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20855 Aanpassing van een aantal sociale 
zekerheidswetten en van enige andere wet ten, 
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van die wet ten naar aanleiding van de voorstellen 
van de commissie tot vereenvoudiging van de 
loonbelasting en de inkomstenbelasting (Wet 
aanpassing uitkeringsregelingen overheveling 
opslagpremies) 

Nr. 27 VOORSTEL VAN WET ZOALS HET LUIDT NA DE DAARIN T / M 31 
JANUARI 1989 AANGEBRACHTE WIJZIGINGEN 

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van 
Oranje-Nassau, enz. enz. enz. 

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten: 
Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is om een 

aantal sociale zekerheidswetten en enige andere wetten aan te passen 
alsmede voor de toepassing van die wetten regels te stellen naar aanleiding 
van de voorstellen van de commissie tot vereenvoudiging van de loonbe-
lasting en de inkomstenbelasting; 

Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg 
der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij 
goedvinden en verstaan bij deze: 

Hoofdstuk I Algemene bepalingen 

Artikel 1 

In deze wet en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder: 
a. Onze Minister: Onze Ministervan Sociale Zaken en Werkgelegenheid; 
b. de AOW: de Algemene Ouderdomswet (Stb.1985, 181); 
c. de AWW: de Algemene Weduwen- en Wezenwet (Stb. 1965, 429); 
d. de AKW: de Algemene Kinderbijslagwet (Stb.1980, 1); 
e. de AAW: de Algemene Arbeidsongeschiktheidswet (Stb. 1987, 90); 
f. de AWBZ: de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (Stb. 1967, 

655); 
g. de CwSV: de Coördinatiewet Sociale Verzekering (Stb. 1987, 552); 
h. deZW: de Ziektewet (Stb. 1987, 88); 
i. de WAO: de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering (Stb. 1987 

89); 
j . de WW: de Werkloosheidswet (Stb. 1987, 93); 
k. deZfw: de Ziekenfondswet (Stb. 1986, 347); 
I. de IWS: de Invoeringswet stelselherziening sociale zekerheid 

(Stb.1987, 94); 
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m. de TW: de Toeslagenwet (Stb.1987, 91); 
n. de WWV: de Wet Werkloosheidsvoorziening (Stb.1964, 485); 
0. de ABW: de Algemene Bijstandswet (Stb.1973, 395); 
p. de Interimregeling AWW: de wet van 9 april 1959, Stb. 140, 

houdende een interimregeling inzake beperking van samenloop van 
pensioenen en uitkeringen ingevolge de Algemene Weduwen- en 
Wezenwet met renten en uitkeringen ingevolge de Ongevallenwetten, 
bijslagen op die renten en uitkeringen en toeslagen op renten krachtens 
de Invaliditeitswet. 

Artikel 2 

1. Voor de berekening van de overhevelingstoeslag, bedoeld in de Wet 
overhevelingstoeslag opslagpremies (Stb , ...) en in artikel 3 van deze 
wet, 

a. stelt de Sociale Verzekeringsbank, onder goedkeuring van Onze 
Minister, gehoord de Sociale Verzekeringsraad, een premiepercentage 
vast voor de verzekering ingevolge artikel 6 van de AKW; 

b. stellen Onze Minister en Onze Minister van Welzijn, Volksgezondheid 
en Cultuur, gehoord de Ziekenfondsraad, bij ministeriële regeling een 
premiepercentage vast voor de verzekering ingevolge artikel 5 van de 
AWBZ; 

c. stelt het bestuur van het Algemeen Arbeidsongeschiktheidsfonds, 
onder goedkeuring van Onze Minister, gehoord de Sociale Verzekerings-
raad, een premiepercentage vast voor de verzekering ingevolge artikel 4 
van de AAW. 

2. Bij de vaststelling van de in het eerste lid bedoelde premiepercentages 
wordt ervan uitgegaan dat de Wet financiering volksverzekeringen (Stb. 

), hoofdstuk II van deze wet, artikel I van de Wet vereenvoudiging 
tariefstructuur en aftrekposten in de loon- en inkomstenbelasting (Stb. 
........), de Wet overhevelingstoeslag opslagpremies en artikel 3 van deze 
wet, niet in werking zijn getreden. Bij de vaststelling van het in het eerste 
lid, onderdeel b, bedoelde premiepercentage kan, met inachtneming van 
de eerste volzin, een jaarlijks door Onze Minister van Welzijn, Volksge-
zondheid en Cultuur, in overeenstemming met Onze Minister, vast te 
stellen gedeelte buiten beschouwing worden gelaten. Het in de tweede 
volzin bedoelde gedeelte wordt gebaseerd op de verhoging van de 
premie op grond van de AWBZ die voortvloeit uit een vergroting van de 
verzekeringsaanspraken ingevolge laatstgenoemde wet, onder een 
gelijktijdige vermindering van overeenkomstige verzekeringsaanspraken 
ingevolge de Zfw. 

3. De in het eerste lid bedoelde premiepercentages worden per 
verzekering tegelijkertijd vastgesteld met de premiepercentages, bedoeld 
in artikel 11 van de Wet financiering volksverzekeringen. 

4. Indien Onze Minister zijn goedkeuring als bedoeld in het eerste lid, 
onderdeel a of c, onthoudt aan een vastgesteld premiepercentage of aan 
de periode waar voor dat premiepercentage is vastgesteld, stelt hij bij 
ministeriële regeling een premiepercentage of een periode vast. 

Artikel 3 

1. Voor de toepassing van artikel 9, derde lid, en artikel 29, zevende 
lid, van de AOW, artikel 19, derde lid, en artikel 37b, vierde lid, van de 
AWW, artikel 5b, derde lid, van de WWV en artikel 1, vierde lid, van de 
ABW wordt onder het bedrag in artikel 8, eerste lid, onderdeel a, van de 
Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag (Stb. 1968, 657) vermeer-
derd met het daarover ingevolge artikel 15 van de Wet minimumloon en 
minimumvakantiebijslag berekende bedrag verstaan, dat bedrag vermeer-
derd met een overhevelingstoeslag, berekend overeenkomstig het 
bepaalde in artikel 1 van de Wet overhevelingstoeslag opslagpremies. 
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2. De overhevelingstoeslag, genoemd in het eerste lid wordt berekend 
met inachtneming van: 

a. de door een werknemer verschuldigde premies ingevolge de ZW, de 
WAO en de WW en de door de werkgever verschuldigde premie ingevolge 
de Zfw, volgens op het moment van betaling geldende premiepercentages; 

b. het bij algemene maatregel van bestuur vastgesteld gemiddeld 
premiepercentage voor de premie ingevolge elk van de sociale verzeke-
ringswetten waarvan het premiepercentage per bedrijfstak verschilt; 

c. het in artikel 17, eerste lid, onderdeel b, van de Wet op de loonbe-
lasting 1964 (Stb. 1964, 521) genoemde bedrag. 

Hoofdstuk II Volksverzekeringen, de wet van 30 maart 1988, 
Stb. 115 en de Wet op het Praeventiefonds 

Afdeling 1 Algemene Ouderdomswet 

Paragraaf 1 Wijziging van de wet 

Artikel 4 

In de Algemene Ouderdomswet worden de volgende wijzigingen 
aangebracht: 

A 
Artikel 1, vijfde lid, wordt vervangen door: 
5. Bij ministeriële regeling kunnen nadere regels worden gesteld voor 

de toepassing van het vierde lid. 

B 
In artikel 2 wordt «binnen het Rijk» vervangen door: in Nederland. 

C 
In artikel 3, tweede en derde lid, wordt «binnen het Rijk» telkens 

vervangen door: in Nederland. Voorts wordt in deze leden «het Rijk» 
telkens vervangen door: Nederland. 

D 
In artikel 4 worden het eerste en tweede lid vervangen door: 
1. De in deze wet geregelde verzekering wordt uitgevoerd door de 

Sociale Verzekeringsbank. 
2. Bij ministeriële regeling kunnen met betrekking tot de door de 

Sociale Verzekeringsbank te voeren administratie en de registratie van de 
verzekerden nadere regels worden gesteld. 

E 
Artikel 6, eerste lid, wordt vervangen door: 
1. Verzekerd overeenkomstig de bepalingen van deze wet is degene, 

die nog niet de leeftijd van 65 jaar heeft bereikt, en 
a. ingezetene is; 
b. geen ingezetene is, doch ter zake van in Nederland in dienstbetrekking 

verrichte arbeid aan de loonbelasting is onderworpen. 

F 
Artikel 7 wordt vervangen door: 
Artikel 7. Recht op ouderdomspensioen overeenkomstig de bepalingen 

van deze wet heeft degene, die 
a. de leeftijd van 65 jaar heeft bereikt, en 
b. ingevolge deze wet verzekerd is geweest in het tijdvak, aanvangende 

met de dag waarop de leeftijd van 15 jaar is bereikt en eindigende met de 
dag voorafgaande aan de dag waarop de leeftijd van 65 jaar is bereikt. 
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G 
1. In artikel 9, derde lid, wordt de tweede volzin vervangen door: 
De in te houden loonbelasting en premie voor de volksverzekeringen, 

bedoeld in artikel 1 van de Wet financiering volksverzekeringen (Stb , 
...), worden berekend met toepassing van de groene tabellen voor een in 
tariefgroep 3 ingedeelde werknemer, jonger dan 65 jaar, over het in de 
vorige volzin bedoelde bedrag, vermeerderd met het werkgeversaandeel 
in de procentuele premie ingevolge de Ziekenfondswet (Stb. 1986, 347) 
en verminderd met het werknemersaandeel in de premie ingevolge de 
Ziektewet (Stb. 1987, 88), de Werkloosheidswet (Stb. 1987, 93) en de 
Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering (Stb. 1987, 89). 

2. Het zesde lid, onderdeel a, wordt vervangen door: 
a. de daarvan, met toepassing van de groene tabellen, in te houden 

loonbelasting en premie voor de volksverzekeringen voor een persoon van 
65 jaar of ouder naar tariefgroep 2, en 

3. Het zevende lid, onderdeel a, wordt vervangen door: 
a. de helft van de met toepassing van de groene tabellen in te houden 

loonbelasting en premie voor de in het zesde lid, onderdeel a, bedoelde 
volksverzekeringen naar tariefgroep 3 van tweemaal het bruto-ouderdoms 
pensioen, en. 

4. Het achtste lid, onderdeel a, wordt vervangen door: 
a. de daarvan, met toepassing van de groene tabellen, in te houden 

loonbelasting en premie voor de in het zesde lid, onderdeel a, bedoelde 
volksverzekeringen naar tariefgroep 4, en. 

H 
In artikel 10, vierde lid, wordt «Onze Minister stelt nadere regelen» 

vervangen door: Bij ministeriële regeling worden nadere regels gesteld. 

I 
1. In artikel 12, eerste lid, wordt «door Onze Minister telkens herzien 

indien en voor zover» vervangen door: bij ministeriële regeling telkens 
herzien voor zover. 

2. Het vierde lid wordt vervangen door: 
4. Een regeling als bedoeld m het eerste lid wordt in de Nederlandse 

Staatscourant bekend gemaakt. 

J 
1. In artikel 13, eerste lid, wordt onderdeel b vervangen door: 
b. voor elke jaarpremie ingevolge deze wet, welke de pensioengerech-

tigde na het bereiken van zijn 15-jarige leeftijd schuldig nalatig is geweest 
te betalen als bedoeld in artikel 18 van de Wet financiering volksverzeke-
ringen. 

2. In het tweede lid wordt in onderdeel b na «jaarpremie» ingevoegd: 
ingevolge deze wet. 

3. In het derde lid wordt «Onze Minister stelt, gehoord de Sociale 
Verzekeringsbank, regelen» vervangen door: Bij ministeriële regeling 
worden, gehoord de Sociale Verzekeringsbank, regels gesteld. 

K 
1. In artikel 17, derde lid, wordt «door Onze Minister» vervangen door: 

bij ministeriële regeling. 
2. In het vijfde lid wordt de eerste volzin vervangen door: Ter uitvoering 

van dit artikel kunnen bij ministeriële regeling nadere voorschriften 
worden gegeven. 

Voorts wordt in de tweede volzin «regelen» vervangen door: regels. 

L 
In artikel 19, vijfde lid, wordt «Onze Minister kan regelen vaststellen» 

vervangen door: Bij ministeriële regeling kunnen regels worden vastgesteld. 
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M 
In artikel 20, eerste lid, wordt in de tweede volzin «door Onze Minister» 

vervangen door: bij ministeriële regeling. 

N 
In artikel 22 wordt «regelen» vervangen door: regels. 

O 
In artikel 24, derde lid, wordt in onderdeel c «door Onze Minister» 

vervangen door: bij ministeriële regeling. 

P 
In artikel 27 wordt «het Ouderdomsfonds» vervangen door: het 

Ouderdomsfonds, bedoeld in artikel 28 van de Wet financiering volksver-
zekeringen. 

Q 
1. In artikel 29 worden het derde tot en met het zesde lid vervangen 

door: 
3. Onder de in het eerste lid, onderdeel a, bedoelde netto-vakantie-

uitkering wordt verstaan de in het negende lid, onderdeel a, bedoelde 
bruto-vakantie-uitkering na aftrek van de daarvan in te houden loonbelas-
ting en premie voor de in artikel 9, zesde lid, onderdeel a, bedoelde 
volksverzekeringen naar tariefgroep 3 met toepassing van de groene 
tabel voor bijzondere beloningen. 

4. Onder de in het eerste lid, onderdeel b, bedoelde netto-vakantie-
uitkering wordt verstaan de in het negende lid, onderdeel b, bedoelde 
bruto-vakantie-uitkering na aftrek van de daarvan in te houden loonbelas-
ting en premie voor de in artikel 9, zesde lid, onderdeel a, bedoelde 
volksverzekeringen naar tariefgroep 4 met toepassing van de groene 
tabel voor bijzondere beloningen. 

5. Onder de in het eerste lid, onderdeel c, bedoelde netto-vakantie-
uitkering wordt verstaan de in het negende lid, onderdeel c, bedoelde 
bruto-vakantie-uitkering na aftrek van de daarvan in te houden loonbelas-
ting en premie voor de in artikel 9, zesde lid, onderdeel a, bedoelde 
volksverzekeringen naar tariefgroep 2 met toepassing van de groene 
tabel voor bijzondere beloningen. 

6. Onder de in het eerste lid, onderdeel d, bedoelde netto-vakantie-
uitkering wordt verstaan de in het negende lid, onderdeel d, bedoelde 
bruto-vakantie-uitkering na aftrek van de daarvan in te houden loonbelas-
ting en premie voor de in artikel 9, zesde lid, onderdeel a, bedoelde 
volksverzekeringen naar tariefgroep 2 met toepassing van de groene 
tabel voor bijzondere beloningen. 

2. In het zevende lid wordt de tweede volzin vervangen door: 
De in te houden loonbelasting en premie ingevolge de volksverzekerin-

gen, bedoeld in artikel 1 van de Wet financiering volksverzekeringen, 
worden berekend met toepassing van de groene tabel voor bijzondere 
beloningen voor een in tariefgroep 3 ingedeelde werknemer, jonger dan 
65 jaar, over het in de vorige volzin bedoelde bedrag, vermeerderd met 
het werkgeversaandeel in de procentuele premie ingevolge de Zieken-
fondswet en verminderd met het werknemersaandeel in de premie 
ingevolge de Ziektewet, de Werkloosheidswet en de Wet op de ar-
beidsongeschiktheidsverzekering. 

R 
1. In artikel 30, eerste lid, wordt «door Onze Minister» vervangen door: 

bij ministeriële regeling. Voorts wordt «indien en voor zover» vervangen 
door: voor zover. 

2. Het vierde lid wordt vervangen door: 

Tweede Kamer, vergaderjaar 1988-1989, 20 855, nr. 27 5 



4. Een regeling als bedoeld in het eerste lid wordt in de Nederlandse 
Staatscourant bekendgemaakt. 

S 
In artikel 33 wordt de eerste volzin vervangen door: Bij ministeriële 

regeling kunnen met betrekking tot deze paragraaf nadere regels worden 
gesteld. 

