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19257 Verlening van toeslagen tot het relevante sociaal 
minimum aan uitkeringsgerechtigden op grond van de 
Werkloosheidswet, de Ziektewet, de Algemene 
Arbeidsongeschiktheidswet, de Wet op de 
arbeidsongeschiktheidsverzekering en de Wet 
arbeidsongeschiktheidsvoorziening militairen, die één 
of meer personen tot hun financiële last hebben 
(Toeslagenwet) 

OORSPRONKELIJKE TEKST VAN HET VOORSTEL VAN WET ZOALS 
VOORGELEGD AAN DE RAAD VAN STATE EN VOORZOVER NADIEN 
GEWIJZIGD 

1. In het intitulé is na «Arbeidson-
geschiktheidswet» een komma 
ingevoegd, waarna «en» is vervallen. 
Voorts is na «arbeidsongeschiktheids-
verzekering» ingevoegd: en de Wet 
arbeidsongeschiktheidsvoorziening 
militairen. 

2. In de beweegreden is na «Arbeids-
ongeschiktheidswet» een komma 
ingevoegd, waarna «en» is vervallen. 
Voorts is na «arbeidsongeschiktheids-
verzekering» ingevoegd: en de Wet 
arbeidsongeschiktheidsvoorziening 
militairen. 

3a. Artikel 1, eerste lid, onderdeel f, 
is onder verlettering van de onderdelen 
d en e tot e en f, verletterd tot onderdeel d 

b. In het tot d verletterde onderdeel 
f is «een uitkering krachtens» vervan-
gen door: een tot uitbetaling komende 
uitkering krachtens. Voorts is na 
«(Stb. 1977, 492)» ingevoegd:, 
alsmede een uitkering krachtens de 
Wet arbeidsongeschiktheidsvoorzie-
ning militairen (Stb. 1972, 313). 

c. In onderdeel g is «artikel 27» 
vervangen door: artikel 29. 

4. Artikel 1, derde lid, is vervangen 
door: 

3. In deze wet en de daarop 
berustende bepalingen worden mede 
als gehuwd of als echtgenoot aange-
merkt, niet gehuwde personen van 
verschillend of gelijk geslacht die 

duurzaam een gezamenlijke huishou-
ding voeren, en van wie de situatie 
ook overigens niet feitelijk verschilt 
van die van gehuwden of echtgenoten. 

5. Artikel 2, tweede lid, onderdeel 
b, is vervangen door: 

b. een kind heeft jonger dan 18 
jaar, dat niet als eigen kind, aangehuwd 
kind of pleegkind tot het huishouden 
van een ander behoort en voor wie hij 
op grond van de Algemene Kinderbij-
slagwet (Stb. 1980, 1) kinderbijslag 
ontvangt dan wel zal ontvangen, en 

6. In artikel 3, eerste lid, is «de 
arbeidsongeschiktheid als bedoeld» 
vervangen door: de ongeschiktheid 
tot werken, bedoeld. 

7. In artikel 4 is «geheel of» verval-
len. Voorts is «op grond van verwijt-
bare gedragingen van betrokkene» 
vervangen door: op grond van enig 
handelen of nalaten van betrokkene 
dat hem redelijkerwijs kan worden 
verweten. 

8. Artikel 5, tweede lid, is vervangen 
door: 

2. Bij algemene maatregel van 
bestuur worden nadere en zonodige 
afwijkende regels gesteld met betrek-
king tot het inkomen, bedoeld in het 
eerste lid. Daarbij kunnen tevens 
nadere regels worden gesteld met 
betrekking tot de vaststelling van het 

inkomen, bedoeld in het eerste lid, 
alsmede de periode waarop die 
vaststelling betrekking heeft. 

9. Artikel 6 is vervangen door: 

Artikel 6 
I 

1. In afwijking van artikel 5 wordt 
- behoudens voor de vaststelling van 
het inkomen bedoeld in artikel 2 -
gedurende een periode van ten 
hoogste twee jaren, 30% van het 
inkomen uit arbeid niet als inkomen 
aangemerkt. 

