SZW

Aanpassingsregeling SUWI
18 februari 2002/W&I/SIU/2002/6475
Directie Uitvoeringsbeleid Werk en
Inkomen
De Minister van Sociale Zaken en
Werkgelegenheid en de
Staatssecretaris van Sociale Zaken en
Werkgelegenheid, J.F. Hoogervorst,
Handelende in overeenstemming met
de Minister van Financiën, de
Minister van Binnenlandse Zaken en
Koninkrijksrelaties, de Minister van
Defensie, de Staatssecretaris van
Financiën en de Staatssecretaris van
Volksgezondheid, Welzijn en Sport;
Gelet op de artikelen 43, vierde lid,
onderdeel b, 71 en 113, vierde lid,
van de Algemene bijstandswet, artikel
7, tiende lid, van de Algemene
Kinderbijslagwet, artikel 48, tweede
en zevende lid, van de Algemene
nabestaandenwet, de artikelen 10,
vierde lid, 19, vijfde lid, 48, eerste en
zevende lid, en 70 van de Algemene
Ouderdomswet, de artikelen 8, tweede
lid, 9, tiende lid, 10, 16a, tiende lid en
16b, vijfde lid, van de Coördinatiewet
Sociale Verzekering, artikel V, tweede
lid, van de Invoeringswet nieuwe en
gewijzigde arbeidsongeschiktheidsregelingen, de artikelen 9, 12, 32 en 34,
derde lid, van de Invoeringswet stelselherziening sociale zekerheid, de
artikelen 34 en 35, vijfde lid, van de
Invorderingswet 1990, artikel 3 van
de Kaderwet SZW-subsidies, artikel
16 van de Toeslagenwet, de artikelen
6, tweede lid, 24, zevende lid, 26,
derde lid, 76, eerste en tweede lid, 82,
zesde lid, 82a, zevende lid, 95, derde
lid, 97c, elfde lid, 97k, en 124 van de
Werkloosheidswet, de artikelen 24 en
44 van de Wet financiering volksverzekeringen, de artikelen 19 en 35, vijfde lid, van de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk
arbeidsongeschikte werkloze werknemers, de artikelen 19 en 35, vijfde lid,
van de Wet inkomensvoorziening
oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen, artikel
6.14 van de Wet inkomstenbelasting
2001, de artikelen 6, vierde lid, 14,
tweede lid, 50, zesde lid, 79b, zesde
lid, 90, tweede lid, en 99 van de Wet
op de arbeidsongeschiktheidsverzeke-

ring, artikel 33 van de Wet op de
loonbelasting 1964, de artikelen 29,
tweede lid, en 41, eerste lid, van de
Wet overheidspersoneel onder de
werknemersverzekeringen, de artikelen 34, eerste lid, onderdeel e, 35, vijfde lid, 52, 53, 77, eerste lid, en 85 van
de Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen, de artikelen 13
en 32 van de Wet vermindering
afdracht loonbelasting en premie voor
de volksverzekeringen, de artikelen 6,
vierde lid, 15, tweede lid en 32, vierde
lid, van de Ziektewet, artikel 8 van
het Besluit AAW-voorzieningenverstrekking, artikel 13 van het Besluit
in- en doorstroombanen en artikel 8,
vierde lid van het Reïntegratie-instrumentenbesluit;
Besluiten:
Hoofdstuk 1. Ministerie van Sociale
Zaken en Werkgelegenheid
Artikel I. Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar SVB 2002
In artikel 1, onderdeel b, van het
Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar SVB 20021 wordt ‘Sociale
Verzekeringsbank’ vervangen door:
Sociale verzekeringsbank.
Artikel II. Besluit melding sociale verzekeringen
Het Besluit melding sociale verzekeringen2 wordt als volgt gewijzigd:

b. naam- en adresgegevens van de
werkgever;
c. gegevens van de arbeidsverhouding:
– aard van de arbeidsverhouding en
beroep;
– datum aanvang arbeidsverhouding;
– aanduiding van de wetten krachtens
welke de verzekerde verzekerd is.
2. De werkgever is verplicht de in het
eerste lid bedoelde opgaven en inlichtingen door middel van een formulier,
de melding sociale verzekeringen, aan
het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen te verstrekken. De
ingevulde melding sociale verzekeringen wordt door de werkgever en de
verzekerde ondertekend.
B
In de artikelen 2, eerste en tweede lid,
3, eerste, tweede en derde lid, 4, eerste en derde lid, wordt ‘Landelijk
instituut sociale verzekeringen’ telkens vervangen door:
Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen.
C
Artikel 4, tweede lid, komt te luiden:
2. Het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen kan met betrekking tot het gestelde in het eerste lid,
onder b, en c, aan de werkgever aanwijzingen geven.

Artikel III. Besluit overgangsregels
werkloosheidswetten stelselherziening
A
sociale zekerheid
Artikel 1 komt te luiden:
In artikel 15a, eerste lid van het
Besluit overgangsregels werkloosArtikel 1
heidswetten stelselherziening sociale
1. De werkgever en de verzekerde zijn zekerheid3 wordt ‘Landelijk instituut
verplicht, ter uitvoering van de artike- sociale verzekeringen’ vervangen
len 58, tweede lid, en 60, eerste lid,
door: Uitvoeringsinstituut werknevan de Wet structuur uitvoeringsormersverzekeringen.
ganisatie werk en inkomen, ten minste de volgende opgaven en inlichtin- Artikel IV. Besluit regels samenloop
gen te verstrekken:
toeslagen ex artikel 16 Toeslagenwet
a. persoonsgegevens van de verzeker- In artikel 5 van de regeling van
de:
Staatssecretaris van Sociale Zaken en
– sociaal-fiscaalnummer;
Werkgelegenheid van 18 december
– naam en adres;
1986, houdende regels met betrekking
– geslacht;
tot de samenloop van toeslagen
– geboortedatum;
(Stcrt. 248)4 wordt ‘Landelijk insti– burgerlijke staat;
tuut sociale verzekeringen’ vervangen
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door: Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen.
Artikel V. Besluit vaststelling regels ex
artikel 76 Werkloosheidswet
De regeling van de Staatssecretaris
van Sociale Zaken en
Werkgelegenheid van 20 december
1990, houdende regels over het met
behoud van het recht op uitkering
gaan deelnemen aan een noodzakelijke opleiding of scholing (Stcrt. 252)5
wordt als volgt gewijzigd:

B
In de artikelen 1, tweede lid, 3, tweede en derde lid, 4, eerste en tweede
lid, wordt ‘Landelijk instituut sociale
verzekeringen’ telkens vervangen
door: Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen.

