Regeling aanwijzing als werkgever en uitzondering
verzekeringsplicht werknemersverzekeringen
SZW
9 december 1998/nr. SV/WV/98/39401
Directie Sociale Verzekeringen
De Staatssecretaris van Sociale Zaken
en Werkgelegenheid, handelende in
overeenstemming met de Staatssecretaris van Financiën;
Gelet op de artikelen 3, tweede lid, en
5, tweede lid, onderdeel b, van het
koninklijk besluit van 24 december
1986, houdende vaststelling van een
algemene maatregel van bestuur als
bedoeld in artikel 5 van de Wet op de
arbeidsongeschiktheidsverzekering,
artikel 5 van de Ziektewet en artikel 5
van de Werkloosheidswet (Stb. 655);

gen na de dag van inwerkingtreding
van het voorstel van wet, bedoeld in
het eerste lid, treedt deze regeling, in
afwijking van het eerste lid, in werking
met ingang van de tweede dag na de
dagtekening van de Staatscourant
waarin zij wordt geplaatst, en werkt zij
terug tot en met de dag van inwerkingtreding van dat voorstel van wet.

genoemd koninklijk besluit zijn aangebracht – te worden aangepast. Deze
regeling strekt daartoe.
De Staatssecretaris van Sociale Zaken
en Werkgelegenheid,
J.F. Hoogervorst.

Deze regeling zal met de toelichting in
de Staatscourant worden geplaatst.
’s-Gravenhage, 9 december 1998.
De Staatssecretaris van Sociale Zaken
en Werkgelegenheid,
J.F. Hoogervorst.

Besluit:
Toelichting
Artikel I
Aan artikel 4 van de regeling van de
Staatssecretaris van Sociale Zaken en
Werkgelegenheid van 23 december
1986, nr. SZ/SVW/86/10693, houdende
de aanwijzing als werkgever en uitzondering verzekeringsplicht werknemersverzekeringen (Stcrt. 251) wordt een
lid toegevoegd, luidende:
3. Voor de toepassing van de artikelen
3 en 5 van het besluit van 24 december
1986 (Stb. 655) wordt, voorzover het
de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering betreft, niet als dienstbetrekking beschouwd de arbeidsverhouding van de persoon die werkzaam is
om vakbekwaamheid te verwerven,
onder wie mede wordt begrepen de
persoon, die als leerling van een instelling van onderwijs praktisch werkzaam
is, alsmede de persoon die aan een
bedrijfsschool opleiding ontvangt.
Artikel II
1. Indien het bij koninklijke boodschap
van 7 oktober 1998 ingediende voorstel van wet tot nadere wijziging van
een aantal socialezekerheidswetten en
enige andere wetten, houdende technische alsmede enige andere wijzigingen (Veegwet SZW 1998; Kamerstukken 26 239), nadat het tot wet is
verheven, in werking treedt, treedt
deze regeling op hetzelfde tijdstip in
werking.
2. Indien de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin
deze regeling wordt geplaatst, is gele-

Tot de datum van inwerkingtreding
van de Veegwet SZW 1998 werd ingevolge artikel 4, eerste lid, onderdeel g,
van de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering (WAO) mede als
dienstbetrekking beschouwd de
arbeidsverhouding van: degene, die als
leerling van een instelling van onderwijs praktisch werkzaam was, alsmede
degene, die aan een bedrijfsschool
opleiding ontving. Kort gezegd ging
het in dat onderdeel om stagiairs. Met
ingang van de datum van inwerkingtreding van de Veegwet SZW 1998 is
artikel 4, eerste lid, onderdeel g, van
de WAO komen te vervallen. Ingaande
die datum zijn stagiairs onder de werking van de Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten
gebracht. Om te voorkomen dat in
bepaalde gevallen door de werking
van artikel 3 of artikel 5 van het
koninklijk besluit van 24 december
1986, houdende vaststelling van een
algemene maatregel van bestuur als
bedoeld in artikel 5 van de WAO, artikel 5 van de Ziektewet en artikel 5 van
de Werkloosheidswet (Aanwijzing van
gevallen waarin een arbeidsverhouding als dienstbetrekking wordt
beschouwd) (Stb. 1986, 655) alsnog
verzekeringsplicht voor de WAO ontstaat, dient artikel 4 van de ministeriële regeling van 23 december 1986, nr.
SZ/SVW/86/10693 (Stcrt. 251) – waarin
beperkingen op de werking van
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