2. Het niet in aanmerking te nemen 
inkomen, bedoeld in het eerste lid, 
bedraagt ten hoogste 15% van het 
minimumloon. 

10. Artikel 7, vierde lid, is vervangen 
door: 

4. Voor de toepassing van het 
derde lid wordt de in het dagloon of 
de grondslag begrepen vakantie-uitke-
ring niet in aanmerking genomen. 

11a. In artikel 9, tweede lid, is 
«vakantie-toeslag» vervangen door: 
vakantiebijslag. 

b. Het derde lid is vervangen door: 
3. Het bepaalde bij of krachtens de 

artikelen 11, 12, 13, 14, vierde lid, 16, 
18, 19, 20, 21,22, 23, 25, 26 en 27 
vindt overeenkomstige toepassing ten 
aanzien van de vakantie-uitkering. 
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12. In artikel 10 is voor «De bedrijfs-
vereniging» geplaatst: 1 . , waarna 
drie leden zijn toegevoegd, luidende: 

2. Van de vaststelling, bedoeld in 
het eerste lid, stelt de bedrijfsvereni-
ging de belanghebbende onverwijld 
schriftelijk in kennis. 

3. Een aanvraag wordt ingediend 
middels een door de bedrijfsvereni-
ging beschikbaar gesteld aanvraagfor-
mulier. 

4. Het recht op toeslag kan niet 
worden vastgesteld over perioden 
gelegen voor één jaar voorafgaand 
aan de dag waarop de aanvraag om 
toeslag werd ingediend. De bedrijfs-
vereniging is bevoegd in bijzondere 
gevallen af te wijken van het bepaalde 
in de vorige volzin. 

3. De artikelen 11, 12 en 35 zijn 
vervallen, waarna de artikelen 13, 14, 
15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 
26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 36, 37, 
respectievelijk 38 zijn vernummerd tot 
14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 
25, 26, 27, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 36, 37, 
42, 43 respectievelijk 44. 

14. Na artikel 10 zijn drie nieuwe 
artikelen ingevoegd, luidende: 

Artikel 11 

1. Degene die aanspraak maakt op 
toeslag, zijn echtgenoot, alsmede de 
persoon aan wie, of de instelling aan 
welke ingevolge artikel 20 toeslag 
wordt uitbetaald, zijn verplicht aan de 
bedrijfsvereniging op haar verzoek of 
uit eigen beweging onverwijld alle 
feiten en omstandigheden mee te 
delen waarvan hem of haar redelijker-
wijs duidelijk moet zijn dat zij van 
;nvloed kunnen zijn op het recht op 
toeslag, de hoogte van de toeslag of 
het geldend maken van het recht op 
toeslag. 

2. Indien de in het eerste lid 
bedoelde persoon of instelling niet de 
in dat lid bedoelde verplichting is 
nagekomen, worden de feiten en 
omstandigheden die daarbij in het 
geding zijn, geacht aanwezig te zijn 
vanaf de eerste dag waarover aan-
spraak op toeslag werd gemaakt, 
tenzij de hierbedoelde persoon of 
instelling aannemelijk maakt dat die 
feiten en omstandigheden zich vanaf 
een later tijdstip voordeden. 

Artikel 12 

Degene die aanspraak maakt op 
toeslag, zijn echtgenoot, alsmede de 
persoon aan wie, of de instelling aan 
welke ingevolge artikel 20 toeslag 

wordt uitbetaald, zijn verplicht de 
voorschriften op te volgen, die de 
bedrijfsvereniging ten behoeve van 
een doelmatige controle stelt. 

