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Besluit van 13 juni 2002 tot wijziging van enige
algemene maatregelen van bestuur in verband
met de Wet arbeid en zorg

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, J. F. Hoogervorst, van 19 maart 2002, Directie Sociale
Verzekeringen, nr. SV/F&W/2002/20111, gedaan mede namens Onze
Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, in overeenstemming met
Onze Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport;
Gelet op de artikelen 6, derde lid, van de Algemene Ouderdomswet, 10,
tweede lid, en 13, derde lid, van de Algemene nabestaandenwet, 6, derde
lid, van de Algemene Kinderbijslagwet, 5, derde en vierde lid, van de
Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten, 6, tweede lid, van de
Toeslagenwet, 130b van de Werkloosheidswet, 7a, vijfde lid, en 19a,
tweede lid, van de Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen,
87 van de Ziektewet, 8, tweede lid, van de Wet inkomensvoorziening
oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers, 29 en 32
van de Wet op de (re)integratie arbeidsgehandicapten, 14, derde lid, 16,
tweede lid, en 18, vierde lid, van de Wet inschakeling werkzoekenden en
7:16 van de Wet arbeid en zorg;
De Raad van State gehoord (advies van 5 april 2002, nr. W12.020131/IV);
Gezien het nader rapport van de Staatssecretaris van Sociale Zaken en
Werkgelegenheid, J.F. Hoogervorst, van 6 juni 2002, Directie Sociale
Verzekeringen, nr. SV/F8W/2002/42356 uitgebracht mede namens Onze
Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, in overeenstemming met
Onze Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport;
Hebben goedgevonden en verstaan:

ARTIKEL I. BESLUIT UITBREIDING EN BEPERKING KRING
VERZEKERDEN VOLKSVERZEKERINGEN 1999
In artikel 1, onderdeel e, van het Besluit uitbreiding en beperking kring
van verzekerden volksverzekeringen 19991 wordt na «de Ziektewet,»
ingevoegd: hoofdstuk 3, afdeling 2, van de Wet arbeid en zorg,.
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ARTIKEL II. BOETEBESLUIT SOCIALEZEKERHEIDSWETTEN
Artikel 1 van het Boetebesluit socialezekerheidswetten2 wordt als volgt
gewijzigd:
1. In onderdeel p wordt na «van de AKW» ingevoegd: , 7:16, eerste lid,
van de Wet arbeid en zorg.
2. In onderdeel q wordt na «15 van de AKW» ingevoegd: , 7:15, eerste
en tweede lid, van de Wet arbeid en zorg.
3. In onderdeel r wordt na «op grond van een in onderdeel a tot en met
n genoemde wet» ingevoegd: en van de Wet arbeid en zorg.

ARTIKEL III. INKOMENS- EN SAMENLOOPBESLUIT ANW
Het Inkomens- en samenloopbesluit Anw3 wordt als volgt gewijzigd:
A
Artikel 1 wordt als volgt gewijzigd:
1. De aanduiding «1.» voor het artikel vervalt.
2. In onderdeel b wordt na «de Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering
militairen» ingevoegd: , krachtens hoofdstuk 3, afdeling 2, van de Wet
arbeid en zorg.
B
In artikel 3, derde lid, wordt na «de Ziektewet» ingevoegd: , op grond
van hoofdstuk 3, afdeling 2, paragraaf 1, van de Wet arbeid en zorg aan de
werknemer of gelijkgestelde, bedoeld in artikel 3:6, eerste lid, van die wet.
C
In artikel 5a, eerste lid, onderdeel f, wordt «de Wet financiering
loopbaanonderbreking» vervangen door: hoofdstuk 7 van de Wet arbeid
en zorg.

ARTIKEL IV. INKOMENSBESLUIT IOAW
Het Inkomensbesluit IOAW4 wordt als volgt gewijzigd:
A
In artikel 3, tweede lid, onderdeel b, wordt na «de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering (Stb. 1977, 492)» ingevoegd: en een uitkering op
grond van hoofdstuk 3, afdeling 2, paragraaf 1, van de Wet arbeid en zorg
aan de werknemer of gelijkgestelde, bedoeld in artikel 3:6, eerste lid, van
die wet.
B
In artikel 5a wordt «de Wet financiering loopbaanonderbreking»
vervangen door: hoofdstuk 7 van de Wet arbeid en zorg.
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C
In artikel 7, eerste lid, onderdeel a, wordt na «Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening militairen,» ingevoegd: een uitkering op grond van
hoofdstuk 3, afdeling 2, van de Wet arbeid en zorg aan de werknemer of
gelijkgestelde, bedoeld in artikel 3:6, eerste lid, van die wet of aan de
zelfstandige of beroepsbeoefenaar op arbeidsovereenkomst, bedoeld in
artikel 3:17 van die wet,.

