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«Het advies van de Raad van State wordt
niet openbaar gemaakt, omdat het zonder
meer instemmend luidt dan wel uitsluitend
opmerkingen van redactionele aard bevat
(artikel 25a, derde lid, onder b, van de Wet
op de Raad van State»)

ALGEMEEN

§ 1. Inleiding

In dit wetsvoorstel wordt, naast enige voorstellen tot aanpassing van
enkele sociale zekerheidswetten en herstel van omissies, het voorstel
gedaan om te komen tot een andere berekeningswijze en een andere
procedure bij de bepaling van de zogenaamde rekenpremies voor de
wachtgeldfondsen en ziekengeldkassen. De voornaamste reden voor een
andere berekeningswijze van de rekenpremies is de volgende. De huidige
berekeningswijze sluit, overeenkomstig het advies van de Sociaal-Econo–
mische Raad (SER) inzake de aanpassingsmechanismen van
minimumloon en sociale uitkeringen van 5 oktober 1979 (Uitgave SER
1979, no. 16, blz. 95, punt 5.2.3) aan bij de systematiek van de Wet
aanpassingsmechanismen (WAM; Stb. 1979, 711). Inmiddels geschiedt
de aanpassing van minimumloon en sociale uitkeringen echter niet meer
overeenkomstig de bepalingen van de WAM, maar aan de hand van de
bepalingen van de wet van 14 november 1991, Stb. 624, tot wijziging
van de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag en van een aantal
sociale zekerheidswetten, houdende vaststelling van een stelsel van
koppeling van minimumloon en uitkeringen aan loonontwikkeling met de
mogelijkheid tot afwijking (hierna te noemen wet koppeling met afwij–
kingsmogelijkheid), waardoor handhaving van de huidige methodiek niet
langer vanzelfsprekend is.

Voorts wordt een wijziging voorgesteld van de procedurele bepalingen
inzake de verdeling van het deel van de premie voor de Werkloos–
heidswet (WW; Stb. 1987, 93) dat ten gunste komt van het Algemeen
Werkloosheidsfonds (AWf) over werkgevers en werknemers.

Met deze wijzigingen wordt beoogd te komen tot een grotere doelma–
tigheid bij de berekening van de rekenpremies en de vaststelling daarvan
en bij de verdeling van de AWf-premie over werkgever en werknemer.
De huidige procedures zijn namelijk omslachtig en tijdrovend en vormen
telkenjare een knelpunt bij het streven om het premiebeeld voor het
komende jaar tijdig voor de jaarwisseling af te ronden.
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§ 2. Wijzigingen in de premiesfeer

2.1. De berekening van de rekenpremie voor Ziektewet en wachtgeld–
fondsen

Huidige regelgeving en procedure
Het percentage van de wachtgeldpremie (het deel van de premie WW

dat ten gunste komt van het wachtgeldfonds) en van de premie op grond
van de Ziektewet (ZW; Stb. 1987, 88) verschillen per bedrijfstak.
Teneinde verschillen in netto-uitkeringen als gevolg van per bedrijfstak
verschillende percentages te voorkomen, wordt voor de vaststelling van
een aantal uitkeringen en pensioenen dan wel van de over die uitkeringen
en pensioenen verschuldigde premies of vereveningsbijdragen bij
algemene maatregel van bestuur een gemiddeld premiepercentage
vastgesteld. Dit gemiddelde premiepercentage wordt wel aangeduid als
rekenpremie.

Deze rekenpremies zijn nodig:
1°. voor de berekening van de sociale zekerheidsuitkeringen die

gekoppeld zijn aan het netto-minimumloon. Dit zijn de uitkeringen op
grond van de Algemene Ouderdomswet (AOW; Stb. 1990, 129), de
Algemene Weduwen– en Wezenwet (AWW; Stb. 1990, 130), de Wet
Werkloosheidsvoorziening (WWV; Stb. 1964, 485), voor zover berekend
naar het minimumdagloon, en de Algemene Bijstandswet (ABW; Stb.
1973,395);

2°. voor de berekening van de op een aantal uitkeringen en
pensioenen in te houden vereveningsbijdrage. Daarbij gaat het om de
uitkeringen op grond van de Algemene Arbeidsongeschiktheidswet
(AAW; Stb. 1990, 127), de WWV, de Wet inkomensvoorziening oudere
en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (IOAW; Stb.
1987, 92) en de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk
arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (IOAZ; Stb. 1987, 281) en de
Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening militairen (WAMIL; Stb. 1972,
313), alsmede om uitkeringen en pensioenen ingevolge de Wet uitke–
ringen vervolgingsslachtoffers 1940-1945 (Stb. 1991, 621), de Wet
buitengewoon pensioen 1940-1945 (Stb. 1986, 575), de Wet buiten–
gewoon pensioen zeelieden-oorlogsslachtoffers (Stb. 1986, 576), de
Wet buitengewoon pensioen Indisch verzet (Stb. 1986, 360) en de Wet
uitkeringen burgeroorlogsslachtoffers 1940-1945 (Stb. 1991, 622);

3°. voor de berekening van de verschuldigde premies over een
uitkering op grond van de WW, de ZW, de Wet op de arbeidsongeschikt–
heidsverzekering (WAO; Stb. 1987, 89), over een toeslag op grond van
de Toeslagenwet (TW; Stb. 1987, 91) en over loon uit een dienstbe–
trekking op grond van de Wet Sociale Werkvoorziening (WSW; Stb.
1967,687);

4°. voor de vaststelling van de grondslag waarover de overhevelings–
toeslag, bedoeld in artikel 3, eerste lid, van de Wet aanpassing uitke–
ringsregelingen overheveling opslagpremies (WAUOO; Stb. 1989, 127)
wordt berekend.

Overeenkomstig het in 1979 uitgebracht advies van de SER zijn voor
de berekening van de rekenpremie tot op heden dezelfde gewichten
gehanteerd die voor de bepaling van de regelingsloonindex gelden. Aldus
werd bereikt, dat voor de berekening van de gemiddelde ziekengeld– en
wachtgeldpremie dezelfde methodiek werd toegepast als bij de bepaling
van de index op basis waarvan de bruto sociale uitkeringen werden
aangepast. De te hanteren gewichten zijn ontleend aan het door het
Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) bepaalde basisjaar voor de
bepaling van de regelingsloonindex, terwijl de in de algemene maatregel
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van bestuur vastgestelde premiepercentages met één jaar vertraging
reageren op de feitelijke premie-ontwikkeling.

