
Eerste Kamer der Staten-Generaal 1
Vergaderjaar 1989-1990 Nr. 204

21 213 Nadere wijziging van een aantal sociale
zekerheidswetten (technische verbeteringen
mede in verband met de stelselherziening
sociale zekerheid)

NADER GEWIJZGD VOORSTEL VAN WET
17 mei 1990

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 in een

aantal sociale zekerheidswetten en de Invoeringswet stelselherziening
sociale zekerheid enige verbeteringen aan te brengen;

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:

Artikel I

De Werkloosheidswet (Stb. 1987, 93) wordt gewijzigd als volgt:

In artikel 3, vierde lid, wordt «de Nederlandse Antillen» vervangen
door: de Nederlandse Antillen, van Aruba.

B

Aan het slot van artikel 19 wordt een nieuw lid toegevoegd, luidende:
8. Onze Minister is bevoegd voor gevallen waarin toepassing van het

eerste lid, onderdeel a tot en met h, tot onbillijkheden zou kunnen leiden,
regels te stellen op grond waarvan kan worden afgeweken van het
bepaalde in die onderdelen.

In artikel 31 wordt onder vernummering van het vierde tot vijfde lid het
derde lid vervangen door twee nieuwe leden, luidende:

3. In afwijking van het tweede lid betaalt de bedrijfsvereniging uit
eigen beweging of op verzoek van de werknemer een naar redelijkheid
vast te stellen voorschot op hetgeen hem krachtens een aanspraak naar
burgerlijk recht of krachtens deze wet kan toekomen, indien:
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a. onzekerheid bestaat omtrent het recht op onverminderde doorbe–
taling van loon, ingeval niet vaststaat dat de dienstbetrekking rechts–
geldig is geëindigd; of

b. het recht, bedoeld in onderdeel a, vaststaat, doch de werkgever het
loon niet voldoet.

4. De bedrijfsvereniging is bevoegd aan een voorschot, bedoeld in het
derde lid, voorschriften te verbinden.

In artikel 33, derde lid, wordt tussen «eerder dan in de maand mei» en
«eindigt» ingevoegd: geheel.

In artikel 34, eerste lid, wordt de zinsnede: «Op de uitkering worden
geheel in mindering gebracht» vervangen door:

Tenzij de dienstbetrekking voortduurt worden op de uitkering geheel in
mindering gebracht.

In artikel 36 wordt het woord «werknemer» telkens vervangen door:
betrokkene.

In artikel 101, tweede lid, vervalt onderdeel e en wordt de aanduiding
van de onderdelen f en g gewijzigd in e en f.

H

Artikel 103 wordt gewijzigd als volgt.
1 ° Onder vernummering van het zesde tot en met het negende lid in

zevende tot en met tiende lid wordt een nieuw zesde lid ingevoegd,
luidende:

6. De voorzitter en de andere leden en plaatsvervangende leden van
het bestuur van het fonds mogen niet tevens lid of plaatsvervangend lid
zijn van het bestuur van een bedrijfsvereniging of van het bestuur van het
Gemeenschappelijk Administratiekantoor. Bij algemene maatregel van
bestuur kunnen nadere regels worden gesteld omtrent de onverenig–
baarheid van het lidmaatschap of plaatsvervangend lidmaatschap van het
fonds met andere functies.

2° In het nieuwe tiende lid wordt «achtste lid» vervangen door:
negende lid.

I

Artikel 111 wordt vervangen door:

Artikel 111

Tussen Onze Minister en Onze Minister van Financiën dient overeen–
stemming te bestaan omtrent:

a. te stellen regels als bedoeld in artikel 12;
b. te stellen regels als bedoeld in artikel 97, tweede en vierde lid.

J

In artikel 113 wordt «4, vijfde lid» vervangen door: 19, achtste lid.
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K

Na artikel 114 wordt een nieuw artikel ingevoegd, luidende:

Artikel 114a

Onze Minister hoort de Sociale Verzekeringsraad alvorens een
algemene maatregel van bestuur als bedoeld in artikel 4, vierde lid,
wordt vastgesteld.

In artikel 126, tweede lid, wordt «artikel 112» vervangen door: artikel
117.

M
Artikel 131, derde lid, vervalt.

Artikel II

De Ziektewet (Stb. 1987, 88) wordt gewijzigd als volgt:

A

In artikel 3, vierde lid, wordt «de Nederlandse Antillen» vervangen
door: de Nederlandse Antillen, van Aruba.

B

In artikel 6, eerste lid, onderdeel b, vervalt de zinsnede: «of krachtens
oproeping ingevolge de artikelen 226 en 227 der Gemeentewet».

In artikel 7 vervalt onderdeel b en wordt de aanduiding van de onder–
delen c en d gewijzigd in b en c.

