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Intrekking van de Algemene Weduwen– en
Wezenwet, invoering van de Algemene
nabestaandenwet, alsmede de in het kader van
die intrekkïng en invoering te treffen
overgangsregelingen en de daarmee verband
houdende wijzigingen van een aantal wetten en
regelingen (Invoeringswet Anw)

AMENDEMENTEN VAN HET LID GROENMAN
Ontvangen 22 mei 1992

De ondergetekende stelt de volgende amendementen voor:

I

Artikel 7 wordt vervangen door:

Artikel 7

Degene die op de dag voor de inwerkingtreding van de Anw recht had
op een uitkering op grond van artikel 8 van de AWW, wordt geacht te
voldoen aan het bepaalde in artikel 20b van de Anw.

Artikel 8 vervalt.

IV

VI

Artikel 9 vervalt.

f

Artikel 9a vervalt.

Artikel 9b vervalt.

I

Artikel 10vervalt.

VII

Artikel 12 vervalt.
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VIII

Artikel 14 wordt vervangen door:

Artikel 14

De bruto-bedragen bedoeld in de artikel 14, 17, 20, 20c, 20e, 22 en
24 van de Anw zoals die per 1 januari 1993 gelden, worden door Onze
Minister bekend gemaakt in de Nederlandse Staatscourant.

IX

In artikel 17, onderdeel A, wordt «verlengde basisuitkering» vervangen
door: partneruitkering.

In artikel 17, onderdeel B, wordt «verlengde basisuitkering» telkens
vervangen door: partneruitkering.

XI

In artikel 17, onderdeel D, wordt «verlengde basisuitkering» vervangen
door: partneruitkering.

XII

In artikel 17, onderdeel E, wordt «verlengde basisuitkering» telkens
vervangen door: partneruitkering.

XIII

In artikel 29, onderdeel C, wordt «Indien een tijdelijke basisuitkering,
een verlengde basisuitkering, al dan niet vermeerderd met een toeslag»
vervangen door: Indien een uitkering.

XIV

Artikel 30 wordt vervangen door:

Artikel 30

De Ziekenfondswet (Stb. 1986, 347) wordt gewijzigd als volgt: In
artikel 3, eerste lid, onderdeel d, wordt na «een tijdelijke weduwenuit–
kering of een weduwen– of wezenpensioen ingevolge de Algemene
Weduwen– en Wezenwet (Stb. 1965, 429)» ingevoegd: , een gewen–
ningsuitkering, een partneruitkering of een halfwezenuitkering ingevolge
de Algemene nabestaandenwet (Stb. ).

XV

Artikel 31 wordt vervangen door:

Artikel 31

De Wet op de toegang tot ziektekostenverzekeringen (Stb. 1986, 123)
wordt gewijzigd als volgt:

In artikel 16, tweede lid, onderdelen b en c, wordt na «een tijdelijke
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weduwenuitkering of een weduwen– of wezenpensioen ingevolge de
Algemene Weduwen– en Wezenwet» telkens gelezen: dan wel een
gewenningsuitkering, een partneruitkering of een halfwezenuitkering
ingevolge de Algemene nabestaandenwet (Stb.).

XVI

Artikel 43 wordt vervangen door:

Artikel 43

Het Aanwijzingsbesluit verplicht-verzekerden Ziekenfondswet (Stb.
1987, 227) wordt gewijzigd als volgt:

Na artikel 9 wordt een nieuw artikel 9a ingevoegd, luidende:

Artikel 9a

1. Voor de verzekering van degenen, bedoeld in artikel 3, eerste lid,
onderdeel d, van de Ziekenfondswet, voor zover zij recht hebben op een
gewenningsuitkering, een partneruitkering of een halfwezenuitkering
ingevolge de Algemene nabestaandenwet (Stb. ), wordt een premie
geheven tot het krachtens artikel 15, eerste lid, van de Ziekenfondswet
vastgestelde percentage. Deze premie wordt per maand berekend over
de gewenningsuitkering, onderscheidenlijk de partneruitkering alsmede
over de halfwezenuitkering, elk met inbegrip van de vakantieuitkering,
waarop de verzekerde aanspraak heeft krachtens de Algemene
nabestaandenwet. Indien de gewenningsuitkering, onderscheidenlijk de
partneruitkering alsmede over de halfwezenuitkering, slechts ten dele
wordt toegekend in verband met samenloop met uitkering ingevolge de
sociale wetgeving van een andere mogendheid, wordt de gewenningsuit–
kering, onderscheidenlijk de partneruitkering alsmede over de halfwezen–
uitkering, voor de vaststelling van de verschuldigde premie geacht ten
volle te worden uitbetaald.

2. Voor de toepassing van dit artikel is het bepaalde krachtens artikel
15, tweede lid, van de Ziekenfondswet van overeenkomstige toepassing,
waarbij de Sociale Verzekeringsbank als werkgever wordt beschouwd.

3. De Sociale Verzekeringsbank houdt de door de verzekerde
ingevolge dit artikel verschuldigde premie in op de gewenningsuitkering,
onderscheidenlijk de partneruitkering alsmede over de halfwezenuit–
kering, waarop de verzekerde aanspraak heeft krachtens de Algemene
nabestaandenwet.

4. De Sociale Verzekeringsbank stort de in het eerste lid bedoelde
premie in de Algemene Kas, bedoeld in artikel 71 van de Zieken–
fondswet. Onze Minister kan voorschriften geven met betrekking tot de
vaststelling, de invordering, de afdracht en de verantwoording van de
premie.

Toelichting

In overeenstemming met het amendement dat het principe van de
inkomensderving regelt zijn enige aanpassingen in de invoeringswet
aangebracht.

Doordat ondergetekende de rechten van de huidige nabestaanden
onaangetast laat zijn overgangsbepalingen overbodig. Ondergetekende
heeft de begrippen basisuitkering en verlengde basisuitkering niet nodig
omdat afgezien wordt van de inkomenstoets op het eigen inkomen van
de nabestaande. Het gaat bij haar slechts om de begrippen gewennings–
uitkering (70% van het ml. gedurende 1 jaar voor alle nabestaande
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partners), partneruitkering (al dan niet tijdelijk afhankelijk van de leeftijd
van de nabestaande) en halfwezenuitkering.

Groenman
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