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Nr. 11 DERDE NOTA VAN WIJZIGING
Ontvangen 9 maart 1990

In het gewijzigd voorstel van wet (stuk nr. 9) worden de volgende
wijzigingen aangebracht:

I

Artikel I wordt gewijzigd als volgt:

1°. Na onderdeel F wordt een nieuw onderdeel ingevoegd, luidende:

Fa

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.

2°. In onderdeel H wordt: «artikel 4, vijfde lid» vervangen door: artikel
4, vierde lid.

II

Artikel III wordt gewijzigd als volgt:

Na onderdeel E wordt een nieuw onderdeel ingevoegd, luidende:

Ea

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

Artikel IV wordt gewijzigd als volgt:

Na onderdeel B wordt, onder aanduiding van onderdeel Ba als Bb, een
nieuw onderdeel ingevoegd, luidende:

Ba

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.

Toelichting

Wijziging artikel 111 WW

Bij de Wet van 20 december 1989, Stb. 585, tot wijziging van de Wet
financiering volksverzekeringen en de Wet aanpassing uitkeringsrege–
lingen overheveling opslagpremies (technische verbeteringen) is artikel
111 van de Werkloosheidswet (WW) gewijzigd. Deze wijziging hield
verband met het vervallen van artikel 4, derde lid, en artikel 12, tweede
lid, van die wet. Bij de voorbereiding van die wijziging is abusievelijk
geen rekening gehouden met de wijziging, die artikel 111 inmiddels bij
de Wet van 24 december 1987, Stb. 629 (instelling van een uniforme
liquiditeitsregeling voor de centrale sociale verzekeringsfondsen,
alsmede invoering van een overheidsgarantie voor de gerechtigden in
alle sociale verzekeringswetten) had ondergaan. Deze omissie wordt
thans hersteld.

Wijziging artikel I, onderdeel H

Zoals hierboven al vermeld is bij de Wet van 20 december 1989, Stb.
585, artikel 4, derde lid, van de WW vervallen. In verband daarmee zijn
de aanduidingen van het vierde en vijfde lid van dat artikel gewijzigd in
derde en vierde lid. De verwijzing in het in artikel 1, onderdeel H, voorge–
schreven nieuwe artikel 114a dient in verband hiermee ook te worden
gewijzigd.

Wijziging artikel III (artikel 52 WAO)

Ingevolge de artikelen 43 van de AAW en 52 van de WAO en de
daarop berustende algemene maatregelen van bestuur kunnen regels
worden gesteld met betrekking tot de samenloop van Nederlandse
arbeidsongeschiktheidsuitkeringen met de uitkeringen van een andere
Mogendheid.

In een uitspraak van de Centrale Raad van Beroep van 28 september
1989 wordt het begrip andere Mogendheid zodanig geïnterpreteerd dat
de Nederlandse Antillen niet als een andere Mogendheid worden
geschouwd. De consequentie van deze uitspraak is dat de desbetref–
fende artikelen wel kunnen worden toegepast bij samenloop van een
Nederlandse arbeidsongeschiktheidsuitkering met bepaalde uitkeringen
ingevolge een niet-Nederlandse sociale zekerheidswetgeving, doch niet
bij samenloop met een uitkering ingevolge de sociale wetgeving van de
Nederlandse Antillen. Voor dit onderscheid tussen Antilliaanse (en dit
geldt ook voor Arubaanse) uitkeringen ingevolge de sociale zekerheids–
wetgeving van een andere Mogendheid zijn mijns inziens geen goede
gronden aanwezig.
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De thans voorgestelde wijziging strekt ertoe de regels met betrekking
tot samenloop ook, conform de bedoeling, te laten gelden ten aanzien
van uitkeringen van Aruba en de Nederlandse Antillen.

Wijziging artikel IV

Zie de toelichting bij artikel III (artikel 52 WAO).

De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,
E. ter Veld
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