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Besluit van 8 juni 2006 tot wijziging van het
Inkomensbesluit IOAW in verband met wijziging
van de kostenvergoeding vrijwilligerswerk,
alsmede wijziging van het Besluit
bijstandverlening zelfstandigen 2004 en het
Uitvoeringsbesluit WWIK in verband met een
aantal technische aanpassingen

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van
Oranje-Nassau, enz. enz. enz.
Op de voordracht van de Staatssecretaris van Sociale Zaken en
Werkgelegenheid van 18 april 2006, nr. W&B/URP/06/31745;
Gelet op artikel 8, tweede lid, van de Wet inkomensvoorziening oudere
en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers, artikel 7 van de
Invoeringswet Wet werk en bijstand en artikel 23, eerste lid, van de Wet
werk en inkomen kunstenaars;
De Raad van State gehoord (advies van 4 mei 2006, nr. W.12.06.0117/IV);
Gezien het nader rapport van de Staatssecretaris van Sociale Zaken en
Werkgelegenheid van 2 juni 2006, Directie Werk en Bijstand, nr. W&B/URP/
06/40279;
Hebben goedgevonden en verstaan:

ARTIKEL I
Artikel 7, tweede lid, onderdeel i, van het Inkomensbesluit IOAW komt te
luiden:
i. een kostenvergoeding voor het verrichten van vrijwilligerswerk van
ten hoogste € 95,– per maand met een maximum van € 764,– per jaar,
dan wel een kostenvergoeding voor het verrichten van vrijwilligerswerk in
het kader van een voorziening gericht op arbeidsinschakeling als bedoeld
in artikel 7, eerste lid, onderdeel a, van de Wet werk en bijstand van ten
hoogste € 150,– per maand met een maximum van € 1.500,– per jaar.
ARTIKEL II
Het Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004 wordt als volgt
gewijzigd:
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A
In artikel 1, onderdeel g, wordt «verhoogd met de over de bijstand
verschuldigde ziekenfondspremie» vervangen door: verhoogd met de
vergoeding, bedoeld in artikel 46 van de Zorgverzekeringswet.
B
In artikel 4 wordt «de over de bijstand verschuldigde ziekenfondspremie» vervangen door: de vergoeding.
C
In artikel 48, eerste lid, onderdeel a, wordt «en de ziekenfondspremie»
vervangen door: en daarnaast de vergoeding, bedoeld in artikel 46 van de
Zorgverzekeringswet.

ARTIKEL III
Artikel 16 van het Uitvoeringsbesluit WWIK wordt als volgt gewijzigd:
A
In onderdeel k vervalt: Venhuizen,.
B
Onderdeel o komt te luiden:
o. de gemeenten Alkemade, Alphen aan den Rijn, Bodegraven,
Boskoop, Delft, Den Haag, Gouda, Hillegom, Jacobswoude, Katwijk,
Leiden, Leiderdorp, Leidschendam-Voorburg, Liemeer, Lisse, MiddenDelfland, Nieuwkoop, Noordwijk, Noordwijkerhout, Oegstgeest, PijnackerNootdorp, Reeuwijk, Rijnwoude, Rijswijk, Ter Aar, Teylingen, Vlist,
Voorschoten, Waddinxveen, Wassenaar, Westland, Zoetermeer, Zoeterwoude: jegens het college van de gemeente Den Haag;.

ARTIKEL IV

Het advies van de Raad van State wordt niet
openbaar gemaakt op grond van artikel 25a,
vijfde lid j° vierde lid, onder b van de Wet op
de Raad van State, omdat het zonder meer
instemmend luidt.

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van
uitgifte van het Staatsblad waarin het wordt geplaatst en werkt terug tot
en met 1 januari 2006.
Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van
toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.
’s-Gravenhage, 8 juni 2006
Beatrix
De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,
H. A. L. van Hoof
Uitgegeven de twintigste juni 2006
De Minister van Justitie,
J. P. H. Donner
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NOTA VAN TOELICHTING

Artikel I
In artikel 7, tweede lid, onderdeel i, van het Inkomensbesluit IOAW,
wordt de vrijlating van de kostenvergoeding voor het verrichten van
vrijwilligerswerk aangepast. Hiermee wordt aangesloten bij de aanpassing
van deze vergoeding in artikel 7 van de Regeling WWB.

Artikel II
De wijzigingen van de artikelen 1, 4 en 48 van het Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004 bevatten technische aanpassingen aan de
invoering van de Zorgverzekeringswet. Met de invoering van de nieuwe
Zorgverzekeringswet vervalt de verwijzing naar de ziekenfondspremie.
Deze wordt vervangen door een verwijzing naar de vergoeding, bedoeld
in artikel 46 van de Zorgverzekeringswet.

Artikel III
Met de wijziging van artikel 16 van het Uitvoeringsbesluit WWIK wordt
aangesloten bij de gemeentelijke herindelingen die hebben plaatsgevonden in het jaar 2005. Dit heeft gevolgen voor de indeling van de
centrumgemeenten, die verantwoordelijk zijn voor de uitvoering van de
Wet werk en inkomen kunstenaars.

Artikel IV
Het onderhavige besluit treedt in werking met ingang van de dag na de
datum van uitgifte van het Staatsblad waarin het wordt geplaatst en werkt
terug tot en met 1 januari 2006. Dit vanwege het feit dat het aangepaste
vrij te laten bedrag en de technische aanpassingen gelden met ingang van
1 januari 2006.
De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,
H. A. L. van Hoof
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