T 
Het opschrift onder Hoofdstuk IV wordt vervangen door: De vrijwillige 

algemene ouderdomsverzekering. 

U 
De artikelen 34 tot en met 43 vervallen. 

V 
1. In artikel 45 wordt het eerste lid vervangen door: 
1. Verzekerden en gewezen verzekerden kunnen zich, onder de bij of 

krachtens algemene maatregel van bestuur te bepalen voorwaarden, 
vrijwillig verzekeren over tijdvakken, gelegen na het bereiken van de 
leeftijd van 15 jaar, doch vóór het bereiken van de leeftijd van 65 jaar, 
waarover zij niet verzekerd zijn of geweest zijn. Voor de toepassing van 
de vorige volzin worden met gewezen verzekerden gelijkgesteld degenen, 
die vóór 1 januari 1957 en na het bereiken van de leeftijd van 15 jaar in 
Nederland hebben gewoond, doch op genoemde datum niet meer in 
Nederland woonden. 

2. In het tweede lid wordt «tot premiebetaling,» telkens vervangen 
door: zich vrijwillig te verzekeren als. 

3. Het derde en het vierde lid vervallen. 

W 
Artikel 46 vervalt. 

X 
Artikel 47 wordt vervangen door: 
Artikel 47. Degene, die gemoedsbezwaren heeft tegen de in deze wet 

geregelde verzekering, alsmede de rechtspersoon waarbij natuurlijke 
personen zijn betrokken die zodanige gemoedsbezwaren hebben, kunnen 
van verplichtingen, welke hun bij of krachtens Hoofdstuk II van de Wet 
financiering volksverzekeringen zijn opgelegd, overeenkomstig het bij of 
krachtens paragraaf 8 van dat hoofdstuk bepaalde, worden vrijgesteld. 

Y 
1. Artikel 48, eerste lid, wordt vervangen door: 
1. Degene, van wie ingevolge artikel 20 van de Wet financiering 

volksverzekeringen belasting is geheven of in door Onze Minister en Onze 
Minister van Financiën bij ministeriële regeling aan te wijzen gevallen 
geacht wordt te zijn geheven, heeft recht op een uitkering, indien en 
zolang hij recht heeft op ouderdomspensioen krachtens deze wet en hij 
wegens gemoedsbezwaren geen aanspraak maakt op dit ouderdoms-
pensioen. 

2. Het derde lid, onderdeel a, wordt vervangen door: 
a. verminderd met de bedragen die niet zijn ingevorderd, dan wel die 

de verzekerde nalatig is gebleven te betalen;. 
3. In het vijfde lid wordt «door Onze Minister te stellen regelen» 

vervangen door: bij ministeriële regeling te stellen regels. 
4. In het zevende lid wordt na «kunnen» ingevoegd: bij ministeriële 

regeling. Voorts wordt «regelen» vervangen door: regels. 
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z 
In artikel 52, eerste lid, vervalt onderdeel b, waarna onderdeel c wordt 

verletterd tot onderdeel b. 

AA 
Artikel 54 wordt vervangen door: 
Artikel 54. Tegen hetgeen omtrent de toepassing van de artikelen 2 en 

3 reeds onherroepelijk is komen vast te staan, is beroep niet toegelaten. 

BB 
In artikel 55, eerste lid, wordt «binnen het Rijk» vervangen door: in 

Nederland. 

CC 
In artikel 56 wordt onderdeel b vervangen door: 
b. in Nederland woont. 

DD 
In artikel 57 wordt onderdeel b vervangen door: 
b. voor de toepassing van de artikelen 55 en 56 het wonen buiten 

Nederland wordt gelijkgesteld met het wonen in Nederland. 

EE 
In artikel 58 wordt «binnen het Rijk» vervangen door: in Nederland. 

FF 
In artikel 59 wordt onderdeel b vervangen door: 
b. in Nederland woont. 

GG 
In artikel 60 wordt onderdeel b vervangen door: 
b. voor de toepassing van de artikelen 58 en 59 het wonen buiten 

Nederland wordt gelijkgesteld met het wonen in Nederland. 

HH 
In artikel 66 wordt «door Onze Minister» vervangen door: bij ministeriële 

regeling. 

II 
Artikel 70 wordt vervangen door: 
Artikel 70. Hetgeen nog ter uitvoering van deze wet nodig is, wordt 

geregeld bij ministeriële regeling. 

JJ 
Artikel 72, derde lid, wordt vervangen door: 
Bij ministeriële regeling wordt bij elke herziening van het ouderdoms-

pensioen ingevolge deze wet het gedeelte van dit ouderdomspensioen, 
dat buiten beschouwing blijft, bekendgemaakt in de Nederlandse Staats-
courant. 

KK 
1. In artikel 73, eerste lid, wordt «Onze Minister is bevoegd, de 

Sociaal-Economische Raad gehoord, vrijstelling te verlenen» vervangen 
door: Bij ministeriële regeling kan, de Sociaal-Economische Raad 
gehoord, vrijstelling worden verleend. 

Tweede Kamer, vergaderjaar 1988-1989, 20 855, nr. 27 7 



2. In het tweede lid wordt «Onze Minister is voorts bevoegd vrijstelling 
te verlenen» vervangen door: Voorts kan bij ministeriële regeling vrijstelling 
worden verleend. 

LL 
Artikel 74 vervalt. 

MM 
In artikel 75, tweede lid, wordt «door Ons» vervangen door: bij koninklijk 

besluit. 

Paragraaf 2 Bijzondere bepalingen 

Artikel 5 

1. De bedragen, genoemd in de onderdelen 1Ü en 2° van artikel 72, 
eerste lid, van de AOW worden bij ministeriële regeling herzien met het 
percentage, waarmee het in artikel 8, eerste lid, onderdeel a, van de Wet 
minimumloon en minimumvakantiebijslag genoemde minimumloon, 
vermeerderd met de overhevelingstoeslag, bedoeld in artikel 3 van deze 
wet, per 1 januari 1990 afwijkt van bedoeld minimumloon op 31 december 
1989. De laatste alinea van artikel 72, eerste lid, van de AOW blijft hierbij 
buiten toepassing. 

2. De op grond van het eerste lid herziene bedragen treden in de plaats 
van de bedragen, genoemd in artikel 72, eerste lid, van de AOW. 

3. De in het eerste lid bedoelde regeling wordt in de Nederlandse 
Staatscourant bekendgemaakt. 

Artikel 6 

1. Indien ouderdomspensioen ingevolge de AOW of een verhoging 
daarvan betrekking heeft op tijdvakken gelegen vóór 1 januari 1990, doch 
op of na die datum tot uitbetaling komt, wordt voor de berekening en 
vaststelling van dat ouderdomspensioen of van die verhoging uitgegaan 
van de bedragen, genoemd in artikel 9, tiende en elfde lid, van de AOW, 
zoals deze bedragen per 1 januari 1990 zullen komen te luiden. 

2. Het eerste lid is van overeenkomstige toepassing ten aanzien van de 
vakantie-uitkering, waarop op grond van artikel 28 van de AOW recht 
bestaat, met dien verstande dat voor de berekening en vaststelling 
daarvan wordt uitgegaan van de bedragen, genoemd in artikel 29, 
negende lid, van die wet, zoals deze bedragen per 1 januari 1990 zullen 
komen te luiden. 

3. Het eerste en het tweede lid blijven buiten toepassing, indien de 
rechthebbende, ten aanzien van wie die leden worden toegepast, ten tijde 
van de in het eerste lid bedoelde uitbetaling niet premieplichtig is 
ingevolge de Wet financiering volksverzekeringen. 

4. Voor de toepassing van het eerste lid wordt, behoudens indien de 
betaling van het ouderdomspensioen plaatsvindt op grond van artikel 18, 
eerste en tweede lid, van de AOW, onder ouderdomspensioen mede 
verstaan de in artikel 8, eerste lid, van de AOW bedoelde toeslag. 

Artikel 7 

Artikel 52 van de AOW is met betrekking tot beslissingen op grond van 
deze paragraaf van overeenkomstige toepassing, met dien verstande dat 
in alle gevallen een schriftelijke kennisgeving van een beslissing op grond 
van dit artikel slechts hoeft plaats te vinden, indien de belanghebbende 
zulks verzoekt. 
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Afdeling 2 De wet van 30 maart 1988, Stb. 115 

Artikel 8 

In artikel V, tweede lid, van de wet van 30 maart 1988, Stb. 115, wordt 
«de artikelen 8, 9, 10 en 12» vervangen door: de artikelen 8, 9, 10, 12, 
29 en 72. 

Afdeling 3 Algemene Weduwen- en Wezenwet 

Paragraaf 7 Wijziging van de wet 

Artikel 9 

In de Algemene Weduwen- en Wezenwet worden de volgende wijzigin-
gen aangebracht: 

A 
Aan artikel 1 wordt, onder vervanging van de punt aan het eind van 

onderdeel b door een punt-komma, een nieuw onderdeel c toegevoegd, 
luidende: 

c. volksverzekeringen: de volksverzekeringen, bedoeld in artikel 1 van 
de Wet financiering volksverzekeringen (Stb. , ). 

B 
In artikel 2 wordt «binnen het Rijk» vervangen door: in Nederland. 

C 
In artikel 3 wordt in het tweede en derde lid «binnen het Rijk» telkens 

vervangen door: in Nederland. Voorts wordt in deze leden «het Rijk» 
telkens vervangen door: Nederland. 

D 
In artikel 4, tweede volzin, wordt «Onze Minister stelt regelen» vervangen 

door: Bij ministeriële regeling worden regels gesteld. 

E 
In artikel 5 worden het eerste en tweede lid vervangen door: 
1. De in deze wet geregelde verzekering wordt uitgevoerd door de 

Sociale Verzekeringsbank. 
2. Bij ministeriële regeling kunnen met betrekking tot de door de 

Sociale Verzekeringsbank te voeren administratie en de registratie van de 
verzekerden nadere regels worden gesteld. 

F 
1. Artikel 7, eerste lid, wordt vervangen door: 
1. Verzekerd overeenkomstig de bepalingen van deze wet is degene, 

die 
a. ingezetene is; 
b. geen ingezetene is, doch ter zake van in Nederland in dienstbetrekking 

verrichte arbeid aan de loonbelasting is onderworpen. 
2. In het derde lid wordt «Hoofdstuk IV» vervangen door: de Wet 

financiering volksverzekeringen. 

G 
In artikel 14, vierde lid, wordt «Onze Minister kan» vervangen door: Bij 

ministeriële regeling kunnen. Voorts wordt «regelen stellen» vervangen 
door: regels worden gesteld. 
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H 
Artikel 17, vierde lid, wordt vervangen door: 
4. Bij ministeriële regeling kunnen met betrekking tot de vorige leden 

regels worden gesteld. 

I 
In artikel 18, tweede lid, wordt «Onze Minister kan» vervangen door: Bij 

ministeriële regeling kunnen. Voorts wordt «regelen stellen» vervangen 
door: regels worden gesteld. 

J 
De artikelen 19 tot en rnet 21 worden vervangen door: 
Artikel 1 9 . 1 . Het in artikel 8 bedoelde weduwenpensioen en de in 

artikel 13 bedoelde tijdelijke weduwenuitkering worden afgeleid van het 
netto-minimumloon per maand. 

2. Het in artikel 16 bedoelde wezenpensioen wordt afgeleid van het 
bruto-weduwenpensioen, bedoeld in het elfde lid, onderdeel a. 

3. Onder het in het eerste lid bedoelde netto-minimumloon wordt 
verstaan het in artikel 8, eerste lid, onderdeel a, van de Wet minimumloon 
en minimumvakantiebijslag (Stb.1968, 657) bedoelde bedrag, na aftrek 
van de daarvan in te houden premies ingevolge de sociale verzekerings-
wetten, behoudens de nominale premie ingevolge de Ziekenfondswet, en 
loonbelasting. De in te houden loonbelasting en premie voor de volksver-
zekeringen worden berekend met toepassing van de groene tabellen voor 
een in tariefgroep 3 ingedeelde werknemer, jonger dan 65 jaar, over het 
in de vorige volzin bedoelde bedrag, vermeerderd met het werkgevers-
aandeel in de procentuele premie ingevolge de Ziekenfondwet (Stb. 
1986, 347) en verminderd met het werknemersaandeel in de premie 
ingevolge de Ziektewet (Stb. 1 987, 88), de Werkloosheidswet (Stb. 
1 987, 93) en de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering (Stb. 
1987, 89). 

4. Indien ingevolge een van de sociale verzekeringswetten een premie 
wordt ingehouden waarvan het percentage per bedrijfstak verschilt, 
wordt voor de toepassing van het derde lid bij algemene maatregel van 
bestuur een gemiddeld percentage vastgesteld. 

5. Het bruto-bedrag van het in artikel 8 bedoelde weduwenpensioen 
wordt zodanig vastgesteld, dat: 

a. het netto-weduwenpensioen per maand, behoudens het bepaalde in 
onderdeel b, gelijk is aan 70% van het netto-minimumloon per maand; 

b. het netto-weduwenpensioen per maand van een weduwe, die recht 
heeft op pensioen op grond van artikel 8, eerste lid, onderdeel a, en het in 
die bepaling bedoelde kind jonger is dan 18 jaar, gelijk is aan het netto-
minimumloon per maand. 

6. Het bruto-bedrag van de in artikel 13 bedoelde tijdelijke weduwen-
uitkering wordt zodanig vastgesteld, dat de netto-tijdelijke weduwenuit-
kering per maand gelijk is aan 70% van het netto-minimumloon per 
maand. 

7. Het bruto-bedrag van het in artikel 16 bedoelde wezenpensioen is 
gelijk aan: 

a. voor een kind dat jonger is dan 10 jaar, 32% van het in het elfde lid, 
onderdeel a, genoemde bruto-weduwenpensioen; 

b. voor een kind, dat 10 jaar of ouder doch jonger dan 1 6 jaar is, 48% 
van het in het elfde lid, onderdeel a, genoemde bruto-weduwenpensioen; 

c. voor een kind als bedoeld in artikel 17, tweede en derde lid, 64% van 
het in het elfde lid, onderdeel a, genoemde bruto-weduwenpensioen. 

8. Onder het in het vijfde lid, onderdeel a, bedoelde netto-weduwen-
pensioen wordt verstaan het in het elfde lid, onderdeel a, genoemde 
bruto-weduwenpensioen, na aftrek van: 

a. de daarvan, met toepassing van de groene tabellen, in te houden 
loonbelasting en premie voor de volksverzekeringen naar tariefgroep 2, 
en 
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b. de in te houden procentuele premie op grond van de Ziekenfondswet 
over dat pensioen, vermeerderd met de vakantie-uitkering. 

9. Onder het in het vijfde lid, onderdeel b, bedoelde netto-weduwen-
pensioen wordt verstaan het in het elfde lid, onderdeel b, genoemde 
bruto-weduwenpensioen, na aftrek van: 

a. de daarvan, met toepassing van de groene tabellen, in te houden 
loonbelasting en premie voor de volksverzekeringen naar tariefgroep 4, 
en 

b. de in te houden procentuele premie op grond van de Ziekenfondswet 
over dat pensioen, vermeerderd met de vakantie-uitkering. 

10. Onder de in het zesde lid bedoelde netto-tijdelijke weduwenuitkering 
wordt verstaan de in het twaalfde lid genoemde bruto-tijdelijke weduwen-
uitkering, na aftrek van: 

a. de daarvan, met toepassing van de groene tabellen, in te houden 
loonbelasting en premie voor de volksverzekeringen naar tariefgroep 2, 
en 

b. de in te houden procentuele premie op grond van de Ziekenfondswet 
over dat pensioen, vermeerderd met de vakantie-uitkering. 

11. Het bruto-weduwenpensioen, vastgesteld met inachtneming van 
het bepaalde bij of krachtens het eerste, derde tot en met het vijfde, het 
achtste en het negende lid, bedraagt per maand: 

a. behoudens het bepaalde in onderdeel b, f 1103,19; 
b. voor degene, bedoeld in het vijfde lid, onderdeel b, f 1 592,48. 
12. De bruto-tijdelijke weduwenuitkering, vastgesteld met inachtneming 

van het bepaalde bij of krachtens het eerste, derde, vierde, zesde en het 
tiende lid, bedraagt per maand f 1103,19. 