In artikel 11, eerste lid, wordt onderscheidenlijk «a en b:», «c:» en «d:»
vervangen door onderscheidenlijk a:, b: en c:.

Artikel 30, zevende lid, wordt vervangen door:
7. De rechter is bevoegd te beoordelen of de wijze waarop gebruik is

gemaakt van de bevoegdheden, bedoeld in het eerste tot en met vierde
lid, in overeenstemming is met de redelijkheid.

In artikel 33 wordt het woord «verzekerde» telkens vervangen door:
betrokkene.

In artikel 44, eerste lid, onderdeel g, wordt «30, vijfde lid» vervangen
door: 30, achtste lid.
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H

Artikel 46, vierde lid, onderdeel a, wordt vervangen door:
a. degene die de eerste dag van de maand waarin hij 65 jaar wordt

heeft bereikt, of in verband met artikel 6, eerste lid, onderdeel a of b niet
verzekerd is.

I

In artikel 55, tweede lid, wordt onderscheidenlijk «a en b:» en «d:»
vervangen door onderscheidenlijk a: en c:.

Artikel III

De Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering (Stb. 1987, 89)
wordt gewijzigd als volgt:

In artikel 3, vierde lid, wordt «de Nederlandse Antillen» vervangen
door: de Nederlandse Antillen, van Aruba.

B

In artikel 6, eerste lid, onderdeel b, vervalt de zinsnede «of krachtens
oproeping ingevolge de artikelen 226 en 227 der Gemeentewet».

In artikel 7 vervalt onderdeel b en wordt de aanduiding van de onder–
delen c tot en met f gewijzigd in b tot en met e.

In artikel 10, eerste lid, wordt onderscheidenlijk «a en b:», «c:», «d:» en
«e en f:» vervangen door onderscheidenlijk a:, b:, c: en d en e:.

In artikel 13, derde lid, wordt de zinsnede: «als bedoeld in artikel 7,
onderdeel e» vervangen door: als bedoeld in artikel 7, onderdeel d.

Aan artikel 39 wordt een derde lid toegevoegd, luidende:
3. Onze Minister is, gehoord de Sociale Verzekeringsraad, bevoegd

regels te stellen voor gevallen waarbij direct herziening van de arbeids–
ongeschiktheidsuitkering plaatsvindt. Ingevolge deze regels kan bedoelde
herziening slechts plaatsvinden ten behoeve van degene die bij
hervatting van de arbeid of na toepassing van artikel 44a inkomsten uit
arbeid geniet, die minder bedragen dan evenredig is aan zijn nog
bestaande arbeidsgeschiktheid.

In artikel 44, tweede lid, wordt «zes maanden» vervangen door: twaalf
maanden.

H

In artikel 46a, derde lid, wordt «het eerste en het derde lid» vervangen
door: het eerste en het tweede lid.
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I

In artikel 52 wordt: «ingevolge de sociale wetgeving van een andere
Mogendheid» vervangen door: ingevolge de sociale wetgeving van de
Nederlandse Antillen, Aruba of een andere Mogendheid.

In artikel 66, tweede lid, wordt onderscheidenlijk «a en b:>y en «e en f:»
vervangen door onderscheidenlijk a: en d en e:.

Artikel IV

De Algemene Arbeidsongeschiktheidswet (Stb. 1987, 90) wordt
gewijzigd als volgt:

Aan artikel 29 wordt een derde lid toegevoegd, luidende:
3. Onze Minister is, gehoord de Sociale Verzekeringsraad, bevoegd

regels te stellen voor gevallen waarbij direct herziening van de arbeids–
ongeschiktheidsuitkering plaatsvindt. Ingevolge deze regels kan bedoelde
herziening slechts plaatsvinden ten behoeve van degene die bij
hervatting van de arbeid of na toepassing van artikel 33a inkomsten uit
arbeid geniet, die minder bedragen dan evenredig is aan zijn nog
bestaande arbeidsgeschiktheid.

B

In artikel 33, tweede lid, wordt «zes maanden» vervangen door: twaalf
maanden.

In artikel 43 wordt: «ingevolge de sociale wetgeving van een andere
Mogendheid» vervangen door: ingevolge de sociale wetgeving van de
Nederlandse Antillen, Aruba of een andere Mogendheid.

D

In artikel 48, tweede lid, wordt na 9 ingevoegd: , 32.

E

In artikel 79, eerste lid, wordt de aanduiding van het onderdeel dat
begint met de woorden «betrekking heeft op» gewijzigd in e.

In artikel 95, tweede en vierde lid, wordt «artikel 37, eerste lid, tweede
volzin» telkens vervangen door: artikel 37, derde lid.

