Wijziging Regeling inzake financiële
tegemoetkomingen en eigen bijdragen Wvg
SZW
17 juli 1998/nr. BZ/UK/98/14333
Directie Bijstandszaken

Toelichting

Met deze regeling wordt de in artikel
1, onderdeel c, van de Regeling inzake
financiële tegemoetkomingen en
eigen bijdragen Wvg opgenomen
definitie van ’norminkomen’ aangepast aan de nieuwe bijstandsnormen
voor personen van 65 jaar en ouder,
die met ingang van 1 april 1998 in artikel 30 van de Algemene bijstandswet
zijn ingevoegd.
Besluit:
Van de gelegenheid is gebruik
gemaakt om in deze definitie enige
Artikel I
redactionele verbeteringen aan te
Artikel 1, onderdeel c, van de Regeling brengen. De in de oude definitie van
inzake financiële tegemoetkomingen
’norminkomen’ voorkomende zinsnede
en eigen bijdragen Wvg wordt vervan- ’verhoogd met de in een kalenderjaar
gen door:
verschuldigde premie van een met de
c. norminkomen: de bijstandsnorm,
verplichte ziekenfondsverzekering
genoemd in hoofdstuk IV, afdeling 1,
overeenkomende ziektekostenverzekeparagraaf 2, van de Algemene bijring, nadat deze premie is verminderd
standswet, omgerekend tot een
met een bedrag gelijk aan de nominale
bedrag per kalenderjaar nadat deze
premie die in een kalenderjaar verbijstandsnorm:
schuldigd zou zijn bij verplichte zieken10. voor een belanghebbende van 21
fondsverzekering’ bleek in de praktijk
jaar of ouder doch jonger dan 65 jaar
tot verschillende interpretaties aanleidie een alleenstaande of een alleending te geven. Thans is duidelijker dan
staande ouder is, en die niet in een
voorheen vastgelegd dat deze verhoinrichting verblijft, eerst is verhoogd
ging alleen aan de orde is in de situatie
met de toeslag, genoemd in artikel 33, dat de belanghebbende niet ingevolge
tweede lid, van die wet, en;
de Ziekenfondswet verplicht is verze20. voor een belanghebbende die niet kerd.
ingevolge de Ziekenfondswet verplicht
Ook is in de definitie van ’norminkois verzekerd, eerst is verhoogd met de men’, het begrip ’verschuldigde’ verin een kalenderjaar door de belangvangen door ’door de belanghebbende
hebbende verschuldigde premie van
verschuldigde’. Hiermee wordt tot uiteen met de verplichte ziekenfondsver- drukking gebracht dat de ziektekoszekering overeenkomende ziektekostenpremie door de belanghebbende
tenverzekering, nadat deze premie is
zelf verschuldigd moet zijn, en dat bij
verminderd met een bedrag gelijk aan de vaststelling van het norminkomen
de nominale premie die in een kalenverzekeringspremie die – bijvoorbeeld
derjaar verschuldigd zou zijn bij ver– ten laste van een werkgever komt,
plichte ziekenfondsverzekering.
niet bij de bepaling van dat inkomen
moet worden betrokken.
Artikel II
Deze regeling treedt in werking met
De Minister van Sociale Zaken en
ingang van de tweede dag na de dag- Werkgelegenheid,
tekening van de Staatscourant waarin A.P.W. Melkert.
zij wordt geplaatst.
De Minister van Sociale Zaken en
Werkgelegenheid,
Handelende na overleg met de
Staatssecretaris van Volkshuisvesting,
Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer;
Gelet op de artikelen 5, vierde lid, en
6, derde lid, van de Wet voorzieningen
gehandicapten;

Deze regeling zal met de toelichting in
de Staatscourant worden geplaatst.
’s-Gravenhage, 17 juli 1998.
De Minister voornoemd,
A.P.W. Melkert.
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