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I

Artikel II, onderdeel A, wordt gewijzigd als volgt:
Onder vernummering van 1° en 2° tot 2° en 3° wordt een nieuw 1°

ingevoegd, luidende:
1°. Aan het eerste lid wordt onder vervanging van de punt in

onderdeel h door een puntkomma onderdeel i toegevoegd, luidende:

i. degene, die op grond van artikel 7 als werknemer wordt beschouwd
en tevens als zelfstandige een bedrijf of beroep uitoefent of gaat uitoe–
fenen of als echtgenoot van die zelfstandige in dat bedrijf of beroep
meewerkt of gaat meewerken, indien gedurende de drie jaren, onmid–
dellijk voorafgaand aan de dag van aanvang van zijn vrijwillige verze–
kering, onafgebroken, al dan niet in Nederland, bij of krachtens een
wettelijke regeling een voorziening tegen geldelijke gevolgen van ziekte
op hem van toepassing is geweest.

II

Artikel II, onderdeel B, wordt gewijzigd als volgt:
1°. In 4° wordt «drie» vervangen door: vier.
2°. In 4° wordt onder verlettering van de onderdelen c tot en met e tot

d tot en met f een nieuw onderdeel c ingevoegd, luidende:
c. door de in artikel 64, eerste lid, onderdeel i bedoelde persoon

binnen vier weken na de dag waarop zijn werkzaamheden als
zelfstandige of zijn werkzaamheden als echtgenoot van de zelfstandige in
diens bedrijfs– of beroepsuitoefening, een aanvang hebben genomen;

3°. In 6° wordt in lid 4, onderdeel b, «onderdeel d en e» vervangen
door: onderdeel d, e en i.

III

Artikel II, onderdeel C, wordt gewijzigd als volgt:
Onder vernummering van 1° en 2° tot 2° en 3° wordt een nieuw 1°

ingevoegd, luidende:
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1°. In onderdeel c wordt «onderdeel c» vervangen door: onderdeel c
en i.

IV

Artikel III, onderdeel A, wordt gewijzigd als volgt:
Onder vernummering van 1° en 2° tot 2° en 3° wordt een nieuw 1°

ingevoegd, luidende:
1°. Aan het eerste lid wordt onder vervanging van de punt in

onderdeel h door een puntkomma onderdeel i toegevoegd, luidende:
i. degene, die op grond van artikel 7 als werknemer wordt beschouwd

en tevens als zelfstandige een bedrijf of beroep uitoefent of gaat uitoe–
fenen of als echtgenoot van die zelfstandige in dat bedrijf of beroep
meewerkt of gaat meewerken, indien gedurende de drie jaren, onmid–
dellijk voorafgaand aan de dag van aanvang van zijn vrijwillige verze–
kering, onafgebroken, al dan niet in Nederland, bij of krachtens een
wettelijke regeling een voorziening tegen geldelijke gevolgen van
langdurige arbeidsongeschiktheid op hem van toepassing is geweest.

Artikel III, onderdeel B, wordt gewijzigd als volgt:
1°. In 4° wordt «drie» vervangen door: vier.
2°. In 4° wordt onder verlettering van de onderdelen c tot en met e tot

d tot en met f een nieuw onderdeel c ingevoegd, luidende:
c. door de in artikel 81, eerste lid, onderdeel i bedoelde persoon

binnen vier weken na de dag waarop zijn werkzaamheden als
zelfstandige of zijn werkzaamheden als echtgenoot van de zelfstandige in
diens bedrijfs– of beroepsuitoefening, een aanvang hebben genomen;

3°. In 6° wordt in lid 4, onderdeel b, «onderdeel d en e» vervangen
door: onderdeel d, e en i.

VI

Artikel III, onderdeel C, wordt gewijzigd als volgt:
Onder vernummering van 1° en 2° tot 2° en 3° wordt een nieuw 1°

ingevoegd, luidende:
1°. In onderdeel c wordt «onderdeel c» vervangen door: onderdeel c

en i.

VII

Onder vernummering van de artikelen VI tot en met IX tot VII tot en
met X wordt een nieuw artikel VI ingevoegd, luidende:

Artikel VI

1. De bedrijfsvereniging laat, op zijn verzoek, tot de vrijwillige verze–
kering bedoeld in Hoofdstuk IV van de Ziektewet (Stb. 1987, 88) of tot
de vrijwillige verzekering bedoeld in Hoofdstuk VI van de Wet op de
arbeidsongeschiktheidsverzekering (Stb. 1987, 89) toe de persoon
jonger dan 65 jaar, die in Nederland woont en die op de dag waarop
deze wet in werking treedt, voldoet aan de voorwaarden bedoeld in
artikel 64, eerste lid, onderdeel i, van de Ziektewet of artikel 81, eerste
lid, onderdeel i, van de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering.

