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1. Inleiding

Degene, die hier te lande arbeid verricht in een privaatrechtelijke of
publiekrechtelijke dienstbetrekking of daarmee gelijkgestelde arbeidsver–
houding is verzekerd voor de werknemersverzekeringswetten, te weten
de Werkloosheidswet (Stb. 1987, 93; WW), de Ziektewet (Stb. 1987,
88; ZW) en Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering (Stb. 1987,
89; WAO). In bepaalde, bij of krachtens deze wetten geregelde, omstan–
digheden kan iemand verzekerd zijn voor deze wetten, terwijl de
werkzaamheden buiten Nederland worden verricht. Ook op grond van
internationale verdragen kan men voor de Nederlandse sociale verzeke–
ringswetten verzekerd zijn in gevallen dat buiten Nederland arbeid wordt
verricht. Voor sommige groepen die niet aan de voorwaarden voor de
verplichte verzekering voldoen, kan het - gelet op de binding die zij met
Nederland hebben - in de rede liggen een met de verplichte verzekering
vergelijkbare risicodekking te bieden. Voor dergelijke gevallen bevatten
de werknemersverzekeringswetten de mogelijkheid voor vrijwillige verze–
kering.

De bepalingen betreffende de vrijwillige verzekering zijn bij de stelsel–
herziening sociale zekerheid van 1987 gewijzigd. Voor de werkloosheids–
verzekering werd toen voor het eerst de mogelijkheid van vrijwillige
verzekering geboden, vooral als compensatie voor het vervallen van de
Wet Werkloosheidsvoorziening (WWV). Met name personen, die in het
buitenland werkzaam waren geweest en na terugkeer in Nederland
werkloos zouden zijn, zouden bij de vrijwillige werkloosheidsverzekering
gebaat zijn. Voorts werden de desbetreffende bepalingen in de ZW en
WAO met die van de WW geharmoniseerd.

Inmiddels is gebleken, dat bepaalde groepen werknemers die in het
buitenland werkzaam zijn en die te vergelijken zijn met de groep,
waarvoor de mogelijkheid voor vrijwillige verzekering in de werknemers–
verzekeringswetten was opgenomen, niet een beroep kunnen doen op de
wettelijke mogelijkheid van vrijwillige verzekering ingevolge de WW,
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terwijl zij tot 1987 wel in aanmerking kwamen voor een WWV-uitkering.
Voor de oplossing van deze problematiek is steeds verwezen naar de
algehele bezinning op de kring der verzekerden voor de werknemersver–
zekeringen. Deze bezinning vraagt vanwege zijn veelomvattendheid meer
tijd dan was voorzien. Een wijziging van de bepalingen van de vrijwillige
verzekering voor de groep, die in het buitenland werkzaam is, kan echter
ook, zonder dat vooruit wordt gelopen op de uitkomsten van deze
bezinning plaatsvinden. De normen voor de toelating tot de vrijwillige
verzekering zijn in dit wetsvoorstel zodanig gekozen dat zij beantwoorden
aan de uitgangspunten die ook in het huidige systeem besloten liggen
De voortdurende aandacht die voor deze redelijk te begrenzen proble–
matiek vanuit de Tweede Kamer der Staten-Generaal is gevraagd naar
aanleidmg van de signalen van belangenorganisaties en de Sociale
Verzekeringsraad (SVr), heeft het kabinet ertoe gebracht nu met dit
wetsvoorstel te komen.

De mogelijkheid voor vrijwillige verzekering wordt op grond van de
bestaande wettelijke regeling geboden aan personen die niet verplicht
verzekerd zijn, omdat ze werkzaam zijn in een dienstbetrekking of
arbeidsverhouding die niet tot verplichte verzekering leidt vanwege de
aard van die werkzaamheden of omdat tijdelijk geen werkzaamheden
worden verricht dan wel, omdat de werkzaamheden buiten Nederland
plaatsvinden.

Dit wetsvoorstel beperkt zich tot de vrijwillige verzekering voor in het
buitenland werkenden. Ingevolge dit wetsvoorstel wordt de mogelijkheid
van vrijwillige verzekering geboden aan degene, die op grond van
nationale en internationale regelingen in Nederland niet verplicht
verzekerd is. Het gaat om een aanvullende voorziening. Op het moment
dat sprake is van verplichte verzekering in Nederland, eindigt de
vrijwillige verzekering . Aldus kunnen toekomstige wijzigingen in de kring
der verplicht verzekerden zonder meer passen bij de regeling voor de
vrijwillige verzekering, zonder dat deze laatste dan weer mgrijpend moet
worden gewijzigd. Dit wetsvoorstel voorziet in deze aansluiting. Voorts
worden enkele bestaande onevenwichtigheden in de opbouw van de
wettelijke regelingen weggenomen en zijn de bepalingen in de WW, ZW
en WAO verder geharmoniseerd.

In het wetsvoorstel is rekening gehouden met de adviezen van de SVr,
die deze Raad resp. op 19 januari 1989 en 21 juni 1990 heeft vastge–
steld. Voorts wordt hiermee tegemoetgekomen aan de uitnodiging van
de Tweede Kamer der Staten-Generaal om spoed te betrachten met deze
wetswijziging, gedaan naar aanleiding van een verslag van de commissie
van de verzoekschriften (Kamerstukken II, 1990, 21 375, nr. 203).

Het algemene deel van deze toelichting is als volgt opgebouwd. In
paragraaf twee worden de gesignaleerde problemen met de bestaande
regeling geschetst. In paragraaf drie wordt ingegaan op de adviezen van
de SVr. Nadat in algemene zin is ingegaan op de uitgangspunten voor
een regeling van de vrijwillige verzekering in de werknemersverzekerings–
wetten, worden in paragraaf vier verschillende aspecten van de voorge–
stelde wijzigingen behandeld. In paragraaf vijf wordt aandacht besteed
aan de overgangsbepalingen. In de paragrafen zes, zeven en acht zal
respectievelijk worden ingegaan op de financiële gevolgen van de
voorgestelde wijzigingen, op de dereguleringsaspecten en op de
gevolgen voor de positie van vrouwen.
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2. Gesignaleerde knelpunten in bestaande wettelijke regelingen
voor vrijwillige verzekering

a. Werknemers werkzaam buiten Nederland bij niet in Nederland geves–
tigde werkgevers

Al tijdens de parlementaire behandeling van de voorstellen in verband
met de stelselherziening is vastgesteld, dat bepaalde in Nederland
wonende werknemers niet verzekerd zouden zijn, omdat de werkzaam–
heden buiten Nederland plaatsvinden bij een niet in Nederland wonende
of gevestigde werkgever. Het ging met name om werkzaamheden op het
Nederlands Continentaal Plat dan wel op zeeschepen. Het betreft dan
werkzaamheden waarvoor geen werkland kan worden aangewezen en
waarbij voorts de aard van de werkzaamheden vaak met zich brengt dat
ze op basis van contracten voor bepaalde tijd worden verricht afwis–
selend bij wel dan wel niet in Nederland gevestigde werkgevers. Voor de
gevallen, waarin aanwijsregels inzake toepasselijke wetgeving van inter–
nationale regelingen inzake sociale zekerheid niet een oplossing bieden
dan wel ontbreken, kan nationale wetgeving aanvullend werken. Daarom
is in artikel 3, derde lid sub b, van de werknemersverzekeringswetten
(ZW, WW, WAO) bepaald, dat bij of krachtens algemene maatregel van
bestuur personen die in Nederland wonen, ook als werknemer worden
beschouwd, voor zover zij hun dienstbetrekking buiten Nederland
vervullen en hun werkgever buiten Nederland woont of gevestigd is. In
het Besluit uitbreiding en beperking kring verzekerden werknemersverze–
keringen 1990 (Stb. 1989, 402) is echter geen uitwerking gegeven aan
deze bepaling. Te verwachten premieheffings– en inningsproblemen bij
niet in Nederland gevestigde of vertegenwoordigde werkgevers zijn hier
de oorzaak van.

In de loop der tijd is van verschillende kanten de aandacht gevraagd
voor de problematiek van deze werknemers die hun werknemerschap
verliezen door het aangaan van contracten met in het buitenland geves–
tigde werkgevers, o.a. ook door de Tweede Kamer, laatstelijk nog in het
voorlopig verslag bij de behandeling van het wetsvoorstel technische
verbeteringen (Kamerstukken II, 1989/90, 21 213, nr. 6, p. 2). Regeling
in de sfeer van de vrijwillige verzekering zou een oplossing kunnen
bieden, omdat daarbij alleen de werknemer de premie verschuldigd is.
Daaraan wordt in dit wetsvoorstel aandacht besteed.

b. Onevenwichtigheid bestaande regeling

Op grond van de bestaande regeling kan degene die werkzaamheden
verricht in een ontwikkelingsland toegelaten worden tot de vrijwillige
verzekering. Hoewel deze bepaling bedoeld is voor ontwikkelingswerkers,
dat wil zeggen personen die uit ideële of humanitaire overwegingen
werkzaam zijn ten behoeve van bewoners van een land, blijkt dat niet uit
de tekst van de wet. Ook andere, bijvoorbeeld meer commerciële
werkzaamheden dan die aan te merken zijn als ontwikkelingswerk, en die
toevallig in een ontwikkelingsland worden verricht, kunnen leiden tot
toelating tot de vrijwillige verzekering, ook als ze verricht worden bij een
niet in Nederland gevestigde of wonende werkgever. Voorts is bij
bepaalde type werkzaamheden, die voor Nederland van belang worden
geacht, wel vrijwillige verzekering mogelijk omdat ze in een ontwikke–
lingsland worden verricht, terwijl dezelfde soort werkzaamheden die niet
in een ontwikkelingsland plaatsvinden, niet tot verzekering kunnen leiden.
Het voorbeeld van dit laatste is het verrichten van werkzaamheden bij
bepaalde volkenrechtelijke organisaties, zoals de FAO (VN-organisatie,
Food and Agriculture Organisation), die soms wel en soms niet in een

Tweede Kamer, vergaderjaar 1991-1992, 22349, nr. 3



ontwikkelingsland worden verricht. Dat op deze wijze in sommige
gevallen de mogelijkheid van vrijwillige verzekering voor personen die
werkzaam zijn bij volkenrechtelijke organisaties ontbreekt, is meermalen
onder de aandacht gebracht van leden van het kabinet. Het ontbreken
van een algemene mogelijkheid van vrijwillige verzekering voor mensen
die werkzaam zijn bij een volkenrechtelijke organisatie is door het kabinet
als knelpunt onderkend. Hiervan is de Tweede Kamer der Staten–
Generaal bij verschillende gelegenheden in kennis gesteld (zie o.a.
brieven d.d. 8 juni 1990 (SZ/SVW/90/2930) aan de Vaste Commissie
voor Buitenlandse Zaken en Sociale Zaken en Werkgelegenheid en het in
paragraaf 1 genoemde verslag van de Commissie van de verzoek–
schriften).