13. Het bruto-wezenpensioen, vastgesteld met inachtneming van het 
bepaalde in het tweede en het zevende lid, bedraagt per maand: 

a. voor het kind, dat jonger is dan 10 jaar, f353,02; 
b. voor het kind, dat 10 jaar of ouder doch jonger dan 16 jaar is, 

f529,53; 
c. voor het kind als bedoeld in artikel 17, tweede en derde lid, f706,04. 
Artikel 20. 1. De bedragen, genoemd in artikel 19, elfde, twaalfde en 

dertiende lid, worden bij ministeriële regeling telkens herzien voorzover 
er in de in artikel 19, vijfde, zesde en zevende lid, bedoelde gelijkheid een 
verstoring optreedt. 

2. Een herziening overeenkomstig het eerste lid, vindt plaats met 
ingang van de dag, waarop de verstoring optreedt, met dien verstande, 
dat wanneer de verstoring optreedt met ingang van een andere dag dan 
de eerste dag van een maand, deze herziening plaatsvindt met ingang van 
de eerste dag van de maand volgende op die, waarin de verstoring 
optreedt. 

3. De op grond van het eerste en tweede lid herziene bedragen treden 
in de plaats van de bedragen, genoemd in artikel 19, elfde, twaalfde en 
dertiende lid. 

4. Een regeling als bedoeld in het eerste lid wordt in de Nederlandse 
Staatscourant bekendgemaakt. 

Artikel 21 . Indien in een pensioenregeling van een pensioenfonds of 
van een werkgever bepalingen zijn of worden opgenomen krachtens 
welke op enigerlei wijze geheel of gedeeltelijk met een uitkering ingevolge 
deze wet rekening wordt gehouden, dient bij de toepassing van deze 
bepalingen in acht te worden genomen, dat een verhoging van de 
uitkering ingevolge deze wet als gevolg van artikel 20, welke plaatsvindt 
na ingang van een pensioen of na het verkrijgen van een recht op 
uitgesteld pensioen, buiten beschouwing blijft. 

K 
1. In artikel 21a, eerste lid, worden de onderdelen 1 en 2 vervangen 

door: 
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1°. dat ten aanzien van de actieve deelnemers aan de pensioenregeling 
de aanspraken op het verschil tussen de uitkeringen, genoemd in artikel 
19, elfde, twaalfde en dertiende lid, en ten hoogste onderscheidenlijk 

f932,55, f 1321,63, f 932,55, f 300,45, f 443,81, en f 576,59, alsmede 
op de vakantie-uitkering, bedoeld in Hoofdstuk III, §5, buiten beschouwing 
blijven; 

2 ' . dat ten aanzien van degenen, voor wie het pensioen is ingegaan of 
die een recht op uitgesteld pensioen hebben verkregen het verschil 
tussen de uitkeringen, genoemd in artikel 19, elfde, twaalfde en dertiende 
lid, en ten hoogste onderscheidenlijk f 932,55, f 1321,63, f932,55, 
f300,45, f443 ,81 , en f576,59, alsmede de vakantie-uitkering, bedoeld in 
Hoofdstuk III, §5, buiten beschouwing blijft. 

2. Het tweede lid wordt vervangen door: 
2. Bij ministeriële regeling wordt bij elke herziening van de uitkeringen 

ingevolge deze wet het gedeelte van deze uitkeringen, dat buiten beschou-
wing blijft, bekendgemaakt in de Nederlandse Staatscourant. 

L 
1. In artikel 21 b, eerste lid, wordt «Onze Minister is bevoegd, de 

Sociaal-Economische Raad gehoord, vrijstelling te verlenen» vervangen 
door: Bij ministeriële regeling kan, de Sociaal-Economische Raad 
gehoord, vrijstelling worden verleend. Voorts wordt «artikel 21 , achtste 
lid» vervangen door: artikel 21 . 

2. Het tweede lid wordt vervangen door: 
2. Voorts kan bij ministeriële regeling vrijstelling worden verleend van 

artikel 21a, eerste lid, onderdeel 1 en 2, alsmede van artikel 21 ten 
aanzien van pensioenregelingen, die op gelijkwaardige wijze zijn geregeld 
als de pensioenregeling ingevolge de Algemene burgerlijke pensioenwet 
(Stb. 1986, 540). 

M 
1. Artikel 26, vierde lid, wordt vervangen door: 
4. De herziening van het pensioen, welke verband houdt met artikel 20, 

gaat, in afwijking van het tweede en derde lid, in op de dag, met ingang 
waarvan de in artikel 19, elfde, twaalfde en dertiende lid, genoemde 
bedragen zijn herzien. 

2. De eerste volzin van het vijfde lid wordt vervangen door: 
Ter uitvoering van de vorige leden kunnen bij ministeriële regeling 

nadere voorschriften worden gegeven. 
3. In de tweede volzin van het vijfde lid wordt «regelen» vervangen 

door: regels. 

N 
Artikel 27, derde lid, wordt vervangen door: 
3. Ter uitvoering van de vorige leden kunnen bij ministeriële regeling 

nadere voorschriften worden gegeven. 

O 
In artikel 28, vierde lid, wordt «Onze Minister kan regelen vaststellen» 

vervangen door: Bij ministeriële regeling kunnen regels worden vastgesteld. 

P 
In artikel 30a wordt «regelen» vervangen door: regels. 

Q 
In artikel 32, eerste lid, tweede volzin, wordt «door Onze Minister» 

vervangen door: bij ministeriële regeling. 
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R 
In artikel 37 wordt «het Weduwen- en Wezenfonds» vervangen door: 

het Weduwen- en Wezenfonds, bedoeld in artikel 28 van de Wet finan-
ciering volksverzekeringen. 

S 
De artikelen 37b en 37c worden vervangen door: 
Artikel 37b. 1. De bruto-vakantie-uitkering wordt zodanig vastgesteld, 

dat: 
a. de netto-vakantie uitkering per maand van degene, die recht heeft 

op een pensioen, genoemd in artikel 19, elfde lid, onderdeel a, of in 
artikel 19, twaalfde lid, gelijk is aan 70% van de netto-minimumvakantie-
bijslag per maand; 

b. de netto-vakantie-uitkering per maand van degene, die recht heeft 
op een pensioen, genoemd in artikel 19, elfde lid, onderdeel b, gelijk is 
aan de netto-minimumvakantiebijslag per maand; 

c. deze per maand van degene, die recht heeft op een pensioen, 
genoemd in artikel 19, dertiende lid, onderdeel a, gelijk is aan 32% van de 
in het zesde lid, onderdeel a, genoemde bruto-vakantie-uitkering per 
maand; 

d. deze per maand van degene, die recht heeft op een pensioen, 
genoemd in artikel 19, dertiende lid, onderdeel b, gelijk is aan 48% van de 
in het zesde lid, onderdeel a, genoemde bruto-vakantie-uitkering per 
maand; 

e. deze per maand van degene, die recht heeft op een pensioen, 
genoemd in artikel 19, dertiende lid, onderdeel c, gelijk is aan 64% van de 
in het zesde lid, onderdeel a, genoemde bruto-vakantie-uitkering per 
maand. 

2. Onder de in het eerste lid, onderdeel a, bedoelde netto-vakantie-
uitkering wordt verstaan, de in het zesde lid, onderdeel a, bedoelde 
bruto-vakantie-uitkering na aftrek van de daarvan in te houden loonbelas-
ting en premie voor de volksverzekeringen naar tariefgroep 2 met 
toepassing van de groene tabel voor bijzondere beloningen. 

3. Onder de in het eerste lid, onderdeel b, bedoelde netto-vakantie-
uitkering wordt verstaan de in het zesde lid, onderdeel b, bedoelde 
bruto-vakantie-uitkering na aftrek van de daarvan in te houden loonbelas-
ting en premie voor de volksverzekeringen naar tariefgroep 4 met 
toepassing van de groene tabel voor bijzondere beloningen. 

4. Onder de in het eerste lid, onderdelen a en b, bedoelde netto-mini-
mum-vakantiebijslag wordt verstaan de bruto-vakantiebijslag, waarop 
degene, die aanspraak heeft op het in artikel 8, eerste lid, onderdeel a, 
van de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag bedoelde minimum-
loon, ingevolge artikel 1 5 van die wet aanspraak heeft, na aftrek van de 
daarvan in te houden premies ingevolge de sociale verzekeringswetten, 
behoudens de nominale premie ingevolge de Ziekenfondswet, en loonbe-
lasting. De in te houden loonbelasting en premie voorde volksverzekeringen 
worden berekend met toepassing van de groene tabel voor bijzondere 
beloningen voor een in tariefgroep 3 ingedeelde werknemer, jonger dan 
65 jaar, over het in de vorige volzin bedoelde bedrag, vermeerderd met 
het werkgeversaandeel in de procentuele premie ingevolge de Zieken-
fondswet en verminderd met het werknemersaandeel in de premie 
ingevolge de Ziektewet, de Werkloosheidswet en de Wet op de arbeids-
ongeschiktheidsverzekering. 

5. Indien ingevolge een van de sociale verzekeringswetten een premie 
wordt ingehouden waarvan het percentage per bedrijfstak verschilt, 
wordt voor de toepassing van het vierde lid bij algemene maatregel van 
bestuur een gemiddeld percentage vastgesteld. 

6. De bruto-vakantie-uitkering, vastgesteld met inachtneming van het 
bepaalde bij of krachtens het eerste lid, onderdelen a en b, en het tweede 
tot en met het vijfde lid, bedraagt per maand: 

a. voor degene, die recht heeft op een pensioen, genoemd in artikel 
19, elfde lid, onderdeel a, of in artikel 19, twaalfde lid, f72,83; 
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b. voor degene, die recht heeft op een pensioen, genoemd in artikel 
19, elfde lid, onderdeel b, f 104,04. 

7. De bruto-vakantie-uitkering, vastgesteld met inachtneming van het 
eerste lid, onderdelen c, d en e, bedraagt per maand: 

a. voor degene, die recht heeft op een pensioen, genoemd in artikel 
19, dertiende lid, onderdeel a, f 23,31; 

b. voor degene, die recht heeft op een pensioen, genoemd in artikel 
19, dertiende lid, onderdeel b, f34,96; 

c. voor degene, die recht heeft op een pensioen, genoemd in artikel 
19, dertiende lid, onderdeel c, f 46,61. 

8. Indien met toepassing van artikel 17, tweede lid, onder 1°, het 
wezenpensioen, genoemd in artikel 19, dertiende lid, onderdeel c, een 
vermindering heeft ondergaan, wordt op de vakantie-uitkering, genoemd 
in het zevende lid, onderdeel c, een evenredige vermindering toegepast. 

9. Indien met toepassing van het bepaalde krachtens artikel 30a het 
pensioen een vermindering heeft ondergaan, wordt op de vakantie-uitke-
ring, genoemd in het zesde en in het zevende lid, met inachtneming van 
het achtste lid, een evenredige vermindering toegepast. 

10. Bij ministeriële regeling kunnen nadere regels worden gesteld ter 
berekening van de vakantie-uitkering van degene, wiens pensioen met 
toepassing van het bepaalde krachtens artikel 30a is verminderd en die 
naast de uitkering ingevolge de wetgeving van een andere Mogendheid 
geen recht heeft op een vakantie-uitkering ingevolge die wetgeving. 

Artikel 37c. 1. De bedragen, genoemd in artikel 37b, zesde en zevende 
lid, worden bij ministeriële regeling telkens herzien, voor zover er in de in 
artikel 37b, eerste lid, bedoelde gelijkheid een verstoring optreedt. 

2. Een herziening overeenkomstig het eerste lid vindt plaats met 
ingang van de dag, waarop de verstoring optreedt, met dien verstande, 
dat wanneer de verstoring optreedt met ingang van een andere dag dan 
de eerste dag van een maand, deze herziening plaatsvindt met ingang van 
de eerste dag van de maand volgende op die, waarin de verstoring 
optreedt. 

3. De op grond van het eerste en tweede lid herziene bedragen treden 
in de plaats van de bedragen, genoemd in artikel 37b, zesde en zevende 
lid. 

4. Een regeling als bedoeld in het eerste lid wordt in de Nederlandse 
Staatscourant bekendgemaakt. 

T 
Artikel 37f wordt vervangen door: 
Artikel 37f. Met betrekking tot deze paragraaf kunnen bij ministeriële 

regeling nadere regels worden gesteld. Daarbij kan worden afgeweken 
van artikel 37d. 

U 
Het opschrift onder Hoofdstuk IV wordt vervangen door: De vrijwillige 

algemene weduwen- en wezenverzekering. 

V 
De artikelen 38 tot en met 45 vervallen. 

W 
1. In artikel 47 wordt het eerste lid vervangen door: 
1. Gewezen verzekerden kunnen zich, onder de bij of krachtens 

algemene maatregel van bestuur te bepalen voorwaarden, vrijwillig 
verzekeren over tijdvakken, gelegen na het bereiken van de leeftijd van 1 5 
jaar, doch vóór het bereiken van de leeftijd van 65 jaar, waarover zij niet 
verzekerd zijn. Voor de toepassing van de vorige volzin worden met 
gewezen verzekerden gelijkgesteld degenen, die vóór 1 oktober 1959 en 
na het bereiken van de leeftijd van 15 jaar in Nederland hebben gewoond, 
doch op genoemde datum niet meer in Nederland woonden. 
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2. In het tweede lid wordt «tot premiebetaling, bedoeld in artikel 35» 
vervangen door: zich vrijwillig te verzekeren als bedoeld in artikel 45. 

3. Het derde en het vierde lid vervallen. 

X 
Artikel 47a vervalt. 

Y 
Artikel 48 wordt vervangen door: 
Artikel 48. Degene, die gemoedsbezwaren heeft tegen de in deze wet 

geregelde verzekering, alsmede de rechtspersoon waarbij natuurlijke 
personen zijn betrokken die zodanige gemoedsbezwaren hebben, kunnen 
van verplichtingen, welke hun bij of krachtens Hoofdstuk II van de Wet 
financiering volksverzekeringen zijn opgelegd, overeenkomstig het bij of 
krachtens paragraaf 8 van dat hoofdstuk bepaalde, worden vrijgesteld. 

Z 
In artikel 52, derde lid, wordt «artikel 21» vervangen door: artikel 20. 

AA 
Artikel 54 wordt vervangen door: 
Artikel 54. Tegen hetgeen omtrent de toepassing van de artikelen 2 en 

3 reeds onherroepelijk is komen vast te staan, is beroep niet toegelaten. 

BB 
In artikel 58, eerste en tweede lid, wordt «binnen het Rijk» telkens 

vervangen door: in Nederland. 

CC 
In artikel 58a wordt «binnen het Rijk» telkens vervangen door: in 

Nederland. 

DD 
In artikel 58b wordt «binnen het Rijk» telkens vervangen door: in 

Nederland. 

EE 
In artikel 58c wordt «binnen het Rijk» vervangen door: in Nederland. 

FF 
In artikel 58d wordt «binnen het Rijk» telkens vervangen door: in 

Nederland. 

GG 
In artikel 59, eerste en tweede lid, wordt «binnen het Rijk» telkens 

vervangen door: in Nederland. 

HH 
In artikel 60 wordt onderdeel b vervangen door: 
b. voor de toepassing van de artikelen 58, 58d en 59 het wonen buiten 

Nederland wordt gelijkgesteld met het wonen in Nederland. 

II 
In artikel 66 wordt «door Onze Minister» vervangen door: bij ministeriële 

regeling. 
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JJ 
Artikel 70 wordt vervangen door: 
Artikel 70. Hetgeen nog ter uitvoering van deze wet nodig is, wordt 

geregeld bij ministeriële regeling. 

KK 
Artikel 76, vijfde lid, wordt vervangen door: 
5. Bij ministeriële regeling kunnen ter uitvoering van de vorige leden 

nadere regels worden gesteld. 

LL 
Artikel 83, tweede lid, wordt vervangen door: 
2. Bij ministeriële regeling kunnen ter uitvoering van het eerste lid 

nadere regels worden gesteld. 

MM 
Artikel 85, vierde lid, wordt vervangen door: 
4. Bij ministeriële regeling kunnen ter uitvoering van de vorige leden 

nadere regels worden gesteld. 