Artikel 13 

1. Wanneer degene die aanspraak 
maakt op toeslag, zijn echtgenoot, 
alsmede de persoon aan wie of de 
instelling aan welke op grond van 
artikel 20 toeslag wordt uitbetaald, 
een verplichting, hem of haar op 
grond van de artikelen 11 en 12 
opgelegd, niet nakomt, is de bedrijfs-
vereniging bevoegd de toeslag 
tijdelijk of blijvend, geheel of gedeel-
telijk te weigeren. 

2. De Sociale Verzekeringsraad is 
bevoegd nadere regels te stellen over 
de wijze waarop de bedrijfsvereniging 
van de bevoegdheden, genoemd in 
het eerste lid, gebruik maakt. 

15a. In het tot artikel 14 vernummer-
de artikel 13 is het vierde lid vervangen 
door: 

4. De bedrijfsvereniging schort de 
betaling van toeslag op of schorst de 
betaling, indien zij van oordeel is of 
vermoedt, dat: 

a. het recht op toeslag niet of niet 
meer bestaat; 

b. recht op een lagere toeslag 
bestaat, of 

c. degene die aanspraak maakt op 
toeslag, zijn echtgenoot dan wel de 
persoon aan wie of de instelling aan 
welke ingevolge artikel 20 toeslag 
wordt uitbetaald, een verplichting als 
bedoeld in de artikelen 11 en 12 niet is 
nagekomen. 

15b. Na het vierde lid is een nieuw 
vijfde lid toegevoegd, luidende: 

5. De bedrijfsvereniging stelt 
degene die aanspraak maakt op 
toeslag onverwijld schriftelijk in 
kennis van de beslissing, bedoeld in 
het vierde lid. 

16. Artikel 17 (16 oud) is vervangen 
door: 

Artikel 17 

1. De bedrijfsvereniging betaalt de 
vakantie-uitkering voor zover niet 
reeds eerder betaald, jaarlijks in de 
maand mei over de aan die maand 
voorafgaande twaalf maanden. 

2. De bedrijfsvereniging betaalt de 
vakantie-uitkering, voor zoveel 
mogelijk, samen met de vakantie-uit-
kering over de loondervingsuitkering 
in één bedrag. 

3. Indien niet langer recht op 
loondervingsuitkering bestaat, wordt 
de nog niet betaalde vakantie-uitke-
ring, voor zoveel mogelijk samen met 
de vakantie-uitkering over de loonder-
vingsuitkering, in één bedrag betaald. 

17a. Artikel 18 (17 oud), eerste lid, 
is vervangen door: 

1. De bedrijfsvereniging is bevoegd 
hetgeen op grond van deze wet 
onverschuldigd is betaald geheel of 
gedeeltelijk terug te vorderen, of in 
mindering te brengen op een later te 
betalen toeslag of loondervingsuitke-
ring: 

a. indien zij door het niet nakomen 
door degene die ten onrechte aan-
spraak maakt op toeslag, zijn echtge-
noot, dan wel de persoon aan wie of 
de instelling aan welke op grond van 
artikel 20 toeslag wordt betaald, van 
een verplichting als bedoeld in artikel 
11, eerste lid, onverschuldigd heeft 
betaald; 

b. gedurende vijf jaren na de dag 
van betaalbaarstelling, indien zij door 
toedoen van degene, die ten onrechte 
aanspraak op toeslag heeft gemaakt, 
onverschuldigd heeft betaald; en 

c. gedurende twee jaren na de dag 
van betaalbaarstelling in de overige 
gevallen, waarin het degene, die ten 
onrechte aanspraak op toeslag heeft 
gemaakt, redelijkerwijs duidelijk kon 
zijn dat de bedrijfsvereniging onver-
schuldigd betaald. 

b. In het derde lid is de laatste 
volzin vervallen. 

18. In artikel 22 (21 oud) is «artikel 
19» vervangen door artikel 20 en 
«artikel 20» door artikel 21. 

19. In artikel 19 (18 oud), eerste lid, 
is voor «noodzakelijke» ingevoegd: 
algemeen. 

20. In artikel 24 (23 oud) is voor «In 
de middelen» geplaatst: 1 . , waarna 
twee nieuwe leden zijn toegevoegd, 
luidende: 

2. Onze Minister en Onze Minister 
van Financiën stellen regels over de 
wijze waarop de afdracht van gelden 
door het Rijk aan het Toeslagenfonds 
plaatsvindt. 