2. Een verzoek tot toelating tot de vrijwillige verzekering als bedoeld in
het eerste lid dient te worden ingediend binnen twaalf weken na de dag,
waarop deze wet in werking treedt.
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3. De bedrijfsvereniging is bevoegd te verklaren, dat een verzoek om
toelating, ingediend na afloop van de in het tweede lid gestelde termijn,
geacht wordt tijdig te zijn ingekomen, indien de persoon die het verzoek
heeft gedaan, redelijkerwijs niet geacht kan worden in verzuim te zijn
geweest.

4. De bedrijfsvereniging doet de vrijwillige verzekering als bedoeld in
het eerste lid aanvangen op de dag van ontvangst van het verzoek tot
toelating.

Toelichting

1. Inleiding

Op 18 december 1991 heeft de Sociale Verzekeringsraad (SVr) mij
een spontaan advies doen toekomen inzake verplichte toelating tot de
vrijwillige verzekering ingevolge de Ziektewet (ZW) en de Wet op de
arbeidsongeschiktheidsverzekering (WAO) van uitkeringsgerechtigden
ingevolge de Werkloosheidswet (WW), die gedeeltelijk als zelfstandige
werken. De SVr heeft dit advies vastgesteld in zijn vergadering van 21
november 1991.

Het onderwerp uit het advies betreft een technisch punt. Hoewel de
door de SVr voorgestelde wijziging geen betrekking heeft op de
vrijwillige verzekering bij werkzaamheden in het buitenland, past deze
wel in de in dit wetsvoorstel opgenomen artikelen. Vandaar dat dit punt
bij deze nota van wijziging wordt meegenomen.

2. De problematiek in het SVr-advies

Indien een persoon met een volledige WW-uitkering gedeeltelijk als
zelfstandige werkzaamheden gaat verrichten, ontstaat recht op een
gedeeltelijke WW-uitkering. Die persoon is/blijft verplicht verzekerd voor
de ZW en de WAO op grond van het ontvangen van de WW-uitkering
(artikel 7 van de ZW en de WAO). De ZW en de WAO voorzien in die
situatie niet of nauwelijks in de mogelijkheid het inkomen uit de
zelfstandige arbeid voor die wetten vrijwillig te verzekeren.

Die mogelijkheid is wel aanwezig indien arbeid als zelfstandige wordt
verricht naast een gedeeltelijke dienstbetrekking (artikel 64, eerste lid,
onderdeel d, van de ZW en artikel 81, eerste lid, onderdeel d, van de
WAO). Verder is in artikel 64, eerste lid, onderdeel c, van de ZW en
artikel 81, eerste lid, onderdeel c, van de WAO de toelating tot de
vrijwillige verzekering geregeld van zelfstandigen alsmede van de in het
bedrijf of beroep van zelfstandigen meewerkende echtgenoten, doch dit
betreft personen, die na beëindiging van de verplichte verzekering
volledig zelfstandige arbeid gaan verrichten. In het eerste en tweede lid
van de artikelen 64 van de ZW en 81 van de WAO zijn de categorieën
opgenomen, die de bedrijfsverenigingen verplicht moeten toelaten (deze
vorm van vrijwillige verzekering wordt dikwijls aangeduid met
«verplichte» vrijwillige verzekering).

De categorie gedeeltelijk zelfstandigen met een WW-uitkering kan
alleen worden toegelaten tot de vrijwillige verzekering op grond van
artikel 64, derde lid, van de ZW. De bedrijfsverenigingen zijn krachtens
die bepaling bevoegd ook andere dan de in het eerste en tweede lid van
artikel 64 bedoelde personen tot de vrijwillige verzekering toe te laten,
mits zij werkzaamheden verrichten die behoren tot het bedrijfs– en
beroepsleven van die bedrijfsvereniging (die mogelijkheid wordt in de
uitvoeringspraktijk vaak aangemerkt als de «vrijwillig» vrijwillige verze–
kering ZW). De WAO kent overigens niet de mogelijkheid van «vrijwillig»
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vrijwillige verzekering.

Uit overleg met de Federatie van Bedrijfsverenigingen is de Raad
gebleken dat alle bedrijfsverenigingen in meer of mindere mate worden
geconfronteerd met verzoeken van de categorie gedeeltelijk zelfstan–
digen met een WW-uitkering om toegelaten te worden tot de vrijwillige
ZW– en WAO-verzekering.

3. Advies van de SVr

De SVr constateert dat personen met een WW-uitkering die gedeel–
telijk als zelfstandigen werkzaam zijn thans in het kader van de sociale
verzekering alleen de mogelijkheid hebben een «vrijwillig» vrijwillige
ZW-verzekering af te sluiten voor de derving van de inkomsten uit
zelfstandige arbeid. De bevoegdheid op grond van artikel 64, derde lid
van de ZW brengt evenwel met zich mee dat de bedrijfsverenigingen bij
de toelating risico-selectie kunnen toepassen in de vorm van een
medische keuring.