Artikel VIII. Dagloonregelen Wet op
de Arbeidsongeschiktheidsverzekering
In artikel 6, zesde lid, van de regeling
van de Minister van Sociale Zaken en
Werkgelegenheid van 1 maart 1997,
houdende dagloonregelen op grond
van de Wet op de arbeidsongeschiktA
heidsverzekering (Stcrt. 126)8 wordt
In de artikelen 1 en 2 wordt
‘Landelijk instituut sociale verzekerin- ‘Landelijk instituut sociale verzekeringen’ telkens vervangen door:
gen’ vervangen door:
Uitvoeringsinstituut werknemersverUitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen.
zekeringen.
B
In artikel 2a, vijfde lid, wordt ‘op
grond van artikel 4, eerste lid, van de
Samenwerkingsregeling SWI’ vervangen door: op grond van artikel 2.1,
eerste lid, van de Regeling SUWI.
Artikel VI. Besluit vrijstelling verplichtingen WW
Het Besluit vrijstelling verplichtingen
WW6 wordt als volgt gewijzigd:
A
In artikel 1 wordt
‘Arbeidsvoorzieningsorganisatie’ vervangen door: Centrale organisatie
werk en inkomen.
B
In artikel 2 wordt ‘Landelijk instituut
sociale verzekeringen’ vervangen
door: Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen.
Artikel VII. Betaalbaarstelling uitkeringen ingevolge de sociale verzekeringswetten door andere organen
De regeling van de Staatssecretaris
van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 20 juni 1985, houdende
regels over de betaalbaarstelling uitkeringen ingevolge de sociale verzekeringswetten door andere organen
(Stcrt. 123)7 wordt als volgt gewijzigd:
A
In de artikelen 1, eerste lid, 3, tweede
en derde lid, 4, eerste en tweede lid,
wordt ‘Sociale Verzekeringsbank’ telkens vervangen door: Sociale verzekeringsbank.

Artikel IX. Dagloonregelen Ziektewet
In de artikelen 1, tweede lid, onderdeel a, en 5, achtste lid, van de regeling van de Minister van Sociale
Zaken en Werkgelegenheid van 1
maart 1997, houdende dagloonregelen
op grond van de Ziektewet (Stcrt.
162)9 wordt ‘Landelijk instituut sociale verzekeringen’ telkens vervangen
door: Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen.
Artikel X. Dagloonregels
Invoeringswet stelselherziening sociale
zekerheid
De Dagloonregels Invoeringswet stelselherziening sociale zekerheid10 worden als volgt gewijzigd:
A
In artikel 4, derde lid, wordt ‘artikel
1, onderdeel i’ vervangen door: artikel 1, onderdeel g.
B
In de artikelen 6, zesde lid, en 12,
vierde lid, wordt ‘Landelijk instituut
sociale verzekeringen’ telkens vervangen door: Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen.
Artikel XI. Financieringsregeling
Algemene Kinderbijslagwet
De Financieringsregeling Algemene
Kinderbijslagwet11 wordt als volgt
gewijzigd:
A
In de artikelen 2, 3, eerste lid, 6, en 7,
derde lid, wordt ‘Sociale
Verzekeringsbank’ telkens vervangen
door: Sociale verzekeringsbank.
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B
Artikel 7, eerste lid, komt te luiden:
1. De Minister stelt jaarlijks vóór 31
oktober de omvang van de middelen
tot dekking van de uitgaven ten laste
van het Algemeen Kinderbijslagfonds
over het afgelopen kalenderjaar vast.
Artikel XII. Financieringsregeling
Toeslagenwet
De Financieringsregeling
Toeslagenwet12 wordt als volgt gewijzigd:
A
In de artikelen 1, 2, eerste, tweede, en
derde lid, 4, 6, en 7, derde lid, wordt
‘Landelijk instituut sociale verzekeringen’ telkens vervangen door:
Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen.
B
Artikel 3, eerste lid, komt te luiden:
1. Het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen houdt bij de
raming, zoals bedoeld in artikel 2,
eerste lid en het bijgestelde bedrag
van de benodigde financiële middelen,
zoals bedoeld in artikel 2, tweede lid,
rekening met besluiten van de
Minister van Sociale Zaken en
Werkgelegenheid als bedoeld in artikel 48, eerste en tweede lid, van de
Wet structuur uitvoeringsorganisatie
werk en inkomen.
C
Artikel 5 komt te luiden:
Artikel 5
De in artikel 4 genoemde opgaven
worden zodanig gespecificeerd dat
daarin afzonderlijk worden vermeld:
a. de uitbetaalde toeslagen per wet
waarop de loondervingsuitkering is
gebaseerd;
b. de uitbetaalde uitkeringen op
grond van de Tijdelijke wet beperking
inkomensgevolgen arbeidsongeschiktheidscriteria;
c. de uitbetaalde vakantie-uitkeringen
per wet waarop de loondervingsuitkering is gebaseerd;
d. de op grond van enige wet over
zowel de onder a, b en c bedoelde
toeslagen en uitkeringen als de
vakantie-uitkeringen door het
Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen verschuldigde premies die
niet op deze toeslagen in mindering
worden gebracht, uitgesplitst naar
Toeslagenwet en Tijdelijke wet beper-
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king inkomensgevolgen arbeidsongeschiktheidscriteria;
e. de uitvoeringskosten van de
Toeslagenwet;
f. de uitvoeringskosten van de
Tijdelijke wet beperking inkomensgevolgen arbeidsongeschiktheidscriteria.
D
Artikel 7 wordt als volgt gewijzigd:
1. Artikel 7, eerste lid, komt te luiden:
1. De Minister stelt jaarlijks vóór
31 oktober de omvang van de middelen tot dekking van de uitgaven ten
laste van het Toeslagenfonds over het
afgelopen kalenderjaar vast.
2. Het tweede lid komt te luiden:
2. In het besluit, bedoeld in het eerste lid, wordt afzonderlijk vermeld:
a. de omvang van de middelen tot
dekking van de betaalde toeslagen en
vakantie-uitkeringen;
b. de omvang van de middelen tot
dekking van de aan de uitvoering van
de Toeslagenwet verbonden kosten;
c. de omvang van de middelen tot
dekking van de betaalde uitkeringen
en de vakantie-uitkeringen ingevolge
de Tijdelijke wet beperking inkomensgevolgen arbeidsongeschiktheidscriteria;
d. de omvang van de middelen tot
dekking van de aan de uitvoering van
de Tijdelijke wet beperking inkomensgevolgen arbeidsongeschiktheidscriteria verbonden kosten.
Artikel XIII. Financieringsregeling
Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening
jonggehandicapten
De Financieringsregeling Wet
arbeidsongeschiktheidsvoorziening
jonggehandicapten13 wordt als volgt
gewijzigd:
A
Artikel 1, onderdeel b, wordt als
volgt gewijzigd:
1. In sub 3 wordt ‘Landelijk instituut
sociale verzekeringen’ vervangen
door: Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen.
2. Sub 7 vervalt.
B
In de artikelen 2, eerste, tweede en
derde lid, 4, eerste en tweede lid, 6,
aanhef, 7, derde lid en 8, eerste lid,
wordt ‘Landelijk instituut sociale verzekeringen’ telkens vervangen door:
Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen.