NN 
Artikel 85a vervalt. 

0 0 

In artikel 87 wordt «door Ons» vervangen door: bij koninklijk besluit. 

Paragraaf 2 Bijzondere bepalingen 

Artikel 10 
1. De bedragen, genoemd in artikel 19, elfde, twaalfde en dertiende 

lid, van de AWW, worden bij ministeriële regeling met ingang van 1 
januari 1990 herzien overeenkomstig het bepaalde bij of krachtens het 
eerste tot en met het tiende lid van genoemd artikel. 

2. De op grond van de vorige leden herziene bedragen treden in de 
plaats van de bedragen, genoemd in artikel 19, elfde, twaalfde en 
dertiende lid, van de AWW. 

Artikel 11 

1. De bedragen, genoemd in de onderdelen 1 ° en 2° van artikel 21a, 
eerste lid, van de AWW worden bij ministeriële regeling herzien met het 
percentage, waarmee het in artikel 8, eerste lid, onderdeel a, van de Wet 
minimumloon en minimumvakantiebijslag genoemde minimumloon, 
vermeerderd met de overhevelingstoeslag, bedoeld in artikel 3 van deze 
wet, per 1 januari 1990 afwijkt van bedoeld minimumloon op 31 december 
1989. De laatste alinea van artikel 21 a, eerste lid, van de AWW blijft 
hierbij buiten toepassing. 

2. De op grond van het eerste lid herziene bedragen treden in de plaats 
van de bedragen, genoemd in artikel 21a, eerste lid, van de AWW. 

Artikel 12 

1. De bedragen, genoemd in artikel 37b, zesde en zevende lid, van de 
AWW worden bij ministeriële regeling met ingang van 1 januari 1990 
herzien overeenkomstig het bepaalde bij of krachtens het eerste tot en 
met het vijfde lid van genoemd artikel. 

2. De op grond van de vorige leden herziene bedragen treden in de 
plaats van de bedragen, genoemd in artikel 37b, zesde en zevende lid, 
van de AWW. 
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Artikel 13 

De in het eerste lid van de artikelen 10 tot en met 12 bedoelde regeling 
wordt in de Nederlandse Staatscourant bekendgemaakt. 

Artikel 14 

1. Indien pensioen ingevolge de AWW of een verhoging daarvan 
betrekking heeft op tijdvakken gelegen vóór 1 januari 1990, doch op of na 
die datum tot uitbetaling komt, wordt voor de berekening en vaststelling 
van dat pensioen of van die verhoging uitgegaan van de bedragen, 
genoemd in artikel 19, elfde, twaalfde en dertiende lid, van de AWW, 
zoals deze bedragen per 1 januari 1990, na toepassing van artikel 10 van 
deze wet, zullen komen te luiden. 

2. Het eerste lid is van overeenkomstige toepassing ten aanzien van de 
vakantie-uitkering, waarop op grond van artikel 37a van de AWW recht 
bestaat, met dien verstande dat voor de berekening en vaststelling 
daarvan wordt uitgegaan van de bedragen, genoemd in artikel 37b, zesde 
en zevende lid, van die wet, zoals deze bedragen per 1 januari 1990, na 
toepassing van artikel 12 van deze wet, zullen komen te luiden. 

3. Het eerste en het tweede lid blijven buiten toepassing, indien de 
rechthebbende, ten aanzien van wie die leden worden toegepast, ten tijde 
van de in het eerste lid bedoelde uitbetaling niet premieplichtig is 
ingevolge de Wet financiering volksverzekeringen. 

4. Voor de toepassing van het eerste lid wordt onder pensioen verstaan 
het weduwenpensioen, de tijdelijke weduwenuitkering en het wezenpen-
sioen, bedoeld in onderscheidenlijk artikel 8, artikel 13 en artikel 16 van 
de AWW, alsmede de uitkering, bedoeld in artikel 15 van die wet. 

Artikel 15 

Artikel 52 van de AWW is met betrekking tot beslissingen op grond van 
deze paragraaf van overeenkomstige toepassing, met dien verstande dat 
in alle gevallen een schriftelijke kennisgeving van een beslissing op grond 
van dit artikel slechts hoeft plaats te vinden, indien de belanghebbende 
zulks verzoekt. 

Afdeling 4 Algemene Kinderbijslagwet 

Artikel 16 

In de Algemene Kinderbijslagwet worden de volgende wijzigingen 
aangebracht: 

A 
In artikel 2 wordt «binnen het Rijk» vervangen door: in Nederland. 

B 
In artikel 3, tweede en derde lid, wordt «binnen het Rijk» telkens 

vervangen door: in Nederland. Voorts wordt in deze leden «het Rijk» 
telkens vervangen door: Nederland. 

C 
Artikel 4 wordt vervangen door: 
Artikel 4. De in deze wet geregelde verzekering wordt uitgevoerd door 

de Sociale Verzekeringsbank. 

D 
Artikel 6, eerste lid, wordt vervangen door: 
1. Verzekerd overeenkomstig de bepalingen van deze wet is degene, 

die 
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a. ingezetene is; 
b. geen ingezetene is, doch ter zake van in Nederland in dienstbetrekking 

verrichte arbeid aan de loonbelasting is onderworpen. 

E 
1. Artikel 7, vierde lid, wordt vervangen door: 
4. Bij ministeriële regeling kunnen nadere regels worden gesteld met 

betrekking tot de toepassing van de voorgaande leden. 

2. In het zesde lid wordt «Onze Minister kan regels stellen» vervangen 
door: Bij ministeriële regeling kunnen regels worden gesteld. 

F 
In artikel 8 wordt «Onze Minister kan bepalen» vervangen door: Bij 

ministeriële regeling kan worden bepaald. 

G 
In artikel 9, tweede lid, wordt «Onze Minister kan bepalen» vervangen 

door: Bij ministeriële regeling kan worden bepaald. 

H 
1. In artikel 10, eerste lid, wordt «Onze Minister kan nadere regelen 

stellen» vervangen door: Bij ministeriële regeling kunnen nadere regels 
worden gesteld. 

2. Het derde lid wordt vervangen door: 
3. Bij ministeriële regeling kunnen nadere regels worden gegeven ter 

bepaling van het inkomen van het kind. Tevens kan in afwijking van het 
tweede lid bij ministeriële regeling worden bepaald dat uitkeringen, welke 
aan de verzekerde ten behoeve van het kind worden verstrekt, voor de 
toepassing van dat lid als inkomen van dat kind worden aangemerkt. 

I 
1. In artikel 13, tweede lid, wordt «door Onze Minister» vervangen 

door: bij ministeriële regeling. 
2. Het zevende lid wordt vervangen door: 
7. Een regeling, bedoeld in het tweede lid, wordt bekend gemaakt in 

de Nederlandse Staatscourant. 

J 
Artikel 14, derde lid, wordt vervangen door: 
3. Bij ministeriële regeling kunnen nadere en zonodig afwijkende regels 

worden gesteld met betrekking tot dit artikel. 

K 
In artikel 15 wordt «regelen» vervangen door: regels. 

L 
In artikel 16 wordt «kan Onze Minister nadere en eventueel afwijkende 

regels stellen» vervangen door: kan bij ministeriële regeling nadere en 
zonodig afwijkende regels worden gesteld. 

M 
Hoofdstuk IV vervalt, waarna een nieuw hoofdstuk wordt ingevoegd, 

luidende: 

Hoofdstuk IV. Vrijstelling wegens gemoedsbezwaren 

Artikel 22 

Degene, die gemoedsbezwaren heeft tegen de in deze wet geregelde 
verzekering, alsmede de rechtspersoon waarbij natuurlijke personen zijn 

Tweede Kamer, vergaderjaar 1988-1989, 20 855, nr. 27 18 



betrokken die zodanige gemoedsbezwaren hebben, kunnen van verplich-
tingen, welke hun bij of krachtens Hoofdstuk II van de Wet financiering 
volksverzekeringen (Stb ) zijn opgelegd, overeenkomstig het bij of 
krachtens paragraaf 8 van dat hoofdstuk bepaalde, worden vrijgesteld. 

N 
In artikel 28, eerste lid, vervalt:, de Rijksbelastingdienst. 

O 
Artikel 32 vervalt. 

P 
Artikel 41 wordt vervangen door: 
Artikel 4 1 . Hetgeen nog ter uitvoering van deze wet nodig is, wordt 

geregeld bij ministeriële regeling. 

Q 

In artikel 43 wordt «door Ons» vervangen door: bij koninklijk besluit. 

Afdeling 5 Algemene Arbeidsongeschiktheidswet 

Paragraaf 7 Wijziging van de wet 

Artikel 17 

De Algemene Arbeidsongeschiktheidswet wordt gewijzigd als volgt: 

A 
In artikel 2 wordt «binnen het Rijk» vervangen door: in Nederland. 

B 
In artikel 3, derde lid, wordt «het Rijk» telkens vervangen door: Nederland. 

C 
Artikel 4, eerste lid, wordt vervangen door: 
1. Verzekerd overeenkomstig de bepalingen van deze wet is degene, 

die: 
a. ingezetene is; 
b. geen ingezetene is, doch ter zake van in Nederland in dienstbetrekking 

verrichte arbeid aan de loonbelasting is onderworpen. 

D 
In artikel 5, tiende lid, wordt in onderdeel b «door Onze Minister 

genomen besluit» vervangen door: getroffen ministeriële regeling. Voorts 
wordt «besluit als bedoeld in onderdeel b» vervangen door: regeling als 
bedoeld in onderdeel b. 

E 
Artikel 6 wordt gewijzigd als volgt: 
1. In het tiende lid wordt «regelen» vervangen door: regels. 
2. In het twaalfde lid, onderdeel b, wordt «door Onze Minister getroffen 

besluit» vervangen door: getroffen ministeriële regeling. Voorts wordt 
«besluit als bedoeld in de vorige volzin, onder b» vervangen door: 
regeling als bedoeld in onderdeel b. 
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F 
Artikel 7, tweede lid, wordt vervangen door: 
2. Bij ministeriële regeling kunnen met betrekking tot het eerste lid 

nadere en zo nodig afwijkende regels worden gesteld. 

G 
In artikel 8, derde lid, wordt «Door Onze Minister» vervangen door: Bij 

ministeriële regeling. Voorts wordt «regelen» telkens vervangen door: 
regels. 

H 
In artikel 15 wordt «door Onze Minister» vervangen door: bij ministeriële 

regeling. Voorts wordt «regelen» vervangen door: regels. 

I 
In artikel 17 wordt «regels, door Onze Minister vast te stellen» vervangen 

door: bij ministeriële regeling vast te stellen regels. 

J 
Artikel 21 wordt gewijzigd als volgt: 
1 °. In het vierde lid wordt «binnen het Rijk» vervangen door: in 

Nederland. 
2°. In het vijfde lid wordt «Onze Minister kan» vervangen door: Bij 

ministeriële regeling kunnen. Voorts wordt «regelen stellen» vervangen 
door: regels worden gesteld. 

K 
Artikel 29, eerste lid, onderdeel d, wordt vervangen door: 
d. binnen een bij ministeriële regeling aan te geven termijn in daarbij 

aan te wijzen gevallen. 

L 
Artikel 29a, derde lid, wordt vervangen door: 
3. Bij ministeriële regeling kunnen met betrekking tot dit artikel nadere 

en zo nodig afwijkende regels worden gesteld. 

M 
In artikel 34, derde lid, wordt «Onze Minister kan» vervangen door: Bij 

ministeriële regeling kunnen. Voorts wordt «regelen stellen» vervangen 
door: regels worden gesteld. 

N 
1. Artikel 36, derde lid, wordt vervangen door: 
3. Bij ministeriële regeling kunnen met betrekking tot het tweede lid 

nadere regels worden gesteld. 
2. In het vijfde lid wordt «regelen» vervangen door: regels. 

O 
Artikel 36a, achtste lid, wordt vervangen door: 
8. Het bedrag van de arbeidsongeschiktheidsuitkering dat op grond 

van het eerste tot en met het derde lid niet tot uitbetaling komt wordt, 
vermeerderd met de door de werkgever daarover verschuldigde delen van 
de premies werknemersverzekeringen, afgedragen aan het Arbeidsonge-
schiktheidsfonds, bedoeld in artikel 72 van de Wet op de arbeidsonge-
schiktheidsverzekering. Artikel 41a blijft hierbij buiten toepassing. 

9. De Sociale Verzekeringsraad kan nadere regels stellen ter uitvoering 
van het achtste lid. 

10. Bij ministeriële regeling kunnen met betrekking tot het eerste tot 
en met het zevende lid nadere en zonodig afwijkende regels worden 
gesteld. 
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p 
Artikel 41 wordt gewijzigd als volgt: 
1°. In het tweede lid wordt «Onze Minister kan regelen stellen» 

vervangen door: Bij ministeriële regeling kunnen nadere regels worden 
gesteld. 

2°. In het vijfde lid wordt «Onze Minister kan regelen vaststellen» 
vervangen door: Bij ministeriële regeling kunnen regels worden gesteld. 

Q 
Na artikel 41 wordt een nieuw artikel ingevoegd, luidende: 

Artikel 41a 

1. De bedrijfsvereniging houdt op de arbeidsongeschiktheidsuitkering, 
op de uitkering, bedoeld in artikel 53, en op de toeslag op de uitkering op 
grond van de Toeslagenwet een bedrag in, dat gelijk is aan het bedrag 
van de premies die een werkgever ingevolge de Ziektewet, de Werkloos-
heidswet en de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering op het 
overeenkomstige loon van een werknemer, die verzekerd is ingevolge die 
wetten, inhoudt. 

2. Indien op grond van een van de sociale verzekeringswetten een 
premie wordt ingehouden waarvan het percentage per bedrijfstak 
verschilt, wordt voor de toepassing van het eerste lid bij algemene 
maatregel van bestuur een gemiddeld percentage vastgesteld. 

3. Bij ministeriële regeling kunnen nadere en zonodig afwijkende regels 
worden gesteld met betrekking tot de berekening van de op grond van 
het eerste lid op de aldaar bedoelde uitkeringen in te houden bedragen. 
Daarbij kan tevens worden afgeweken van artikel 9, derde lid, van de 
Coördinatiewet Sociale Verzekering. 

4. De op grond van het eerste lid op de aldaar bedoelde uitkeringen in 
te houden bedragen worden gestort in het Algemeen Arbeidsongeschikt-
heidsfonds, bedoeld in artikel 34 van de Wet financiering volksverzeke-
ringen (Stb , ...). Bij ministeriële regeling kunnen met betrekking tot de 
eerste volzin nadere regels worden gesteld. 

R 
In artikel 43 wordt «regelen» vervangen door: regels. 

S 
In artikel 44, vierde lid, wordt «Onze Minister kan nadere regelen 

stellen» vervangen door: Bij ministeriële regeling worden nadere regels 
gesteld. 

T 
In artikel 45, eerste lid, wordt «door Onze Minister» vervangen door: bij 

ministeriële regeling. 

U 
Artikel 49, tweede lid, vervalt, waarna het derde en het vierde lid 

worden vernummerd tot onderscheidenlijk het tweede en het derde lid. 

V 
In artikel 54 wordt «Onze Minister kan» vervangen door: Bij ministeriële 

regeling kunnen. Voorts wordt «regelen stellen» vervangen door: regels 
worden gesteld. 

W 
Artikel 56, eerste volzin, wordt vervangen door: 
Bij ministeriële regeling kunnen met betrekking tot deze paragraaf 

nadere regels worden gesteld. 
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X 
In artikel 57, derde en vierde lid, wordt «regelen» vervangen door: 

regels. 

Y 
Artikel 59 wordt gewijzigd als volgt: 
1°. In het eerste lid wordt «door Onze Minister» vervangen door: bij 

ministeriële regeling. 
2°. In het tweede lid wordt «Het besluit» vervangen door: De ministeriële 

regeling. Voorts wordt «dat besluit» vervangen door: die regeling. 