c. Criterium ontwikkelingsland

In de werknemersverzekeringswetten is geregeld dat de Minister van
Sociale Zaken en Werkgelegenheid en de Minister voor Ontwikkelingssa–
menwerking bepalen welk land als ontwikkelingsland wordt beschouwd.
Deze ministeriële beschikking is nog niet tot stand gekomen. Bij de tot
standkoming van deze bepaling werd ervan uitgegaan dat de lijst van de
Development Assistance Committee (DAC) van de OESO voor de
aanwijzing van een ontwikkelingsland kon dienen. Deze lijst wordt echter
vastgesteld op grond van allerlei nationale indicatoren, waaronder econo–
mische. Op deze lijst kwam bijvoorbeeld Zuid-Afrika voor op basis van de
ontwikkelingsstatus van de thuislanden. Uitzending naar dat land kon om
politieke redenen vanuit Nederland niet worden gesteund. Zo ontstond
discussie of deze lijst als uitgangspunt moest worden genomen Ook kan
het voorkomen, dat werkzaamheden als ontwikkelingshulp zijn aan te
merken, terwijl ze plaatsvinden in een streek van een land dat niet als
ontwikkelingsland wordt aangemerkt (Armenië bijvoorbeeld). Het kabinet
heeft zich derhalve afgevraagd of de aanwijzing van een land als ontwik–
kelingsland wel als onderscheidend criterium moet worden gehandhaafd.
In dit wetsvoorstel wordt voorgesteld dit criterium los te laten.

d. Verhouding tussen wettelijke bepalingen

De bestaande wettelijke regoling biedt de mogelijkheid een keuze te
maken op basis van welke bepaling men toegelaten wenst te worden tot
de vrijwillige verzekering, namelijk zowel omdat men behoort tot de
groep, die als ex-verzekerde in het buitenland bij een in Nederland
gevestigde werkgever werkzaam is als omdat men in een ontwikke–
lingsland werkzaamheden verricht. Voor de termijn voor aanmelding
gelden echter verschillende voorwaarden voor beide groepen.

Voorts wordt bij de uitvoering van de vrijwillige ziektewetverzekering
een onderscheid gemaakt op het punt van de uitbetaling van de
uitkering. Ook het in de Invoeringswet stelselherziening sociale zekerheid
(Stb. 1987, 94; IWS) geregelde overgangsrecht is verschillend, omdat
alleen perioden waarin in het kader van ontwikkelingshulp werkzaam–
heden zijn verricht vóór 1 januari 1987 als arbeidsverleden in de zin van
de WW meetellen (artikel 29, sub d).

Het kabinet meent, dat bezien moet worden of deze verschillen nog
gehandhaafd moeten worden. Indien bepaalde verschillen voor bepaalde
groepen gerechtvaardigd blijven, zal de hier bedoelde keuzemogelijkheid
weggenomen moeten worden. Ook overigens is het wenselijk dat de
regeling in de wet de verschillende groepen duidelijk onderscheidt.

De knelpunten, die hiervoor bij b en d zijn vermeld, waren op een of
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andere wijze al direct gebleken na de stelselherziening en zijn door mijn
ambtsvoorganger besproken in een mondeling overleg met de vaste
commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid van de Tweede
Kamer op 9 april 1987. In dat overleg werd ook gesproken over de
koppeling van de vrijwillige werkloosheidsverzekering en vrijwillige
Ziektewetverzekering. Van de kwesties die in dat overleg aan de orde zijn
gesteld, heeft mijn ambtsvoorganger de SVr op 25 mei 1987 in kennis
gesteld en op een aantal punten advies gevraagd. De SVr heeft hierop in
zijn advies van 19 januari 1989 gereageerd.

3. Adviezen van de SVr

In het advies van 19 januari 1989 stelt de SVr, voorzover in het kader
van dit wetsvoorstel van belang het volgende:

- De Raad meent dat bewerkstelligd moet worden, dat werknemers in
dienst van een internationale organisatie onafhankelijk van het land waar
de werkzaamheden worden verricht kunnen worden toegelaten tot de
vrijwillige verzekering Hij acht een wetswijziging noodzakelijk om dit te
realiseren. In dit verband behoeft in de visie van de Raad ook de
aanwijzing van de bevoegde bedrijfsvereniging aandacht;

- Alhoewel de Raad vaststelt, dat de wettelijke bepalingen een
dubbele verzekeringsmogelijkheid bieden, omdat het in sommige
situaties mogelijk is een vrijwillige verzekering te sluiten op grond van of
de status van ex-verzekerde of het gaan werken in een ontwikkelingsland
en hierdoor verschillen in uitkeringsrechten ZW en WAO ontstaan, acht
hij wetswijziging niet gewenst, omdat dit tot ongewenste gevolgen zou
leiden en deze keuzemogelijkheid in de praktijk niet tot problemen heeft
geleid.

- De Raad geeft in overweging het verschil in de overgangswetgeving
zoals geregeld in de IWS, voor het in aanmerking nemen van gewerkte
weken voor de weken– en arbeidsverledeneis WW tussen werknemers
die in het kader van de ontwikkelingshulp in een ontwikkelingsland
werkzaam zijn en werknemers die anderszins in het buitenland werken,
weg te nemen.

- De Raad handhaaft al eerder geuite bezwaren tegen de koppeling
van de vrijwillige werkloosheidsverzekering aan een vnjwilhge Ziektewet–
verzekering. De Raad meent dat de koppeling ongedaan gemaakt moet
worden. De Raad merkt wel op dat een deel van de geuite bezwaren
tegen koppeling opgevangen kan worden door verlaging van de premie
voor de vrijwillige Ziektewetverzekering, maar dat hiervoor wetswijziging
noodzakelijk is.

Met deze opvattingen van de SVr is met uitzondering van die over het
ongedaan maken van de koppeling van de vrijwillige werkloosheids–
verzekering en Ziektewetverzekering in dit wetsvoorstel rekening
gehouden. Op de koppeling wordt verderop in deze memorie van
toelichting nader ingegaan.

In zijn vergadering van 21 juni 1990 heeft de SVr een advies vastge–
steld over de problematiek van zeevarenden in verband met de intrekking
van de WWV per 1 januari 1987. De Raad stelt vast, dat met het
intrekken van de WWV per 1 januari 1987 een achteruitgang in rechten
op een werkloosheidsverzekering heeft plaatsgevonden voor zeeva–
renden, die in Nederland wonen, maar in dienstbetrekking werkzaam zijn
voor een niet in Nederland wonende of gevestigde werkgever. De Raad
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stelt voor degenen van die groep, die Nederlands ingezetenen zijn en of
direct na beëindiging van de verplichte verzekering of tijdens een uitke–
ringsperiode werkzaamheden gaan verrichten voor een buitenlandse
werkgever de mogelijkheid te bieden, dat ze worden toegelaten tot de
vnjwillige verzekermg De Raad beschouwt dit als een tijdelijke oplossing
in afwachting van de algehele herziening van de kring der verzekerden op
basis van de bezinning. Verder doet de Raad een voorstel voor een naar
zijn oordeel adequate overgangsmaatregel.

In dit wetsvoorstel wordt dit advies overgenomen, zij het dat de groep
waarom het gaat niet beperkt wordt tot de groep zeevarenden, waar het
advies van de SVr betrekking op heeft. Het kabinet meent, dat deze
problematiek verbreed moet worden op de wijze zoals hiervoor in
paragraaf 2 onder a is aangegeven. Voorts beschouwt het kabinet dit
voorstel niet op voorhand als een tijdelijke oplossing.

4. De voorgestelde regeling

Algemene uitgangspunten vrijwillige verzekering

Internationale regelmgen inzake sociale zekerheid kennen het
uitgangspunt, dat men uitsluitend valt onder de wetgeving van het land
waar arbeid wordt verricht. De aangewezen wetgeving bepaalt
vervolgens aan de hand van nationale voorwaarden of verzekering
ontstaat. Wordt bij dit uitgangspunt in de nationale wet aangesloten, dan
zal geen verzekering voor de werknemersverzekeringen moeten worden
aangenomen, indien de werkzaamheden buiten Nederland worden
verricht.

Op basis van dezelfde internationale regelingen kan van dit
uitgangspunt worden afgeweken, zoals in het geval van kortdurende
uitzending naar het buitenland (de zogenaamde detacheringen), waarbij
men verzekerd blijft krachtens het sociale verzekeringsstelsel van de
uitzendende staat. Ook andere afwijkingen van het algemene
uitgangspunt zijn denkbaar, bijvoorbeeld in de omstandigheid, dat afwis–
selend in verschillende landen wordt gewerkt, of bij ontbreken van een
aanwijsbaar werkland, zoals bij off-shore arbeid of arbeid in de zeevaart.

In de Nederlandse werknemersverzekeringswetten geldt het begmsel
dat men van rechtswege verzekerd is, d.w.z. dat verzekering ontstaat
vanaf het moment dat men aan de voorwaarden voor verzekering in de
zin van de werknemersverzekeringswetten voldoet, zonder dat daarvoor
aanmelding of premiebetaling noodzakelijk is. Bij wet wordt bepaald, dat
sprake is van verzekering. De werknemer kan zich daaraan niet
onttrekken: hij is verplicht verzekerd. Overwegingen om verplichte verze–
kering op grond van de Nederlandse werknemersverzekeringswetten bij
werkzaamheden buiten Nederland aan te nemen zijn ondermeer:

- verantwoordelijkheid van de Nederlandse overheid voor een
voldoende verzekering voor de werknemer, bij het ontbreken van een
aanwijsbaar werkland;

- belang van de werkzaamheden voor Nederland;
- band met de Nederlandse economie;
- de werknemer moet zijn recht op uitkering op grond van het

bepaalde in de Nederlandse werknemersverzekeringswetten te gelde
kunnen maken. Dit betekent bijvoorbeeld voor de WW, dat de
werknemer beschikbaar moet zijn voor de Nederlandse arbeidsmarkt.
Deze mogelijkheid is in ieder geval aanwezig als de werknemer in
Nederland woont;

- de werkgever moet redelijkerwijs aan zijn verplichtingen, waarvan
die van betaling van premie de belangrijkste is, gehouden kunnen
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worden. Dit vereist een vestiging, filiaal of tenminste een vaste vertegen–
woordiger in Nederland.