Artikel V

De Toeslagenwet (Stb. 1987, 91) wordt gewijzigd als volgt:

A

Artikel 1, eerste lid, onderdeel d, wordt vervangen door:
d. loondervingsuitkering: een uitkering krachtens de verplichte verze–

kering ingevolge de Werkloosheidswet (Stb. 1987, 93), de Ziektewet
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(Stb. 1987, 88) en de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering
(Stb. 1987, 89) alsmede een uitkering krachtens de Algemene Arbeids–
ongeschiktheidswet (Stb. 1987, 90) en de Wet arbeidsongeschiktheids–
voorziening militairen (Stb. 1972, 313);

B

Aan artikel 11 wordt een vijfde en een zesde lid toegevoegd, luidende:
5. De in het eerste lid bedoelde termijn geldt niet indien winst uit

bedrijf en zelfstandig uitgeoefend beroep wordt verworven. De bedrijfs–
vereniging stelt de belanghebbende in dat geval op de hoogte van de
termijn waarbinnen de vaststelling, bedoeld in het eerste lid, plaatsvindt.

6. Winst uit bedrijf en zelfstandig uitgeoefend beroep als bedoeld in
het vijfde lid, is hetgeen daaronder wordt verstaan in de regels gesteld
op grond van artikel 6, tweede lid.

In artikel 15, zesde lid, wordt «vierde lid» vervangen door: vijfde lid.

D

In artikel 24 wordt tussen «de toeslag van een gehuwde» en «, dan wel
een gedeelte van de toeslag» ingevoegd: of een ongehuwde.

In artikel 26 worden de volgende wijzigingen aangebracht:
1 ° In het tweede lid, wordt tussen «de wijze waarop» en «de afdracht

van gelden» ingevoegd: en de voorwaarden waaronder.
2° Onder vernummering van het derde lid tot het vierde lid wordt na

het tweede lid een nieuw derde lid ingevoegd, luidende:
3. Bij ministeriële regeling worden regels gesteld met betrekking tot

het beheer van gelden van het Toeslagenfonds.

Aan artikel 31 wordt een nieuw lid toegevoegd, luidende:
7. De voorzitter en de andere leden en plaatsvervangende leden van

het bestuur van het fonds mogen niet tevens lid of plaatsvervangend lid
zijn van het bestuur van de Gemeenschappelijke Medische Dienst, van
het bestuur van een bedrijfsvereniging of van het bestuur van het
Gemeenschappelijk Administratiekantoor. Bij algemene maatregel van
bestuur kunnen nadere regels worden gesteld omtrent de onverenig–
baarheid van het lidmaatschap of plaatsvervangend lidmaatschap van het
fonds met andere functies.

Artikel VI

De Invoeringswet stelselherziening sociale zekerheid (Stb. 1987, 94)
wordt gewijzigd als volgt:

Van Hoofdstuk II vervalt afdeling VIII.

B

Artikel 34 wordt gewijzigd als volgt:
1° In het derde lid wordt na «algemene regels» ingevoegd: alsmede in

afwijking van artikel 22, eerste lid.
2° Aan het vijfde lid wordt een volzin toegevoegd, luidende:
Tevens kan in de hierbedoelde regels van de bedrijfsvereniging worden

afgeweken van artikel 22, eerste lid.
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Voor de tekst van artikel 45 wordt het cijfer 1 geplaatst, waarna aan
het artikel een tweede lid wordt toegevoegd, luidende:

2. Voor de toepassing van het eerste lid wordt te rekenen vanaf 30
januari 1986 een herziening van een arbeidsongeschiktheidsuitkering als
bedoeld in artikel 28 van de Algemene Arbeidsongeschiktheidswet of
artikel 38 van de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering, geacht
niet te hebben plaatsgevonden, indien de uitkeringsgerechtigde binnen
48 weken na de herziening weer wordt ingedeeld in dezelfde arbeidson–
geschiktheidsklasse als voor die herziening.

Artikel VII

Artikel XV van de Wet premieheffing over uitkeringen (St. 1986, 639)
vervalt.

Artikel VIII

De Organisatiewet Sociale Verzekering (Stb. 1989, 119) wordt
gewijzigd als volgt:

Aan artikel 50j wordt een nieuw vijfde lid toegevoegd, luidende:
5. De in artikel 50a, eerste lid, genoemde instellingen en personen zijn

bevoegd, desgevraagd, uit de door of namens hen gevoerde admini–
stratie, aan de Sociaal-Economische Raad die gegevens te verstrekken
die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van artikel 46a van de Wet op de
Ondernemingsraden (Stb. 1979, 449).