Z 
Na hoofdstuk III wordt een nieuw hoofdstuk ingevoegd, luidende: 

Hoofdstuk lila. De vrijwillige algemene arbeidsongeschiktheidsverzekering 

Artikel 59a 

1. De bedrijfsvereniging laat op zijn verzoek, onder bij of krachtens 
algemene maatregel van bestuur te bepalen voorwaarden, tot de vrijwillige 
algemene arbeidsongeschiktheidsverzekering toe een gewezen verzekerde, 
die werkzaamheden verricht of gaat verrichten in een ontwikkelingsland. 

2. Met een gewezen verzekerde als bedoeld in het eerste lid, wordt 
gelijkgesteld degene, die vóór 1 oktober 1976 en na het bereiken van de 
leeftijd van 15 jaar in Nederland heeft gewoond, doch op vorenbedoelde 
dag niet meer in Nederland woonde. 

3. Onze Minister en Onze Minister belast met de zorg voor ontwikke-
lingssamenwerking bepalen bij ministeriële regeling welk land als 
ontwikkelingsland wordt beschouwd. 

4. Bij de in het eerste lid bedoelde algemene maatregel van bestuur 
kan van het bepaalde bij of krachtens deze wet worden afgeweken. 

AA 
Artikel 60 wordt vervangen door: 

Artikel 60 

De in deze wet geregelde verzekering wordt, voor zover bij of krachtens 
deze wet niet anders is bepaald, uitgevoerd door de bedrijfsverenigingen. 

BB 
In artikel 61 , derde lid, wordt «Onze Minister kan nadere regelen 

stellen» vervangen door: Bij ministeriële regeling kunnen nadere regels 
worden gesteld. 

CC 
Artikel 66 wordt gewijzigd als volgt: 
1. In het zesde lid wordt «regelen» vervangen door: regels. 
2. In het zevende lid wordt «door Onze Minister nadere regelen» 

vervangen door: bij ministeriële regeling nadere regels. 
3. In het achtste lid wordt «regelen» telkens vervangen door: regels. 

DD 
Artikel 70 wordt gewijzigd als volgt: 
1 °. In het eerste lid wordt «door Onze Minister te stellen regelen» 

vervangen door: bij ministeriële regeling te stellen regels. 
2°. In het tweede lid wordt «door Ons» vervangen door: bij algemene 

maatregel van bestuur. 
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EE 
In artikel 7 1 , derde lid, wordt «Door Onze Minister» vervangen door 

«Bij ministeriële regeling». 

FF 
Hoofdstuk V wordt vervangen door: 

Hoofdstuk V. Vrijstelling wegens gemoedsbezwaren 

Artikel 72 

Degene, die gemoedsbezwaren heeft tegen de in deze wet geregelde 
verzekering, alsmede de rechtspersoon waarbij natuurlijke personen zijn 
betrokken die zodanige gemoedsbezwaren hebben, kunnen van verplich-
tingen, welke hun bij of krachtens Hoofdstuk II van de Wet financiering 
volksverzekeringen zijn opgelegd, overeenkomstig het bij of krachtens 
paragraaf 8 van dat hoofdstuk bepaalde, worden vrijgesteld. 

GG 
In artikel 79, eerste lid, onderdeel e, wordt «artikel 77» vervangen door: 

artikel 59a. 

HH 
Artikel 81 vervalt. 

II 
In artikel 90, tweede lid, onderdeel b, wordt «regelen» vervangen door: 

regels. 

JJ 
In de artikelen 91 en 92 wordt «binnen het Rijk» telkens vervangen door: 

in Nederland. Voorts wordt «buiten het Rijk» vervangen door: buiten 
Nederland. 

KK 
Artikel 100 vervalt. 

LL 
Artikel 102 wordt vervangen door: 

Artikel 102 

Hetgeen nog ter uitvoering van deze wet nodig is, wordt geregeld bij 
ministeriële regeling. 

MM 
In artikel 104, tweede lid, wordt «door Ons» vervangen door: bij 

koninklijk besluit. 

Paragraaf 2 Bijzondere bepalingen 

Artikel 18 

Bij de vaststelling van arbeidsongeschiktheid als bedoeld in artikel 5 
van de AAW wordt de overhevelingstoeslag op de in dat artikel bedoelde 
verdiensten, bedoeld in artikel 1 van de Wet overhevelingstoeslag 
opslagpremies, buiten beschouwing gelaten. 
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Artikel 19 

1. Voor de toepassing van de artikelen 33, 33a en 34, eerste lid, van 
de AAW wordt bij de in die artikelen bedoelde inkomsten de overheve-
lingstoeslag op die inkomsten, bedoeld in artikel 1 van de Wet overheve-
lingstoeslag opslagpremies, buiten beschouwing gelaten. 

2. Voor de toepassing van de artikelen 33, 33a en 34 van de AAW 
wordt, ingeval degene die recht heeft op arbeidsongeschiktheidsuitkering 
inkomsten uit arbeid anders dan uit dienstbetrekking ontvangt, onder de 
arbeidsongeschiktheidsuitkering mede verstaan de overhevelingstoeslag 
die op grond van artikel 1 van de Wet overhevelingstoeslag opslagpremies 
op die uitkering zou zijn toegekend indien de uitkering volledig aan de 
verzekerde zou zijn betaald. 

Artikel 20 

Voor de toepassing van artikel 36, vierde lid, van de AAW wordt bij het 
pensioen, de aanvulling op dat pensioen en de uitkering, genoemd in dat 
lid, de overhevelingstoeslag op dat pensioen, die aanvulling en die 
uitkering, bedoeld in artikel 1 van de Wet overhevelingstoeslag opslag-
premies, buiten beschouwing gelaten. 

Artikel 21 

Voor de toepassing van artikel 48 van de AAW wordt onder de in dat 
artikel bedoelde uitkeringen mede verstaan de overhevelingstoeslag op 
die uitkeringen, bedoeld in artikel 1 van de Wet overhevelingstoeslag 
opslagpremies. 

Artikel 22 

Voor de toepassing van artikel 49 van de AAW wordt onder arbeidsom 
geschiktheidsuitkering mede verstaan de overhevelingstoeslag, die op 
grond van artikel 1 van de Wet overhevelingstoeslag opslagpremies op 
die arbeidsongeschiktheidsuitkering zou zijn toegekend indien die 
uitkering in plaats van aan het betrokken gemeentebestuur aan de 
werknemer was betaald. 

Artikel 23 

Voor de toepassing van artikel 51 van de AAW wordt onder de in dat 
artikel bedoelde uitkering op grond van die wet mede verstaan de 
overhevelingstoeslag op die uitkering, bedoeld in artikel 1 van de Wet 
overhevelingstoeslag opslagpremies. 

Artikel 24 

Voor de toepassing van de artikelen 36, eerste tot en met derde lid, en 
50 van de AAW onderscheidenlijk artikel XXII van de wet van 28 maart 
1985 (Stb. 1985, 180) wordt onder arbeidsongeschiktheidsuitkering 
mede verstaan de overhevelingstoeslag op die arbeidsongeschiktheidsuit-
kering, bedoeld in artikel 1 van de Wet overhevelingstoeslag opslagpre-
mies. 

Artikel 25 

Artikel 79 van de AAW is met betrekking tot beslissingen op grond van 
deze paragraaf van overeenkomstige toepassing, met dien verstande, dat 
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in alle gevallen een schriftelijke kennisgeving van een beslissing op grond 
van dit artikel slechts behoeft plaats te vinden, indien de belanghebbende 
zulks verzoekt. 

Afdeling 6 Algemene W e t Bijzondere Ziektekosten 

Artikel 26 

In de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten worden de volgende 
wijzigingen aangebracht: 

A 
In de artikelen 2 en 3 wordt «binnen het Rijk» telkens vervangen door: 

in Nederland. Voorts wordt «van het Rijk» vervangen door: van Nederland. 
Ten slotte wordt in het derde lid van artikel 3 «het Rijk» vervangen door: 
Nederland. 

B 
In artikel 4 vervalt de zinsnede «,met dien verstande, dat de heffing en 

de invordering van de premies geschieden door de Rijksbelastingdienst». 

C 
In artikel 5, eerste lid, wordt «binnen het Rijk» telkens vervangen door: 

in Nederland. Voorts wordt de punt-komma aan het slot van onderdeel b 
vervangen door een punt en vervallen de onderdelen c en d. 

D 
1. In artikel 7, tweede lid, wordt na «uitgaande» ingevoegd: ministeriële. 
2. In het derde lid wordt «regelen» vervangen door: regels. 

E 
In artikel 9, derde lid, wordt «regelen» vervangen door: regels. 

F 
1. In artikel 10, derde lid, wordt «Onze Minister is bevoegd in het 

belang van het geneeskundig onderwijs en onder door hem vast te stellen 
voorwaarden te bepalen» vervangen door: Bij ministeriële regeling kan in 
het belang van het geneeskundig onderwijs en onder daarbij vast te 
stellen voorwaarden worden bepaald. Voorts wordt na «Wetenschappen» 
ingevoegd: bij ministeriële regeling. 

2. In het vijfde lid wordt «door Onze Minister» vervangen door: bij 
ministeriële regeling. 

G 
1. In artikel 12, eerste lid, wordt «Onze Minister kan bepalen» vervangen 

door: Bij ministeriële regeling kan worden bepaald. Voorts wordt «door 
hem» vervangen door: daarbij. 

2. In het tweede lid wordt «In het besluit van Onze Minister» vervangen 
door: In de ministeriële regeling. 

3. In het derde lid wordt «Een besluit» vervangen door: Een ministeriële 
regeling. 

H 
In artikel 15, tweede lid, wordt «regelen» vervangen door: regels. 

1. In artikel 16, eerste lid, wordt «regelen» vervangen door: regels. 
2. In het tweede lid wordt «door Onze Minister» vervangen door: bij 

ministeriële regeling. 
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J 
Hoofdstuk IV wordt vervangen door: 

Hoofdstuk IV Vrijstelling wegens gemoedsbezwaren 

Artikel 32. Degene, die gemoedsbezwaren heeft tegen de in deze wet 
geregelde verzekering, alsmede de rechtspersoon waarbij natuurlijke 
personen zijn betrokken die zodanige gemoedsbezwaren hebben, kunnen 
van verplichtingen, welke hun bij of krachtens Hoofdstuk II van de Wet 
financiering volksverzekeringen (Stb ) zijn opgelegd, overeenkomstig 
het bij of krachtens paragraaf 8 van dat hoofdstuk bepaalde, worden 
vrijgesteld. 

K 
In de aanhef van artikel 40 wordt «regelen» vervangen door: regels. 

L 
1. In artikel 42a, eerste lid, wordt «door Onze Minister» vervangen 

door: bij ministeriële regeling. 
2. In het vijfde lid wordt «door Ons» vervangen door: bij koninklijk 

besluit. 

M 
In artikel 47, eerste lid, wordt «door Ons» vervangen door: bij koninklijk 

besluit. Voorts wordt «kan Onze Minister bepalen» vervangen door: kan 
bij ministeriële regeling worden bepaald. Tenslotte wordt «door hem» 
vervangen door: daarbij. 

N 
1. In artikel 48, eerste lid, onderdeel c, wordt «deze wet» vervangen 

door: enige wet. 
2. Het vijfde lid vervalt. 

0 
In artikel 49, eerste lid, wordt «Onze Minister kan de Ziekenfondsraad 

aanwijzingen geven» vervangen door: Bij ministeriële regeling kunnen 
aanwijzingen aan de Ziekenfondsraad worden gegeven. 

P 
Artikel 50 vervalt. 

Q 
Artikel 5 1 , eerste lid, wordt vervangen door: 
1. De Ziekenfondsraad is voor het beheer van het Algemeen Fonds 

Bijzondere Ziektekosten bedoeld in artikel 36 van de Wet financiering 
volksverzekeringen verantwoordelijk en rekenplichtig aan Onze Minister. 

R 
De artikelen 52, 53, 54 en 55 vervallen. 

S 
In artikel 57, tweede lid, wordt na «Binnenlandse Zaken» ingevoegd: bij 

ministeriële regeling. 

T 
Artikel 61 wordt vervangen door: 

Artikel 6 1 . Tegen hetgeen omtrent de toepassing van de artikelen 2 en 
3 onherroepelijk is komen vast te staan, is beroep niet toegelaten. 
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u 
1. Artikel 62, onderdeel a, vervalt, waarna de onderdelen b en c 

worden verletterd tot respectievelijk a en b. 
2. In het tot onderdeel a verletterde onderdeel b wordt «de artikelen 

4 1 , 64 en 78» vervangen door: de artikelen 41 en 64. 

V 
1. In artikel 76a, eerste lid, wordt na «artikelen 5, tweede lid,» ingevoegd: 

en. Voorts vervalt de zinsnede «19, tweede en vijfde lid, 32, eerste lid, en 
82, derde lid,». 

2. In het tweede lid wordt «artikel 17» vervangen door: artikel 11 , 
tweede lid, van de Wet financiering volksverzekeringen. 

3. Het derde lid vervalt. 

W 
In artikel 77 vervalt de laatste volzin. 

X 
Artikel 78 vervalt. 

Y 
Artikel 80 vervalt. 

Z 
Artikel 82 vervalt. 

AA 

Artikel 97, derde, vierde en vijfde lid, vervallen. 

Afdeling 7 W e t op het Praeventiefonds 

Artikel 27 
Artikel 2 van de Wet op het Praeventiefonds (Stb. K 259) wordt 

gewijzigd als volgt: 
1. In het eerste lid wordt de zinsnede «artikel 51 van de Algemene Wet 

Bijzondere Ziektekosten» vervangen door: artikel 36 van de Wet financiering 
volksverzekeringen (Stb. ...). 

2. In het derde lid vervalt de zinsnede «, indien en voor zover in liet 
desbetreffende jaar het vierde lid van artikel 82 van de Algemene Wet 
Bijzondere Ziektekosten toepassing vindt». 

Hoofdstuk III Coördinatiewet Sociale Verzekering 

Paragraaf 1 Wijziging van de wet 

Artikel 28 

De Coördinatiewet Sociale Verzekering wordt gewijzigd als volgt: 

A 
Artikel 6 wordt gewijzigd als volgt: 
1. Het eerste lid wordt gewijzigd als volgt: 
1°. In onderdeel c wordt «als bedoeld zijn onder letter b» vervangen 

door: als bedoeld in onderdeel b. 
2°. De onderdelen d tot en met i worden vervangen door : 
d. aanspraken op periodieke uitkeringen ter vervanging van gederfd of 

te derven loon; 
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e. aanspraken op uitkeringen wegens overlijden of invaliditeit ten 
gevolge van een ongeval; 

f. aansp" ken op de in de onderdelen h, I en n bedoelde uitkeringen en 
verstrekkingen; 

g. uitkeringen en verstrekkingen ingevolge een aanspraak die tot het 
loon behoort; 

h. uitkeringen ingevolge een spaarregeling voor zover die uitkeringen 
over ieder kalenderjaar waarin de werknemer overeenkomstig die 
regeling heeft gespaard, niet meer bedragen dan f 750 ; 

i. bedragen die worden ingehouden 
1°. als verplichte bijdrage ingevolge een pensioenregeling; 
2°. als bijdrage voor aanspraken als bedoeld in de onderdelen c en e; 
j . vergoedingen voor zover zij geacht kunnen worden te strekken tot 

bestrijding van kosten tot verwerving van het loon; 
k. uitkeringen en verstrekkingen tot vergoeding van door de werknemer 

in verband met zijn dienstbetrekking geleden schade aan of verlies van 
persoonlijke goederen; 

1. uitkeringen tot dekking van op de werknemer drukkende kosten van 
zijn opleiding of studie voor een beroep, alsmede verstrekkingen met 
betrekking tot zodanige opleiding of studie; 

m. uitkeringen en verstrekkingen tot dekking van op de werknemer 
drukkende kosten ter zake van ziekte, invaliditeit en bevalling; 

n. eenmalige uitkeringen en verstrekkingen ter zake van overlijden van 
de werknemer, zijn echtgenoot of degene die op grond van artikel 35 van 
de Ziektewet hieraan is gelijkgesteld, of zijn eigen kinderen, stiefkinderen 
en pleegkinderen, voor zover deze uitkeringen en verstrekkingen niet 
driemaal het loon over een maand overtreffen, bepaald met inachtneming 
van door de Sociale Verzekeringsraad te stellen regels; 

o. uitkeringen en verstrekkingen andere dan die ter zake van adoptie en 
overlijden, die de werknemer ontvangt uit een fonds tot welks middelen 
de werkgever gedurende de laatstverlopen vijf kalenderjaren evenveel of 
minder heeft bijgedragen dan de bij het fonds betrokken werknemers, 
tenzij die uitkeringen en verstrekkingen geschieden ingevolge een 
aanspraak die niet tot het loon behoort; 

p. bijdragen in de op de werknemer drukkende kosten ter zake van een 
particuliere ziektekostenverzekering; 

q. loon dat in geblokkeerde vorm wordt gespaard ingevolge een 
spaarloonregeling; 

r. uitkeringen ingevolge een pensioenregeling. 
2. Het tweede lid wordt vervangen door: 
2. De Sociale Verzekeringsraad kan, onder goedkeuring van Onze 

Minister, bepalen, dat eveneens niet tot het loon behoren: 
a. andere aanspraken dan bedoeld in het eerste lid, indien zulks tot 

vergemakkelijking van de heffing van de premie kan leiden; 
b. uitkeringen en verstrekkingen, die niet tot het normale regelmatig 

verstrekte loon behoren, zoals gratificaties ter gelegenheid van verjaarda-
gen en van jubilea en andere dergelijke voordelen, mits zij van betrekkelijk 
geringe betekenis zijn, alsmede aanspraken op zodanige uitkeringen en 
verstrekkingen. 