Op basis van dergelijke overwegingen wordt nu bij en krachtens artikel
3 van de werknemersverzekeringswetten bepaald onder welke
voorwaarden werknemers die in Nederland wonen en buiten Nederland
werkzaam zijn, verplicht verzekerd zijn. Op de exacte regeling en enkele
knelpunten daarbij wordt hier niet verder ingegaan.

De vraag waar men zich vervolgens voor gesteld ziet, is, indien er geen
aanleiding is bepaalde groepen onder de verplichte verzekering te
brengen, of de verantwoordelijkheid van de Nederlandse overheid zover
strekt, dat met de verplichte verzekering vergelijkbare voorzieningen
moeten worden geboden in de vorm van een wettelijke vrijwillige verze–
kering. Daarvoor moet worden nagegaan of specifieke belangen van
bepaalde werknemers wettelijke verzekering rechtvaardigen.

Belang wordt aanwezig geacht, indien daarmee risico's verzekerd
kunnen worden, die niet door andere collectieve of particuliere verzeke–
ringen worden gedekt althans niet tegen redelijke kosten. Dit speelt met
name bij de verzekering tegen het risico van werkloosheid. Dit belang zal
sterker zijn, indien men al verzekerd is geweest en opbouw van verze–
kerde tijdvakken (arbeidsverleden) van betekenis is voor bepaalde
rechten. De vrijwillige verzekering dient dan als een overbrugging tussen
de verplicht verzekerde tijdvakken.

Voor een verzekering op grond van de Nederlandse werknemersverze–
keringswetten is ook van belang, dat de verzekerde ieder moment naar
Nederland kan terugkeren en in Nederland te werk kan worden gesteld.
Dit kan betekenen, dat de persoon die tot de vrijwillige verzekering wordt
toegelaten Nederlander moet zijn of daarmee gelijkgesteld.

Oriëntatie op de Nederlandse arbeidsmarkt blijft in verband met de
reïntegratiedoelstelling van de werknemersverzekeringen een vereiste.
De gerichtheid op de Nederlandse arbeidsmarkt is aannemelijk, indien
sprake is van tijdelijk verblijf in het buitenland. In de bestaande regeling
voor de vrijwillige verzekering wordt de eis van tijdelijk verblijf niet
gesteld. Het kabinet meent echter dat deze eis van tijdelijk verblijf,
waarvan ook melding werd gemaakt bij de invoering van de vrijwillige
verzekering ingevolge de Algemene Ouderdomswet in de zin dat geen
sprake moet zijn van duurzame vestiging in het buitenland, bij deze
wijziging moet worden ingevoerd. Voorgesteld wordt uit te gaan van een
periode van vijf jaar, wanneer de dienstbetrekking naar zijn aard niet
tijdelijk is. Vijf jaar is ook de maximale termijn die Nederland aanhoudt
bij internationale afspraken over behoud van de verzekering voor Neder–
landse sociale verzekeringswetten bij langdurige detacheringen in het
buitenland. Bij een langduriger verblijf in het buitenland, is het aanneme–
lijker dat de werknemer zich richt op de voorzieningen in het werkland en
ligt dekking van het risico van werkloosheid en ziekte door de Neder–
landse overheid via een wettelijke regeling minder voor de hand.

Aan het vereiste van tijdelijkheid kan overigens ook voldaan worden
door de aard van de werkzaamheden en dan is het niet noodzakelijk een
termijn van vijf jaar aan te nemen.

De oriëntatie op de Nederlandse arbeidsmarkt kan worden veronder–
steld aanwezig te zijn bij degene, die niet verplicht verzekerd is, maar in
Nederland woont en buiten Nederland werkzaam is.

Niet alleen de persoon, die zich vrijwillig wil verzekeren, moet een
band met Nederland hebben. De band met Nederland, die maakt dat een
Nederlandse voorziening wordt opengesteld, moet ook in de werkzaam–
heden zelf gelegen zijn. De werkzaamheden zullen enig belang voor
Nederland moeten hebben. Dit belang geldt met name indien de
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werknemer buiten Nederland woont en werkzaam is. De band met
Nederland wordt aangenomen: indien

- de werkgever binnen Nederland woont dan wel gevestigd is;
- uitzending door de Nederlandse overheid van algemeen belang

wordt geacht en wordt ondersteund, hetgeen bij ontwikkelingssamen–
werking het geval is;

- het om werkzaamheden gaat bij een volkenrechtelijke organisatie
waarvan Nederland lid is of waarvan de werkzaamheden door Nederland
worden ondersteund.

Dit wijzigingsvoorstel is op deze uitgangspunten, die grotendeels ook
aan de bestaande regeling ten grondslag liggen, gebaseerd.

De gesignaleerde knelpunten in de huidige wettelijke regelingen en de
adviezen van de SVr brengen naar het oordeel van het kabinet met zich,
dat in de bestaande wettelijke regeling wijzigingen dienen te worden
aangebracht. Het gaat daarbij allereerst om uitbreiding van de groep
personen, die op grond van de wettelijke bepalingen wordt toegelaten tot
de vrijwillige verzekering voor de werknemersverzekeringswetten. Voorts
kunnen meteen enkele onevenwichtigheden in de regeling van de
vrijwillige verzekering in de ZW, WW en WAO voor mensen die in het
buitenland werkzaam zijn, worden weggenomen en is de verhouding
tussen de bepalingen in de wet en in de nadere regels van de SVr
aangepast. Vooral bij de keuze van de groep die tot de vrijwillige verze–
kering zou moeten worden toegelaten, hebben de hiervoor genoemde
uitgangspunten een rol gespeeld.

Personen die worden toegelaten

Voorgesteld wordt de groep personen, die buiten Nederland werkzaam
is, en kan worden toegelaten tot de vrijwillige verzekering voor uitke–
ringen op grond van de WW, ZW en WAO ten opzichte van de huidige
regeling uit te breiden. Op grond van dit voorstel worden de volgende
personen, die niet verzekerd zijn ingevolge de werknemersverzekerings–
wetten en voldoen aan één van de de volgende kenmerken, toegelaten:

a. ex-verzekerden voor de werknemersverzekeringswetten die buiten
Nederland bij een werkgever werkzaam zijn, die in Nederland woont of is
gevestigd;

b. Nederlanders (of daarmee voor de toepassing van de sociale verze–
keringswetten gelijk te stellen personen), die werkzaam zijn in het kader
van ontwikkelingssamenwerking of voor een volkenrechtelijke organisatie
waarvan Nederland lid is dan wel waarvan Nederland de werkzaamheden
ondersteunt;

c. personen, die in Nederland wonen en in dienstbetrekking werkzaam
zijn bij een niet in Nederland gevestigde werkgever.

De bij a bedoelde groep, die hierna verder zal worden aangeduid als
de groep «ex-verzekerden», is gelijk aan de groep die nu al op grond van
de bestaande wettelijke regeling wordt toegelaten.

Kenmerkend voor de tweede, bij b genoemde, groep is, dat de band
met Nederland vooral bestaat uit het belang, dat Nederland aan de
werkzaamheden toekent. Het gaat erom dat Nederland via uitzending van
Nederlandse onderdanen een in internationaal verband van belang
geachte bijdrage wil leveren aan die werkzaamheden, die van betekenis
zijn voor de ontwikkeling van een land of een meer algemeen door
Nederland onderschreven belang dienen.

Bij de bij c bedoelde personen gaat het om in Nederland wonende
personen zoals zeelieden of off-shore werknemers die werkzaam zijn in
een niet aanwijsbaar land. Personen die werkzaam zijn in een land, waar
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wel een vergelijkbare verzekering bestaat, waar ze onder vallen, zullen
geen belang hebben bij een vrijwillige verzekering.

In de artikelsgewijze toelichting wordt nader ingegaan op het onder–
scheid tussen deze groepen.

Beperking tot tijdelijk verblijf in buitenland

De mogelijkheid om toegelaten te worden tot de vrijwillige verzekering
wordt ten opzichte van de bestaande regeling beperkt, door de eis, dat
sprake moet zijn van een tijdelijk verblijf in het buitenland om aldaar
werkzaamheden te verrichten. Achtergrond van deze beperking is, zoals
hiervoor al is opgemerkt, dat bij tijdelijk verblijf in het buitenland de
gerichtheid op de Nederlandse arbeidsmarkt kan worden verondersteld.
Er is dan meestal sprake van een onderbreking in de verzekering, die
overbrugd moet worden. Van overbrugging kan minder gesproken
worden naarmate het verblijf in het buitenland langer duurt. Bij een
langer verblijf in het buitenland is het ook minder vanzelfsprekend, dat
een beroep kan worden gedaan op de Nederlandse sociale verzeke–
ringen.

Voor de groep «ex-verzekerden» is gekozen voor een termijn van
maximaal vijf jaar. Met de keuze van de termijn van vijf jaar is, zoals
reeds is vermeld, aangesloten bij de termijn die geldt voor langdurige
detacheringen, welke ingevolge de internationale coördinatieregels
inzake sociale zekerheid worden mogelijk gemaakt. Deze termijn komt
ook overeen met de gebruikelijke maximumduur van de contracten voor
de uitzendingen, waarvoor deze vrijwillige verzekering met name is
bedoeld.

Voor de werkzaamheden in het kader van ontwikkelingssamenwerking
is van deze termijn afgeweken, omdat deze werkzaamheden enerzijds in
beginsel altijd tijdelijk zijn - contracten van meer dan drie jaar zijn zeer
ongebruikelijk –, terwijl anderzijds bepaalde werkzaamheden naar hun
aard niet anders dan buiten Nederland kunnen worden verricht. Ontwik–
kelingswerkers behouden echter door de steeds wisselende contracten in
verschillende landen een band met Nederland. Daarbij wordt er wel
vanuit gegaan, dat deze werknemers steeds vanuit Nederland worden
uitgezonden en niet plaatselijk worden aangeworven.

Voor werkzaamheden bij volkenrechtelijke organisaties is niet voor een
termijn gekozen, omdat ervan uit kan worden gegaan dat na een
bepaalde tijd (gemiddeld zes jaar) het dienstverband is beëindigd dan
wel een permanent contract is aangegaan. In het laatste geval is in
verband met de dan geldende arbeidsvoorwaarden een wettelijke
vrijwillige verzekering niet meer noodzakelijk

In paragraaf vijf, hierna, wordt nog nader ingegaan op de overgangs–
maatregelen, die uit dit wijzigingsvoorstel voortvloeien.

