoming de vrijlating van toepassing is.
Gelet op de nauwe verbondenheid
van de financiële tegemoetkoming
met de arbeidsovereenkomst is besloten om de financiële tegemoetkoming
aan te merken als inkomen uit arbeid.
Gedurende de loopbaanonderbreking
blijft de arbeidsovereenkomst namelijk
in stand en de tegemoetkoming dient
ter ondersteuning van de afspraken
die een werknemer met zijn werkgever
heeft gemaakt. Naar verwachting zullen werkgevers daarnaast, al dan niet
op basis van een CAO-regeling, overgaan tot aanvullingen op de tegemoetkoming, die eveneens worden
aangemerkt als inkomen uit arbeid.
Van de gelegenheid is gebruik
gemaakt om artikel 7, eerste lid,
onderdeel f, te corrigeren.

Deze ministeriële regeling vloeit voort
uit de Wet financiering loopbaanonderbreking1. Daarin wordt ter ondersteuning van afspraken die een werkDe Staatssecretaris van Sociale Zaken
nemer met zijn werkgever maakt over en Werkgelegenheid,
langdurend voltijd of deeltijd verlof
F.H.G. de Grave.
om reden van zorg of educatie gere1 Kamerstukken II 1996/97, nr. 24 477.
geld onder welke voorwaarden de ver-
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