C
Artikel 3, eerste lid, komt te luiden:
1. Het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen houdt bij de
raming, zoals bedoeld in artikel 2,
eerste lid en het bijgestelde bedrag
van de benodigde financiële middelen,
zoals bedoeld in artikel 2, tweede lid,
rekening met besluiten van de
Minister van Sociale Zaken en
Werkgelegenheid als bedoeld in artikel 48, eerste en tweede lid, van de
Wet structuur uitvoeringsorganisatie
werk en inkomen.
D
Artikel 5 komt te luiden:
Artikel 5
De in artikel 4 genoemde opgaven
worden zodanig gespecificeerd dat
daarin afzonderlijk worden vermeld:
a. de uitbetaalde uitkeringen;
b. de uitbetaalde vakantie-uitkeringen;
c. de op grond van enige wet over
zowel de uitkeringen als de vakantieuitkeringen door het
Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen verschuldigde premies die
niet op deze uitkeringen in mindering
worden gebracht;
d. het op grond van artikel 50, vierde
lid, van de Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten,
aan ’s Rijks kas af te dragen bedrag;
e. de subsidies, bedoeld in artikel 67
van de Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten.
E
Artikel 7 wordt als volgt gewijzigd:
1. Artikel 7, eerste lid, komt te luiden:
1. De Minister stelt jaarlijks vóór
31 oktober de omvang van de middelen tot dekking van de uitgaven ten
laste van het
Arbeidsongeschiktheidsfonds jonggehandicapten over het afgelopen
kalenderjaar definitief vast.
2. Het tweede lid komt te luiden:
2. In het besluit bedoeld in het eerste lid worden afzonderlijk vermeld:
a. de omvang van de middelen tot
dekking van de betaalde uitkeringen
en vakantie-uitkeringen;
b. het op de middelen, bedoeld onder
a, op grond van artikel 50, vierde lid,
van de Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten, in
mindering gebrachte bedrag;
c. de omvang van de middelen tot
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dekking van de subsidies, bedoeld in
artikel 67 van de Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten;
d. de omvang van de middelen tot
dekking van de aan de uitvoering van
de Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten verbonden
kosten.
Artikel XIV. Financieringsregeling
Wet financiering loopbaanonderbreking
De Financieringsregeling Wet financiering loopbaanonderbreking14 wordt
als volgt gewijzigd:
A
In de artikelen 1, onderdeel b, sub 3,
2, tweede lid, 3, eerste, tweede en
derde lid, en 4 wordt ‘Landelijk instituut sociale verzekeringen’ telkens
vervangen door: Uitvoeringsinstituut
werknemersverzekeringen.
B
Artikel 5 wordt als volgt gewijzigd:
1. In het eerste lid wordt de eerste
volzin vervangen door:
De Minister stelt jaarlijks vóór 31
oktober de omvang van de middelen
tot dekking van de uitgaven ten laste
van het Algemeen
Werkloosheidsfonds ten behoeve van
de Wet financiering loopbaanonderbreking over het afgelopen kalenderjaar definitief vast, voorzover deze
worden gefinancierd uit de rijksbijdrage, als bedoeld in artikel 2, eerste
lid.
2. In het tweede en vierde lid wordt
‘Landelijk instituut sociale verzekeringen’ telkens vervangen door:
Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen.
Artikel XV. Inkomensbesluit AOW
1996
In artikel 10 van het Inkomensbesluit
AOW 199615 wordt ‘Sociale
Verzekeringsbank’ vervangen door:
Sociale verzekeringsbank.
Artikel XVI. Loonadministratiebesluit
Het Loonadministratiebesluit16 wordt
als volgt gewijzigd:
A
In de artikelen 2, 3, tweede lid, 4, 5,
8, eerste en tweede lid, 9, 10, 11, 13,
eerste, tweede en derde lid, wordt
‘Landelijk instituut sociale verzekeringen’ telkens vervangen door:

3

Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen.
B
Artikel 7 wordt vervangen door:
Artikel 7
De werkgever is verplicht het
Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen op diens verzoek en binnen een door dat orgaan schriftelijk
te stellen termijn de loonstaten tijdelijk ter beschikking te stellen. Indien
het verzoek loonstaten betreft van het
lopende kalenderjaar, kan de werkgever volstaan met het toesturen van
afschriften van de gevraagde loonstaten.
C
Artikel 12, derde lid, wordt vervangen door:
3. De inlevering van de jaaropgavekaart dient te geschieden bij
Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen.
Artikel XVII. Nadere regels maximumdagloon en franchises WW
De Nadere regels maximumdagloon
en franchises WW17 wordt als volgt
gewijzigd:
A
In artikel 3 wordt ‘Landelijk instituut
sociale verzekeringen’ telkens vervangen door: Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen.
B
Artikel 6, vierde lid, komt te luiden:
4. Het UWV kan het eerste tot en
met derde lid overeenkomstig toepassen bij de vaststelling van de in het
eerste lid bedoelde premies over een
uitkering op grond van de WAO,
WW of Ziektewet van een overheidswerknemer of een gewezen overheidswerknemer. De eerste zin is niet van
toepassing indien de uitkering mede
wordt ontleend aan een dienstbetrekking anders dan als overheidswerknemer.
Artikel XVIII. Regeling aanwijzing
directeur-grootaandeelhouder
De Regeling aanwijzing directeurgrootaandeelhouder18 wordt als volgt
gewijzigd:
A
Artikel 1, onderdeel a, komt te luiden:

a. Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen: het
Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen, genoemd in hoofdstuk 5
van de Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen;.
B
In artikel 3 wordt ‘Landelijk instituut
sociale verzekeringen’ vervangen
door: Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen.
Artikel XIX. Regeling administratieve
uitvoeringsvoorschriften Abw, Ioaw en
Ioaz 1996
De onderdelen e, f en g van artikel 1
van de Regeling administratieve uitvoeringsvoorschriften Abw, Ioaw en
Ioaz 199619 komen te luiden:
e. heronderzoek: het onderzoek,
bedoeld in artikel 66, derde lid, van
de Abw, artikel 14, derde lid, van de
Ioaw en artikel 14, derde lid, van de
Ioaz;
f. beëindigingsonderzoek: het onderzoek, bedoeld in artikel 66, vijfde lid,
van de Abw, artikel 14, vijfde lid, van
de Ioaw en artikel 14, vijfde lid, van
de Ioaz;
g. debiteurenonderzoek: het onderzoek bedoeld in artikel 66, zesde lid,
van de Abw, artikel 14, zesde lid, van
de Ioaw en artikel 14, zesde lid, van
de Ioaz;.
Artikel XX. Regeling afdracht aan
fondsen ex artikel 44 Wet financiering
volksverzekeringen
In artikel 2, eerste lid, van de regeling
van de Staatssecretaris van Sociale
Zaken en Werkgelegenheid van 9
februari 1990, houdende regels
omtrent de afdracht aan fondsen ex
artikel 44 Wet financiering volksverzekeringen (Stcrt. 38)20 wordt ‘Sociale
Verzekeringsbank’ telkens vervangen
door: Sociale verzekeringsbank.
Artikel XXI. Regeling ex artikel 7
Algemene Kinderbijslagwet
Artikel 2 van de regeling van de
Staatssecretaris van Sociale Zaken en
Werkgelegenheid van 20 december
1991, houdende regels ex artikel 7
van de Algemene Kinderbijslagwet
(Stcrt. 252)21 komt te luiden:
Artikel 2
Voor de toepassing van artikel 7,
achtste lid, van de Algemene
Kinderbijslagwet wordt een kind dat
in eerste maand van een kalender-
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kwartaal werkloos wordt, geacht op
de eerste dag van die maand bij de
Centrale organisatie werk en inkomen
als werkzoekende te zijn geregistreerd, mits de feitelijke registratie bij
de Centrale organisatie werk en inkomen plaatsvindt binnen één maand
nadat de werkloosheid is ingetreden.
Artikel XXII. Regeling gemoedsbezwaarden Sociale Verzekeringswetten
De regeling van de Minister van
Sociale Zaken en Werkgelegenheid,
de Staatssecretaris van Financiën en
de Staatssecretaris van Welzijn,
Volksgezondheid en Cultuur van 22
december 1989, houdende regels
omtrent gemoedsbezwaarden voor de
sociale verzekeringswetten (Stcrt.
252)22, wordt als volgt gewijzigd:
A
In de artikelen 1, eerste lid, 2, 4, eerste en tweede lid, 6, eerste lid, 7, eerste lid, en 9, wordt ‘Sociale
Verzekeringsbank’ telkens vervangen
door: Sociale verzekeringsbank.
B
In de artikelen 1, eerste en tweede lid,
2, 7, eerste lid, en 9, wordt ‘Landelijk
instituut sociale verzekeringen’ telkens vervangen door:
Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen.
Artikel XXIII. Regeling goedkeuring
vaststelling premiepercentage Awf en
vaststelling franchises WW
In de artikelen 1 en 2 van de
Regeling goedkeuring vaststelling
premiepercentage Awf en vaststelling
franchises WW23 wordt ‘Landelijk
instituut sociale verzekeringen’ vervangen door: Uitvoeringsinstituut
werknemersverzekeringen.
Artikel XXIV. Regeling indeling van
het bedrijfs- en beroepsleven in sectoren
De Regeling indeling van het bedrijfsen beroepsleven in sectoren24 wordt
als volgt gewijzigd:
A
In artikel 5, eerste en tweede lid,
wordt ‘Landelijk instituut sociale verzekeringen’ vervangen door:
Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen.
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B
In de bijlage komt onderdeel 19 te
luiden:
19. Grootwinkelbedrijf, d.w.z. warenhuizen en filiaalbedrijven in de detailhandel die een loonsom WW van tenminste € 4.719.314,00 hebben.

terwijl in de genoemde periode geen
aanspraak op premiekorting bestond.

Artikel XXV. Regeling inkomenstoets
vervoersvoorzieningen REA
De Regeling inkomenstoets vervoersvoorzieningen REA25 wordt als volgt
gewijzigd:

Artikel XXVIII. Regeling regelen inzake recht op kinderbijslag voor werkloze kinderen in het buitenland
Artikel 1, eerste lid, van de regeling
van de Staatssecretaris van Sociale
Zaken en Werkgelegenheid van 17
augustus 1990, houdende regelen
inzake het recht op kinderbijslag voor
werkloze kinderen in het buitenland
(Stcrt. 164)28 wordt vervangen door:
1. Voor de toepassing van artikel 7,
achtste lid, van de Algemene
Kinderbijslagwet, wordt met de registratie als werkzoekende bij de
Centrale organisatie werk en inkomen
gelijkgesteld de inschrijving bij een
dienst voor arbeidsbemiddeling in een
Lid-Staat van de Europese
Gemeenschappen dan wel in een land
waarmee Nederland een verdrag inzake sociale zekerheid heeft gesloten.

A
In de artikelen 4 en 10, onderdeel b,
sub 3, wordt ‘Landelijk instituut
sociale verzekeringen’ vervangen
door: Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen.
B
In artikel 10, onderdeel b, sub 3,
wordt ‘Landelijke instituut sociale
verzekeringen’ vervangen door:
Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen.
C
In artikel 10, onderdeel b, sub 4 en 5,
wordt ‘Lisv’ telkens vervangen door:
Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen.
Artikel XXVI. Regeling internationale
taken Sociale Verzekeringsbank
In de artikelen 1, en 2, eerste en tweede lid, van de regeling van de
Staatssecretaris van Sociale Zaken en
Werkgelegenheid van 4 oktober 1995,
houdende regels omtrent de internationale taken van de Sociale verzekeringsbank (Stcrt. 197)26, wordt
‘Sociale Verzekeringsbank’ vervangen
door: Sociale verzekeringsbank.
Artikel XXVII. Regeling onderbroken
en opeenvolgende dienstverbanden
De Regeling onderbroken en opeenvolgende dienstverbanden27 wordt als
volgt gewijzigd:
A
Artikel 3 wordt als volgt gewijzigd:
1. Voor de tekst wordt een ‘1’
geplaatst.
2. Aan het artikel wordt een tweede
lid toegevoegd, luidende:
2. Het eerste lid is van overeenkomstige toepassing indien de dienstbetrekking in de periode bedoeld in
onderdeel a of b niet is onderbroken

B
De artikelen 4 en 5 vervallen, onder
vernummering van de artikelen 6 en 7
tot 4 en 5.

Artikel XXIX. Regeling tegemoetkoming asbestslachtoffers
De Regeling tegemoetkoming asbestslachtoffers29 wordt als volgt gewijzigd:
A
Artikel 1 wordt als volgt gewijzigd:
1. Onderdeel b komt te luiden:
b. Wet SUWI: Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen;
2. Onderdeel c komt te luiden:
c. Bank: Sociale verzekeringsbank,
genoemd in hoofdstuk 6 van de Wet
SUWI;

Artikel XXX. Regeling tegemoetkoming onderhoudskosten thuiswonende
gehandicapte kinderen 2000
De Regeling tegemoetkoming onderhoudskosten thuiswonende gehandicapte kinderen 200030 wordt als volgt
gewijzigd:
A
Artikel 1 wordt als volgt gewijzigd:
1. Onderdeel e komt te luiden:
e. Wet SUWI: Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen;
2. Onderdeel f komt te luiden:
f. SVB: Sociale verzekeringsbank,
genoemd in hoofdstuk 6 van de Wet
SUWI;
B
Artikel 8, tweede lid, komt te luiden:
2. De artikelen 35, derde lid, 38,
tweede lid, 46, 47, 48, 49, 52 en
hoofdstuk 9 van de Wet SUWI zijn
van overeenkomstige toepassing bij
de uitvoering van deze regeling.
C
Artikel 10 wordt als volgt gewijzigd:
1. In het tweede lid wordt ‘artikel 70,
eerste lid, Osv 1997’ vervangen door:
artikel 52, eerste lid, van de Wet
SUWI.
2. Het tiende lid komt te luiden:
10. Onze Minister zendt zo spoedig
mogelijk na ontvangst van het verslag, bedoeld in artikel 38, tweede lid,
dat verslag en de jaarrekening en het
jaarverslag van de SVB, bedoeld in
artikel 49, eerste lid, van de Wet
SUWI, voorzover deze stukken
betrekking hebben op deze regeling,
aan de Minister van VWS.
3. Het twaalfde lid komt te luiden:
12. Zo spoedig mogelijk na ontvangst van het verslag, bedoeld in
artikel 38, tweede lid van Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en
inkomen vindt een definitieve afrekening plaats.