Koppeling vrijwillige WW-verzekering en ZW-verzekering

In artikel 55, tweede lid, WW wordt bepaald, dat toelating van een
persoon tot de vrijwillige werkloosheidsverzekering slechts plaatsvindt,
indien hij zich tegelijkertijd verzekert op grond van de vrijwillige verze–
kering krachtens de ZW. Van verschillende kanten is er op aangedrongen
deze koppeling los te laten. De SVr heeft zich hierbij, zoals gemeld,
aangesloten. Belangrijkste overweging daarbij is, dat vaak alleen belang
bestaat bij vrijwillige werkloosheidsverzekering, omdat in de praktijk in
geval van ziekte het loon wordt doorbetaald of omdat de vrijwillige verze–
kering op grond van de ZW zelden tot uitkering leidt, daar veelal geen
ziekengelduitkering tijdens verblijf in het buitenland wordt uitbetaald. De
premie voor de vrijwillige ziekengeldverzekering is echter veel hoger dan
die voor de vrijwillige werkloosheidsverzekering, waardoor de verzekering
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gelet op de beperkte rechten die daar tegenover staan als duur wordt
ervaren.

Het kabinet wijst in dit verband echter op het volgende.
Omdat bij de premievaststelling wordt aangesloten bij de verplichte

verzekering zou loskoppeling betekenen, dat de vrijwillige WW-verze–
kering goedkoop zou worden, terwijl het risico van werkloosheid door de
tijdelijkheid van de contracten en het feit, dat het moeilijk zal zijn bij
terugkeer naar Nederland direct ander werk te vinden, redelijk groot is.

Veei belangrijker argument voor de koppeling is, dat met de koppeling
bereikt wordt, dat recht bestaat op een ziekengelduitkering in het geval
van ziekte tijdens de werkloosheid, alsmede dat recht op uitkering
bestaat als betrokkene, die ziek in Nederland is teruggekeerd, na herstel
werkloos wordt. De SVr erkent dit laatste, maar meent, dat het inherent
is aan de vrijwillige verzekering de verzekerde zelf te laten bepalen, dat
hij het risico van onvoldoende verzekering loopt. Daartegenover kan
gesteld worden, dat de wettelijke vrijwillige verzekering zich onder–
scheidt van een particuliere verzekering wegens het in alle opzichten
(premievaststelling, financiering, uitkeringsvoorwaarden) aansluiten bij
de verplichte verzekering. In de verplichte verzekering is ontkoppeling
ook niet mogelijk, terwijl werkgevers en werknemers de vrijheid hebben
in arbeidsvoorwaarden nadere en aanvullende afspraken te maken. De
erkenning van de verantwoordelijkheid voor een wettelijke regeling
inzake toelating tot een vrijwillige verzekering impliceert, dat daarbij
zoveel mogelijk moet worden aangesloten bij de verplichte verzekering.

Op grond hiervan is het kabinet van oordeel, dat de bezwaren tegen de
koppeling niet van dien aard zijn, dat de WW op dit punt gewijzigd zou
moeten worden. Aan de andere kant meent het kabinet dat het niet bij
het beperkte karakter van dit wetsvoorstel past nu een verdergaande
aansluiting bij de verplichte verzekering te overwegen, waarbij gedacht
kan worden aan koppeling van de vrijwillige verzekering ingevolge de ZW
aan de vrijwillige WW-verzekering en aan de vrijwillige WAO-verze–
kering.

Overigens kan worden vastgesteld, dat het aantal verzoeken tot
toelating tot de vrijwillige verzekering zeer is toegenomen sinds de
mogelijkheid tot vrijwillige verzekering in de WW is opgenomen.
Kennelijk vormen de kosten in de praktijk niet zo'n grote belemmering. Er
wordt echter een gering gebruik gemaakt van de thans nog wel
bestaande mogelijkheid zich alleen voor de ZW vrijwillig te verzekeren,
zo heeft de SVr na consultatie van de bedrijfsverenigingen ook geconsta–
teerd.

Premie vrijwillige verzekering en nadere regelgeving

Het handhaven van de koppeling neemt niet weg, dat bezien zou
kunnen worden of de premie voor de vrijwillige ziekengeldverzekering
zou kunnen worden verlaagd. Mijn ambtsvoorganger heeft deze vraag,
nadat hij de Vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid
van de Tweede Kamer der Staten-Generaal in april 1987 had toegezegd
deze mogelijkheid nader te bezien, aan de SVr voorgelegd. De SVr
meent, dat verlaging van de ziekengeldpremie voor degene, die geen
beroep kunnen doen op een uitkering dan na terugkeer in Nederland een
deel van de bezwaren die de SVr als hiervoor gemeld tegen de koppeling
heeft zou kunnen opvangen. De SVr kan zich voorstellen dat voor deze
groepen de premie wordt vastgesteld op de helft van de verplichte verze–
kering, maar acht deze keuze ook arbitrair en meent dat daarvoor nadere
gegevens moeten worden verzameld. De Raad wijst erop, dat als
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hiervoor wordt gekozen het uit oogpunt van uniformiteit voor de hand ligt
de artikelen betreffende de premievaststelling ZW en WAO, die thans in
de wet zijn opgenomen in te trekken en vervolgens op te nemen in de
nadere regelgeving van de Raad.

Het kabinet stelt voor de SVr in die zin te volgen, dat in de ZW en de
WAO niet langer wordt voorgeschreven, dat het premiepercentage voor
de vrijwillige verzekering gelijk dient te zijn aan dat, dat zou gelden als de
betrokkene verplicht verzekerd zou zijn. Het kabinet meent, dat in de
nadere regels van de SVr kan worden bepaald, hoe de premie voor
vnjwillige verzekering door de bedrijfsvereniging wordt vastgesteld. Wel
wordt voorgesteld in de wet voor te schrijven, dat het premiepercentage
niet hoger mag zijn dan dat zou gelden bij verplichte verzekering.

De SVr heeft bij de stelselherziening met ministeriële goedkeuring
nadere regels gesteld voor de vrijwillige verzekering WW, ZW en WAO,
die allen gepubliceerd zijn in Stcrt. 1986, 250. In de nadere regels
worden de verschillende onderwerpen nader geregeld, die in de WW
worden aangeduid. De delegatiebepalingen in de ZW en WAO zijn
minder uitgewerkt dan die in de WW. De nadere regels voor de vrijwillige
ZW– en WAO-verzekering bevatten echter bepalingen over dezelfde
onderwerpen als de SVr-regels voor vrijwillige WW-verzekering.
Daarnaast wordt in de ZW (artikel 68, tweede lid) en de WAO (artikel 84,
tweede lid) bepaald hoe het premiepercentage voor de vrijwillige verze–
kering wordt bepaald, terwijl in de WW deze bepaling in de wet
ontbreekt, maar in de nadere regels van de SVr met betrekking tot de
vrijwillige werkloosheidsverzekering wel wordt aangegeven welk premie–
percentage moet worden gehanteerd.

Het kabinet heeft voorts bij beschouwing van de nadere regels van de
SVr vastgesteld, dat in de nadere regels van de SVr onderwerpen
worden uitgewerkt, terwijl een voorschrift in de wet op die punten
ontbreekt. In dit wetsvoorstel worden daarom de bepalingen in de ZW en
de WAO op het punt van de delegatie in overeenstemming gebracht met
die in de WW en krijgen de in de WW genoemde onderwerpen in de ZW,
WAO en WW een duidelijke wettelijke regeling, voorzover de bepalingen
voor de verplichte verzekering niet van overeenkomstige toepassing zijn.
In de artikelsgewijze toelichting zullen de hieruit voortvloeiende wijzi–
gingen van de werknemersverzekeringswetten nader worden toegelicht.

Aanmelding

In de WW zijn twee verschillende aanmeldingstermijnen opgenomen.
De ex-verzekerden moeten hun verzoek tot toelating binnen een maand
na het einde van de verplichte verzekering indienen, terwijl ontwikke–
lingswerkers dit binnen drie maanden na de dag van vertrek naar het
buitenland kunnen doen. In de ZW en WAO ontbreekt een bepaling over
de aanmeldingstermijn voor ontwikkelingswerkers; in de nadere regels
van de SVr zijn de termijnen opgenomen, die ook voor de aanmelding
voor de vrijwillige werkloosheidsverzekering gelden. Nu de groep die tot
de vrijwillige verzekering kan worden toegelaten is uitgebreid, moet een
keuze worden gemaakt voor een aanmeldingstermijn. In dit wetsvoorstel
is voor alle gevallen gekozen voor een termijn van vier weken, waarbij de
al in de wetten voorkomende hardheidsclausule is gehandhaafd.

Bevoegde bedrijfsvereniging

De werknemersverzekeringswetten kennen uitgebreide bepalingen
omtrent de aanwijzing van de bevoegde bedrijfsvereniging. Met de
uitbreiding van de groepen die kunnen worden toegelaten tot de
vrijwillige verzekering moeten ook deze bepalingen worden aangepast.
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Gekozen is voor een algemene omschrijving. De wettelijke bepalingen
zijn op dat punt vereenvoudigd. Voor de mensen die werkzaam zijn bij
een volkenrechtelijke organisatie is om onduidelijkheid te voorkomen, de
bedrijfsvereniging voor de Gezondheid, Geestelijke en Maatschappelijke
Belangen (BVG) aangewezen. Deze bedrijfsvereniging is gekozen, omdat
veel mensen die werkzaam zijn bij een volkenrechtelijke organisatie in
een ontwikkelingsland werken en uit dien hoofde al een vrijwillige verze–
kering bij de BVG hebben afgesloten. Deze mensen zouden met deze
wetswijziging moeten overgaan naar een andere bedrijfsvereniging,
hetgeen onnodige uitvoeringstechnische problemen meebrengt.

Recht op uitkering

In de WW is in artikel 57 bepaald, dat de persoon die vrijwillig
verzekerd is, pas recht op uitkering heeft na terugkeer in Nederland.
Eigenlijk vloeit dit al voort uit het bepaalde in artikel 60 WW, waarin de
overige artikelen van de WW van overeenkomstige toepassing worden
verklaard op het recht op uitkering op grond van een vrijwillige verze–
kering. Immers in artikel 19, eerste lid, onderdeel f, is bepaald dat geen
recht op uitkering bestaat voor degene, die buiteri Nederland woont of
verblijf houdt anders dan wegens vakantie.