3. In het derde lid, tweede volzin, wordt «het bepaalde in de letters a 
en b» vervangen door: de onderdelen a en b. 

4. In het achtste lid wordt «letter b» vervangen door: onderdeel b. 
5. Het tiende lid wordt vervangen door: 
10. Bij ministeriële regeling kunnen, de Sociale Verzekeringsraad 

gehoord, regels worden gesteld, naar welke wordt beoordeeld of en in 
hoeverre vergoedingen geacht kunnen worden te strekken tot bestrijding 
van kosten tot verwerving van het loon als bedoeld in het eerste lid, 
onderdeel j . 

11. In afwijking van het eerste lid, aanhef en onderdeel I, behoren tot 
het loon: uitkeringen tot dekking van op de werknemer drukkende kosten 

a. die verband houden met een studeerruimte, de inrichting daaronder 
begrepen; 
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b. van binnenlandse reizen ter zake van opleiding of studie voor zover 
de uitkering meer bedraagt dan een bij ministeriële regeling vast te 
stellen bedrag per kilometer. 

B 
In artikel 7, eerste lid, wordt «regelen geven nopens» vervangen door: 

regels stellen met betrekking tot. 

C 
In artikel 8, tweede lid, wordt «Onze Minister kan, de Sociale Verzeke-

ringsraad gehoord, nadere regelen geven nopens» vervangen door: Bij 
ministeriële regeling kunnen, de Sociale Verzekeringsraad gehoord, 
nadere regels worden gesteld met betrekking tot. 

Paragraaf 2 Bijzondere bepaling 

Artikel 29 

De overhevelingstoeslag, bedoeld in artikel 1 van de Wet overhevelings-
toeslag opslagpremies, behoort niet tot het loon in de zin van de CWSV. 

Hoofdstuk IV Werknemersverzekeringen 

Afdeling 1 Ziektewet 

Paragraaf 1 Wijziging van de wet 

Artikel 30 

De Ziektewet wordt gewijzigd als volgt: 

A 
Artikel 11 wordt gewijzigd als volgt: 

1 °. In het tweede lid vervalt de tweede volzin. 
2°. Aan het artikel wordt een derde lid toegevoegd, luidende: 
3. Ingeval de bedrijfsvereniging de uitkering, bedoeld in het eerste en 

tweede lid, vermeerderd met de daarover door de werkgever verschuldigde 
premies, betaalt aan de werkgever, bedoeld in artikel 9, 10 of 12, tweede 
lid, teneinde deze uitkering door diens tussenkomst te doen uitbetalen, 
treedt voor de toepassing van het eerste en tweede lid deze voor de 
bedrijfsvereniging in de plaats, onafhankelijk van het voortbestaan van de 
dienstbetrekking met die werkgever. 

B 
In artikel 33a vervalt het tweede lid. Voorts worden het derde en het 

vierde lid vernummerd tot onderscheidenlijk het tweede en het derde lid. 

Paragraaf 2 Bijzondere bepalingen 

Artikel 31 

1. Voor de toepassing van artikel 29, eerste lid, van de ZW wordt 
verstaan onder: 

a. netto-ziekengeld: het gezamenlijke bedrag van het ziekengeld en de 
overhevelingstoeslag op dat ziekengeld, bedoeld in artikel 1 van de Wet 
overhevelingstoeslag opslagpremies, berekend op netto-basis; 

b. netto-uitkering krachtens de Werkloosheidswet: het gezamenlijke 
bedrag van de uitkering op grond van de Werkloosheidswet en de 
overhevelingstoeslag op die uitkering, bedoeld in artikel 1 van de Wet 
overhevelingstoeslag opslagpremies, berekend op netto-basis. 
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2. Voor de toepassing van artikel 29, eerste lid, van de ZW wordt in 
plaats van de zinsnede in dat lid die begint met de woorden «dat dagloon» 
en eindigt met het woord «dienstbetrekking» gelezen: het gezamenlijke 
bedrag van dat dagloon en de overhevelingstoeslag die op grond van 
artikel 1 van de Wet overhevelingstoeslag opslagpremies op dat dagloon 
zou zijn toegekend, verminderd met de loonbelasting en de premies op 
grond van de sociale verzekeringswetten die op dat gezamenlijke bedrag 
zouden zijn ingehouden, indien het dagloon loon zou zijn uit zijn dienstbe-
trekking. 

3. Voor de toepassing van artikel 29, negende lid, van de ZW wordt 
verstaan onder netto ziekengeld: het gezamenlijke bedrag van het 
ziekengeld en de overhevelingstoeslag op dat ziekengeld, bedoeld in 
artikel 1 van de Wet overhevelingstoeslag opslagpremies, berekend op 
netto-basis. 

4. Voor de toepassing van artikel 29, negende lid, van de ZW wordt in 
plaats van de zinsnede in dat lid die begint met de woorden «het dagloon» 
en eindigt met de woorden «laatste dienstbetrekking» gelezen: het 
gezamenlijke bedrag van dat dagloon en de overhevelingstoeslag die op 
grond van artikel 1 van de Wet overhevelingstoeslag opslagpremies op 
dat dagloon zou zijn toegekend, verminderd met de loonbelasting en de 
premies op grond van de sociale verzekeringswetten die op dat gezamen-
lijke bedrag zouden zijn ingehouden, indien het dagloon loon zou zijn uit 
haar dienstbetrekking onderscheidenlijk haar laatste dienstbetrekking. 

Artikel 32 

Voor de toepassing van artikel 11, derde lid, van de ZW wordt onder 
uitkering mede verstaan de overhevelingstoeslag die op grond van artikel 
1 van de Wet overhevelingstoeslag opslagpremies op die uitkering zou 
zijn toegekend indien die uitkering rechtstreeks aan de werknemer was 
betaald. Bij de berekening van de overhevelingstoeslag worden, in 
afwijking van artikel 61 , eerste lid, van de ZW en artikel 85, derde lid, van 
de WW als werknemersdeel van de premie op grond van de ZW, onder-
scheidenlijk van de premie op grond van de WW dat ten gunste komt van 
het wachtgeldfonds, in aanmerking genomen de werknemersdelen die 
gelden voor de werkgever, door wiens tussenkomst de uitkering wordt 
uitbetaald. 

Artikel 33 

Voorde toepassing van artikel 31 van de ZW wordt, ingeval de verzekerde 
gedurende de ongeschiktheid tot werken wegens ziekte inkomsten uit 
arbeid anders dan uit dienstbetrekking ontvangt, onder ziekengeld mede 
verstaan de overhevelingstoeslag die op grond van artikel 1 van de Wet 
overhevelingstoeslag opslagpremies op dat ziekengeld zou zijn toegekend 
indien het ziekengeld volledig aan de verzekerde zou zijn betaald. 

Artikel 34 

1 . Voor de toepassing van de artikelen 33 en 34 van de ZW wordt 
onder de in die artikelen bedoelde uitkeringen mede verstaan de overhe-
velingstoeslag op die uitkeringen, bedoeld in artikel 1 van de Wet 
overhevelingstoeslag opslagpremies. 

2. Voor de toepassing van artikel 30, derde lid, van de ZW wordt onder 
het in dat artikeliid bedoelde loon mede verstaan de overhevelingstoeslag, 
die op grond van artikel 1 van de Wet overhevelingstoeslag opslagpremies 
op dat loon zou zijn toegekend, indien dat loon aan de werknemer zou zijn 
betaald. 
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Artikel 35 

Voor de toepassing van artikel 33a van de ZW wordt onder ziekengeld 
mede verstaan de overhevelingstoeslag, die op grond van artikel 1 van de 
Wet overhevelingstoeslag opslagpremies op dat ziekengeld zou zijn 
toegekend indien dat ziekengeld in plaats van aan het betrokken gemeen-
tebestuur aan de werknemer was betaald. 

Artikel 36 

Voor de toepassing van de artikelen 50 en 51 van de ZW wordt onder 
ziekengeld mede verstaan de overhevelingstoeslag op dat ziekengeld, 
bedoeld in artikel 1 van de Wet overhevelingstoeslag opslagpremies. 

Artikel 37 

Voor de toepassing van de artikelen 52 en 52a van de ZW wordt onder 
de in die artikelen bedoelde aanspraken, onderscheidenlijk kosten mede 
verstaan de overhevelingstoeslag op die aanspraken en kosten, bedoeld 
in artikel 1 van de Wet overhevelingstoeslag opslagpremies. 

Artikel 38 

1. Voor de toepassing van de bepalingen inzake de vrijwillige verzeke-
ring, vermeld in hoofdstuk IV van de ZW, worden onder «de overige 
bepalingen van deze wet» als genoemd in artikel 72 van de ZW, voor 
zover van toepassing, mede verstaan de bepalingen van deze paragraaf. 

2. Artikel 73 van de ZW is met betrekking tot beslissingen op grond 
van deze paragraaf van overeenkomstige toepassing. 

Afdeling 2 W e t op de arbeidsongeschiktheidsverzekering 

Paragraaf 1 Wijziging van de wet 

Artikel 39 

De Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering wordt gewijzigd als 
volgt: 

A 
Artikel 10 wordt gewijzigd als volgt: 
1 °. In het tweede lid vervalt de tweede volzin. 
2°. Aan het artikel wordt een derde lid toegevoegd, luidende: 
3. Ingeval de bedrijfsvereniging de uitkering, bedoeld in het eerste en 

tweede lid, vermeerderd met de daarover door de werkgever verschuldigde 
premies, betaalt aan de werkgever, bedoeld in artikel 8, 9 of 1 1, tweede 
lid, teneinde deze uitkering door diens tussenkomst te doen uitbetalen, 
treedt voor de toepassing van het eerste en tweede lid deze voor de 
bedrijfsvereniging in de plaats, onafhankelijk van het voortbestaan van de 
dienstbetrekking met die werkgever. 

B 
In artikel 57a vervalt het tweede lid. Voorts worden het derde en het 

vierde lid vernummerd tot onderscheidenlijk het tweede en het derde lid. 

Paragraaf 2 Bijzondere bepalingen 

Artikel 40 

Bij de vaststelling van arbeidsongeschiktheid als bedoeld in artikel 18 
van de WAO wordt de overhevelingstoeslag op de in dat artikel bedoelde 
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verdiensten, bedoeld in artikel 1 van de Wet overhevelingstoeslag 
opslagpremies, buiten beschouwing gelaten. 

Artikel 41 

1. Voor de toepassing van de artikelen 44, 44a en 45, eerste lid, van 
de WAO wordt bij de in die artikelen bedoelde inkomsten de overheve-
lingstoeslag op die inkomsten, bedoeld in artikel 1 van de Wet overheve-
lingstoeslag opslagpremies, buiten beschouwing gelaten. 

2. Voor de toepassing van de artikelen 44, 44a en 45 van de WAO 
wordt, ingeval degene die recht heeft op arbeidsongeschiktheidsuitkering 
inkomsten uit arbeid anders dan uit dienstbetrekking ontvangt, onder de 
arbeidsongeschiktheidsuitkering mede verstaan de overhevelingstoeslag 
die op grond van artikel 1 van de Wet overhevelingstoeslag opslagpremies 
op die uitkering zou zijn toegekend indien de uitkering volledig aan de 
verzekerde zou zijn betaald. 

Artikel 42 

Voor de toepassing van artikel 10, derde lid, van de WAO wordt onder 
uitkering mede verstaan de overhevelingstoeslag, die op grond van artikel 
1 van de Wet overhevelingstoeslag opslagpremies op die uitkering zou 
zijn toegekend indien die uitkering rechtstreeks aan de werknemer was 
betaald. Bij de berekening van de overhevelingstoeslag worden, in 
afwijking van artikel 61 , eerste lid, van de ZW en artikel 85, derde lid, van 
de WW als werknemersdeel van de premie op grond van de ZW, onder-
scheidenlijk van de premie op grond van de WW dat ten gunste komt van 
het wachtgeldfonds, in aanmerking genomen de werknemersdelen die 
gelden voor de werkgever, door wiens tussenkomst de uitkering wordt 
uitbetaald. 

Artikel 43 

Voor de toepassing van artikel 57 van de WAO wordt onder de in dat 
artikel bedoelde uitkeringen mede verstaan de overhevelingstoeslag op 
die uitkeringen, bedoeld in artikel 1 van de Wet overhevelingstoeslag 
opslagpremies. 

Artikel 44 

Voor de toepassing van artikel 57a van de WAO wordt onder arbeids-
ongeschiktheidsuitkering mede verstaan de overhevelingstoeslag, die op 
grond van artikel 1 van de Wet overhevelingstoeslag opslagpremies op 
die arbeidsongeschiktheidsuitkering zou zijn toegekend indien die 
uitkering in plaats van aan het betrokken gemeentebestuur aan de 
werknemer was betaald. 

Artikel 45 

Voor de toepassing van artikel 58 van de WAO wordt onder arbeidson-
geschiktheidsuitkering mede verstaan de overhevelingstoeslag op die 
arbeidsongeschiktheidsuitkering, bedoeld in artikel 1 van de Wet overhe-
velingstoeslag opslagpremies. 

Artikel 46 

Voor de toepassing van artikel 59 van de WAO wordt onder de in dat 
artikel bedoelde uitkering op grond van die wet mede verstaan de 
overhevelingstoeslag op die uitkering, bedoeld in artikel 1 van de Wet 
overhevelingstoeslag opslagpremies. 
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Artikel 47 

Voor de toepassing van de artikelen 89 en 90 van de WAO wordt onder 
de in die artikelen bedoelde aanspraken, onderscheidenlijk kosten mede 
verstaan de overhevelingstoeslag op die aanspraken en kosten, bedoeld 
in artikel 1 van de Wet overhevelingstoeslag opslagpremies. 

Artikel 48 

1. Voor de toepassing van de bepalingen inzake de vrijwillige verzeke-
ring, vermeld in hoofdstuk VI van de WAO, worden onder «de bepalingen 
van de overige hoofdstukken» als genoemd in artikel 86 van de WAO, 
voor zover van toepassing, mede verstaan de bepalingen van deze 
paragraaf. 

2. Artikel 87 van de WAO is met betrekking tot beslissingen op grond 
van deze paragraaf van overeenkomstige toepassing, met dien verstande, 
dat in alle gevallen een schriftelijke kennisgeving van een beslissing op 
grond van deze paragraaf slechts behoeft plaats te vinden, indien de 
belanghebbende zulks verzoekt. 