3. De begroting en de jaarrekening 
van het Toeslagenfonds behoeven de 
goedkeuring van Onze Minister. 

21. In artikel 25 (24 oud) is voor 
«De op grond» geplaatst: 1., waarna 
twee nieuwe leden zijn toegevoegd, 
luidende: 
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2. Het Toeslagenfonds stelt aan de 
bedrijfsverenigingen gelden ter 
beschikking voor de financiering van 
de in het eerste lid bedoelde lasten. 

3. De Sociale Verzekeringsraad kan 
regelen stellen ter uitvoering van het 
bepaalde in het tweede lid. 

22. Na artikel 27 (26 oud) is een 
nieuw artikel 28 ingevoegd, luidende: 

Artikel 28 

De bedrijfsvereniging is bevoegd 
controlevoorschriften vastte stellen. 
Deze voorschriften behoeven de 
goedkeuring van de Sociale Verzeke-
ringsraad en mogen niet verder gaan 
dan strikt noodzakelijk is voor een 
juiste uitvoering van deze wet. 

23. In artikel 30 (28 oud) is «secre-
taris van het fonds» vervangen door: 
«secretaris van het bestuur van het 
fonds». 

24. Na artikel 34 (32 oud) is een 
nieuw artikel 35 ingevoegd, luidende: 

Artikel 35 

Het Toeslagenfonds is bevoegd te 
doen nagaan of: 

a. besluiten van de bedrijfsvereni-
ging met betrekking tot de vaststelling 
van het recht op uitkering, die ten 
laste komt van het Toeslagenfonds, in 
overeenstemming zijn met de bij of 
krachtens deze wet vastgelegde 
bepalingen; 

b. bedragen, welke de bedrijfsver-
enigingen aan het Toeslagenfonds in 
rekening brengen wegens voor dit 
fonds gedane uitgaven, op de juiste 
wijze zijn vastgesteld. 

25a. In het eerste lid van artikel 36 
(33 oud) is «toeslag» vervangen door: 
een uitkering op grond van deze wet. 

b. In het tweede lid is «artikel 34» 
vervangen door: artikel 37. 

26. In het eerste lid van artikel 37 
(34 oud) is «artikel 33» vervangen 
door: artikel 36, waarna twee nieuwe 
leden zijn ingevoegd, luidende: 

3. Tegen uitspraken van de Centrale 
Raad van Beroep kan ieder der 
partijen beroep in cassatie instellen 
ter zake van schending of verkeerde 
toepassing van het bepaalde bij of 
krachtens artikel 1, tweede en derde 
lid. 

4. Op dit beroep zijn de voorschrif-
ten betreffende het beroep in cassatie 
tegen uitspraken van de gerechtshoven 

inzake beroepen in belastingzaken 
van overeenkomstige toepassing, 
waarbij de Centrale Raad van Beroep 
de plaats inneemt van een gerechtshof. 

27. Onder vernummering van 
Hoofdstuk VI in Hoofdstuk VII is een 
nieuw Hoofdstuk VI ingevoegd, 
luidende: 

HOOFDSTUK VI. STRAFBEPALINGEN 

Artikel 38 

Overtreding van bepalingen van 
een krachtens deze wet uitgevaardigde 
algemene maatregel van bestuur, 
voor zover uitdrukkelijk als strafbaar 
feit in de zin van dit artikel aangeduid, 
wordt gestraft met hechtenis van ten 
hoogste een maand of geldboete van 
de tweede categorie. 

Artikel 39 

Hij die op grond van deze wet 
of de daarop berustende bepalingen 
gehouden is inlichtingen of 
gegevens te verstrekken, een aangifte 

Transponeringstabel. 