Bij de berekening van het gemiddeld percentage voor de premie ZW
en het deel van de WW-premie dat ten gunste komt van het wachtgeld–
fonds in jaar t worden de bedrijfstakspecifieke premies in het vooraf–
gaande jaar (jaar t-1) gewogen met de premieplichtige loonsommen van
het basisjaar. Bij een stabiele verhouding van premieplichtige
loonsommen in de loop der tijd zou de rekenpremie in jaar t gelijk
moeten zijn aan het gemiddelde van de bedrijfstakspecifieke premies in
jaar t-1. Aldus is er sprake van èén jaar vertraging tussen het gemiddelde
van de bedrijfstakspecifieke premies en de rekenpremies.

Nadelen van de huidige procedure inzake de vaststelling van de reken–
premies

De tot dusverre gehanteerde rekenregels vormen een eerste nadeel bij
de huidige procedure. Weliswaar zijn de rekenregels niet geformaliseerd
in regelgeving, doch dezelfde rekenwijze wordt al jarenlang gehanteerd
conform het in 1979 op dit punt uitgebrachte SER-advies. De berekening
van de rekenpremie geschiedt met behulp van gegevens uit een door het
CBS vastgesteld basisjaar van de regelingsloonindex. Destijds was de
reden voor deze keuze dat op deze wijze werd aangesloten bij de
bepalingen van de WAM. Echter door de invoering van de wet koppeling
met afwijkingsmogelijkheid is de in de WAM opgenomen regelingsloon–
index als basis voor de aanpassing van het minimumloon en de sociale
uitkeringen komen te vervallen en vervangen door de gewogen contract–
loonstijging van bedrijven en overheid. Dit houdt tevens in, dat de bij de
bepaling van de rekenpremies gehanteerde keuze van het basisjaar van
de regelingsloonindex niet langer vanzelfsprekend is.

Bovendien is een belangrijk nadeel bij de huidige berekening van de
rekenpremies dat het jaar waarover de rekenpremie wordt berekend en
het basisjaar van het CBS ver uiteen kunnen liggen. Het CBS heeft medio
1992 de basis voor de loonindex verlegd van 1980 naar 1990. Als
gevolg van de verlegging van het basisjaar door het CBS kan hierdoor
een schoksgewijze mutatie optreden, omdat tussen beide basisjaren
verschuivingen kunnen optreden in de aandelen van de loonsommen van
de bedrijfsverenigingen in de totale loonsom. Hierdoor zal de reken–
premie van 1992 op 1993 naar verwachting volgens globale ramingen
dalen van 1,0% tot ruwweg 0,8% bij de wachtgeldfondsen en van 8,45%
naar 7,80% bij de ziekenkassen. Aan dit grote verschil ligt ten grondslag
het relatief zware gewicht in 1980 van de Bedrijfsvereniging voor de
Bouwnijverheid met een hoge bedrijfstakspecifieke premie en het relatief
geringe gewicht van de dienstverlenende sector met lage bedrijfstakspe–
cifieke premies. Sinds 1980 is de werkgelegenheid in de bouwnijverheid
sterk verminderd, terwijl de dienstensector aanzienlijk is gegroeid. Het
principe van een rekenpremie die een benadering dient te zijn van het
gewogen gemiddelde van de bedrijfstakspecifieke premie wordt aldus
geweld aangedaan.

Een verder nadeel ligt in de huidige procedure die omslachtig is. leder
jaar wordt een algemene maatregel van bestuur getroffen waarin de
rekenpremie wordt vastgesteld voor de wachtgeldfondsen en voor de
ZW. De rekenregels die ten grondslag liggen aan deze rekenpremie zijn
identiek, alleen de uitkomsten zijn elk jaar anders. Desondanks moet elk
jaar de voor een algemene maatregel van bestuur geldende procedure
worden gevolgd.

Wat betreft de wetten voor oorlogsgetroffenen is de procedure nog
uitgebreider dan voor de sociale zekerheidswetten. In deze wetten is
namelijk geregeld, dat raden, commissies en stichtingen waaraan een
belangrijke taak is toebedeeld bij de uitvoering van deze wetten danwel
welke als belangenbehartigers optreden van bepaalde groepen oorlogs–
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getroffenen, gehoord worden over ontwerpen tot wijziging van deze
wetten, alsmede over ontwerpen van algemene maatregelen van bestuur
en door de Minister van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur te stellen
regels Daarnaast is in de wetten buitengewoon pensioen nog bepaald
dat algemene maatregelen van bestuur in de Staatscourant worden
bekendgemaakt en overgelegd aan de beide Kamers der Staten-Generaal
en dat deze niet eerder in werking treden dan nadat 30 dagen na de
bekendmaking zijn verstreken (de zogenaamde voorhangprocedure).

Deze procedures leiden er bijvoorbeeld toe, dat de rekenpremie die
wordt gehanteerd voor de berekening van de in de wetten voor oorlogs–
getroffenen geregelde vereveningsbijdrage met terugwerkende kracht
moet worden geformaliseerd.

Voorstel tot aanpassing van de bepaling van de rekenpretnie
De hiervoor genoemde nadelen kunnen op eenvoudige wijze worden

opgelost. De gedachten gaan hierbij uit naar een algemene maatregel
van bestuur waarin de rekenregels zijn vastgelegd en waarbij de
uitkomsten van de rekensom worden gepresenteerd in een ministeriële
regeling.

De reden om voor deze oplossing te kiezen is de volgende. Een minis–
teriële regeling is een uitstekend instrument om uitkomsten van jaarlijks
terugkerende exercities te presenteren. Bovendien is de voorberei–
dingstijd van een ministeriële regeling beperkt. Voor de vaststelling van
de rekenpremie is een ministeriële regelmg dan ook een beter instrument
dan een algemene maatregel van bestuur. Voorts lijkt het zinvol een
wettelijke basis te creëren voor de rekenregels met behulp waarvan de
rekenpremie wordt bepaald. Hierbij verdient vastlegging van deze reken–
regels in een algemene maatregel van bestuur de voorkeur boven
opneming van de rekenregels in de diverse wetten zelf. De rekenregels
zullen vrij technisch en gedetailleerd van aard zijn. Teneinde de uitkomst
van de rekenregels een correcte vertaling te laten zijn van het gewogen
gemiddelde van de verschuldigde wachtgeld– en ZW-premies op
bedrijfstakniveau, zal het immers nodig zijn aan te geven, welke
gewichten bij de berekening van de rekenpremies worden gehanteerd.
Het gaat daarbij onder meer om de weging van de bedrijfstakspecifieke
premies in een bepaald jaar met de premieplichtige loonsommen voor de
ZW en de WW in enig jaar en om de bron die voor die loonsommen dient
te worden gehanteerd. Daardoor lenen deze regels zich minder goed
voor opneming in de wet.