B
Artikel 16, vijfde lid, komt te luiden:
5. De artikelen 46, 47, 48, 49, 51, eerste, derde, vijfde, zesde en zevende
lid, en 52, van de Wet SUWI zijn van Artikel XXXI. Regeling toekenningsovereenkomstige toepassing bij de uit- procedure WAO bij twee of meer
voering van deze regeling.
arbeidsongeschiktheidsuitkeringen tijdens fase 1 OOW
C
Artikel 9 van de Regeling toekenArtikel 18, eerste lid, komt te luiden:
ningsprocedure WAO bij twee of
1. De Minister stelt jaarlijks vóór 31
meer arbeidsongeschiktheidsuitkerinoktober de rijksbijdrage, bedoeld in
gen tijdens fase 1 OOW31 komt te luiartikel 16, eerste lid, definitief vast op den:
de lasten van de Bank in het kader
van deze regeling over het afgelopen
Artikel 9
kalenderjaar.
De toepassing van de artikelen 2 tot
en met 8 geschiedt door het
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Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen.
Artikel XXXII. Regeling uitkering aan
gemoedsbezwaarden ex artikel 48
AOW
In artikel 1 van de regeling van de
Staatssecretaris van Sociale Zaken en
Werkgelegenheid van 15 mei 1985,
houdende regels omtrent uitkering
aan gemoedsbezwaarden ex artikel 48
AOW (Stcrt. 98)32, wordt ‘Sociale
Verzekeringsbank’ vervangen door:
Sociale verzekeringsbank.
Artikel XXXIII. Regeling uitvoering
en financiering Besluit in- en doorstroombanen
Artikel 3, eerste lid, de Regeling uitvoering en financiering Besluit in- en
doorstroombanen33 komt te luiden:
1. De subsidie per arbeidsplaats,
bedoeld in artikel 13, tweede lid, van
het besluit, bedraagt per kalenderjaar:
a. € 17.424,- voor een arbeidsplaats
die na 1 januari 1999 in de vorm van
een dienstbetrekking met een langdurig werkloze wordt vervuld;
b. € 19.033,- voor een arbeidsplaats
die:
1°. tot en met 1 januari 1999 in de
vorm van een dienstbetrekking met
een langdurig werkloze is vervuld,
voorzover deze arbeidsplaats is toegekend voor de periode tot en met het
jaar 1998, of
2°. in de vorm van een dienstbetrekking met een werkloze wordt vervuld,
welke werknemer, voorafgaand aan
die dienstbetrekking, ten minste twee
jaar werkzaam is geweest in een
dienstbetrekking als bedoeld in artikel
1, eerste lid, onderdeel g, van de Wet
inschakeling werkzoekenden of werkzaam is geweest in een dienstbetrekking als bedoeld in het besluit;
c. € 22.063,- voor een arbeidsplaats
die in de vorm van een dienstbetrekking met een langdurig werkloze
wordt vervuld, voor welke dienstbetrekking de afdrachtvermindering
langdurig werklozen, bedoeld in artikel 3, eerste lid, onderdeel b, van de
Wet vermindering afdracht loonbelasting en premie voor de volksverzekeringen niet meer van toepassing is op
grond van artikel 8, tweede lid, van
die wet;
d. € 23.324,- voor een arbeidsplaats
die in de vorm van een dienstbetrekking als bedoeld in artikel 10 van het
besluit wordt vervuld.

Artikel XXXIV. Regeling vergoeding
bijdragen Remigratiewet
De Regeling vergoeding bijdragen
Remigratiewet34 wordt als volgt
gewijzigd:
A
Artikel 1, onderdelen c en d, komen
te luiden:
c. Bank: Sociale verzekeringsbank,
genoemd in hoofdstuk 6 van de Wet
Structuur uitvoeringsorganisatie werk
en inkomen;
d. UWV: Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen.
B
In de artikelen 2, 3 en 4 wordt ‘Lisv’
vervangen door: UWV.

Abw38 wordt ‘de Arbeidsvoorzieningsorganisatie’ vervangen door:
de Centrale organisatie werk en inkomen.
Artikel XXXIX. Regeling vrijstelling
verplichtingen Ioaw en Ioaz
In artikel 1, tweede lid, van de
Regeling vrijstelling verplichtingen
Ioaw en Ioaz39 wordt ‘de
Arbeidsvoorzieningsorganisatie’ vervangen door: de Centrale organisatie
werk en inkomen.
Artikel XL. Regeling vrijwillige WAOverzekering voor groepen gewezen
AAW-verzekerden en vrijwillig WWverzekerden
In de artikelen 9, eerste lid en 10 van
de Regeling vrijwillige WAO-verzekering voor groepen gewezen AAW-verzekerden en vrijwillig WW-verzekerden40 wordt ‘Landelijk instituut
sociale verzekeringen’ vervangen
door: Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen.

Artikel XXXV. Regeling vergoeding
persoonlijke ondersteuning van gehandicapte werknemers
In artikel 1 van de Regeling vergoeding persoonlijke ondersteuning van
gehandicapte werknemers35 wordt
‘Landelijk instituut sociale verzekeringen’ vervangen door:
Artikel XLI. Samenloop ziekengeld
Uitvoeringsinstituut werknemersvermet AAW- en WAO-uitkering
zekeringen.
In artikel 2, tweede lid, van de regeling van de Staatssecretaris van
Artikel XXXVI. Regeling vordering
Sociale Zaken van 30 september
contante waarde periodieke verstrek1976, houdende regels omtrent de
kingen WAO
samenloop van ziekengeld met AAWIn de artikelen 2 en 4, vijfde en
en WAO-uitkering (Stcrt. 191)41,
zevende lid, van de Regeling vordewordt ‘Landelijk instituut sociale verring contante waarde periodieke vers- zekeringen’ vervangen door:
trekkingen WAO36 wordt ‘Landelijk
Uitvoeringsinstituut werknemersverinstituut sociale verzekeringen’ verzekeringen.
vangen door: Uitvoeringsinstituut
werknemersverzekeringen.
Artikel XLII. Spaarregeling gemoedsbezwaarden ex artikel 48 AOW
Artikel XXXVII. Regeling vrijstelling
In de artikelen 1, 2, 3, derde lid en 4
Sofi-nummer volksverzekeringen
van de regeling van de
Artikel 1 van de Regeling vrijstelling
Staatssecretaris van Sociale Zaken en
Sofi-nummer volksverzekeringen37
Werkgelegenheid van 23 april 1985,
komt te luiden:
houdende regels omtrent een spaarregeling voor gemoedsbezwaarden ex
Artikel 1
artikel 48 AOW (Stcrt. 87)42, wordt
Artikel 35, tweede en vierde lid, van
‘Sociale Verzekeringsbank’ telkens
de Wet structuur uitvoeringsorganisa- vervangen door: Sociale verzekeringstie werk en inkomen zijn niet van toe- bank.
passing ten aanzien van degenen die
geen sociaal-fiscaalnummer als
Artikel XLIII. Subsidieregeling
bedoeld in artikel 2, derde lid, onder- arbeidsomstandigheden
deel j, van de Algemene wet inzake
In artikel 4 van de Subsidieregeling
rijksbelastingen krijgen toegewezen.
arbeidsomstandigheden43 wordt
‘Landelijk instituut sociale verzekerinArtikel XXXVIII. Regeling vrijstelling gen’ vervangen door:
verplichtingen Abw
Uitvoeringsinstituut werknemersverIn artikel 1, tweede lid, van de
zekeringen.
Regeling vrijstelling verplichtingen
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Artikel XLIV. Uitvoeringsregeling
ketenaansprakelijkheid premie werknemersverzekeringen
De Uitvoeringsregeling ketenaansprakelijkheid premie werknemersverzekeringen44 wordt als volgt gewijzigd:

aanspraken ex artikel 8
Coördinatiewet Sociale Verzekering
(Stcrt. 173)46, wordt ‘Landelijk instituut sociale verzekeringen’ vervangen
door: Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen.

A
In de artikelen 1, onderdelen h en i,
2, 3, 7, eerste, tweede, derde en vierde
lid, en 8, eerste lid, wordt ‘Landelijk
instituut sociale verzekeringen’ vervangen door: Uitvoeringsinstituut
werknemersverzekeringen.

Hoofdstuk 2. Ministerie van Financiën

B
Artikel 6, eerste lid, komt te luiden:
1. Voor de betaling aan het
Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen ten laste van de g-rekening vermeldt de onderaannemer het
nummer van de voorschot- en/of premienota alsmede het jaar waarop de
desbetreffende nota betrekking heeft.
C
De Bijlage G-rekeningovereenkomst
wordt als volgt gewijzigd:
1. ‘Landelijk instituut sociale verzekeringen’ wordt telkens vervangen door:
Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen.
2. Onder punt 11, tweede gedachtestreepje, wordt ‘Postbus 74765, 1070
BT Amsterdam’ vervangen door:
Buitenveldertselaan 3, 1082 VA
Amsterdam.

Artikel XLVII. Uitvoeringsregeling
afdrachtvermindering
De Uitvoeringsregeling afdrachtvermindering47 wordt als volgt gewijzigd:
A
Artikel 1, tweede lid, onderdeel c,
komt te luiden:
c. De Centrale organisatie werk en
inkomen: de Centrale organisatie
werk en inkomen, genoemd in hoofdstuk 4 van de Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen;.
B
In artikel 11, onderdeel c, wordt ‘de
Arbeidsvoorzieningsorganisatie, het
Landelijk instituut sociale verzekeringen’ vervangen door: de Centrale
organisatie werk en inkomen, het
Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen, genoemd in hoofdstuk 5
van de Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen;.

C
In artikel 11b, eerste lid, wordt ‘de
Arbeidsvoorzieningsorganisatie’ vervangen door: de Centrale organisatie
Artikel XLV. Uitvoeringsregeling lang- werk en inkomen.
durig werklozen
Artikel XLVIII. Uitvoeringsregeling
De uitvoeringsregeling langdurig
werklozen45 wordt als volgt gewijzigd: inkomstenbelasting 2001
In artikel 35, eerste lid, onderdeel a,
A
van de Uitvoeringsregeling inkomArtikel 1, onderdeel b, komt te luistenbelasting 200148 wordt ‘Sociale
den:
Verzekeringsbank’ vervangen door:
b. CWI: de Centrale organisatie werk Sociale verzekeringsbank.
en inkomen, genoemd in hoofdstuk 4
van de Wet structuur uitvoeringsorArtikel XLIX. Uitvoeringsregeling
ganisatie werk en inkomen;.
inlenersaansprakelijkheid
De Uitvoeringsregeling inlenersaanB
sprakelijkheid49 wordt als volgt gewijIn artikel 2, eerste lid, wordt ‘de
zigd:
Arbeidsvoorzieningsorganisatie’ vervangen door: de CWI.
A
Artikel 1, tweede lid, wordt als volgt
Artikel XLVI. Waardering aanspraken gewijzigd:
ex artikel 8 Coördinatiewet Sociale
a. Onderdeel h komt te luiden:
Verzekering
h. Uitvoeringsinstituut: het
In artikel 2 van de regeling van de
Uitvoeringsinstituut werknemersverStaatssecretaris van Sociale Zaken
zekeringen, genoemd in hoofdstuk 5
van 3 september 1954, houdende
van de Wet structuur uitvoeringsorregels omtrent de waardering van
ganisatie werk en inkomen;.
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b. In de onderdelen l en m wordt
‘LISV’ vervangen door:
Uitvoeringsinstituut.
B
In de artikelen 2, 3, 7, 8, 9, eerste lid,
10, eerste, tweede, derde en vierde lid,
en 11, eerste lid, wordt ‘LISV’ telkens
vervangen door: Uitvoeringsinstituut.
C
De Bijlage G-rekeningovereenkomst
inlenersaansprakelijkheid wordt als
volgt gewijzigd:
1. Onder het kopje ‘De ondergetekenden:’ wordt onder de tweede gedachtestreep ‘het Landelijk instituut sociale
verzekeringen, genoemd in hoofdstuk
4 van de Organisatiewet sociale verzekeringen 1997, verder te noemen het
LISV, te dezen vertegenwoordigd
door … (naam uitvoeringsinstelling),
…(adres, postcode en vestigingsplaats
uitvoeringsinstelling), verder te noemen de uitvoeringsinstelling’ vervangen door: het Uitvoeringsinstituut
werknemersverzekeringen, genoemd
in hoofdstuk 5 van de Wet structuur
uitvoeringsorganisatie werk en inkomen, verder te noemen het
Uitvoeringsinstituut.
2. Onder het kopje ‘Overwegende:’
worden de volgende wijzigingen aangebracht:
a. Onder de eerste gedachtestreep
wordt ‘de uitvoeringsinstelling’ vervangen door: het Uitvoeringsinstituut.
b. Onder de vierde gedachtestreep
wordt ‘LISV’ vervangen door:
Uitvoeringsinstituut.
3. Onder het kopje ‘Zijn overeengekomen als volgt:’ wordt in de punten 2,
4 tot en met 9 en 12 ‘LISV’ telkens
vervangen door: Uitvoeringsinstituut.
4. Onder het kopje ‘Aldus overeengekomen en getekend te …op…’ wordt
‘Landelijk instituut sociale verzekeringen’ vervangen door:
Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen.
Artikel L. Uitvoeringsregeling
Invorderingswet 1990
De Uitvoeringsregeling
Invorderingswet 199050 wordt als
volgt gewijzigd:
A
In artikel 35, onderdeel a, wordt
‘Landelijk instituut sociale verzekeringen’ vervangen door:
Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen.
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B
Artikel 37, tweede lid, onder 5°, vervalt, onder vernummering van de
onderdelen 6°, 7° en 8° tot 5°, 6° en
7°.
C
In artikel 38, eerste lid, onderdeel a,
wordt ‘onder 8°’ vervangen door:
onder 7°.
D
In de Bijlage I G-rekeningovereenkomst wordt ‘Landelijk instituut
sociale verzekeringen’ telkens vervangen door ‘Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen’ en wordt onder
punt 11, tweede gedachtestreep,
‘Postbus 74765, 1070 BT Amsterdam’
vervangen door: Buitenveldertselaan
3, 1082 VA Amsterdam.
Hoofdstuk 3. Intrekking regelingen
Artikel LI. Beschikking vaststelling en
afdracht premies die ten laste van het
Rijk komen
De beschikking van de
Staatssecretaris van Sociale Zaken en
Werkgelegenheid en de
Staatssecretaris van Financiën van 28
januari 1987, houdende regels
omtrent de vaststelling en afdracht
van premies die ten laste van het Rijk
komen51 (Stcrt. 38) wordt ingetrokken.
Artikel LII. Financieringsbesluit kinderbijslag
Het besluit van Staatssecretaris van
Sociale Zaken en Werkgelegenheid
van 28 december 1988, houdende
regels omtrent de financiering van
kinderbijslag52 (Stcrt. 254) wordt
ingetrokken.
Hoofdstuk 4. Slotbepalingen
Artikel LIII. Inwerkingtreding
Deze regeling treedt in werking met
ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin
zij wordt geplaatst en werkt terug tot
en met 1 januari 2002.
Artikel LIV. Citeertitel
Deze regeling wordt aangehaald als:
Aanpassingsregeling SUWI.