Voor zover de SVr heeft kunnen nagaan is de mogelijkheid van
verplichte toelating tot de vrijwillige verzekering ZW en WAO niet bewust
beperkt gebleven tot personen die voltijds als zelfstandigen werken en de
zelfstandigen met een gedeeltelijke dienstbetrekking. Deze Raad ziet
geen principiële verschillen tussen die categorieen en de categorie
gedeeltelijk zelfstandigen met een WW-uitkering. Het huidige verschil in
behandeling moet dan ook naar het oordeel van deze Raad worderi
beschouwd als een niet bedoeld hiaat in de wettelijke regeling.

Het alsnog openen van de mogelijkheid van een vrijwillige ZW– en
WAO-verzekering voor de categorie gedeeltelijk zelfstandigen met een
WW-uitkering, zou dit verschil, aldus de SVr, kunnen opheffen.
Belangrijk aspect is dat met een dergelijke uitbreiding ook daadwerkelijk
in een behoefte wordt voorzien.

Verder kan, naar de mening van de SVr, nog als argument worden
aangevoerd dat toelating tot de vrijwillige ZW– en WAO-verzekering voor
de categorie gedeeltelijk zelfstandigen met een WW-uitkering een
gunstige invloed kan hebben op herintreding in het arbeidsproces. De
drempel om weer gedeeltelijk aan het werk te gaan kan, zo merkt de SVr
op, immers lager zijn als er een mogelijkheid bestaat om de risico's van
ziekte en langdurige arbeidsongeschiktheid op een adequate wijze te
verzekeren.

Gelet op het voorstaande adviseert de SVr voor de categorie gedeel–
telijk zelfstandigen met een WW-uitkering een verplichte toelating tot de
vrijwillige ZW– en WAO-verzekering mogelijk te maken en een
overgangsmaatregel vast te stellen voor de personen, die tot die
categorie behoren, maar op het moment van invoering van de
mogelijkheid van verplichte toelating niet aan alle gestelde voorwaarden
kunnen voldoen.

4. Voorstel naar aanleiding van het SVr-advies

Met het advies van de SVr kan worden ingestemd zij het dat een
verzoek tot toelating op basis van de overgangsmaatregel niet binnen
een jaar moet worden ingediend, zoals de SVr voorstelt, doch binnen 12
weken. Een termijn van 12 weken is eveneens voorgesteld voor de
personen bedoeld in het eerste lid van het bij deze nota van wijziging
vernummerde artikel VI tot artikel VII. Ik zie geen aanleiding om voor
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bedoelde groep gedeeltelijk zelfstandigen met een WW-uitkering een
langere overgangstermijn te creëren. Er is evenals in de andere
overgangsbepaling wel een hardheidsclausule opgenomen.

De verplichte toelating tot de vrijwillige ZW– en WAO-verzekering voor
de categorie gedeeltelijk zelfstandigen met een WW-uitkering is
geregeld in Artikel II, onderdeel A (artikel 64, eerste lid, onderdeel i, van
de ZW) onderscheidenlijk Artikel III, onderdeel A (artikel 81, eerste lid,
onderdeel i, van de WAO). In deze voorgestelde artikelen wordt
verwezen naar de persoon, die werknemer blijft op grond van artikel 7
van de ZW en de WAO. In artikel 7, onderdeel a, gaat het om degene,
die een WW-uitkering ontvangt. De personen bedoeld in artikel 7 sub b
en c ontvangen (tijdelijk) geen WW uitkerïng, maar worden wel als
werknemer beschouwd, waardoor ze voor de ZW verplicht verzekerd
blijven. Ook deze personen vallen niet direct onder de groep als bedoeld
in artikel 64, eerste lid, onderdeel c ZW, omdat in dat artikelonderdeel de
eis wordt gesteld, dat de verplichte ZW-uitkering moet zijn geëindigd.
Deze personen kunnen ook gedeeltelijk als zelfstandige aan het werk
gaan en dus belang hebben bij een vrijwillige verzekering.

In de artikelen II en III, onderdelen B, is voor deze categorie een
aanmeldingstermijn voor de vrijwillige verzekering opgenomen (artikel
66, eerste lid, onderdeel c, van de ZW en artikel 83, eerste lid, onderdeel
c, van de WAO). Deze termijn is, evenals voor de andere in de artikelen
66 van de ZW en 83 van de WAO bedoelde personen, gesteld op vier
weken.

Ook is in genoemde onderdelen B voor de betreffende categorie de
aanvraag van de vrijwillige verzekering geregeld (artikel 66, nieuw vierde
lid, onderdeel b, van de ZW en artikel 83, nieuw vierde lid, onderdeel b,
van de WAO). Daarbij is de dag van aanvang van de verzekering bepaald
op de dag van ontvangst van het verzoek om toelating.

In de artikelen II en III, onderdelen C is de aanwijzing van de bevoegde
bedrijfsvereniging geregeld (artikel 67, onderdeel c, van de ZW en artikel
83a, onderdeel c, van de WAO).

In artikel VI is dus de overgangsmaatregel opgenomen die nagenoeg
gelijk is aan die welke is voorgesteld in het tot artikel VII vernummerde
artikel VI.

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