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Wijziging van de Wet financiering sociale
verzekeringen, de Wet op de
arbeidsongeschiktheidsverzekering en de Wet
werk en inkomen naar arbeidsvermogen in
verband met het afschaffen van de mogelijkheid
om eigenrisicodrager te worden voor de Wet op
de arbeidsongeschiktheidsverzekering en de
Inkomensverzekering voor volledig en duurzaam
arbeidsongeschikten in het kader van de Wet
werk en inkomen naar arbeidsvermogen, het
afschaffen van de premiedifferentiatie voor de
Arbeidsongeschiktheidskas en enige andere
wijzigingen

Nr. 7

NOTA VAN WIJZIGING
Ontvangen 18 juli 2007
Het voorstel van wet wordt als volgt gewijzigd:
1
In artikel I, onderdeel E, eerste lid, vervalt «voorts».
2
In artikel I wordt na onderdeel K een onderdeel toegevoegd, luidende:
Ka
In artikel 104, eerste lid, onderdeel i, wordt «wachtgeldpremie»
vervangen door: sectorpremie.
3
In artikel III worden na onderdeel A drie onderdelen ingevoegd,
luidende:
Aa
Artikel 82 wordt als volgt gewijzigd:
1. Het eerste lid komt te luiden:
1. De eigenrisicodrager draagt gedurende een bij ministeriële regeling
te bepalen periode nadat het recht op een WGA-uitkering is ontstaan, het
risico van de betaling van die uitkering aan de verzekerde die op de eerste
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dag van de bij die uitkering in acht genomen wachttijd tot de eigenrisicodrager in dienstbetrekking stond.
2. Het tweede lid komt te luiden:
2. Indien een WGA-uitkering wordt toegekend direct aansluitend op een
arbeidsongeschiktheidsuitkering wordt de duur van de arbeidsongeschiktheidsuitkering in mindering gebracht op de periode, bedoeld in het eerste
lid.
Ab
In de artikelen 83, eerste lid, en 84, eerste tot en met derde lid, wordt
«de arbeidsongeschiktheidsuitkering of de WGA-uitkering» vervangen
door: de WGA-uitkering.
Ac
Artikel 84, zesde lid, komt te luiden:
6. Voor de toepassing van het eerste lid en het tweede lid, eerste zin,
draagt de eigenrisicodrager het risico gedurende de periode die op grond
van artikel 82, eerste lid, geldt op de dag waarop het recht op uitkering is
ontstaan.
Toelichting
Door middel van deze nota van wijziging worden in de onderdelen 1 en
2 enkele kleine technische wijzigingen aangebracht in dit wetsvoorstel in
de wijziging van de Wet financiering sociale verzekeringen.
Met het afschaffen van de mogelijkheid om eigenrisicodrager te worden
voor de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering is ook de mogelijkheid om eigenrisicodrager te worden voor de IVA, de regeling voor
volledig en duurzaam arbeidsongeschikten in de Wet werk en inkomen
naar arbeidsvermogen (Wet WIA) beëindigd.
Abusievelijk waren de artikelen 82, 83 en 84 van de Wet WIA nog niet in
technische zin hieraan aangepast. Door middel van deze nota van
wijziging wordt in onderdeel 3 alsnog gedaan.
De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,
J. P. H. Donner
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