Deze regeling zal met de toelichting
in de Staatscourant worden geplaatst.
’s-Gravenhage, 18 februari 2002.
De Minister van Sociale Zaken
en Werkgelegenheid,
W.A. Vermeend.
De Staatssecretaris van Sociale
Zaken en Werkgelegenheid,
J.F. Hoogervorst.

42 Strct. 1985, 87; laatstelijk gewijzigd bij ministeriële regeling van 27 april 1997 (Stcrt. 82).
43 Stcrt. 1999, 215.
44 Stcrt. 1998, 122.
45 Stcrt. 1995, 244.
46 Stcrt. 1954, 173; laatstelijk gewijzigd bij ministeriële regeling van 18 december 2000 (Stcrt. 248).
47 Stcrt. 1995, 251; laatstelijk gewijzigd bij ministeriële regeling van 20 december 2001 (Stcrt. 250).
48 Stcrt. 2000, 250; laatstelijk gewijzigd bij ministeriële regeling van 20 december 2001 (Stcrt. 250).
49 Stcrt. 1998, 113.
50 Stcrt. 1990, 103; laatstelijk gewijzigd bij ministeriële regeling van 20 december 2001 (Stcrt. 250).
51 Stcrt 1987, 38.
52 Stcrt. 1988, 254.
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Stcrt. 2001, 250.
Stcrt. 1989, 107; laatstelijk gewijzigd bij ministeriële regeling van 14 april 1998 (Stcrt. 73).
3 Stcrt. 1987, 130; laatstelijk gewijzigd bij ministeriële regeling van 25 februari 1997 (Stcrt. 41).
4 Stcrt. 1986, 248; laatstelijk gewijzigd bij ministeriële regeling van 14 april 1998 (Stcrt. 73).
5 Stcrt. 1990, 252; laatstelijk gewijzigd bij ministeriële regeling van 23 mei 2000 (Stcrt. 107).
6 Stcrt. 1998, 248; laatstelijk gewijzigd bij besluit
van het Lisv van 20 januari 1999, goedgekeurd
door de Staatssecretaris van Sociale Zaken en
Werkgelegenheid op 25 februari 1999 (Stcrt. 1999,
40); dit besluit geldt met ingang van 31 december
1999 als een besluit van de Minister van Sociale
Zaken en Werkgelegenheid.
7 Stcrt. 1985, 123; laatstelijk gewijzigd bij ministeriële regeling van 14 april 1998 (Stcrt. 73).
8 Stcrt. 1967, 126; laatstelijk gewijzigd bij ministeriële regeling van 18 augustus 2000 (Stcrt. 164).
9 Stcrt. 1967, 162; laatstelijk gewijzigd bij ministeriële regeling van 18 augustus 2000 (Stcrt. 164).
10 Stcrt. 1987, 130; laatstelijk gewijzigd bij ministeriële regeling van 18 augustus 2000 (Stcrt. 164).
11 Stcrt. 1998, 61.
12 Stcrt. 1998, 61.
13 Stcrt. 1998, 61.
14 Stcrt. 1998, 166; laatstelijk gewijzigd bij ministeriële regeling van 18 december 2000 (Stcrt. 248).
15 Stcrt. 1996, 122; laatstelijk gewijzigd bij ministeriële regeling van 18 december 2000 (Stcrt. 248).
16 Stcrt. 1987, 252; laatstelijk gewijzigd bij ministeriële regeling van 18 december 2000 (Stcrt. 248).
17 Stcrt. 1997, 249; laatstelijk gewijzigd bij ministeriële regeling van 18 december 2000 (Stcrt. 248).
18 Stcrt. 1997, 248.
19 Stcrt. 1996, 58; laatstelijk gewijzigd bij ministeriële regeling van 12 december 2000 (Stcrt. 251).
20 Stcrt. 1990, 38; laatstelijk gewijzigd bij ministeriële regeling van 20 december 1999 (Stcrt. 253).
21 Stcrt. 1991, 252.
22 Stcrt. 1989, 252; laatstelijk gewijzigd bij ministeriële regeling van 20 december 1999 (Stcrt. 253).
23 Stcrt. 1997, 248; laatstelijk gewijzigd bij ministeriële regeling van 29 april 1998 (Stcrt. 88).
24 Stcrt. 1997, 41; laatstelijk gewijzigd bij ministeriële regeling van 2 maart 2000 (Stcrt. 51).
25 Stcrt. 1998, 161; laatstelijk gewijzigd bij ministeriële regeling van 18 december 2000 (Stcrt. 248).
26 Stcrt. 1995, 197.
27 Strct. 2001, 249.
28 Stcrt. 1990, 164.
29 Stcrt. 2000, 16; laatstelijk gewijzigd bij ministeriële regeling van 18 december 2000 (Stcrt. 248).
30 Stcrt. 1999, 249; laatstelijk gewijzigd bij ministeriële regeling van 13 juni 2001 (Stcrt. 114).
31 Stcrt. 1997, 249.
32 Stcrt. 1985, 98; laatstelijk gewijzigd bij ministeriële regeling van 27 april 1997 (Stcrt. 82).
33 Stcrt. 1999, 251; laatstelijk gewijzigd bij ministeriële regeling van 7 januari 2002 (Stcrt. 4).
34 Stcrt. 2000, 62; laatstelijk gewijzigd bij ministeriële regeling van 18 december 2000 (Stcrt. 248).
35 Stcrt. 1994, 43; laatstelijk gewijzigd bij ministeriële regeling van 25 februari 1997 (Stcrt. 41).
36 Stcrt. 2000, 137.
37 Stcrt. 1997, 41.
38 Stcrt. 1995, 83; laatstelijk gewijzigd bij ministeriële regeling van 25 februari 1999 (Stcrt. 40).
39 Stcrt. 1996, 115; laatstelijk gewijzigd bij ministeriële regeling van 25 februari 1999 (Stcrt. 40).
40 Stcrt. 1998, 43.
41 Strct. 1976, 191; laatstelijk gewijzigd bij ministeriële regeling van 25 februari 1997 (Stcrt. 41).
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Toelichting
In deze regeling wordt een aantal
ministeriële regelingen technisch aangepast aan de Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen
(Stb. 2001, 624) (Wet SUWI) en de
Invoeringswet Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen
(Stb. 2001, 625) (Invoeringswet
SUWI). Naast regelingen van de
Minister en Staatssecretaris van