De systematiek van de ZW en WAO maken het wel mogelijk een
uitkering te verlenen bij verblijf in het buitenland. In de nadere regels van
de SVr betreffende de vrijwillige verzekering voor de ZW en WAO is
echter bepaald, dat ontwikkelingswerkers slechts in aanmerking komen
voor een uitkering, indien zij naar Nederland terugkeren De eis van
terugkeer uit het buitenland is gesteld, omdat men voor deze groep
problemen voorzag met de controle op de uitkerïngsvoorwaarden. Het
kabinet kan zich voorstellen, dat in verband met te verwachten controle–
problemen voor bepaalde groepen behoefte blijft bestaan aan een
voorschrift in de nadere regels, waardoor in een aantal omstandigheden
het ziekengeld niet in het buitenland wordt uitbetaald, omdat controle op
de ziekmelding niet mogelijk is. De SVr zou in overleg met de betrokken
bedrijfsverenigingen de controlevoorschriften voor deze verzekerden
nader moeten bezien.

Het kabinet meent, dat dit onvoldoende aanleidmg is om in de ZW en
WAO te regelen, dat voor de vrijwillige verzekerden, die werkzaam zijn in
het buitenland, het recht op uitkering ten opzichte van de verplicht verze–
kerden beperkt is.

5. Overgangsbepalingen

De SVr heeft erop gewezen, dat artikel 29 van de IWS te beperkt is, nu
voor de arbeidsverledeneis in de WW alleen de perioden meetellen,
waarin iemand uitgezonden is in het kader van ontwikkelingshulp en
werknemer in de zin van de Wet Werkloosheidsvoorziening was. Echter
ook voor anderen, die op grond van de bestaande regeling werden
toegelaten tot de vrijwillige verzekermg gold, dat zij in aanmerkmg
konden komen voor een uitkering op grond van de Wet Werkloosheids–
voorziening. Voor die personen zouden de perioden dat men werkzaam is
geweest in het buitenland, terwijl de Wet Werkloosheidsvoorziening nog
gold, moeten worden meegeteld, meent de SVr.

Naar aanleiding hiervan dient te worden opgemerkt, dat dit onder–
scheid toen bewust in de wet is aangebracht. Het was niet zonder meer
de bedoeling iedere werknemer in de zin van de WWV, dat wil zeggen
iedereen die in dienstbetrekking in het buitenland werkzaam is geweest,
als werknemer te beschouwen, zodat die periode meetelt voor het recht
op en duur van de uitkering. Er is nadrukkelijk een uitzondering gemaakt
voor de ontwikkelingswerkers vanwege de aparte status die deze groep
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inneemt. Het werd redelijk geacht voor deze groep bestaande rechten te
continuëren. Het kabinet meent, dat het te ver gaat in het kader van deze
wetswijziging van deze keuze af te wijken. Wel is artikel 29 in die zin
aangepast, dat ook de in het buitenland gewerkte weken in aanmerking
worden genomen van personen, die met deze wijziging tot de vrijwillige
verzekering kunnen worden toegelaten en in een vergelijkbare situatie
verkeren als personen die in het kader van «ontwikkelingshulp» zijn uitge–
zonden. Het gaat dan om de periode tot de in werkingtreding van de
WW, d.w.z. 1 januari 1987, omdat het werkingsgebied van de IWS zich
daartoe uitstrekt.

Met dit wijzigingsvoorstel worden groepen toegelaten tot de vrijwillige
verzekering, die voor 1-1-1987 in aanmerking konden komen voor een
WWV-uitkering. In dit wetsvoorstel wordt er daarom in voorzien, dat
deze mensen zich op basis van deze wet alsnog vrijwillig kunnen verze–
keren, als ze nu nog werkzaam zijn in het buitenland op een wijze,
waarvoor deze wet toelating tot de vrijwillige verzekering mogelijk maakt.
Voor de toepassing van de WW hebben deze personen er belang bij dat
de perioden waarin voor de inwerkingtreding van deze wet in het
buitenland werkzaamheden werden verricht meetellen voor de arbeids–
verledeneis. Dit wordt geregeld in de overgangsbepalingen. Dit geldt in
verband met de afstemming met de IWS voor de perioden na 1 januari
1987.

Voorts is in de overgangsbepalingen nader geregeld binnen welke
termijn een verzoek tot toelating dient te worden ingediend. Daarbij is
aangesloten bij de in artikel 27 IWS opgenomen termijn van drie
maanden met de daarbij behorende hardheidsclausule. Omdat de
termijnen in dit voorstel in weken zijn aangegeven is deze termijn
vertaald naar twaalf weken.

Aparte aandacht vereist de overgang naar een regeling, waarin de
voorwaarde van tijdelijk verblijf is opgenomen. Dit betekent, dat de
vrijwillige verzekering beëindigd wordt na verloop van de termijn die in
dit wetsvoorstel is opgenomen. Omdat hier sprake is van een beperking
die voor de in werkingtreding van deze wet niet was te voorzien, is het
niet redelijk dat de verzekering al bijvoorbeeld vijf jaar na de aanvang van
de werkzaamheden eindigt voor die persoon die volgens de overgangs–
bepalingen alsnog kan worden toegelaten of al vrijwillig verzekerd was.
Vandaar dat nadrukkelijk bepaald wordt dat de termijn voor degene die al
vrijwillig verzekerd was of op grond van de overgangsbepalingen alsnog
wordt toegelaten, berekend wordt vanaf de datum van inwerkingtreding
van deze wet.

Tot slot wordt er opgewezen, dat personen, die nu vrijwillig verzekerd
zijn door het vervallen van het criterium ontwikkelingsland op grond van
de voorgestelde regeling niet toegelaten zouden kunnen worden tot de
vrijwillige verzekering. Door de werking van de beëindigingsbepaling in
de WW, ZW en WAO zou de bedrijfsvereniging de vrijwillige verzekering
voor deze groep moeten beëindigen. In het overgangsrecht wordt erin
voorzien dat deze personen verzekerd blijven.

6. Financiële consequenties

De financiële effecten van de uitbreiding van de kring van de vrijwillig
verzekerden zullen naar verwachting vrij gering zijn, omdat de doelgroep
beperkt van omvang is. Bij de WW en de ZW zullen door de uitbreiding
van de verzekerde populatie zowel premiebaten als het bedrag aan uitke–
ringen enigszins toenemen. Tevens zal met name een beperkt aantal
werkloze zeelieden en off-shore-werkers niet meer een beroep hoeven te
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doen op de bijstand. Er kan slechts zeer globaal en met een ruime marge
worden aangegeven wat het maximale effect van de uitbreiding van het
aantal vrijwillig verzekerden zal zijn.

Op dit moment bedraagt het aandeel van deze vrijwillig verzekerden in
de totale populatie verzekerden slechts 0,1%. Voor 1990 is door de
bedrijfsverenigingen een bedrag geraamd van f 170 mln aan verzekerde
loonsom, op een totale loonsom van f 169 mld. Door de uitbreiding van
de populatie vrijwillig verzekerden met Nederlanders die werkzaamheden
verrichten voor een volkenrechtelijke organisatie en het vervallen van het
criterium «ontwikkelingsland» zal het aantal vrijwillig verzekerden bij de
BVG licht kunnen toenemen. De uitbreiding van de populatie vrijwillig
verzekerden die in Nederland wonen en buiten Nederland werkzaam–
heden verrichten zal kunnen leiden tot een instroom van zeelieden bij de
bedrijfsvereniging voor de Koopvaardij en tot een aanmelding van
off-shore-werkers bij de Nieuwe Industriële bedrijfsvereniging (NIB).

De mate waarin de wijziging van de kring van vrijwillig verzekerden zal
leiden tot een daadwerkelijke uitbreiding van de populatie vrijwillig verze–
kerden bij deze bedrijfsverenigingen is niet te voorzien. Wel ligt het gelet
op de voorstellen voor de hand, dat het merendeel van de groei zich zal
voordoen bij de BV Koopvaardij, waar in 1990 ongeveer 10000
personen in loondienst verzekerd waren met een verzekerde loonsom van
f 445 mln. Het bestuur van deze bedrijfsvereniging verwacht dat het
merendeel van de doelgroep van zeelieden bestaat uit personen die
voorheen reeds bij een Nederlandse rederij in dienst zijn geweest. Op
grond van gegevens over opleiding en lidmaatschap van de vakbond
meent de bedrijfsvereniging dat de doelgroep ruwweg bestaat uit
ongeveer 400 tot 700 personen. De uitbreiding van de kring van vrijwillig
verzekerden zal met inbegrip van de kleinere doelgroepen bij de BVG en
de NIB dan ook waarschijnlijk voor hooguit 1000 personen leiden tot de
mogelijkheid zich vrijwillig te verzekeren.

Op grond van het voorgaande kan een tentatieve raming van de finan–
ciele effecten worden gemaakt waarbij is uitgegaan van de veronder–
stelling dat het aantal vrijwilig verzekerden met 500 personen zal
toenemen (voornamelijk bij de BV Koopvaardij) en het verzekerde
loonbedrag met f 23 mln. Op basis van deze aanname kunnen de premie–
baten ZW en WW met een naar verhouding gering bedrag toenemen.
Omdat het merendeel van de additionele premiebaten zal toevloeien aan
bedrijfstakspecifieke regelingen (wachtgeldfondsen en ziekengeldkassen)
is aangenomen dat de lasten van deze regelingen ongeveer met
eenzelfde bedrag zullen toenemen. Tegenover de voorziene toeneming
van de lasten van de wachtgeldfondsen en het AWf zal een marginale
niet te kwantificeren besparing aan uitkeringslasten staan bij de Rww.
Nogmaals zij opgemerkt dat de ramingen met grote onzekerheid zijn
omgeven.

7. Dereguleringsaspecten

De voorgestelde wijzigingen hebben mede tot doel de bepalingen
omtrent de vrijwillige verzekering in de werknemersverzekeringswetten te
harmoniseren en waar mogelijk te vereenvoudigen. Onderdeel daarvan is
nadrukkelijk te bezien op welke onderdelen een aparte regeling voor de
vrijwillige verzekering in de wetten noodzakelijk is en waar de bepalingen
voor de verplichte verzekering van toepassing zijn dan wel delegatie naar
de nadere regels van de SVr op zijn plaats is. Voorts is gekozen voor een
uniform systeem van delegatie naar nadere regelgeving door de SVr in
de WW, ZW en WAO. Een en ander brengt met zich, dat de regeling in
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de wet wel is uitgebreid, maar de nadere regels van de SVr zeer vereen–
voudigd kunnen worden en alleen uitwerkings– en uitvoeringsvoor–
schriften kunnen bevatten. Vanuit dereguleringsoogpunt behoeft tegen
dit wetsvoorstel dan ook geen bezwaar te bestaan.