B

Artikel 50m wordt vervangen door:

Artikel 50m

1. De in artikel 50a, eerste lid, genoemde instellingen en personen zijn
na schriftelijke machtiging door degene op wie de gegevens betrekking
hebben bevoegd uit de door of namens hen gevoerde administratie,
desgevraagd, aan bedrijfspensioenfondsen, ondernemingspensioen–
fondsen, risicofondsen, stichtingen tot uitvoering van een regeling inzake
vervroegd uittreden of bij collectieve arbeidsovereenkomst overeenge–
komen instellingen of collectieve voorzieningen voor werknemers, die
gegevens te verstrekken die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de
statuten en reglementen van die fondsen, die stichtingen of collectief
overeengekomen instellingen of voorzieningen.

2. Gegevensverstrekking als bedoeld in het eerste lid, kan zonder
machtiging, desgevraagd, plaatsvinden aan:

a. organen en instellingen, belast met de uitvoermg van bij wet
geregelde pensioenvoorzieningen,

b. bedrijfspensioenfondsen en beroepspensioenfondsen, waarop
artikel 3 van de Wet betreffende verplichte deelneming in een bedrijfs–
pensioenfonds (Stb. 1949, J 121), onderscheidenlijk artikel 2 van de Wet
betreffende verplichte deelneming in een beroepspensioenfonds (Stb.
1972, 400) toepassing heeft gevonden,

c. andere dan de onder b bedoelde bedrijfspensioenfondsen, alsmede
aan ondernemingspensioenfondsen, risicofondsen, stichtingen tot
uitvoering van een regeling inzake vervroegd uittreden of bij collectieve
arbeidsovereenkomst overeengekomen instellingen of collectieve
voorzieningen voor werknemers, indien de administratie daarvan is
opgedragen aan de bedrijfsvereniging of het Gemeenschappelijk Admini–
stratiekantoor, en
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d. organen en instellingen, belast met de uitvoering van bij algemeen
verbindend verklaarde bepalingen van een collectieve arbeidsovereen–
komst overeengekomen collectieve voorzieningen voor werknemers.

3. De machtiging bedoeld in het eerste lid kan te allen tijde worden
ingetrokken.

In artikel 50n, eerste lid, wordt de zinsnede «50i tot en met 501»
vervangen door: 50i tot en met 501 en 50m, tweede lid.

Artikel IX

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

Artikel 26 wordt vervangen door:

Artikel 26

1. Die in artikel 19, eerste lid, genoemde instellingen en personen zijn
na schriftelijke machtiging door degene op wie de gegevens betrekking
hebben bevoegd uit de door of namens hen gevoerde administratie,
desgevraagd, aan bedrijfspensioenfondsen, ondernemingspensioen–
fondsen, risicofondsen, stichtingen tot uitvoering van een regeling inzake
vervroegd uittreden of bij collectieve arbeidsovereenkomst overeenge–
komen instellingen of collectieve voorzieningen voor werknemers, die
gegevens te verstrekken die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de
statuten en reglementen van die fondsen, die stichtingen of collectief
overeengekomen instellingen of voorzieningen.

2. Gegevensverstrekking als bedoeld in het eerste lid, kan zonder
machtiging, desgevraagd, plaatsvinden aan:

a. organen en instellingen, belast met de uitvoering van bij wet
geregelde pensioenvoorzieningen,

b. bedrijfspensioenfondsen en beroepspensioenfondsen, waarop
artikel 3 van de Wet betreffende verplichte deelneming in een bedrijfs–
pensioenfonds (Stb. 1949, J 121), onderscheidenlijk artikel 2 van de Wet
betreffende verplichte deelneming in een beroepspensioenfonds (Stb.
1972, 400) toepassing heeft gevonden,

c. andere dan de onder b bedoelde bedrijfspensioenfondsen, alsmede
aan ondernemingspensioenfondsen, risicofondsen, stichtingen tot
uitvoering van een regeling inzake vervroegde uittreden of bij collectieve
arbeidsovereenkomst overeengekomen instellingen of collectieve
voorzieningen voor werknemers, indien de administratie daarvan is
opgedragen aan de bedrijfsvereniging of het Gemeenschappelijk Admini–
stratiekantoor, en

d. organen en instellingen, belast met de uitvoering van bij algemeen
verbindend verklaarde bepalingen van een collectieve arbeidsovereen–
komst overeengekomen collectieve voorzieningen voor werknemers.

3. De machtiging bedoeld in het eerste lid kan te allen tijde worden
ingetrokken.

B

In artikel 28 wordt de zinsnede «23 tot en met 25» vervangen door:
23 tot en met 25 en 26, tweede lid.
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Artikel X

Deze wet treedt in werking met ingang van de dag na de datum van
uitgifte van het Staatsblad waarin zij wordt geplaatst en werkt voor wat
betreft artikel V, onderdeel A, en artikel VI, onderdeel C, terug tot en met
1 januari 1987.

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,
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