Voorgesteld wordt dan ook de huidige rekenregels op te nemen in een
algemene maatregel van bestuur, met dien verstande dat in plaats van
een weging van de bedrijfstakspecifieke premies met premieplichtige
loonsommen in het basisjaar wordt uitgegaan van meer recente premie–
plichtige loonsommen, bijvoorbeeld die uit de laatstverschenen jaarver–
slagen.

Door de voorgestelde wijzigingen kan een werkbesparing worden
bereikt voor de betrokken advies– en wetgevingsorganen en kunnen de
uitvoeringsorganen tijdiger op de hoogte worden gebracht van de te
hanteren rekenpremie.

Over de voorgestelde procedurele wijzigingen is op 4 maart 1992 aan
de SER advies gevraagd. De commissie Sociale Verzekeringen van de
SER heeft namens de Raad op 11 juni 1992 haar advies vastgesteld. In
dit advies wordt een positief oordeel uitgesproken over dit voorstel. Dit
oordeel is ingegeven door het uitgangspunt dat het bij de rekenpremies
om algemeen verschuldigde sociale verzekeringspremies gaat. Naar de
mening van de commissie is de in de adviesaanvraag voorgestelde
methodiek een correcte vertaling van het gewogen gemiddelde van de
verschuldigde wachtgeld– en ZW-premies op bedrijfstakniveau. De
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commissie ziet het als een tekortkoming, dat de huidige methodiek in
wijzigende omstandigheden niet goed in staat is om een adequaat beeld
te geven van de (gewogen) gemiddelde premiehoogte die door de
bedrijfsverenigingen wordt gehanteerd. Voorts onderschrijft de
commissie dat op grond van de voorgestelde methodiek een doelmatiger
vaststelling van de rekenpremies mogelijk wordt.

Wat betreft de procedures bij de wetten voor oorlogsgetroffenen kan
het volgende worden opgemerkt.

Voorgesteld wordt om in deze wetten voor de bepaling van de in te
houden vereveningsbijdrage dezelfde systematiek te gaan hanteren als
voorgesteld voor de sociale zekerheidswetten.

Daarnaast wordt voorgesteld om de bepalingen inzake de vaststelling
van de rekenregels bij algemene maatregel van bestuur en inzake de
vaststelling van het gemiddeld premiepercentage bij ministeriële
regeling, aan te wijzen als bepalingen waarover geen advies meer
behoeft te worden gevraagd aan de betrokken adviesorganen. De
vaststelling en aanpassing van de ministeriële regeling waarbij het
gemiddeld premiepercentage zal worden vastgesteld, is geheel afhan–
kelijk van de ontwikkeling van de desbetreffende premiepercentages in
de sociale zekerheidswetten en vindt plaats op grond van gegevens
waarop door de betrokken adviesorganen geen enkele invloed kan
worden uitgeoefend. Bovendien kan de advisering in het algemeen pas
plaatsvinden geruime tijd na de invoering van een aanpassing. Advisering
daarover acht de tweede ondergetekende dan ook weinig zinvol.
Hetzelfde geldt in grote lijnen ook voor de algemene maatregel van
bestuur waarin de bij het vaststellen van een gemiddeld premieper–
centage in acht te nemen rekenregels zullen worden neergelegd.

Daarnaast wordt voorgesteld om in de drie wetten buitengewoon
pensioen af te zien van de zogenaamde voorhangprocedure met
betrekking tot de algemene maatregel van bestuur tot vaststelling van de
rekenregels. De reden hiervoor is dat de algemene maatregel van bestuur
geen bijzondere beleidsbeslissing van de kant van de tweede ondergete–
kende inhoudt, doordat daarin slechts vastlegging plaatsvmdt van de
rekenregels zoals die in de praktijk ook bij de vaststelling van het
gemiddeld premiepercentage voor de berekening van de op een aantal
sociale zekerheidsuitkeringen en op uitkeringen ingevolge de beide
andere wetten voor oorlogsgetroffenen in te houden vereveningsbijdrage
worden gehanteerd. Bovendien kan hiermee worden bereikt dat de
vaststelling van het gemiddeld premiepercentage voor de toepassing van
de wetten voor oorlogsgetroffenen, zeker wanneer het om een verhoging
van het in te houden percentage gaat, tijdig vóór 1 januari van een kalen–
derjaar kan worden geformaliseerd.

Ook bij de wetten voor oorlogsgetroffenen kan door de voorgestelde
wijzigingen een werkbesparing worden bereikt voor de betrokken advies–
en wetgevingsorganen en kunnen de uitvoeringsorganen tijdiger op de
hoogte worden gebracht van de te hanteren rekenpremie.

Over de voorgestelde procedurele wijzigingen in de wetten voor
oorlogsgetroffenen is op 24 maart 1992 advies gevraagd aan de
betrokken adviesorganen. Deze organen - de Pensioen– en Uitke–
ringsraad, de Stichting 1940-1945, de Stichting Joods Maatschappelijk
Werk, de Stichting Pelita en de Commissie Indisch Verzet - hebben alle
positief gereageerd.

De Stichting Joods Maatschappelijk Werk pleit in haar advies voor de
opneming in het onderhavige wetsvoorstel van een door haar voorge–
stane, meermaals kenbaar gemaakte, wijziging in de wetten voor
oorlogsgetroffenen: het laten vervallen van de heffing van de vereve–
ningsbijdrage bij gerechtigden van 65 jaar en ouder, omdat de ratio van
deze heffing bij het bereiken van die leeftijd komt te vervallen. Eerder is
ook door anderen deze wens naar voren gebracht.
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De reden dat de heffing van de vereveningsbijdrage bij de wet van 20
december 1979, Stb. 711, in de wetten voor oorlogsgetroffenen werd
geïntroduceerd is gelegen in het feit, dat voor de buitengewone
pensioenen en uitkeringen ingevolge deze wetten hetzelfde gold als voor
de uitkeringen ingevolge de sociale verzekeringswetgeving, namelijk dat
daarop geen inhoudingen werden gepleegd die qua hoogte overeen–
kwamen met de premies die ingevolge de sociale verzekeringswetgeving
op de lonen van werknemers werden ingehouden. Hierdoor ontstond een
ongewenste scheefgroei in de ontwikkeling van het besteedbare inkomen
van werknemers enerzijds en pensioen– en uitkeringsgerechtigden ander–
zijds.