8. Gevolgen voor de positie van vrouwen

De in dit wetsvoorstel opgenomen beperking bestaat in de tijdelijkheid
van het verblijf in het buitenland. Deze omstandigheid kan zich bij
mannen en vrouwen op de zelfde wijze voordoen. Het wetsvoorstel bevat
dan ook geen bepalingen die de positie van vrouwen specifiek zullen
beïnvloeden.

ARTIKELSGEWIJS

ARTIKEL I (WW)

Onderdeel A (artikel 53)

Ariikel 53 is geheel vervangen door een nieuw artikel. De aanhef van
het artikel is geherformuleerd. Met de verwijzing naar het tweede, derde
en vierde lid van artikel 3 wordt bewerkstelligd, dat het hier om personen
gaat, die buiten Nederland werkzaam zijn, en op grond daarvan niet
verplicht verzekerd zijn en, ook niet geacht worden verplicht verzekerd te
zijn op grond van het bepaalde bij en krachtens deze leden (d.w.z. op
grond van het Besluit uitbreiding en beperking kring verzekerden werkne–
mersverzekeringen 1990, Stb. 1989, 402). De personen, waar het hier
om gaat voldoen wel aan het vereiste van het eerste lid van artikel 3, dat
sprake moet zijn van een privaatrechtelijke of publiekrechtelijke dienstbe–
trekking. Alhoewel in dat eerste lid het vereiste van jonger dan 65 jaar
ook is vermeld, is dit voor de duidelijkheid hier in de aanhef nog eens
herhaald.

In de WW komt het begrip verplichte verzekering in de artikelen niet
voor. In aansluiting op ondermeer het bepaalde in artikel 8 van deze wet
wordt verplichte verzekering aangeduid met het begrip «werknemer–
schap». Op grond van artikel 56 WW wordt de vrijwillig verzekerde als
werknemer beschouwd. Indien in dit hoofdstuk verwezen wordt naar een
periode na afloop van de vrijwillige verzekering dan wel een vergelijking
plaatsvindt met de verplichte verzekering kan echter niet gesproken
worden over «behoud of verkrijgen van werknemerschap» en wordt
verwezen naar verplichte verzekering (vergelijk artikel 56a, sub d en
artikel 58, derde lid).

De wijziging van de groep genoemd onder a is gelegen in het vereiste
van een verblijf van maximaal vijf jaar. In het algemene deel van de
toelichting wordt deze groep aangeduid als die van de ex-verzekerden.
De betekenis van de vrijwillige verzekering ligt voor deze groep vooral in
de overbrugging tussen perioden van verzekering. Voor de toelichting op
de overwegingen bij dit wijzigingsvoorstel wordt verwezen naar
paragraaf vier van het algemene deel van deze toelichting. Nadrukkelijk
is bepaald, dat toelating plaatsvindt, indien de dienstbetrekking in het
buitenland direct aansluit op die op grond waarvan de betrokkene
verplicht verzekerd was.

Met het bepaalde in het nieuwe derde lid wordt voorkomen, dat het
uitgangspunt van tijdelijk verblijf en noodzaak van overbrugging kan
worden ontdoken door slechts voor een zeer korte periode in Nederland
terug te keren en daar werkzaamheden te verrichten en vervolgens weer
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naar het buitenland te vertrekken. Er moet op z'n minst sprake zijn van
afwisselend in Nederland en in het buitenland werkzaam zijn. Met het
stellen van een termijn van één jaar verplichte verzekering voorafgaand
aan een (vernieuwd) verzoek tot toelating wordt dit bewerkstelligd.

Overigens dient er op gewezen te worden dat op grond van jurispru–
dentie (onder andere CRvB d.d. 11 november 1980, WW 1989/79)
onder een in Nederland wonende of gevestigde werkgever mede
verstaan wordt een in het buitenland gevestigde «papieren dochter van
een Nederlandse maatschappij »

Gebleken is enerzijds, dat het criterium werkzaam zijn in een ontwikke–
lingsland onvoldoende onderscheidend is en anderzijds dat het moeilijk is
inhoud te geven aan de beschikking waarin bepaald wordt welke landen
als ontwikkelingsland worden beschouwd, zoals het tweede lid bepaalde.
In onderdeel b van het eerste lid van het voorgestelde artikel is daarom
het criterium van het ontwikkelingsland verlaten, de daaraan gekoppelde
mogelijkheid bij ministeriële beschikking te bepalen welk land als ontwik–
kelingsland wordt beschouwd (het huidige tweede lid van dit artikel)
geschrapt en is de soort werkzaamheid aangegeven. Het moet gaan om
werkzaamheden in het kader van ontwikkelingssamenwerking, waartoe
humanitaire hulp uit ideële overwegingen gerekend kan worden. Of
werkzaamheden in het kader van ontwikkelingssamenwerking worden
verricht wordt ter beoordeling aan de bedrijfsvereniging overgelaten. De
minister voor Ontwikkelingssamenwerking kan hierover adviseren. Met
de term «uitgezonden» wordt aangegeven, dat het gaan verrichten van
de werkzaamheden vanuit Nederland wordt georganiseerd en de persoon
niet ter plaatse wordt aangeworven. Niet vereist is, dat daarbij sprake is
van werkzaamheden ten behoeve van een in Nederland gevestigde
instelling. Voorkomen moet worden, dat personen met de Nederlandse
nationaliteit, die al als emigrant in een land verblijven en daar plaatselijk
worden aangeworven, zich vrijwillig kunnen verzekeren op grond van de
Nederlandse werknemersverzekeringenswetten. De band met de Neder–
landse arbeidsmarkt is dan niet reëel. Dit geldt ook voor de bij onderdeel
c bedoelde groep.

Bij onderdeel c kan worden opgemerkt, dat de SVr heeft voorgesteld
de term internationale organisatie te kiezen. Deze term is echter niet
voldoende onderscheidend. Het moet gaan om een organisatie, die door
verschillende landen bij verdrag is opgericht en is erkend. Het begnp
volkenrechtelijke organisatie dekt dit uitgangspunt beter De band met
Nederland bestaat hieruit, dat Nederland lid is van die organisatie dan
wel de werkzaamheden van de organisatie ondersteunt. Dit «onder–
steunen» kan ook doelen op de situatie, dat de financiële bijdrage is
teruggetrokken, echter zonder dat dit een veroordeling van de
doelstelling van de organisatie betekent. In dat geval blijft nog sprake
van steun. In het algemeen zal het gaan om volkenrechtelijke organi–
saties als die in de beschikking (van 6 juni 1989, Stcrt. 1989, 121,
gewijzigd op 8 februari 1990, Stcrt. 1990, 35} ex artikel 3, derde lid, van
het Besluit uitbreiding en beperking kring verzekerden volksverzekeringen
1989 (Stb. 1989, 164) zijn aangewezen.

Kenmerkend voor de persoon als bedoeld bij onderdeel d is, dat hij in
Nederland woont, waardoor hij geacht wordt geörienteerd te zijn op de
Nederlandse arbeidsmarkt. Hij is niet verplicht verzekerd, omdat hij
buiten Nederland arbeid verricht en nationale of internationale aanwijsre–
gelingen, op grond waarvan hij in Nederland verzekerd zou zijn, niet van
toepassing zijn en tevens een vergelijkbare risicodekking op grond van
een buitenlandse regeling ontbreekt. De verzekeringsplicht van personen,
die werkzaam zijn op het Nederlands deel van het continentaal plat is
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sinds lange tijd punt van discussie. Getracht is via internationale
afspraken daar duidelijkheid over te verkrijgen. Het tot stand komen van
deze verdragen leidt tot problemen. De verschillende betrokken landen
kiezen voor een eigen invalshoek. Via het voorstel van de Wet Arbeid
Mijnbouw Noordzee (Kamerstukken II, 1990/1991, 22 178) wordt
voorzien in een verplichting van de werkgever tot doorbetaling van loon
bij ziekte, indien een ziekengeldverzekering ontbreekt. De off-shore–
werkers die in Nederland wonen, kunnen zich, zolang een andere
voorziening ontbreekt op grond van dit artikel vrijwillig verzekeren voor
de WW. Het ontbreken van verplichte verzekering zal veelal voortvloeien
uit het feit, dat zijn werkgever niet in Nederïand gevestigd of vertegen–
woordigd is. Dat het om dergelijke niet verplicht verzekerde personen
gaat, blijkt uit dit onderdeel in samenhang met de verwijzing in de aanhef
van het eerste lid naar het bepaalde in artikel 3, tweede, derde en vierde
lid, WW.

Afgezien van de beperking tot zeevarenden heeft de SVr ook voorge–
steld deze groep te beperken tot degenen, die Nederlands ingezetene
zijn en na einde van de verzekerde arbeid of tijdens de uitkeringsperiode
gaan werken bij een niet in Nederland gevestigde werkgever.

Het kabinet acht het niet noodzakelijk de eis te stellen, dat men
verzekerd moet zijn geweest. In de praktijk zal deze eis al gelden voor
vreemdelingen, die in Nederland zijn toegelaten. Immers deze zullen
alleen een vergunning tot verblijf in Nederland hebben en hier dus recht–
matig wonen, indien zij in Nederland in dienstbetrekking werkzaam zijn
geweest en uit hoofde van die dienstbetrekking verzekerd zijn voor de
Nederlandse werknemersverzekeringen. Na het einde van de dienstbe–
trekking kan deze vergunning tot verblijf voor enige tijd verlengd worden
om het recht op WW te gelde te kunnen maken. Zolang zo'n vreemdeling
hier rechtmatig verblijft en geacht kan worden hier te wonen, kan hij
worden toegelaten tot de vrijwillige verzekering. Gaat het om Neder–
landers dan kan het ontbreken van verzekering een belemmering zijn
voor het aanvaarden van een dienstbetrekking bij een in het buitenland
gevestigde werkgever. Het wegnemen van deze belemmering recht–
vaardigt alleen al het opnemen van de mogelijkheid van vrijwillige verze–
kering. Ook kan er sprake zijn van een overbrugging naar werkzaam–
heden die wel verplichte verzekering met zich brengen, na afloop van het
contract bij de in het buitenland gevestigde werkgever.