Afdeling 3 Werkloosheidswet 

Paragraaf 1 Wijziging van de wet 

Artikel 49 

De Werkloosheidswet wordt gewijzigd als volgt: 

A 
Artikel 11 wordt gewijzigd als volgt: 
1 °. In het eerste en het derde lid vervalt de tweede volzin. 
2°. Aan het artikel wordt een vierde lid toegevoegd, luidende: 
4. Ingeval de bedrijfsvereniging de uitkering, bedoeld in het eerste tot 

en met derde lid, vermeerderd met de daarover door de werkgever 
verschuldigde premies, betaalt aan de werkgever, bedoeld in artikel 9, 10 
of 1 2, tweede lid, teneinde deze uitkering door diens tussenkomst te 
doen uitbetalen, treedt voor de toepassing van het eerste tot en met 
derde lid, deze voor de bedrijfsvereniging in de plaats, onafhankelijk van 
het voortbestaan van de dienstbetrekking met die werkgever. 

B 
Artikel 37 wordt gewijzigd als volgt: 
1°. Het derde lid vervalt. 
2° . Het vierde en het vijfde lid worden vernummerd tot onderscheidenlijk 

het derde en het vierde lid. 
3° . In het tot derde lid vernummerde vierde lid wordt «eerste lid» 

vervangen door: tweede lid. 

Paragraaf 2 Bijzondere bepalingen 

Artikel 50 

1. Voor de toepassing van de artikel 34 en 35 van de WW wordt bij de 
inkomsten, het ouderdomspensioen en de verdiensten, in die artikelen 
bedoeld, de overhevelingstoeslag op die inkomsten, dat ouderdoms-
pensioen en op die verdiensten, bedoeld in artikel 1 van de Wet overhe-
velingstoeslag opslagpremies, buiten beschouwing gelaten. 

2. Voor de toepassing van artikel 35 van de WW, wordt ingeval degene 
die recht heeft op een uitkering, werkzaamheden als bedoeld in artikel 16, 
tweede lid, tweede volzin, van de WW, gaat verrichten, onder uitkering 
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mede verstaan de overhevelingstoeslag die op grond van artikel 1 van de 
Wet overhevelingstoeslag opslagpremies op die uitkering zou zijn 
toegekend indien de uitkering volledig aan de verzekerde zou zijn betaald. 

Artikel 51 

Voor de toepassing van artikel 11, vierde lid, van de WW wordt onder 
uitkering mede verstaan de overhevelingstoeslag die op grond van artikel 
1 van de Wet overhevelingstoeslag opslagpremies op die uitkering zou 
zijn toegekend indien die uitkering rechtstreeks aan de werknemer was 
betaald. Bij de berekening van de overhevelingstoeslag worden, in 
afwijking van artikel 61 , eerste lid, van de ZW en artikel 85, derde lid, van 
de WW als werknemersdeel van de premie op grond van de ZW, onder-
scheidenlijk van de premie op grond van de WW dat ten gunste komt van 
het wachtgeldfonds, in aanmerking genomen de werknemersdelen die 
gelden voor de werkgever, door wiens tussenkomst de uitkering wordt 
uitbetaald. 

Artikel 52 

Voor de toepassing van artikel 36 van de WW wordt onder de in dat 
artikel bedoelde uitkeringen mede verstaan de overhevelingstoeslag op 
die uitkeringen, bedoeld in artikel 1 van de Wet overhevelingstoeslag 
opslagpremies. 

Artikel 53 

Voor de toepassing van artikel 37, tweede lid, van de WW wordt onder 
uitkering op grond van de WW mede verstaan de overhevelingstoeslag 
die op grond van artikel 1 van de Wet overhevelingstoeslag opslagpremies 
op die uitkering zou zijn toegekend indien die uitkering in plaats van aan 
het betrokken gemeentebestuur aan de werknemer was betaald. 

Artikel 54 

Voor de toepassing van de artikelen 40 en 41 a van de WW wordt onder 
uitkering mede verstaan de overhevelingstoeslag op die uitkering, 
bedoeld in artikel 1 van de Wet overhevelingstoeslag opslagpremies. 

Artikel 55 

Voor de toepassing van artikel 64 van de WW wordt onder het vakan-
tiegeld en de vakantiebijslag, in dat artikel bedoeld, mede verstaan de 
overhevelingstoeslag die op grond van artikel 1 van de Wet overhevelings-
toeslag opslagpremies op dat vakantiegeld en die vakantiebijslag zou 
zijn toegekend, indien de werkgever deze aan de werknemer zou hebben 
betaald. 

Artikel 56 

Voor de toepassing van artikel 65 van de WW wordt onder de in dat 
artikel bedoelde inkomsten mede verstaan de overhevelingstoeslag op die 
inkomsten, bedoeld in artikel 1 van de Wet overhevelingstoeslag opslag-
premies. 

Artikel 57 

Voor de toepassing van de artikelen 90 en 93 van de WW wordt onder 
de in die artikelen genoemde uitkeringen mede verstaan de overhevelings-
toeslag op die uitkeringen, bedoeld in artikel 1 van de Wet overhevelings-
toeslag opslagpremies. 
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Artikel 58 

1. Voor de toepassing van de bepalingen inzake de vrijwillige verzeke-
ring, vermeld in hoofdstuk III van de WW, worden onder «de overige 
artikelen van deze wet» als genoemd in artikel 60 van de WW, voor zover 
van toepassing, mede verstaan de bepalingen van deze paragraaf. 

2. Artikel 1 28 van de WW is met betrekking tot beslissingen op grond 
van deze paragraaf van overeenkomstige toepassing. 

Hoofdstuk V Invoeringswet stelselherziening sociale zekerheid 

Paragraaf 7 Wijziging van de wet 

Artikel 59 

De Invoeringswet stelselherziening sociale zekerheid wordt gewijzigd 
als volgt: 

A 
In artikel 16 vervalt het tweede lid. Voorts wordt het derde lid vernum-

merd tot het tweede lid. 

B 
In artikel 24, eerste lid, en in artikel 48, eerste lid, vervalt de zinsnede 

«, doch bij de aanvang van een kalenderjaar jonger is dan 27 jaar». 

C 
In artikel 50 vervalt het tweede lid. Voorts worden het derde en het 

vierde lid vernummerd tot onderscheidenlijk het tweede en het derde lid. 

Paragraaf 2 Bijzondere bepaling 

Artikel 60 

1. Voor de toepassing van artikel 36 van de IWS wordt onder de in dat 
artikel genoemde uitkering voor zover dit artikel de uitkering op grond van 
de WW en de TW betreft, mede verstaan de overhevelingstoeslag op die 
uitkering, bedoeld in artikel 1 van de Wet overhevelingstoeslag opslag-
premies. 

2. Voor de toepassing van artikel 55, vierde lid, van de IWS wordt 
onder de in dat lid bedoelde uitkeringen mede verstaan de overhevelings-
toeslag op die uitkeringen, bedoeld in artikel 1 van de Wet overhevelings-
toeslag opslagpremies. 

Hoofdstuk VI Toeslagenwet 

Paragraaf 1 Wijziging van de wet 

Artikel 61 

De Toeslagenwet wordt gewijzigd als volgt: 
In artikel 21 vervalt het tweede lid. Voorts worden het derde en vierde 

lid vernummerd tot onderscheidenlijk het tweede en derde lid. 

Paragraaf 2 Bijzondere bepalingen 

Artikel 62 

Voor de toepassing van artikel 21 van de TW wordt onder toeslag 
mede verstaan de overhevelingstoeslag, die op grond van artikel 1 van de 
Wet overhevelingstoeslag opslagpremies op die toeslag zou zijn toegekend 
indien die toeslag in plaats van aan het betrokken gemeentebestuur aan 
de toeslaggerechtigde was betaald. 
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Artikel 63 

Voor de toepassing van de artikelen 20, 25, 27 en 28 van de TW wordt 
onder toeslag mede verstaan de overhevelingstoeslag op die toeslag, 
bedoeld in artikel 1 van de Wet overhevelingstoeslag opslagpremies. 

Artikel 64 

Artikel 38 van de TW is met betrekking tot beslissingen op grond van 
deze paragraaf van overeenkomstige toepassing. 

Hoofdstuk VII Wet Werkloosheidsvoorziening 

Paragraaf 1 Wijziging van de wet 

Artikel 65 

De Wet Werkloosheidsvoorziening wordt gewijzigd als volgt: 

A 
In artikel 5b worden de tweede volzin van het tweede lid en de zinsnede 

in de tweede volzin van het derde lid, beginnend met «De in te houden 
premies» en eindigend met «ingedeelde werknemer» vervangen door: 

De in een enkel bedrag in te houden loonbelasting en premie voor de 
volksverzekeringen, bedoeld in artikel 1 van de Wet financiering volksver-
zekeringen (Stb , ...), worden berekend met toepassing van de groene 
tabellen voor een in tariefgroep 3 ingedeelde werknemer, jonger dan 65 
jaar. 

B 
In artikel 16a, eerste lid, vervalt de zinsnede «, doch bij de aanvang van 

een kalenderjaar jonger is dan 27 jaar». 

C 
In artikel 28a vervalt het tweede lid. Voorts worden het derde en het 

vierde lid vernummerd tot onderscheidenlijk het tweede en het derde lid. 

Paragraaf 2 Bijzondere bepalingen 

Artikel 66 

Voor de toepassing van artikel 5, eerste lid, van de WWV wordt bij het 
loon de overhevelingstoeslag op dat loon, bedoeld in artikel 1 van de Wet 
overhevelingstoeslag opslagpremies, buiten beschouwing gelaten. 

Artikel 67 

1. Voor de toepassing van artikel 5c, tweede lid, van de WWV wordt 
onder inkomen uit of in verband met arbeid in het bedrijfs- en beroepsleven, 
in dat artikel genoemd, mede verstaan de overhevelingstoeslag op dat 
inkomen, bedoeld in artikel 1 van de Wet overhevelingstoeslag opslag-
premies. 

2. Voor de toepassing van artikel 5c, derde lid, van de WWV wordt 
onder dagloon mede verstaan de overhevelingstoeslag die op grond van 
artikel 1 van de Wet overhevelingstoeslag opslagpremies op dat dagloon 
zou zijn toegekend, indien dat dagloon loon zou zijn uit een dienstbetrek-
king. 
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Artikel 68 

1. Voor de toepassing van artikel 1 7 van de WWV wordt bij het loon en 
de inkomsten uit arbeid, in dat artikel genoemd, de overhevelingstoeslag 
op dat loon en op die inkomsten, bedoeld in artikel 1 van de Wet overhe-
velingstoeslag opslagpremies, buiten beschouwing gelaten. 

2. Indien de uitkering op grond van de WWV is berekend met inacht-
neming van het minimumdagloon, bedoeld in artikel 5, tweede lid, van die 
wet, wordt voor de toepassing van artikel 17 van de WWV niet als 
uitkering beschouwd een gedeelte van die uitkering evenredig aan de 
overhevelingstoeslag in het dagloon waarnaar de uitkering is berekend. 

3. Ingeval de werknemer inkomsten uit arbeid anders dan uit dienstbe-
trekking ontvangt, wordt voor de toepassing van artikel 17, tweede lid, 
van de WWV onder uitkering op grond van de WWV mede verstaan de 
overhevelingstoeslag die op grond van artikel 1 van de Wet overhevelings-
toeslag opslagpremies op die uitkering zou zijn toegekend, indien de 
uitkering volledig aan de werknemer zou zijn betaald, en vindt het tweede 
lid geen toepassing. 

Artikel 69 

Voor de toepassing van artikel 28a van de WWV wordt onder uitkering 
op grond van de WWV mede verstaan de overhevelingstoeslag die op 
grond van artikel 1 van de Wet overhevelingstoeslag opslagpremies op 
die uitkering zou zijn toegekend indien die uitkering in plaats van aan het 
betrokken gemeentebestuur aan de werknemer was betaald. 

Artikel 70 

Voor de toepassing van de artikelen 30 en 40 van de WWV wordt 
onder de in die artikelen genoemde uitkeringen mede verstaan de 
overhevelingstoeslag op die uitkeringen, bedoeld in artikel 1 van de Wet 
overhevelingstoeslag opslagpremies. 

Artikel 71 

Artikel 3 1 , eerste lid, van de WWV is met betrekking tot beslissingen 
op grond van deze paragraaf van overeenkomstige toepassing. 

Artikel 72 

1. De uitkeringen op grond van de WWV die zijn berekend met 
inachtneming van het minimumdagloon, beooeld in artikel 5, tweede lid, 
van de WWV, en betrekking hebben op tijdvakken gelegen vóór 1 januari 
1990, doch die op of na die datum tot uitbetaling komen, worden 
verhoogd met een bedrag, gelijk aan de premies op grond van de AAW 
en de AWBZ. 

2. Het bedrag, bedoeld in het eerste lid, wordt berekend overeenkomstig 
de berekening van de overhevelingstoeslag op grond van artikel 1 van de 
Wet overhevelingstoeslag opslagpremies met inachtneming van: 

a. de door een werknemer verschuldigde premies ingevolge de ZW, de 
WAO en de WW en de door de werkgever verschuldigde premie ingevolge 
de Zfw, volgens op het moment van betaling geldende premiepercentages; 

b. het bij algemene maatregel van bestuur vastgesteld gemiddeld 
premiepercentage voor de premie ingevolge elk van de sociale verzeke-
ringswetten waarvan het premiepercentage per bedrijfstak verschilt; 

c. het in artikel 17, eerste lid, onderdeel b, van de Wet op de loonbe-
lasting 1964 genoemde bedrag. 
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Hoofdstuk VII I Interimregeling A W W 

Artikel 73 

Voor de toepassing van de artikelen 1, 3 en 16 van de Interimregeling 
AWW wordt onder de in die artikelen bedoelde uitkeringen op grond van 
de Ongevallenwetten en de daarop verleende wettelijke bijslagen in 
verbinding met de Liquidatiewet ongevallenwetten, mede verstaan de 
overhevelingstoeslag op die uitkeringen en bijslagen, bedoeld in artikel 1 
van de Wet overhevelingstoeslag opslagpremies. 

Hoofdstuk IX Liquidatiewet Ouderdomswet 1919 

Artikel 74 

In artikel 24a van de Liquidatiewet Ouderdomswet 1919 (Stb. 1979, 
673) wordt «artikel 35, eerste lid, van de Algemene Ouderdomswet» 
vervangen door: artikel 28 van de Wet financiering volksverzekeringen 
(Stb ). 

Hoofdstuk X Algemene Bijstandswet 

Artikel 75 

Artikel 1, vierde lid, van de Algemene Bijstandswet (Stb. 1973, 395) 
wordt vervangen door: 

4. Onder netto-minimumloon wordt verstaan het bedrag, bedoeld in 
artikel 8, eerste lid, onderdeel a, van de Wet minimumloon en minimum-
vakantiebijslag, vermeerderd met de daarover berekende vakantiebijslag 
als bedoeld in artikel 1 5 van die wet, beide na aftrek van de daarvan in te 
houden premies ingevolge de sociale verzekeringswetten, behoudens de 
nominale premie ingevolge de Ziekenfondswet, en loonbelasting. De in te 
houden loonbelasting en premie voor de volksverzekeringen, bedoeld in 
artikel 1 van de Wet financiering volksverzekeringen (Stb , ...), worden 
berekend met toepassing van de groene tabellen voor een in tariefgroep 
3 ingedeelde werknemer, jonger dan 65 jaar, over het minimumloon 
onderscheidenlijk de minimumvakantiebijslag, vermeerderd met het 
werkgeversaandeel in de procentuele premie ingevolge de Ziekenfondswet 
en verminderd met het werknemersaandeel in de premie ingevolge de 
Ziektewet (Stb. 1987, 88), de Werkloosheidswet (Stb. 1987, 93) en de 
Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering (Stb. 1987, 89). 

Hoofdstuk XI Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk 
arbeidsongeschikte werkloze werknemers en Wet inUoniensvoor 
ziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen 
zelfstandigen 

Artikel 76 

1. Het in artikel 10, eerste lid, van de Wet inkomensvoorziening 
oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (Stb. 
1987, 92) en artikel 10, eerste lid, van de Wet inkomensvoorziening 
oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (Stb. 
1987, 281) bedoelde bedrag wordt berekend over de uitkering, verminderd 
met een bedrag gelijk aan de premies ingevolge de AAW en de AWBZ. 