In de wetten voor oorlogsgetroffenen is het niveau van de verevenings–
bijdrage afgestemd op het niveau van de sociale verzekeringspremies.
Dit betekent niet dat de vereveningsbijdrage in deze wetten moet worden
gezien als een premievervangende inhouding. De vereveningsbijdrage is
niet meer dan een correctiefactor op de buitengewone pensioenen en
uitkeringen, die door het in de wetten voor oorlogsgetroffenen gehan–
teerde systeem van grondslagvaststelling en indexering zonder deze
mhoudmg netto relatief te hoog zouden worden. Deze ongewenste
scheefgroei in de ontwikkeling van het besteedbare inkomen houdt dan
ook niet op als de buitengewoon pensioen– respectievelijk uitkeringsge–
rechtigde de 65-jarige leeftijd bereikt. Er is dan ook geen reden om de
vereveningsbijdrage bij het bereiken van het 65-ste jaar te laten
vervallen. Dit geldt temeer omdat hierdoor de inkomensaanpassing bij
het bereiken van het 65-ste jaar, zoals deze reeds voor de invoering van
de vereveningsbijdrage in de wetten voor oorlogsgetroffenen was
geregeld, verstoord wordt. Inwilliging van het standpunt van de Stichting
Joods Maatschappelijk Werk betekent een, in de ogen van de tweede
ondergetekende ongewenste, ingrijpende wijziging van de regelgeving,
daar zulks het gehele stelsel van de berekening van de buitengewone
pensioen en uitkeringen ingevolge de wetten voor oorlogsgetroffenen
raakt.

2.2. Verdeling AWf-premie over werkgever en werknemer

Huidige regelgeving en procedure
De vaststelling van het deel van de premie WW dat ten gunste komt

van het AWf geschiedt overeenkomstig artikel 86, eerste lid, van de WW
door het bestuur van het AWf. Op grond van artikel 124 van de WW kan
Onze Minister hieraan zijn goedkeuring onthouden en zelf het premieper–
centage vaststellen. In artikel 81, derde lid, van de WW is vervolgens
vastgelegd dat bij algemene maatregel van bestuur wordt bepaald welk
deel van de AWf-premie verschuldigd is door de werkgever en welk deel
door de werknemer. In artikel 114 van de WW is bepaald dat alvorens de
algemene maatregel van bestuur inzake de premieverdeling wordt
vastgesteld advies dient te worden gevraagd aan de SER.

In de memorie van toelichting op het voorstel van wet tot invoering
van de nieuwe Werkloosheidswet is hierover vermeld, dat er in de struc–
turele situatie naar wordt gestreefd dat werkgevers en werknemers ieder
de helft van het deel van de premie dat ten gunste komt van het AWf
voor hun rekening nemen. Of en in hoeverre van dit uitgangspunt moet
worden afgeweken, zal, aldus deze toelichting, van jaar tot jaar moeten
worden bezien in relatie tot de premieverdeling van de overige sociale
verzekeringswetten en het op dat moment vigerende macro-economisch
beeld.

leder jaar wordt de SER verzocht een oordeel uit te spreken over de
verdeling van de AWf-premie over werkgever en werknemer. Het advies
van de SER richt zich op de beoogde fifty-fifty verdeling van de premie–
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hoogte dan wel op de mate van de afwijking van de fifty-fifty verdeling.
Nadat het advies door de SER is uitgebracht, wordt de voor de totstand–
koming van een algemene maatregel van bestuur vastgelegde procedure
gevolgd.

Nadelen van de huidige procedure inzake de premieverdeling
Aan de huidige procedure is een aantal nadelen verbonden. Zoals

hiervoor vermeld, richt het advies van de SER zich op de beoogde fifty–
fifty verdeling van de premiehoogte dan wel op de mate van de afwijking
van de fifty-fifty verdeling.

De SER staat blijkens zijn over een reeks van jaren uitgebrachte
adviezen een evenredige verdeling voor van de premielasten over
werkgevers en werknemers. In jaren dat door het kabinet een fifty-fifty
verdeling is voorgesteld heeft dit de unanieme instemming gekregen van
de Raad en is de advisering min of meer als een formaliteit beschouwd.
In jaren dat het kabinet advies heeft gevraagd over een andere verdeling
van de lasten tussen werknemers en werkgevers dan een fifty-fifty
verdeling, is een dergelijke verdeling door de SER afgewezen en is
gepleit voor een fifty-fifty verdeling. Hieruit kan worden afgeleid dat het
vragen van een advies aan de SER alleen zinvol lijkt te zijn indien het
kabinet wil afwijken van een evenredige premieverdeling.

Gelet op de huidige procedurele bepalingen, dient echter in alle
situaties, dus ook in die waarin sprake is van een evenredige premiever–
deling, deze verdeling in een algemene maatregel van bestuur te worden
vastgelegd en dient de SER daarover te worden gehoord.

De in de wet neergelegde procedure is derhalve, met name in situaties
waarin het kabinet een premieverdeling voor ogen staat waarbij niet
wordt afgeweken van de fifty-fifty verdeling, een omslachtige procedure.

Een ander nadeel van de huidige procedure is gelegen in de korte
periode die aanwezig is om deze procedure te kunnen doorlopen.

Eerst na afloop van de algemene politieke en financiële beschou–
wingen over de rijksbegroting in de Tweede Kamer der Staten-Generaal,
welke beschouwingen altijd in oktober plaatsvinden, kan advies worden
gevraagd aan de SER over de verdeling van de AWf-premie over
werkgevers en werknemers. Bovendien kan pas advies aan de Raad van
State worden gevraagd over de algemene maatregel van bestuur nadat
de hoogte van de AWf-premie door het kabinet is vastgesteld. In de
praktijk betekent dit dat telkenjare de Raad van State moet worden
verzocht om op zeer korte termijn te adviseren. Vervolgens moet gelet
op de beoogde ingangsdatum van 1 januari een tijdige plaatsing in het
Staatsblad worden geëffectueerd. Plaatsing van de algemene maatregel
van bestuur in het Staatsblad na 1 januari zou bij een verhoging van het
deel van de werknemerspremie en/of werkgeverspremie ten opzichte van
het voorgaande jaar, tot gevolg hebben dat de vaststelling van de
premieverdeling eerst met een datum in de toekomst kan worden
ingevoerd. Bepalingen die voor de belanghebbende nadelig zijn, mogen
immers niet met terugwerkende kracht worden ingevoerd.

Voorstel tot wijziging van de bepalingen over de premieverdeling
Een vereenvoudiging van de procedure rond de verdeling van de

AWf-premie is mogelijk onder de veronderstelling dat een fifty-fifty
verdeling van de premie over werkgever en werknemer standaard is en
een dergelijke verdeling de instemming van de SER heeft.