Het tweede lid is gelijkluidend aan het bepaalde in het eerste lid sub c
van het huidige artikel 53 en maakt geen onderdeel uit van dit wijzigings–
voorstel. Het betreft hier huishoudelijke arbeid.

In het vierde lid wordt onder bepaalde voorwaarden een niet-Neder–
lander met de Nederlander gelijkgesteld. Met deze gelijkstelling worden
verdragsverplichtingen ter zake naar nationale wetgeving vertaald.
Volgens deze internationale verplichtingen worden onder het Neder–
landse sociale zekerheidsstelsel vallende onderdanen met de nationaliteit
van de verdragssluitende staat gelijkgesteld met de Nederlander bij de
toepassing van de Nederlandse sociale zekerheidswetgeving. Bepaald
wordt nu, dat deze gelijkstelling evenzeer geldt voor de toelating tot de
vrijwillige verzekering ook in geval buiten het territoir van de verdrags–
staten werkzaamheden worden verricht. Opgemerkt dient nog te worden,
dat uit een eventuele aanspraak op een uitkering die voortvloeit uit de
vrijwillige verzekering geen recht op een verblijfstitel in Nederland kan
worden ontleend . De bevoegdheid en het beleid terzake berusten bij de
Minister van Justitie. Dit voorstel beoogt daar niet in te treden. Dit neemt
niet weg, dat de uiteindelijke keuze voor de vrijwillige verzekering
bepaald kan worden door de verwachting na beëindiging van het werk in
het buitenland in Nederland te kunnen en mogen terugkeren. Deze
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bepaling heeft betrekking op die niet-Nederlanders die voordat ze
worden uitgezonden in Nederland wonen. Door dit nadrukkelijk te
bepalen wordt de band met Nederland die voor ontwikkelingswerkers in
het algemeen geldt, vorm gegeven.

Onderdeel B (artikel 54)

De wijziging in dit artikel betreft de uniformering van de aanmeldings–
termijn tot vier weken. De termijn van aanmelding binnen vier weken na
de dag van vertrek naar het buitenland of van de aanvang van de
werkzaamheden in het buitenland is opgenomen omdat de persoon,
waarvoor deze geldt voordat de hier bedoelde werkzaamheden werden
aangevat, niet verplicht verzekerd behoeft te zijn geweest. Voor de
ontwikkelingswerkers die in het buitenland verblijven kan met de dag van
vertrek naar het buitenland, de dag van vertrek naar de plek van de
werkzaamheden worden bedoeld. De hardheidsclausule in het tweede lid
is gehandhaafd.

Aan het artikel is een nieuw derde lid toegevoegd, waarin bepaaid
wordt wanneer de vrijwillige verzekering kan ingaan. Het artikel noemt de
verschillende mogelijkheden op grond waarvan de bevoegde bedrijfsver–
eniging de dag van aanvang van de vrijwillige werkloosheidsverzekering
vaststelt. Het kabinet meent, dat regeling van de aanvang van de verze–
kering in de wet noodzakelijk is, omdat op dit punt niet kan worden
aangesloten bij de regelmg voor de verplichte verzekering. Bij de
verplichte verzekering ontstaat de verzekering van rechtswege vanaf het
moment, dat de werkzaamheden, die tot verplichte verzekering leiden,
worden verricht. Inhoudelijk wijkt het hier bepaalde niet af van hetgeen
reeds in de regels van de SVr ex artikel 59 WW (gepubliceerd in Stcrt.
1986, 250) op dit punt is bepaald.

Onderdeel C (artikel 55, eerste lid)

Dit artikel regelt de aanwijzing van de bevoegde bedrijfsvereniging.
Het artikel is op basis van de wijzigingen van artikel 53 geherformuleerd.

In onderdee! b gaat het om de aanwijzing van de bevoegde bedrijfsver–
eniging wanneer in het kader van ontwikkelingssamenwerking werkzaam–
heden worden verricht. De regeling is vereenvoudigd. De hoofdregel is,
dat de bevoegde bedrijfsvereniging is de bedrijfsvereniging waar de
organisatie die uitzendt, wanneer deze in Nederland is gevestigd en in
Nederland personeel zou hebben werken, zou zijn aangesloten. Is niet
sprake van een in Nederland gevestigde organisatie of is anderszins niet
duidehjk welke bedrijfsvereniging de bevoegde is, dan is de bedrijfsver–
eniging voor de Gezondheid, Geestelijke en Maatschappelijke Belangen
de bevoegde bedrijfsvereniging.

Is men werkzaam bij een volkenrechtelijke organisatie dan is deze
laatstgenoemde bedrijfsvereniging ook de bevoegde bedrijfsvereniging
(nieuw onderdeel c). De aanwijzing van deze bedrijfsvereniging is, zoals
in het algemene deel van deze toelichting al is opgemerkt, om praktische
redenen gedaan. Veel mensen die werkzaam zijn bij een volkenrechtelijke
organisatie zullen al bij deze bedrijfsvereniging vrijwillig zijn verzekerd,
omdat zij in ontwikkelingslanden werkzaam zijn. Er is een bedrijfsver–
eniging aangewezen om op het punt van de bevoegde bedrijfsvereniging
duidelijkheid te bieden.

Voor de groep die in Nederland woont en bij een buiten Nederland
gevestigde werkgever werkzaam is, is weer gekozen voor een algemene
formulering (nieuw onderdeel d) De bevoegde bedrijfsvereniging is die,
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waar de werkgever zou zijn aangesloten, indien hij in Nederland
gevestigd zou zijn. Omdat deze groep niet beperkt is tot zeelieden als
door de SVr was voorgesteld, kan het advies van die Raad om de
bedrijfsvereniging voor de Koopvaardij aan te wijzen niet worden overge–
nomen.

Onderdeel D (artikel 56a)

De vrijwillige verzekering eindigt niet in alle gevallen van rechtswege
bij beëindiging van de werkzaamheden.

De vrijwillige verzekering wordt ook in andere omstandigheden door de
bedrijfsvereniging beeindigd, bijvoorbeeld op initiatief van de vrijwillig
verzekerde.

De dag met ingang waarvan dit plaatsvindt en de omstandigheden, die
daartoe kunnen leiden worden nu geregeld in de regels van de SVr ex
artikel 59 WW. Ook op dit punt wijkt de regeling af van die van de
verplichte verzekering en is naar de mening van het kabinet regeling van
de uitgangspunten in de wet noodzakelijk. De opsomming in dit artikel
sluit aan bij die, die voorkomt in de nadere regels van de SVr.

Onderdeel F ( artikel 58)

Met deze wijziging wordt beoogd de bepalingen omtrent de hoogte
van de uitkering en de premie voor de vrijwillige verzekering in de WW,
ZW en WAO op elkaar af te stemmen. In de WW zijn bepalingen
opgenomen over het dagloon als grondslag voor de uitkering. In de ZW
en WAO wordt melding gemaakt van het dagloon als maatstaf voor de
premieheffing. De vrijwillige verzekering onderscheidt zich van de
verplichte verzekering door het voorschrift, dat de persoon, die toelating
tot de vrijwillige verzekering verzoekt, zelf de hoogte van het dagloon als
basis voor de uitkering en als maatstaf voor de premieheffing mag
bepalen. Deze keuzevrijheid moet daarom expliciet in de wet worden
geregeld. In artikel 58, tweede lid, was dit reeds geregeld. Dat dit
gekozen dagloon niet meer mag bedragen dan het loon of inkomen dat
gederfd zou worden is daarbij een belangrijke voorwaarde, die ook
wettelijke regeling behoeft. Tevens blijft het noodzakelijk in de wet vast
te leggen dat het dagloon niet meer mag bedragen dan het maximum
dagloon als bedoeld in artikel 9 van de Coördinatiewet Sociale Verze–
kering (Stb. 1987, 552) (CSV) en dat het dagloon regelmatig wordt
aangepast als geregeld wordt in artikel 9a CSV. Artikel 58 is dus wat
betreft de dagloonbepaling niet inhoudelijk gewijzigd. Wel is voor de
duidelijkheid bepaald, dat het dagloon bij aanvang van de vrijwillige
verzekering moet worden bepaald. Dit is geregeld om te voorkomen, dat
een eenmaal vastgesteld dagloon tussentijds wordt gewijzigd om een
hogere uitkering zeker te stellen tegen de tijd, dat het verblijf in het
buitenland afloopt.

Aan het artikel is toegevoegd de bepaling, dat het zelfbepaalde
dagloon naast grondslag voor de uitkering ook maatstaf voor de premie–
heffing is (het tweede lid). Met het derde lid wordt de bedrijfsvereniging
de bevoegdheid gegeven het premiepercentage vast te stellen. Door
deze regeling kan de bedrijfsvereniging voor het vaststellen van de
premie voor de vrijwillige werkloosheidsverzekering afwijken van het
bepaalde in hoofdstuk VII van de WW. Wel is bepaald, dat de totaal
verschuldigde premie voor de vrijwillige werkloosheidsverzekering niet
meer mag bedragen, dan door de werkgever betaald zou moeten worden
bij verplichte verzekering.
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Onderdeel G (artikel 59)

Dit artikel is vervangen, omdat het op een aantal punten geherformu–
leerd is. Uit de huidige redaktie zou kunnen worden opgemaakt, dat de
regels in ieder geval beperkingen zou moeten bevatten. Dit is niet de
bedoeling. Voorts is voor de nadere regels voor de dagloonvaststelling
verwezen naar artikel 58. Met de voorgestelde, hiervoor toegelichte,
wetswijzigingen zijn de uitgangspunten voor de nadere regels in de wet
vastgelegd. De nadere regels zullen dus vooral betrekking hebben op de
wijze waarop verzoeken tot toelating moeten worden ingediend en welke
gegevens daarbij moeten worden voorgelegd, hoe de premie moet
worden betaald, hoe de bedrijfsvereniging melding maakt van beëin–
diging van de verzekering en dergelijke. Het gaat om meer uitvoerings–
technische voorschriften. De nadere regels zijn op grond van artikel 116,
eerste lid, WW aan ministeriële goedkeuring onderhevig.

ARTIKEL II (ZW)

Onderdeel A (artikel 64)

De voorgestelde wijzigingen zijn inhoudelijk gelijk aan die van artikel I
onderdeel A (53, eerste lid, van de WW). In aansluiting op de elders in
de ZW gehanteerde terminologie wordt gesproken over «verplichte
verzekering» en «vrijwillige verzekering». De nieuw toegevoegde leden
dienen ter nadere invulling van het bepaalde in het tweede lid.