ARTIKEL V. INKOMENSBESLUIT TOESLAGENWET
Het Inkomensbesluit Toeslagenwet5 wordt als volgt gewijzigd:
A
Artikel 3 wordt als volgt gewijzigd:
1. In het tweede lid, onderdeel b, wordt de zinsnede «artikel 57 van de
Ziektewet (Stb. 1967, 473)» vervangen door: hoofdstuk 3, afdeling 2, van
de Wet arbeid en zorg aan de werknemer of gelijkgestelde, bedoeld in
artikel 3:6, eerste lid, van die wet of aan de zelfstandige of beroepsbeoefenaar op arbeidsovereenkomst, bedoeld in artikel 3:17 van die wet.
2. In het derde lid vervalt de zinsnede «dan wel artikel 57» en wordt na
«de Ziektewet» ingevoegd: , op grond van hoofdstuk 3, afdeling 2,
paragraaf 1, van de Wet arbeid en zorg aan de werknemer of gelijkgestelde, bedoeld in artikel 3:6, eerste lid, van die wet.
B
Aan artikel 4, derde lid, wordt, onder vervanging van de punt aan het
slot van onderdeel b door een puntkomma, een onderdeel toegevoegd
luidende:
c. een uitkering, die naar aard en strekking overeenkomt met een
uitkering in de zin van hoofdstuk 3, afdeling 2, van de Wet arbeid en zorg.
C
In artikel 5a wordt «de Wet financiering loopbaanonderbreking»
vervangen door: hoofdstuk 7 van de Wet arbeid en zorg.
D
Artikel 7 wordt als volgt gewijzigd:
1. In het eerste lid, onderdeel a, wordt na «in de zin van de wet»
ingevoegd: of een uitkering in de zin van hoofdstuk 3, afdeling 2,
paragraaf 1, van de Wet arbeid en zorg aan de werknemer of gelijkgestelde, bedoeld in artikel 3:6, eerste lid, van die wet, .
2. In het vijfde lid wordt na «de Ziektewet (Stb. 1987, 88)» ingevoegd:
en op grond van hoofdstuk 3, afdeling 2, paragraaf 1, van de Wet arbeid
en zorg aan de werknemer of gelijkgestelde, bedoeld in artikel 3:6, eerste
lid, van die wet.
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ARTIKEL VI. REÏNTEGRATIE-INSTRUMENTENBESLUIT WET REA
Het Reïntegratie-instrumentenbesluit Wet REA6 wordt als volgt
gewijzigd:
A
In artikel 16, derde lid, en artikel 18, derde lid, vervalt na onderdeel d het
woord «of» en wordt na onderdeel e ingevoegd : of
f. een uitkering op grond van hoofdstuk 3, afdeling 2, van de Wet arbeid
en zorg, .
B
In artikel 17, derde lid, wordt na «de Ziektewet» ingevoegd: of op grond
van hoofdstuk 3, afdeling 2, paragraaf 1, van de Wet arbeid en zorg.

ARTIKEL VII. TIJDELIJK BESLUIT LOONSUPPLETIE WW
Het Tijdelijk besluit loonsuppletie WW7 wordt als volgt gewijzigd:
A
In artikel 4, derde lid, wordt na «die dienstbetrekking» ingevoegd: of een
uitkering op grond van hoofdstuk 3, afdeling 2, paragraaf 1, van de Wet
arbeid en zorg.
B
In artikel 5 vervalt : op grond van de Ziektewet.

ARTIKEL VIII. BESLUIT AFWIJKENDE REGELS BEPERKING
EXPORT UITKERINGEN
In de artikelen 4, 10 en 16 van het Besluit afwijkende regels beperking
export uitkeringen8 vervalt het tweede lid en de aanduiding «1.» voor het
eerste lid, alsmede in het opschrift de zinsnede «en recht op een uitkering
in verband met bevalling».

ARTIKEL IX. BESLUIT UITVOERING EN FINANCIERING WET
INSCHAKELING WERKZOEKENDEN
In artikel 17, vijfde lid, van het Besluit uitvoering en financiering Wet
inschakeling werkzoekenden9 wordt na «de Ziektewet,» ingevoegd:
hoofdstuk 3, afdeling 2, paragraaf 1, van de Wet arbeid en zorg,.

ARTIKEL X. INWERKINGTREDING
Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van
uitgifte van het Staatsblad waarin het wordt geplaatst en werkt voor wat
betreft de artikelen I en VII terug tot en met 1 december 2001.
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Stb. 1998, 746, laatstelijk gewijzigd bij besluit
van 13 december 2001, Stb. 687.
2
Stb. 2000, 462, laatstelijk gewijzigd bij besluit
van 13 december 2001, Stb. 687.
3
Stb. 1996, 306, laatstelijk gewijzigd bij besluit
van 13 december 2001, Stb. 687.
4
Stb. 1986, 658, laatstelijk gewijzigd bij besluit
van 20 december 2000, Stb. 622.
5
Stb. 1986, 659, laatstelijk gewijzigd bij besluit
van 13 december 2001, Stb. 687.
6
Stb. 1998, 293, laatstelijk gewijzigd bij besluit
van 20 december 2001, Stb. 694.
7
Stb. 2000, 189, gewijzigd bij besluit van
13 december 2001, Stb. 687.
8
Stb. 1999, 600.
9
Stb. 1999, 533, laatstelijk gewijzigd bij besluit
van 20 december 2001, Stb. 698.

Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van
toelichting in het Staatsblad wordt geplaatst.
’s-Gravenhage, 13 juni 2002
Beatrix
De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,
J. F. Hoogervorst
Uitgegeven de tweede juli 2002
De Minister van Justitie,
A. H. Korthals

Het advies van de Raad van State is openbaar
gemaakt door terinzagelegging bij het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.
Tevens zal het advies met de daarbij ter inzage
gelegde stukken worden opgenomen in het
bijvoegsel bij de Staatscourant van 13 augustus 2002, nr. 153.
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NOTA VAN TOELICHTING
Algemeen
In dit besluit wordt een aantal algemene maatregelen van bestuur
aangepast aan de inwerkingtreding per 1 december 2001 van de Wet
arbeid en zorg. De wijzigingen vloeien voort uit de omstandigheid dat
thans in de Wet arbeid en zorg de regels zijn opgenomen omtrent
uitkeringen in verband met zwangerschap en bevalling, adoptie en
pleegzorg aan verzekerden op grond van de Ziektewet (ZW) en de Wet
arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen (WAZ) (in hoofdstuk 3),
alsmede de regeling omtrent de financiële tegemoetkoming in verband
met verlof ten behoeve van zorg en educatie (in hoofdstuk 7).
Naast het onderscheid in hoofdstuk 3, afdeling 2, van de Wet arbeid en
zorg tussen uitkeringen aan (gewezen) ZW-verzekerden (paragraaf 1 van
die afdeling) en uitkeringen aan WAZ-verzekerden (paragraaf 2 van die
afdeling), wordt met betrekking tot de ZW-verzekerden onderscheid
gemaakt tussen enerzijds de verplicht ZW-verzekerden (artikel 3:6, eerste
lid, onderdelen a en b, van de Wet arbeid en zorg) en anderzijds de
vrijwillig ZW-verzekerden (artikel 3:6, tweede lid, onderdelen a en b, van
de Wet arbeid en zorg). Daar waar de aangepaste bepaling betrekking
heeft op de uitkeringen in verband met zwangerschap en bevalling,
adoptie of pleegzorg aan zowel (gewezen) verplicht als vrijwillig
ZW-verzekerden wordt verwezen naar hoofdstuk 3, afdeling 2, paragraaf 1,
van de Wet arbeid en zorg. Daar waar de aangepaste bepaling slechts
betrekking heeft op de uitkeringen in verband met zwangerschap en
bevalling, adoptie of pleegzorg aan (gewezen) verplicht ZW-verzekerden
wordt expliciet verwezen naar de werknemer of de gelijkgestelde, bedoeld
in artikel 3:6, eerste lid, van de Wet arbeid en zorg.

Artikelsgewijs

Artikel VIII. Besluit afwijkende regels beperking export uitkeringen
Het tweede lid van de artikelen 4, 10 en 16 van het Besluit afwijkende
regels beperking export uitkeringen kan telkens komen te vervallen, daar
artikel 3:27, eerste lid, onderdeel a, van de Wet arbeid en zorg er thans in
voorziet dat dit besluit van overeenkomstige toepassing is op het recht op
uitkering in verband met zwangerschap en bevalling, adoptie of pleegzorg
aan WAZ-verzekerden.

Artikel IX. Besluit uitvoering en financiering Wet inschakeling werkzoekenden
Werknemers in de zin van de Wet inschakeling werkzoekenden kunnen
bij zwangerschaps- en bevallingsverlof, adoptieverlof en verlof in verband
met de opname van een pleegkind een uitkering op grond van hoofdstuk
3, afdeling 2, paragraaf 1, van de Wet arbeid en zorg krijgen. Om die reden
wordt deze wet thans in artikel 17, vijfde lid, van het Besluit uitvoering en
financiering Wet inschakeling werkzoekenden uitdrukkelijk genoemd.

Artikel X. Inwerkingtreding
Het besluit werkt terug tot en met 1 december 2001 voor wat betreft de
artikelen I en VII. Deze artikelen kennen geen belastende werking met
betrekking tot verkregen uitkeringsrechten. Artikel I houdt, met de
toevoeging van de uitkering van hoofdstuk 3, afdeling 2, paragraaf 1, van
de Wet arbeid en zorg aan het begrip Nederlandse socialeverzekerings-
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uitkering, een uitbreiding in van de kring van de verzekerden ingevolge de
volksverzekeringen. Met artikel VII wordt bewerkstelligd dat loonsuppletie
op grond van het Tijdelijk besluit loonsuppletie WW ook kan worden
verstrekt over kalenderweken waarin een uitkering op grond van
hoofdstuk 3, afdeling 2, paragraaf 1, van de Wet arbeid en zorg wordt
genoten.
De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,
J. F. Hoogervorst
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