De voorgestelde wijziging komt erop neer, dat in artikel 81, derde lid,
van de WW wordt vastgelegd dat het deel van de premie dat ten gunste
komt van het AWf voor de helft is verschuldigd door de werkgever en
voor de helft door de werknemer. Als gevolg hiervan behoeft hierover
geen advies meer te worden gevraagd aan de SER. Wel zal in artikel 81,
vierde lid, van de WW worden voorgesteld een uitzonderingsbepaiing op
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te nemen inhoudende dat bij algemene maatregel van bestuur kan
worden afgeweken van een evenredige premieverdeling. In deze gevallen
dient uiteraard de SER nog wel te worden gehoord. Artikel 114 van de
WW zal in die zin worden aangepast.

Over het voornemen om wijziging te brengen in de wijze van
vaststelling van de verdeling van het deel van de premie voor de WW dat
ten gunste komt van het AWf over werkgevers en werknemers heeft de
commissie Sociale Verzekeringen van de SER eveneens op 11 juni 1992
haar advies vastgesteld. Blijkens dit advies kan de commissie zich vinden
in het streven van de adviesaanvragers om de procedure terzake zodanig
te vereenvoudigen dat een aantal nadelen van de huidige gang van zaken
wordt weggenomen.

Voorts onderschrijft de commissie nog steeds het door de SER in zijn
advies over de hoofdlijnen van een gewijzigd stelsel van sociale
zekerheid bij werkloosheid en arbeidsongeschiktheid eerder geformu–
leerde uitgangspunt dat uit een oogpunt van doorzichtigheid en uitvoer–
baarheid het hanteren van een eenvoudige verdeelsleutel voor de
splitsing van de premie in een werkgevers– en een werknemersdeel voor
de hand ligt, waardoor indien een dergelijke verdeelsleutel consequent
wordt toegepast en daarvan niet op grond van buiten de sociale
zekerheid gelegen overwegingen wordt afgeweken, de ontwikkeling van
de uitkeringslasten meer zichtbaar is in het verloop van de premieper–
centages.

Toegespitst op de AWf-premie is de commissie dan ook voorstander
van een bij wet geregelde verdeling van de premie tussen werkgever en
werknemer zoals ook reeds geldt voor de verdeling van de premie ten
behoeve van de wachtgeldfondsen. Daarbij is de commissie van mening
dat door middel van een gelijke verdeling de gezamenlijke verantwoorde–
lijkheid van sociale partners voor de financiering van de werkloosheid op
evenwichtige wijze tot uitdrukking wordt gebracht. De commissie kan
dan ook volledig instemmen met een wetswijziging waarbij een gelijke
verdeling van de AWf-premie over werkgever en werknemer tot
uitgangspunt wordt genomen. De commissie merkt daarbij in de eerste
plaats op, dat zij op zich geen behoefte heeft aan de in artikel 81, vierde
lid, van de WW op te nemen uitzonderingsbepaling, dat bij algemene
maatregel van bestuur van een gelijke premieverdeling kan worden
afgeweken. Naar de mening van de commissie wordt hiermee de inzich–
telijkheid van de financieringssystematiek bevorderd, hetgeen bijdraagt
aan de maatschappelijke aanvaarding van het verplichte stelsel van
sociale verzekering. De commissie geeft dan ook in overweging van deze
uitzonderingsbepaling af te zien en zo handhaving daarvan naar het
oordeel van het kabinet wenselijk is, daarvan alleen gebruik te maken
onder uitzonderlijke omstandigheden die samenhangen met de ontwik–
keling van de werkgelegenheid.

Het kabinet heeft in jaren waarvan een evenredige premieverdeling is
afgeweken, in reactie op eerdere SER-adviezen terzake, als zijn mening
te kennen gegeven, dat de financieel-economische ontwikkeling van de
sociale fondsen niet geïsoleerd dient te worden beschouwd maar dat
deze geplaatst dient te worden in een breder kader, waarin naast
bedrijfseconomische factoren zoals de vermogenspositie en de calcula–
tiepremies van de fondsen ook macro-economische factoren meespelen
zoals de ontwikkeling van de koopkracht van gezinnen en de lastenont–
wikkeling van het bedrijfsleven. Het onderhavige advies is voor het
kabinet dan ook geen aanleiding dit standpunt te herzien. Wel heeft het
kabinet gemeend de in artikel 81, vierde lid, van de WW op te nemen
uitzonderingsbepaling nader te omschrijven door aan te geven dat indien
de ontwikkeling van de nationale economie hiertoe aanleiding geeft, bij
algemene maatregel van bestuur van een gelijke premieverdeling kan
worden afgeweken. Nader geconcretiseerd wordt hierbij gedacht aan
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situaties waarin een onevenredige premieverdeling AWf de samenhang
in de premieverdeling van de sociale verzekeringswetten zou bevorderen
dan wel bij het vigerende macro-economische beeld tot een meer
aanvaardbaar beeld zou leiden voor de koopkrachtontwikkeling van de
werknemers en de lastenontwikkeling van het bedrijfsleven.

In de tweede plaats merkt de commissie Sociale Verzekeringen van de
SER op dat zich bij handhaving van de uitzonderingsbepaling het risico
voordoet dat de fase van besluitvorming over het te voeren
sociaal-economisch beleid op het moment van de adviesaanvraag zover
gevorderd is, dat een advies van de SER materieel gezien slechts weinig
of geen invloed kan hebben. De commissie vindt een adviesaanvraag dan
ook slechts zinvol, als verzending in een zo vroeg mogelijk stadium
plaatsvindt, te weten zo snel mogelijk na de besluitvorming over een
desbetreffend beleidsvoornemen, hetgeen veelal bij de presentatie van
de Miljoenennota op de derde dinsdag van september het geval zal zijn.
Ook het kabinet is in een dergelijke situatie gebaat bij een snelle
afronding van de adviesronde van SER en Raad van State. Het meent
echter dat het door de commissie genoemde tijdstip te vroeg is omdat
eerst uit de algemene politieke en financiële beschouwingen over de
rijksbegroting in de Tweede Kamer moet blijken in hoeverre de voorge–
nomen afwijking van een evenredige premieverdeling door het parlement
wordt ondersteund.

Samenvattend kan worden gezegd dat de beoogde wijziging van artikel
81, derde en vierde lid, van de WW, in tegenstelling tot de huidige
situatie de SER uitsluitend nog behoeft te adviseren over een afwijking
van de evenredige premieverdeling. Het voordeel van de voorgestelde
wijziging doet zich voor in de situatie van evenredige verdeling van de
AWf-premie over werkgever en werknemer. Op het moment dat de
AWf-premie wordt vastgesteld (meestal eind oktober/begin november)
staat daarmee tevens de premieverdeling over werkgever en werknemer
vast. Er is in dat geval sprake van tijdsbesparing bij de advies– en wetge–
vingsorganen. Een bijkomend voordeel is dat de werkgevers dan eerder
op de hoogte zijn van het premiebeeld op dit punt voor het volgende
jaar. Het bij de huidige procedure aanwezige risico dat de uiterste datum
van 1 januari dreigt te worden overschreden zal zich echter wel blijven
voordoen in jaren waarin wordt beoogd af te wijken van een evenredige
premieverdeling.

