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Besluit van 20 december 1995 tot wijziging van
het Besluit premievaststelling en
reservevorming wachtgeldfondsen

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 7 november 1995, Directie Sociale Verzekeringen,
nr. SV/A&O/95/2614;
Gelet op artikel 85, eerste lid, en artikel 91, tweede lid, van de
Werkloosheidswet;
De Raad van State gehoord (advies van 30 november 1995,
nr. W12.95.0603);
Gezien het nader rapport van de Staatssecretaris van Sociale Zaken en
Werkgelegenheid van 19 december 1995, Directie Sociale Verzekeringen,
nr. SV/AVF/95/5498;
Hebben goedgevonden en verstaan:

ARTIKEL I
Het Besluit premievaststelling en reservevorming wachtgeldfondsen1
wordt gewijzigd als volgt:
A
In artikel 1, onder d, wordt «bij het Algemeen Werkloosheidsfonds»
vervangen door: bij het Tijdelijk instituut voor coördinatie en afstemming
ten laste van het Algemeen Werkloosheidsfonds.
B
In artikel 2, derde lid, wordt «De Sociale Verzekeringsraad» vervangen
door: Het Tijdelijk instituut voor coördinatie en afstemming.
C
In artikel 8 wordt «De Sociale Verzekeringsraad» telkens vervangen
door: Het Tijdelijk instituut voor coördinatie en afstemming.
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D
Na artikel 11 wordt een artikel ingevoegd, luidende:
Artikel 11a
Voor de toepassing van artikel 4, eerste lid, worden de lastenpercentages voor zover die betrekking hebben op vóór 1 januari 1996
gelegen tijdvakken, vermenigvuldigd met de factor 1,5.

ARTIKEL II
1

Stb. 1990, 447.

Het advies van de Raad van State wordt niet
openbaar gemaakt op grond van het bepaalde
in artikel 25a, vijfde lid jo. vierde lid, onder b,
van de Wet op de Raad van State.

Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 januari 1996.
Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van
toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.
’s-Gravenhage, 20 december 1995
Beatrix
De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,
R. L. O. Linschoten
Uitgegeven de achtentwintigste december 1995
De Minister van Justitie,
W. Sorgdrager
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Sdu Uitgeverij Plantijnstraat
’s-Gravenhage 1995
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NOTA VAN TOELICHTING
In de wet Aanscherping referte-eisen WW is onder meer een
verschuiving van de uitkeringslasten opgenomen van het Algemeen
Werkloosheidsfonds naar de wachtgeldfondsen. In het verleden kwamen
de eerste acht weken ten laste van de wachtgeldfondsen. Vanaf 1 januari
1996 betreft deze periode dertien weken. Dit leidt tot een lastenstijging
van 54% voor de wachtgeldfondsen. Na correcties voor andere verschuivingen in de lasten van het wachtgeldfonds komt de lastenstijging neer op
50% zoals uit het advies van het Tijdelijk instituut voor coördinatie en
afstemming «Evaluatie systeem financiering wachtgeldfondsen en
gevolgen verlenging wachtgeldperiode» blijkt. Deze lastenverzwaring
heeft gevolgen voor de premie.
In de huidige systematiek wordt de premie voor de wachtgelden
vastgesteld als gemiddelde van het lastenpercentage over de laatste vier
jaar voorafgaand aan het jaar waarin de premie wordt vastgesteld. In die
vaststelling wordt zonder nadere voorziening de stijging van de uitkeringslasten door de uitbreiding van de wachtgeldperiode niet verdisconteerd.
Voor de jaren voor 1996 wordt uitgegaan van een lastenpercentage dat
gerelateerd is aan een uitkeringsduur van acht weken wachtgeld.
Indien de huidige wijze van premievaststelling wordt gehandhaafd,
zullen exploitatietekorten ontstaan, omdat de lastenstijging door de
verlenging van de wachtgeldperiode niet wordt meegewogen in de
premie. Dat zou tot een daling van het vermogen leiden, hetgeen weer
kan leiden tot een negatief dekkingssaldo voor enkele jaren.

De premie
Om die situatie te vermijden, wordt in de thans voorliggende algemene
maatregel van bestuur geregeld dat de lastenpercentages voor zover die
betrekking hebben op de periode gelegen voor 1 januari 1996, worden
vermenigvuldigd met de factor 1,5. Daarmee wordt gerealiseerd dat voor
de vaststelling van de premie met de hiervoor genoemde grootheden
rekening wordt gehouden alsof de verleging van de wachtgeldperiode al
had plaats gevonden.

Aanpassing aan Osv
Van de gelegenheid is tevens gebruik gemaakt het onderhavige besluit
aan te passen aan de per 1 januari 1995 in werking getreden
Organisatiewet sociale verzekeringen (artikel I, onderdelen A, B en C).
De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,
R. L. O. Linschoten
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