Hieronder is de nummering opgenomen van het wetsvoorstel Toeslagenwet na 
advisering door de Raad van State en andere adviesorganen (Kolom I) en de 
corresponderende artikelen van het wetsvoorstel zoals dat bij bireven van 21 juni 1985 
en 12 september 1985 is aangeboden ten behoeve van advisering door de Raad van State 
(Kolom II) . 

of mededeling te doen, of een 
verklaring af te leggen en daarbij 
opzettelijk een valse opgave doet, of 
opzettelijk in strijd met bedoelde 
gehoudenheid iets verzwijgt, wordt 
gestraft met gevangenisstraf van ten 
hoogste twee jaren of geldboete van 
de vierde categorie. 

Artikel 40 

Hij die op andere wijze dan door het 
valselijk opmaken of vervalsen van 
een geschrift, dat bestemd is om tot 
bewijs van enig feit te dienen, opzet-
telijk een opgave in strijd met de 
waarheid doet, zulks met het oogmerk 
aldus een uitkering of een hogere 
uitkering ingevolge deze wet te 
verkrijgen, wordt gestraft met gevan-
genisstraf van ten hoogste twee jaren 
of geldboete van de vierde categorie. 

Artikel 41 

Het in artikel 38 omschreven 
strafbare feit is een overtreding. De in 
de artikelen 39 en 40 omschreven 
strafbare feiten zijn misdrijven. 

I II 

Artikel: Artikel: 
1, eerste l id, onderdeel a 

b 
c 
d 
e 
f 

9 

1, eerste l id, onderdeel a 
b 
c 

d 
e 
f 
9 

1, tweede lid 1, tweede lid 
1, derde lid 

1, derde lid 
1, vierde lid 1, vierde lid 
2, eerste l id, 2 , eerste l id, 

tweede l id, onderdeel a 
b 

c 

tweede l id, onderdeel a 

b 
c 

3 3 
4 

4 
5, eerste lid 5, eerste lid 
5, tweede lid 

5, tweede lid 
6, eerste lid -

— 6, eerste lid 
6, tweede lid 6, tweede lid 

- 6, derde lid 
7, eerste lid 7, eerste lid 
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I II 

Artikel: Artikel: 

7 , tweede lid 
7 , derde lid 
7 , vierde lid 

8 
9, eerste lid 
9, tweede lid 
9 derde lid 

10, eerste lid 
10, tweede lid 
10, derde lid 
10 vierde lid 
11 eerste lid 

1 1 , tweede lid 
12 

13, eerste lid 
13, tweede lid 
14, eerste lid 
14, tweede lid 
14, derde lid 
14, vierde lid 

14, vijfde lid 
15 

16 
17, eerste lid 

17, tweede lid 
17, derde lid 
18, eerste lid 

18, tweede lid 
18, derde lid 

19 

2 0 
21 

22 

2 3 
2 4 , eerste lid 

tweede lid 
derde lid 

2 5 , eerste lid 
tweede lid 
derde lid 

2 6 
27 

28 
29 
30 
31 
32 

3 3 
34 

35 
36 

3 7 , eerste lid 
3 7 , tweede lid 
3 7 , derde lid 
3 7 , vierde lid 

38 
39 
40 
41 
42 

4 3 
44 

7, tweede lid 
7, derde lid 

7, vierde lid 
8 
9, eerste lid 
9, tweede lid 

9, derde lid 
10 

11, eerste l id 
12 

11, tweed e lid 
13, eerste l id 

13, tweed e lid 
13, derde l id 

13 , vierde l i d 

14 

15 

16, eerste l id 

16, tweed e lid 

17, eerste l id 

17 , tweed e lid 

17 , derde lid 
18 

19 

2 0 
21 

22 

23 

24 

25 
26 

27 
28 
29 
30 
31 
32 

33 
34, eerste lid 
34, tweede lid 

35 

36 
37 
38 
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