§ 3. Overige wijzigingen

3.1. Wijziging Invoeringswet stelselherziening sociale zekerheid

Naast de in § 2 voorgestelde wijzigingen bevat het wetsvoorstel een
wijziging van artikel 37 van de Invoeringswet stelselherziening sociale
zekerheid (IWS; Stb. 1987, 94) welke is bedoeld om een reeds
bestaande praktijk te legaliseren. Vanaf 1987 tot en met 1990 ontvingen
de gemeenten een uitkering van het rijk voor de uitvoeringskosten van de
WWV. Deze uitkering bedroeg een jaarlijks afnemend percentage van de
vergoeding die de gemeenten over 1984 ontvingen op grond van artikel
40, onderdelen e en f, van de WWV (de zogenaamde afbouwregeling).
Voor de jaren na 1990 was niet wettelijk voorzien in een vergoedingsre–
geling voor de gemeenten. Tijdens de parlementaire behandeling van het
wetsvoorstel dat heeft geleid tot de wet van 6 juni 1991, Stb. 318
(gelijke behandeling in de WWV) is toegezegd, dat de gemeenten voor
de uitvoering van de WWV vanaf 1 januari 1991 per toegewezen
aanvraag een bedrag van f 1050 kunnen declareren. Ter uitvoering
hiervan hebben de gemeenten bij de jaaropgave 1991 een afzonderlijke
bijlage ontvangen waarop de uitvoeringskosten WWV kunnen worden
verantwoord. Tot op heden is nog geen wettelijke basis aanwezig voor
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het declareren door de gemeenten van de vanaf 1 januari 1991 aan de
uitvoering van de WWV verbonden kosten. Die basis wordt hier dus
gelegd Met de kosten die voortvloeien uit de in dit artikel voorgestelde
wijziging is reeds bij de begroting over de jaren vanaf 1991 rekening
gehouden.

3.2. Wijziging Wet aanpassing uitkeringsregelingen overheveling opslag–
premies

Op grond van artikel XXII van de wet van 28 maart 1985, Stb. 180,
dient de inkomensonafhankelijke toeslag op het AOW-pensioen van de
partner geheel in mindering te worden gebracht op de AAW-uitkering.
Voorts wordt op grond van artikel 36, eerste tot en met derde lid, van de
AAW ingeval van samenloop van AAW-uitkering met wezenpensioen op
grond van de AWW, de AAW-uitkering slechts uitbetaald voor zover die
het wezenpensioen overtreft.

In artikel 24 van de WAUOO is thans voor de toepassing van de beide
anticumulatiesituatles bepaald, dat onder AAW-uitkering mede wordt
verstaan de overhevelingstoeslag op die AAW-uitkering. Hiermee wordt
bereikt, dat de anticumulatie van AAW-uitkering met AOW-toeslag
onderscheidenlijk met wezenpensloen op grond van de AWW plaatsvindt
inclusief overhevelingstoeslag. Na anticumulatie resteert dan een bruto–
AAW-uitkering inclusief overhevelingstoeslag.

Uit de uitvoeringspraktijk heeft de Sociale Verzekeringsraad (SVr)
signalen ontvangen dat de toepassing van artikel 24 van de WAUOO bij
antlcumulatie van AAW-uitkering met AOW-toeslag tot grote admini–
stratief-technische moeilijkheden in de geautomatiseerde administraties
van de bedrijfsverenigingen zou leiden. De vereveningsbijdrage en de op
de uitkering in te houden premie voor de Ziekenfondswet (Stb. 1986,
347) dienen namelijk te worden berekend over een bruto AAW-uitkering
exclusief de overhevelingstoeslag. Om de juiste grondslag voor de
berekening van deze inhoudingen vast te stellen, dient de overhevelings–
toeslag uit het na anticumulatle resterende AAW-bedrag te worden
geëlimineerd. De oplossingen die de bedrijfsverenigingen hebben
gekozen om de overhevelingstoeslag uit de na antlcumulatie resterende
AAW-uitkering te elimineren, leiden tot aanzienlijke verschillen voor
zowel de uitkeringsgerechtigden als voor de fondsen.

De SVr stelde vast, dat de problematiek, behalve bij anticumulatie van
AAW-uitkering met AOW-toeslag, zich in beginsel ook kan voordoen bij
anticumulatie van AAW-uitkering met wezenpensioen ingevolge de
AWW.

In verband daarmee heeft de SVr op 29 november 1990 geadviseerd
om artikel 24 van de WAUOO met ingang van een datum in de toekomst
te wijzigen, en wel in die zin, dat genoemd artikel zodanig wordt geredi–
geerd, dat bij de toepassing van artikel 36, eerste tot en met derde lid,
van de AAW, respectievelijk artikel XXII van de wet van 28 maart 1985,
Stb. 180, anticumulatie kan plaatsvinden exclusief de overhevelings–
toeslag, bedoeld in artikel 1 van de Wet overhevelingstoeslag opslag–
premies (Stb. 1989, 128), in plaats van inclusief de overhevelings–
toeslag, zoals thans in dat artikel is bepaald

Met de onderhavige wijziging van artikel 24 van de WAUOO wordt
beoogd een einde te maken aan de ongelijke behandeling van uitkerings–
gerechtigden die het gevolg is van de verschillende methoden die door
de uitvoeringsorganen worden gebruikt bij de toepassing van de
WAUOC ingeval van anticumulatie van een uitkering krachtens de AAW
met het toeslaggedeelte van de uitkering krachtens de AOW of wezen–
pensioen krachtens de AWW. De in artikel IX onderdeel B, opgenomen
wijziging strekt daartoe.
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3.3. Technische verbeteringen

Ten slotte is in het wetsvoorstel voorzien in het aanbrengen van enige
technische verbeteringen in een aantal sociale zekerheidswetten.

§ 4. Dereguleringsaspecten

4.1. Algemeen

Met de voorgestelde andere procedure voor de berekening en
vaststelling van de rekenpremies voor de wachtgeldfondsen en zieken–
kassen, alsmede met de in het wetsvoorstel opgenomen wijzigingen van
de procedurele bepalingen inzake de verdeling van het deel van de
WW-premie dat ten gunste komt van het AWf, wordt, zoals in deze
memorie reeds eerder is vermeld, beoogd te komen tot een vereenvou–
diging van de thans bestaande procedures. Daarmee kan een werkbe–
sparing worden bereikt voor de betrokken advies– en wetgevingsorganen.
Voor wat betreft de verdeling van de AWf-premie over werkgever en
werknemer treedt dit voordeel met name op in de gevallen waarin sprake
is van een evenredige premieverdeling.