Onderdeel B (artikel 66)

In de ZW ontbrak het voorschrift, dat personen, die in een ontwikke–
lingsland werkzaam zijn, binnen drie maanden na vertrek naar het
ontwikkelingsland een verzoek tot toelating tot de vrijwillige verzekering
dienen in te dienen. Dit was in de nadere regels van de SVr bepaald Op
dit punt behoefde dit artikel dan ook niet gewijzigd te worden. Om duide–
lijkheid over de toepasselijke aanmeldingstermijn te bieden is de aanmel–
dingstermijn voor de groep, die in het buitenland werkzaam is in
overeenstemming met het bepaalde in de WW apart geregeld in de
nieuwe onderdelen c tot en met e van het eerste lid. De al in het derde
lid van dit artikel opgenomen hardheidsclausule zal nu ook van belang
zijn voor de personen die in het buitenland werkzaam zijn. Bij communi–
catieproblemen zal beroep op dit derde lid kunnen worden gedaan.

Omdat gekozen is voor de aanduiding van de termijn in weken, zijn
voor de uniformiteit ook de termijnaanduidingen die betrekking hebben
op de vrijwillige verzekering voor personen die in Nederland werkzaam
zijn, gewijzigd.

De toevoeging van het vierde lid heeft dezelfde achtergrond als de
toevoeging van een nieuw derde lid aan artikel 54 WW. Voor de inhoud
van dit nieuwe lid is aangesloten bij de nadere regels van de SVr
(gepubliceerd in Stcrt. 1986, 250), die betrekking hebben op de
vrijwillige verzekering ingevolge de ZW en WAO.

Onderdeel D (artikel 67a)

Dit nieuwe artikel bevat evenals het nieuwe artikel 56a in de WW een
regelmg voor de beëindiging van de vrijwillige verzekering. De bevoegde
bedrijfsvereniging kan hieraan nadere invulling geven op grond van door
de SVr te stellen regels. Dit artikel dient als wettelijke basis voor die
nadere regels. De bevoegdheid van de SVr om nadere regels te geven
stoelt op artikel 71.
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Onderdeel E (artikel 68)

Artikel 68 had betrekking op de premie voor de vrijwillige verzekering.
Bepaald werd, dat de premie werd geheven over het dagloon en dat het
premiepercentage gelijk is aan dat, dat voor betrokkene zou gelden
indien hij verplicht verzekerd zou zijn. Het voorgestelde artikel 68 heeft
dezelfde inhoud als artikel 58 WW. Het artikel regelt nu de wijze waarop
het dagloon bepaald wordt en het feit, dat het dagloon de grondslag
voor uitkering is en de maatstaf voor de premieheffing. De keuze van het
dagloon was tot nu toe in de nadere regels van de SVr geregeld. Deze
keuzevrijheid van de vrijwillig verzekerde is echter een essentieel
kenmerk van de vrijwillige verzekering, dat naar de mening van het
kabinet een regeling in de wet behoeft.

De regeling voor het te hanteren premiepercentage is gewijzigd om de
bedrijfsverenigingen op dat punt meer beleidsruimte te geven, zoals in
het algemene deel van deze toelichting al is aangegeven.

Onderdeel F (artikel 71)

In dit onderdeel wordt de delegatie geregeld conform het bepaalde in
de WW. Voorgesteld wordt op één plaats in dit hoofdstuk van de ZW te
verwijzen naar nadere regels van de SVr (artikel 71), die de goedkeuring
van Onze Minister behoeven en daarbij evenals in de WW de onder–
werpen waarvoor nadere regelgeving nodig en mogelijk is, op te
sommen. Om met name op het punt van het vaststellen van de premie
voor de vrijwillige verzekering regelen per bedrijfsvereniging mogelijk te
maken is de mogelijkheid van subdelegatie die in het tweede lid is
geregeld, gehandhaafd.

De regels van de SVr kunnen, indien de SVr dit noodzakelijk acht, nog
nadere regels bevatten voor de uitbetaling van de ziekengelduitkering in
het buitenland. Zoals in paragraaf 4 van het algemene deel van deze
toelichting is uiteengezet is het kabinet van mening, dat op het punt van
het uitbetalen van de uitkering in het buitenland slechts in geval van te
verwachten problemen met de controle van het uitgangspunt, dat de
ziekengelduitkering in het buitenland kan worden uitbetaald, kan worden
afgeweken. Door de toevoeging van de zinsnede «in ieder geval» is
nadere regeling op het punt van de uitbetaling van het ziekengeld op
grond van deze delegatiebepaling mogelijk. De verhouding tot de
regeling voor de verplicht verzekerden is overigens duidelijk vastgelegd
in de bestaande artikelen 69 juncto 72 ZW.

ARTIKEL III (WAO)

De wijzigingen in de WAO zijn opgenomen om de bepalingen in de ZW
en WAO met elkaar in overeenstemming te laten zijn. Een wijziging die
voor de ZW niet relevant is, is het schrappen van het bepaalde in artikel
84, derde lid. De verwijzing naar de bepaling over het maximum dagloon
in de CSV is opgenomen in het nieuwe eerste lid van artikel 84 en de
mogelijkheid van afwijking daarvan in nadere regels van de SVr kan op
basis van de nieuwe delegatiebepaling (artikel 85) plaatsvinden.

ARTIKEL IV (AAW)

De wijziging in de AAW heeft alleen tot doel om voor de vrijwillige
verzekering van ontwikkelingswerkers dezelfde terminologie te hanteren
als nu voorgesteld wordt voor de WW, ZW en WAO. Dit is met name van
belang voor de afstemming met de vrijwillige WAO-verzekering, die een
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aanvulling op de vrijwillige AAW-verzekering is. Het begrip ontwikke–
lingsland wordt geschrapt als onderscheidend criterium. Daarmee kan de
bepaling, dat bij ministeriële beschikking wordt bepaaid welke landen als
ontwikkelingsland worden beschouwd (het derde lid) vervallen.

ARTIKELV(IWS)

Voor de toelichting op deze wijziging wordt verwezen naar het eerste
deel van paragraaf vijf van het algemene deel van deze toelichting.

ARTIKELEN VI, VII en VIII (overgangsbepalingen)

Het overgangsrecht is toegelicht in paragraaf vijf van het algemene
deel van deze toelichting. Artikel VII behoeft in aanvulling daarop geen
nadere toelichting. Bij de verschillende leden van Artikel VI kan nog het
volgende worden opgemerkt.

Het eerste lid van Artikel VI regelt de mogelijkheid te worden toege–
laten tot de vrijwillige verzekering voor diegenen, die zich op grond van
de bestaande regel niet vrijwillig konden verzekeren. Het gaat om
mensen die op de dag van inwerkingtreding van deze wet werkzaam zijn
op een wijze, waarvoor met deze wet vrijwillige verzekering mogelijk
wordt. De bepaling biedt ook de mogelijkheid aan mensen die zich op
grond van de oude regeling al vrijwillig konden verzekeren zich alsnog te
verzekeren. In die zin is hier sprake van een soort generaal pardon. Het
kabinet meent, dat indien dit overgangsrecht beperkt zou zijn tot mensen
die niet onder de oude regeling vielen, de bedrijfsverenigingen alsnog
het oude criterium van werkzaam zijn in een ontwikkelingsland zouden
moeten hanteren, terwijl vastgesteld is, dat dit niet in alle gevallen
eenvoudig is, zeker niet nu de ministeriële aanwijzingsbeschikking nooit
is vastgesteld.

De termijn van twaalf weken in het tweede lid is langer dan die in de
wet, maar is gekozen, omdat te verwachten is dat de informatie over de
wetswijziging de mensen, die al in het buitenland werkzaam zijn, moeilijk
kan bereiken. De termijn van twaalf weken is vergelijkbaar met de voor
deze groep gebruikelijke termijn op grond van artikel 27 IWS. Voor de
overgangssituatie is daarom daarbij aangesloten. Daarbij geldt overigens
ook nog de hardheidsclausule als opgenomen in het derde lid.

Het vierde lid bepaalt, dat de verzekering aanvangt op de dag van
ontvangst van het verzoek tot toelating. Hiermee wordt duidelijk, dat de
vrijwillige verzekering niet kan aanvangen op een tijdstip, dat ver in het
verleden kan liggen, bijvoorbeeld op de dag van aanvang van de
werkzaamheden in het buitenland. Met deze bepaling wordt beoogd, dat
de bedrijfsverenigingen voor de overgangsgevallen eenzelfde aanvangs–
tijdstip vaststellen. Op deze wijze ontstaat geen verzekering met terug–
werkende kracht, waaraan in verband met de premieheffing veel admini–
stratieve consequenties verbonden zijn.

In het vijfde lid wordt bepaald, dat de perïoden, die de vrijwillig verze–
kerde sinds 1-1-1987 buiten Nederland werkzaam is geweest meetellen
voor de arbeidsverledeneis in de WW. Voor de andere werknemersverze–
keringswetten zijn verzekerde tijdvakken niet van belang. Vandaar dat
geen verzekering met terugwerkende kracht behoeft te worden
opgenomen met alle administratieve gevolgen van dien.

Door de werking van de beëindigingsbepaling, met name het bepaalde
in artikel 56a, sub f WW, artikel 67a, sub f ZW en artikel 83b, sub f WAO
zou de vrijwillige verzekering van de personen, die door het vervallen van
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het criterium ontwikkelingsland, niet meer tot de vrijwillige verzekering
zouden vvorden toegelaten, omdat ze geen ontwikkelingswerk verrichten,
door de bedrijfsverenigingen beëindigd moeten worden. Dit wordt
onredelijk geacht voor de reeds lang vrijwillig verzekerden. Artikel VIII
voorziet erin dat deze personen verzekerd blijven. Indien deze personen
eveneens voor de AAW vrijwillig verzekerd zijn, blijven ze ook verzekerd.
Omdat in de AAW een beëindigingsbepaling ontbreekt, behoeft in het
voortbestaan van de vrijwillige verzekering niet via deze bepaling van
overgangsrecht te worden voorzien.

ARTIKEL IX

Het is wenselijk dat de uitvoeringsorganen en de SVr zich in verband
met de aanpassing van de nadere regels en de aanpassing van de daarop
gebaseerde modellen en procedures kunnen voorbereiden op deze
wetswijziging. Om die reden is de datum van inwerkingtreden van deze
wet bepaald op het begin van de derde kalendermaand na de datum van
uitgifte van het Staatsblad, waarin zij wordt geplaatst.

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