Sociale Zaken en Werkgelegenheid
betreft het ook besluiten van de
Staatssecretaris van Financiën. De wijzigingen vloeien met name voort uit
de nieuwe naamgeving van een aantal
uitvoerings-organen en de aangepaste
taakverdeling voor die organen op
basis van genoemde wetten. Hierna
worden dan ook slechts die technische
wijzigingen behandeld die, in aanvulling op het bovenstaande, nog enige
nadere toelichting behoeven.
Hoofdstuk 1. Ministerie van Sociale
Zaken en Werkgelegenheid
Artikel XI. Financieringsregeling
Algemene Kinderbijslagwet, onderdeel
B
Artikel XII. Financieringsregeling
Toeslagenwet, onderdeel D, eerste lid
Artikel XIII. Financieringsregeling
Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening
jonggehandicapten, onderdeel E, eerste
lid
Artikel XIV. Financieringsregeling
Wet financiering loopbaanonderbreking, onderdeel B
Artikel XXIX. Regeling tegemoetkoming asbestslachtoffers, onderdeel C
Ter verduidelijking wordt hierbij
opgemerkt dat de bedoelde vaststelling plaatsvindt voor 31 oktober van
het jaar dat volgt op het jaar waarop
de vaststelling betrekking heeft. De
vaststelling over het jaar 2003 vindt
dus plaats vóór 31 oktober 2004.
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Artikel XXIV. Regeling indeling van
het bedrijfs- en beroepsleven in sectoren
B
Bepalend voor de indeling in sector
17. Detailhandel en ambachten en
sector 19. Grootwinkelbedrijf is een
premieloonsom WW. Deze premieloonsom was gesteld op f 10.000.000,. Aangezien wijzigingen van de sectorindeling als gevolg van jaarlijkse
loonsverhogingen niet gewenst zijn, is
besloten om de loongrens per 1 januari 2002 vast te stellen op
€ 4.719.314,-. Deze loongrens zal
jaarlijks geïndexeerd worden, hetgeen
inhoudt dat de Regeling indeling
bedrijfs- en beroepsleven in sectoren
jaarlijks zal worden aangepast.
Artikel XXVII. Regeling onderbroken
en opeenvolgende dienstverbanden
In de Regeling onderbroken en
opeenvolgende dienstverbanden is
beoogd in de artikelen 4 en 5 een
regeling te treffen voor het recht op
premiekorting op grond van de WAO
en WW ingeval een werknemer bij
dezelfde werkgever wordt herplaatst.
Inmiddels is gebleken dat deze bepalingen gelet op de artikelen 79b, tweede lid, van de WAO en de artikelen
82, derde lid, 82a, tweede lid en 97c,
zevende lid, van de WW overbodig
zijn. Anderzijds was abusievelijk geen
voorziening getroffen voor de situatie
dat de dienstbetrekking niet onderbroken is geweest (doordat de werknemer bijvoorbeeld nog niet ontslagen is terwijl wel aanspraak bestond
op een WAO-uitkering) maar er ook
geen aanspraak bestond op premiekorting. Na reïntegratie van die werknemer geldt eenzelfde regeling ten
aanzien van de premiekorting als
voor werknemers wier dienstbetrekking wel tijdelijk is geëindigd.

komen, is het genoemde artikel 3,
eerste lid, van de regeling opnieuw
vastgesteld.
Hoofdstuk 2. Ministerie van Financiën
Artikel XLIX. Uitvoeringsregeling
inlenersaansprakelijkheid
De wijziging van de
Uitvoeringsregeling inlenersaansprakelijkheid en van de daarbij behorende bijlage, de G-rekeningovereenkomst inlenersaansprakelijkheid,
strekt ertoe deze aan te passen aan de
terminologie van de Wet SUWI. De
wijziging van artikel 1, tweede lid,
onderdeel h, van de
Uitvoeringsregeling inlenersaansprakelijkheid houdt verband met het
intrekken van de Organisatiewet
sociale verzekeringen 1997 ingevolge
artikel 2, eerste lid, van de
Invoeringswet SUWI.
Artikel L. Uitvoeringsregeling
Invorderingswet 1990
De wijziging van artikel 35 van de
Uitvoeringsregeling Invorderingswet
1990 en de daarbij behorende bijlage,
de G-rekeningovereenkomst, strekt
ertoe deze aan te passen aan de terminologie van de Wet SUWI. De
aanpassing van de artikelen 37, tweede lid, en 38, eerste lid, onderdeel a,
van de Uitvoeringsregeling
Invorderingswet 1990 houdt verband
met het intrekken van de
Organisatiewet sociale verzekeringen
1997 ingevolge artikel 2, eerste lid,
van de Invoeringswet SUWI.
De Minister van Sociale Zaken
en Werkgelegenheid,
W.A. Vermeend.
De Staatssecretaris van Sociale
Zaken en Werkgelegenheid,
J.F. Hoogervorst.

Artikel XXXIII. Regeling uitvoering
en financiering Besluit in- en doorstroombanen
Bij de laatste wijziging van de
Regeling uitvoering en financiering
Besluit in- en doorstroombanen van
21 december 2001 (Stcrt. 2002, 4)
heeft met betrekking tot het wijzigingsonderdeel betreffende artikel 3,
eerste lid, van deze regeling, een abusievelijk onjuiste vermelding van de
tot dan toe geldende te wijzigen subsidiebedragen plaatsgevonden. Om
onduidelijkheid en verwarring met
betrekking tot deze wijziging te voor-
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