In het wetsvoorstel worden geen nieuwe organen en bestuursinstru–
menten in het leven geroepen. Evenmin zijn van deze voorstellen
gevolgen te verwachten voor het justitieel apparaat.

4.2. Administratieve lastenverzwaring bedrijfsleven

De voorstellen leiden niet tot een verzwaring van administratieve lasten
voor het bedrijfsleven.

§ 5. Gevolgen voor de positie van vrouwen

De voorgestelde regeling heeft geen specifieke gevolgen voor de
positie van vrouwen.

§ 6. Financiële effecten

Navolgend wordt voor de verschillende voorstellen aangegeven welke
financiële gevolgen zijn voorzien.

In de eerste plaats zal de beoogde wijziging van de grondslag voor de
berekening van de rekenpremies in 1993 nauwelijks tot andere
uitkomsten leiden dan wanneer de huidige methodiek zou worden gecon–
tinueerd. Dit komt omdat bij de huidige methodiek bij de bepaling van de
rekenpremies voor 1993 wordt gewogen met de bedrijfstakspecifieke
premies uit het basisjaar 1990, terwijl in de voorgestelde methodiek zal
worden gewogen met premieplichtlge inkomens van de bedrijfstakken uit
het jaar 1991. Gelet op het feit dat het CBS de basis medio 1992 heeft
verlegd van 1980 naar 1990, zou bij handhaving van de huidige
methodiek gedurende de komende tien jaar gewogen moeten worden
met premieplichtige inkomens uit het jaar 1990. Terwijl verschuivingen in
de weging thans eens in de tien jaar worden verwerkt, zal dit voortaan
geleidelijk geschieden omdat het wegingsjaar voor de berekening van de
rekenpremies jaarlijks opschuift met één jaar. Hierdoor kunnen schoks–
gewijze mutatier in de rekenpremie als gevolg van de verschuiving van
het basisjaar worden voorkomen en worden deze uitgesmeerd over een
periode van tien jaar.

Op voorhand zijn de verschillen in uitkomsten van rekenpremies
volgens de huidige en de voorgestelde methodiek niet aan te geven. Wel
kan worden aangegeven wat het gevolg is geweest op de hoogte van de
rekenpremies van de verschuiving van het basisjaar van 1980 naar 1990.
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Volgens globale ramingen zou bij voortzetting van de huidige methodiek
de rekenpremie van 1992 op 1993 naar verwachting dalen van 1,0% naar
ruwweg 0,8% bij de wachtgeldfondsen en van 8,45% naar 7,80% bij de
ziekenkassen. Zoals in § 2.1 reeds is aangegeven, ligt aan dit grote
verschil ten grondslag het relatief zware gewicht in 1980 van de Bedrijfs–
vereniging van de Bouwnijverheid met een relatief hoge bedrijfstakspeci–
fieke premie en het relatief geringe gewicht van de dienstverlenende
sector met lagere bedrijfstakspecifieke premies. Sinds 1980 is de
werkgelegenheid in de bouwnijverheid sterk verminderd, terwijl de
dienstensector aanzienlijk is gegroeid.

Voorts leidt de vereenvoudiging van de procedure met betrekking tot
de bepaling van de rekenpremies tot efficiencyvoordeel bij rijk en advies–
organen. Dit voordeel doet zich voor bij de ministeries van SZW en WVC
(in plaats van twee amvb's kan worden volstaan met één ministeriële
regeling), de adviesorganen voor oorlogsgetroffenen en de Raad van
State.

In de tweede plaats heeft het voorstel met betrekking tot de premie–
verdeling AWf geen effect op de hoogte van de premies en de uitke–
ringslasten, omdat alleen de procedure wordt gewijzigd. Behoudens in
jaren waarin wordt afgeweken van een evenredige verdeling van de
AWf-premie over werkgevers en werknemers is sprake van een efficien–
cyvoordeel ten opzichte van de huidige situatie. Immers er behoeft in
jaren met een evenredige premierverdeling geen algemene maatregel
van bestuur te worden gemaakt terwijl de adviesaanvragen aan de SER
en de Raad van State achterwege zullen blijven.

In de derde plaats is een wettelijke basis gelegd voor de declaratie van
uitvoeringskosten WWV (artikel VIII) uit hoofde van gelijkberechtiging
over de aanvragen die in de jaren 1991 en 1992 door de gemeenten zijn
behandeld. In totaal gaat het hier om een bedrag dat in aansluiting op de
geraamde volumina is geschat op f8,3 mln in 1991 en op f 2,8 mln in
1992. Met dergelijke bedragen Is reeds rekening gehouden in de
begroting van SZW.

In de vierde plaats leidt de maatregel met betrekking tot artikel 24 van
de WAUOO (artikel IX, onderdeel B) tot beperkte financiële effecten. Uit
nader ingewonnen informatie bij bedrijfsverenigingen kan worden
afgeleid dat de doelgroep ongeveer 2200 personen omvat met op
jaarbasis een anticumulatie-opbrengst van f 900 per geval. Aldus zal
door de maatregel het bedrag aan AAW-uitkeringen met ruwweg f2,0
mln kunnen verminderen. Voor een deel van de doelgroep zal een lagere
AAW-uitkering echter worden gecompenseerd door een hogere
WAO-uitkering, zodat per saldo op de arbeidsongeschiktheidsuitkeringen
minder zal worden bespaard dan voornoemde f 2,0 mln.

ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING

Artikelen I tot en met III, IV, onderdeel C, 1°, V, VI, onderdeel B,
onder 1°, X en XI., XVIII, XIX en XX

In deze artikelen en artikelonderdelen is uitvoering gegeven aan het in
§ 2.1. van het algemeen deel van de memorie van toelichting vermelde
voornemen om de vaststelling van het gemiddeld premiepercentage voor
het deel van de WW-premie dat ten gunste komt van het wachtgeld–
fonds en voor de ZW, in plaats van bij algemene maatregel van bestuur
voortaan te laten plaatsvinden bij ministeriële regeling. Voorts wordt
daarin geregeld dat het gemiddeld premiepercentage wordt vastgesteld
met inachtneming van bij algemene maatregel van bestuur te stellen
regels. In deze algemene maatregel van bestuur zullen de thans in de
praktijk gehanteerde rekenregels, met inachtneming van de in § 2.1.
beschreven wijzigingen, worden vastgelegd.
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Artikelen IV, onderdeel A, VI, onderdeel A en VII

Bij de wet van 20 december 1989, Stb. 585, houdende wijziging van
de Wet financiering volksverzekeringen en de Wet aanpassing uitkerings–
regelingen overheveling opslagpremies (technische verbeteringen) is in
verband met het laten vervallen van het derde lid van artikel 4 van de
WW, de ZW en de WAO het vierde en vijfde lid van dat artikel
vernummerd tot derde en vierde lid. Daarbij is verzuimd een - in het
eerste lid, onderdeel h, en het vijfde lid (oud) voorkomende - verwijzing
naar het vierde en vijfde lid, aan de vemummering van deze leden aan te
passen.