2. Het bedrag, bedoeld in het eerste lid, wordt berekend overeenkomstig 
de berekening van de overhevelingstoeslag op grond van artikel 1 van de 
Wet overhevelingstoeslag opslagpremies met inachtneming van: 
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a. de door een werknemer verschuldigde premies ingevolge de ZW, de 
WAO en de WW en de door de werkgever verschuldigde premie ingevolge 
de Zfw, volgens op het moment van betaling geldende premiepercentages; 

b. het bij algemene maatregel van bestuur vastgesteld gemiddeld 
premiepercentage voor de premie ingevolge elk van de sociale verzeke-
ringswetten waarvan het premiepercentage per bedrijfstak verschilt; 

c. het in artikel 17, eerste lid, onderdeel b, van de Wet op de loonbe-
lasting 1964 genoemde bedrag. 

Artikel 77 

1. De uitkering bedoeld in artikel 9 van de Wet inkomensvoorziening 
oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers en van 
de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte 
gewezen zelfstandigen, waaronder mede begrepen de vakantie-uitkering, 
die betrekking heeft op tijdvakken gelegen voor 1 januari 1990, doch op 
of na die datum tot uitbetaling komt, wordt verhoogd met een bedrag 
gelijk aan de premies ingevolge de AAW en de AWBZ. 

2. Voor de toepassing van artikel 9, vierde en vijfde lid, van de Wet 
inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijke arbeidsongeschikte werkloze 
werknemers wordt als de som van de uitkering krachtens de Werkloos-
heidswet en de toeslag krachtens de Toeslagenwet aangemerkt: 

a. indien deze is betaald voor 1 januari 1990: de bedoelde som 
verhoogd met een bedrag gelijk aan de premies ingevolge de AAW en de 
AWBZ; 

b. indien deze is betaald op of na 1 januari 1990: de bedoelde som 
met inbegrip van de daarover berekende overhevelingstoeslag, bedoeld in 
artikel 1 van de Wet overhevelingstoeslag opslagpremies. 

3. Artikel 70, tweede lid, is van overeenkomstige toepassing voor de 
berekening van het in het eerste en tweede lid, onderdeel a, bedoelde 
bedrag gelijk aan de premies ingevolge de AAW en de AWBZ. 

4. Onze Minister kan nadere regels stellen met betrekking tot de 
toepassing van het eerste, tweede en derde lid. 

Artikel 78 

Hoofdstuk VI van de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk 
arbeidsongeschikte werkloze worknemers en van de Wet inkomensvoor-
ziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen, 
is met betrekking tot beslissingen op grond van dit hoofdstuk van 
overeenkomstige toepassing. 

Hoofdstuk XI I W e t arbeidsongeschiktheidsvoorziening militairen 

Artikel 79 

1. Paragraaf 2 van afdeling 1 van hoofdstuk IV van deze wet is, met 
inachtneming van de wijzigingen welke de aard van het onderwerp 
vordert, van overeeenkomstige toepassing op uitkeringen op grond van 
hoofdstuk II van de Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening militairen 
(Stb. 1972,313). 

2. Paragraaf 2 van afdeling 2 van hoofdstuk IV van deze wet is, met 
inachtneming van de wijzigingen welke de aard van het onderwerp 
vordert, van overeenkomstige toepassing op uitkeringen op grond van 
hoofdstuk III van de Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening militairen. 
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Hoofdstuk XI I I Wet op de Sociale Verzekeringsbank 

Artikel 80 

De Wet op de Sociale Verzekeringsbank (Stb. 1968, 158) wordt 
gewijzigd als volgt: 

A 
Onder verlettering van artikel 3, onderdeel d en e, tot onderdeel e en f, 

wordt een nieuw onderdeel d ingevoegd, luidende: 
d. de Wet financiering volksverzekeringen (Stb , ); 

B 
Artikel 8 vervalt. 

Hoofdstuk XIV Reikwijdte overhevelingstoeslag 

Artikel 81 

1. Bij de bepaling van de omvang van rechten en verplichtingen tot 
betaling van loon dan wel van rechten en verplichtingen die een inhoudings-
plichtige voor de premieheffing volksverzekeringen en een verzekerde 
werknemer jegens elkaar hebben tot toekenning van niet tot het loon 
behorende uitkeringen en verstrekkingen waarvan de hoogte afhankelijk 
is gesteld van één of meer bestanddelen van het loon van deze werknemer, 
wordt de overhevelingstoeslag als bedoeld in artikel 3 van deze wet buiten 
beschouwing gelaten. 

2. Voor de toepassing van het eerste lid wordt als overhevelingstoeslag 
op de uitkeringen bedoeld in artikel 5b van de WWV beschouwd een 
gedeelte van die uitkering evenredig aan de overhevelingstoeslag in het 
dagloon waarnaar de uitkering is berekend. 

3. Voor de toepassing van het eerste lid worden de bedragen waarmee 
een AOW-uitkering en een AWW-uitkering in verband met de inwerking-
treding van de Wet financiering volksverzekeringen, hoofdstuk II van deze 
wet en de Wet overhevelingstoeslag opslagpremies zijn verhoogd als 
overhevelingstoeslag beschouwd. Onze Minister stelt bij ministeriële 
regeling de bedragen bedoeld in de eerste volzin vast. 

4. Elk beding strijdig met het bepaalde in dit artikel is nietig. 

Hoofdstuk XV Paraplubepaling met betrekking tot de aanvullende 
pensioenen 

Artikel 82 

1. De inwerkingtreding van de Wet financiering volksverzekeringen, 
hoofdstuk II van deze wet, van de Wet overhevelingstoeslag opslagpremies 
en artikel 3 van deze wet leidt niet tot andere in guldens uitgedrukte 
aanspraken, rechten en verplichtingen voor een belanghebbende bij een 
pensioenregeling van een pensioenfonds of van een werkgever dan 
wanneer die inwerkingtreding niet zou hebben plaatsgevonden. Het 
bepaalde in de eerste volzin laat onverlet het recht op overhevelingstoeslag, 
zoals dat is geregeld in de Wet overhevelingstoeslag opslagpremies. 

2. Als een pensioenregeling in de zin van het eerste lid worden mede 
beschouwd de pensioenregelingen vervat in: 

a. de Algemene burgerlijke pensioenwet (Stb. 1986, 540) en andere 
overheidspensioen wetten; 

b. de Wet buitengewoon pensioen 1940-1945 (Stb. 1986, 575); 
c. de Wet buitengewoon pensioen zeelieden-oorlogsslachtoffers (Stb. 

1986, 576); 
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d. de Wet buitengewoon pensioen Indisch verzet (Stb.1986, 360); 
e. de Wet uitkeringen vervolgingsslachtoffers 1940-1945 (Stb.1986, 

386); 
f. de Wet uitkeringen burger-oorlogsslachtoffers 1940-1945 (Stb. 

1984, 94). 
3. Onze Minister stelt bij ministeriële regeling, regels vast die noodza-

kelijk zijn voor een goede toepassing van het eerste lid. 
4. Bij ministeriële regeling kunnen door Onze Minister van Binnenlandse 

Zaken, Onze Minister van Defensie en Onze Minister van Welzijn, Volks-
gezondheid en Cultuur na verkregen overeenstemming met Onze Minister 
de regels voor een goede toepassing van het eerste lid met betrekking tot 
de pensioenen op grond van pensioenregelingen als bedoeld in het 
tweede lid, onderdelen a tot en met f, die onder hun verantwoordelijkheid 
vallen, worden gesteld. 

5. Elk beding strijdig met het bepaalde in dit artikel is nietig. 

Hoofdstuk XVI Wet ter bevordering van de werkgelegenheid 
voor werkzoekenden die zeer langdurig werkloos zijn 

Artikel 83 

In artikel 1, eerste lid, onderdeel d, van de wet van 29 september 1986, 
Stb. 483, vervalt: de Algemene Arbeidsongeschiktheidswet (Stb. 1980, 
28), de Algemene Kinderbijslagwet (Stb. 1980, 1), de Algemene Wet 
Bijzondere Ziektekosten (Stb. 1967, 655),. 

Hoofdstuk XVII Verhaalswet ongevallen ambtenaren 

Artikel 84 

Voor de toepassing van artikel 2 van de Verhaalswet ongevallen 
ambtenaren (Stb. 1965, 354) wordt onder de in dit artikel bedoelde 
bezoldiging of beloning en hiermede verband houdende uitkeringen mede 
verstaan de overhevelingstoeslag op die bezoldiging of beloning en 
hiermede verband houdende uitkeringen, bedoeld in artikel 1 van de Wet 
overhevelingstoeslag opslag premies. 

Hoofdstuk XVII I Slotbepalingen 

Artikel 85 

De bepalingen in hoofdstuk I, de artikelen 2 en 3, hoofdstuk II, de 
paragrafen 2 van de afdelingen 1, 3 en 5, hoofdstuk III, paragraaf 2, 
hoofdstuk IV, de paragrafen 2 van de afdelingen 1 tot en met 3, hoofdstuk 
V, paragraaf 2, hoofdstuk VI, paragraaf 2, hoofdstuk VII, paragraaf 2, 
hoofdstuk VIM en de hoofdstukken XI, XII, XIV, XV en XVII van deze wet 
zijn van kracht gedurende de jaren 1990 tot en met 1994. 

Artikel 86 

Indien het bij koninklijke boodschap van 15 augustus 1988 ingediende 
voorstel van wet onder de titel «Wet overhevelingstoeslag opslagpremies» 
(Kamerstukken II, 1987/1988, 20 657) tot wet wordt verheven, wordt in 
artikel 2, eerste lid, van deze wet na «Wet overhevelingstoeslag opslag-
premies» op de gebruikelijke wijze ingevoegd de jaargang en het nummer 
van het Staatsblad waarin de Wet overhevelingstoeslag opslagpremies is 
geplaatst. 

Artikel 87 

Indien het bij koninklijke boodschap van 4 juli 1988 ingediende voorstel 
van wet onder de titel «Wet financiering volksverzekeringen» (Kamerstuk-
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ken II, 1987/1988, 20 625) tot wet wordt verheven, wordt in de artikelen 
2, tweede lid, 4, onderdeel G, eerste lid 9, onderdeel A, 16, onderdeel M, 
17, onderdeel Q, 26, onderdeel J, 27, 65, onderdeel A, 74, 75 en 80 van 
deze wet na «Wet financiering volksverzekeringen» op de gebruikelijke 
wijze ingevoegd de jaargang en het nummer van het Staatsblad waarin 
de Wet financiering volksverzekeringen is geplaatst. 

Artikel 88 

Indien het bij koninklijke boodschap van 1 7 juni 1988 ingediende 
voorstel van wet onder de titel «Wet vereenvoudiging tariefstructuur en 
aftrekposten in de loon- en inkomstenbelasting» (Kamerstukken II, 
1987/1988, 20 595) tot wet wordt verheven, wordt in artikel 2, tweede 
lid, van deze wet na «Wet vereenvoudiging tariefstructuur en aftrekposten 
in de loon- en inkomstenbelasting» op de gebruikelijke wijze ingevoegd 
de jaargang en het nummer van het Staatsblad waarin de Wet vereenvou-
diging tariefstructuur en aftrekposten in de loon- en inkomstenbelasting is 
geplaatst. 

Artikel 89 

Indien het bij koninklijke boodschap van 23 februari 1 988 ingediende 
voorstel van wet houdende wijziging van de Algemene Bijstandswet 
inzake de bijstandsverlening aan vreemdelingen (Kamerstukken II, 
1987/1988, 20 549) op een eerder tijdstip tot wet wordt verheven dan 
deze wet: 

1 °. wordt in artikel 3, eerste lid, «artikel 1, vierde lid, van de ABW» 
vervangen door: artikel 1, vijfde lid, van de ABW; 

2°. wordt in artikel 75 «artikel 1, vierde lid» vervangen door «artikel 1, 
vijfde lid» en wordt de aanduiding van het te vervangen lid gewijzigd in 5. 

Artikel 90 

Indien het bij koninklijke boodschap van 20 oktober 1988 ingediende 
voorstel van wet onder de titel «Wet wijziging financieringsstructuur 
AKW» (Kamerstukken II, 1987/1 988, 20 892) tot wet wordt verheven, 
worden in deze wet de volgende wijzigingen aangebracht: 

A. In artikel 2 worden de volgende wijzigingen aangebracht: 
1. Het eerste lid, onderdeel a, vervalt, waarna de aanduiding van de 

onderdelen b en c wordt gewijzigd in onderscheidenlijk a en b. 
2. In de tweede volzin van het tweede lid wordt «eerste lid, onderdeel 

b» vervangen door: eerste lid, onderdeel a. 
3. In het vierde lid wordt «eerste lid, onderdeel a of c» vervangen door: 

eerste lid, onderdeel b. 

B. Artikel 16, onderdelen C, M, N en 0, vervallen. 

Artikel 91 

Indien het bij koninklijke boodschap van 28 september 1988 ingediende 
voorstel van wet tot wijziging van de Organisatiewet Sociale Verzekering 
en enkele andere sociale verzekeringswetten tot invoering van een 
sociaal-fiscaal nummer, nadere regeling van het gegevensverkeer tussen 
verzekerde, werkgever en uitvoeringsorgaan en aanpassing van de 
geheimhoudingsbepalingen (invoering sociaal-fiscaal nummer) (Kamer-
stukken II, 1988/1989, 20 854) tot wet wordt verheven en de artikelen II, 
onderdeel A, VII, onderdeel A, en artikel VIII van die wet in werking 
treden, worden in deze wet de volgende wijzigingen aangebracht: 
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A. In artikel 30, onderdeel A, wordt in het voorgestelde derde lid van 
artikel 11 van de ZW «12, tweede lid» vervangen door: 12. 

B. In artikel 39, onderdeel A, wordt in het voorgestelde derde lid van 
artikel 10 van de WAO «11, tweede lid» vervangen door: 11. 

C. In artikel 49, onderdeel A, wordt in het voorgestelde vierde lid van 
artikel 11 van de WW «12, tweede lid» vervangen door: 12. 

Artikel 92 

Voor de toepassing van artikel 19, achtste en tiende lid, en artikel 37b, 
tweede lid, van de AWW wordt gedurende het kalenderjaar 1990 in 
plaats van «tariefgroep 2» gelezen: tariefgroep 6. 

Artikel 93 

Gedurende het kalenderjaar 1990 wordt in artikel 24, eerste lid, en in 
artikel 48, eerste lid, van de IWS 

1. de zinsnede «indien hij 21 jaar, 22 jaar onderscheidenlijk 23 jaar of 
ouder is» vervangen door: indien hij 21 jaar, 22 jaar, 23 jaar doch bij 
aanvang van het kalenderjaar jonger dan 27 jaar onderscheidenlijk bij 
aanvang van het kalenderjaar 27 jaar of ouder is. 

2. de zinsnede «onderscheidenlijk f65,60» vervangen door: , f65,60 
onderscheidenlijk f 70,-. 

Artikel 94 

Gedurende het kalenderjaar 1990 wordt in artikel 16a, eerste lid, van 
de WWV 

1. de zinsnede «indien hij 21 jaar, 22 jaar onderscheidenlijk 23 jaar of 
ouder is» vervangen door: indien hij 21 jaar, 22 jaar, 23 jaar doch bij 
aanvang van het kalenderjaar jonger dan 27 jaar onderscheidenlijk bij 
aanvang van het kalenderjaar 27 jaar of ouder is. 

2. de zinsnede «onderscheidenlijk f65,60» vervangen door: , f65,60 
onderscheidenlijk f 70,-. 

Artikel 95 

De tekst van de 
a. AOW, 
b. AWW, 
c. AKW, 
d. AAW, 
e. AWBZ, 
zoals die luidt na de inwerkingtreding van deze wet, wordt door Onze 

Minister van Justitie in het Staatsblad geplaatst. 

Artikel 96 

Deze wet treedt in werking op dezelfde dag waarop het bij koninklijke 
boodschap van 1 7 juni 1988 ingediende voorstel van wet vereenvoudiging 
tariefstructuur en aftrekposten in de loon- en inkomstenbelasting in 
werking treedt. 

Artikel 97 

Deze wet kan worden aangehaald als: Wet aanpassing uitkeringsrege-
lingen overheveling opslagpremies. 
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Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en 
dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren wie zulks 
aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden. 

Gegeven 

De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, 

De Staatssecretaris van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur, 
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