Artikel IV, onderdelen B en E

De in onderdeel B van artikel IV voorgestelde wijziging strekt ertoe in
artikel 81, derde lid, van de WW vast te leggen dat het deel van de
premie dat ten gunste komt van het AWf voor de helft is verschuldigd
door de werkgever en voor de helft door de werknemer. Voorts wordt
voorgesteld in artikel 81, vierde lid, van de WW een uitzonderingsbe–
paling op te nemen inhoudende dat bij algemene maatregel van bestuur
kan worden afgeweken van een evenredige premieverdeling. Voor een
toelichting op deze wijzigingen moge worden verwezen naar § 2.2 van
het algemeen deel van de memorie van toelichting.

Artikel IV, onderdeel C, onder 2°, en artikel VI, onderdeel B,
onder 2°

Bij de premieheffing over uitkeringen wordt op grond van artikel 85,
derde lid, van de WW en artikel 61, eerste lid, van de ZW een gemiddeld
premiepercentage gehanteerd voor het deel van de premie WW dat ten
gunste komt van de wachtgeldfondsen en voor de ZW. In het zesde lid
van artikel 85 van de WW en het tweede lid van artikel 61 van de ZW is
bepaald, dat dit gemiddeld premiepercentage niet geldt in de gevallen
waarin de uitkering niet door de bedrijfsvereniging, maar door de
werkgever, bedoeld in artikel 9,10 of 12, tweede lid, van de WW en de
ZW onderscheidenlijk artikel 8,9 of 11, tweede lid, van de WAO, wordt
betaald.

Bij de wet van 28 december 1988, Stb. 655, zijn het eerste lid van
artikel 12 van de WW en de ZW en het eerste lid van artikel 11 van de
WAO komen te vervallen. Bij artikel 91 van de WAUOO is vervolgens de
verwijzing in onderscheidenlijk artikel 11 van de ZW en de WW en artikel
10 van de WAO naar het tweede lid van artikel 12 van de WW en de ZW
en van artikel 11 van de WAO eveneens komen te vervallen. Bij die
gelegenheid is verzuimd de ook in artikel 85, zesde lid, van de WW en
artikel 61, tweede lid, van de ZW voorkomende verwijzing naar het
tweede lid van artikel 12 van de WW en de ZW en van artikel 11 van de
WAO aan te passen. Deze aanpassing strekt ertoe dit verzuim alsnog te
herstellen.

Artikel IV, onderdeel D

In artikel 94, tweede lid, van de WW, zoals dat artikel tot 1 januari
1991 luidde, was bepaald dat de Minister nadere regels kon stellen met
betrekking tot het toekennen van een bijdrage uit het AWf over een
bepaald boekjaar ten behoeve van wachtgeldfondsen die in dat boekjaar
aan een buitengewoon werkloosheidsrisico onderhevig waren. Over deze
nadere regels diende op grond van artikel 113 van de WW vooraf de SVr
te worden gehoord, Bij de wet van 27 juni 1990, Stb. 404, houdende
nadere wijziging van de Werkloosheidswet (aanpassing van het financie–
ringssysteem van de wachtgeldfondsen) is artikel 94 in zijn geheel
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vervangen. In het huidige artikel 94 is geen delegatiemogelijkheid
opgenomen tot het stellen van nadere regels door de Minister. In
verband hiermee kan de verwijzing in artikel 113 naar artikel 94, tweede
lid, komen te vervallen.

Artikel VIII

Voor een toelichting op de in dit artikel opgenomen wijzigingen in de
IWS moge worden verwezen naar § 3.1 van het algemeen deel van de
memorie van toelichting.

Artikel IX, onderdeel A, onder 1°

Bij de wet van 7 februari 1991, Stb. 65, tot nadere wijziging van de
Algemene Bijstandswet is het vierde lid van artikel 1 van die wet
ingaande 1 juni 1991 vervangen door het vijfde lid. Verzuimd is daarbij
de in artikel 3, eerste lid, van de WAUOO voorkomende verwijzing naar
het vierde lid van artikel 1 van de ABW aan die wijziging aan te passen.
Deze fout wordt in het onderhavige onderdeel hersteld.

Artikel IX, onderdeel A, onder 2°

Bij de vaststelling van de grondslag waarover de overhevelingstoeslag,
bedoeld in artikel 3, eerste lid, van de WAUOO, wordt berekend, wordt
het bij algemene maatregel van bestuur vastgestelde gemiddeld premie–
percentage gehanteerd voor de premie ingevolge elk van de sociale
verzekeringswetten waarvan het premiepercentage per bedrijfstak
verschilt. Nu in het onderhavige wetsvoorstel wordt voorgesteld het
gemiddeld premiepercentage in plaats van bij algemene maatregel van
bestuur, bij ministeriële regeling aan te passen, dient artikel 3, eerste lid,
van de WAUOO hieraan te worden aangepast. De in dit onderdeel
opgenomen wijziging strekt daartoe.

Artikel IX, onderdeel B

Voor een toelichting op de in dit artikel opgenomen wijzigingen in de
WAUOO moge worden verwezen naar § 3.2 van het algemeen deel van
de memorie van toelichting.

Artikel XII tot en met XVII

Voor een toelichting op de hierbedoelde wijzigingen moge worden
verwezen naar § 2.1 van het algemeen deel van deze toelichting.

Artikel XXI

Als datum van inwerkingtreding van het wetsvoorstel is genoemd 1
januari 1993. In de eerste plaats wordt hierdoor bereikt dat de voor het
jaar 1993 te hanteren rekenpremies kunnen worden gebaseerd op zo
recent mogelijke gegevens inzake verzekerde loonbedragen. Bovendien
ligt het in de bedoeling om, evenals thans gebruikelijk is, de reken–
premies, zo nodig, slechts met ingang van 1 januari van elk jaar te
herzien.

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

De Minister van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur,
H. d'Ancona
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