Wijziging ministeriële regelingen i.v.m. intrekking Algemene Weduwen- en
Wezenwet en inwerkingtreding Algemene nabestaandenwet
SZW

19 november 1996/nr. SV/VP/96/4502
Directie Sociale Verzekeringen

van 20 juni 1985, nr SV/85/1335, Dir.Gen. Soc. Zekerh., Dir. Soc. Verz.,
Hoofdafd. VV, inzake betaalbaar-stelDe Staatssecretaris van Sociale Zaken
ling uitkeringen ingevolge de sociale
en Werkgelegenheid,
verzekeringswetten door andere orgaGelet op de artikelen 8 en 48 van de
nen dan de Sociale Verzekeringsbank
Algemene nabestaandenwet, artikel 15 en de bedrijfsverenigingen (Stcrt. 123)
van het Besluit AAW-voorzieningenzoals laatstelijk gewijzigd bij ministeverstrekking, artikel 17, eerste en
riële regeling van 9 maart 1988 (Stcrt.
zesde lid, van de Coördinatiewet
52) wordt als volgt gewijzigd:
Sociale Verzekering, de artikelen 24 en A
44, eerste en tweede lid, van de Wet
In artikel 1, eerste lid, wordt ’artikel
financiering volksverzekeringen, de
28, vierde lid, van de Algemene
artikelen 10 en 71 van de
Weduwen-en Wezenwet’ vervangen
Organisatiewet sociale verzekeringen, door: artikel 48, tweede lid, van de
en artikel 91, derde lid, van de
Algemene nabestaandenwet.
Werkloosheidswet;
B
In de artikelen 1, eerste lid, en 3, eerste
Besluit:
lid, wordt de zinsnede ’en/of pensioenen en tijde-lijke weduwenuitkeringen
Artikel I
ingevolge de Algemene Weduwen- en
In artikel 13, onder 2o, van het
Wezenwet’ vervangen door: uitkerinAlgemeen organisatie- en mangen ingevolge de Algemene nabedaatbesluit SZW 1995, vervalt ’AWW, ’. staandenwet.
C
Artikel II
Artikel 6, eerste lid, onderdeel c, wordt
Het Besluit inkomensgrens vervoersvervangen door:
voorzieningen buitenshuis/A.A.W.
c. uitkeringen ingevolge de Algemene
wordt als volgt gewijzigd:
nabestaandenwet die met toepassing
A
van artikel 49 of artikel 57 van die wet
In artikel 4, tweede lid, onderdeel f,
worden uitbetaald.
wordt ’Algemene Weduwen- en
Wezenwet (Stb. 1959, 139)’ vervangen Artikel IV
door: Algemene nabestaandenwet.
De regeling van de Minister van Sociale
B
Zaken en Werkgelegenheid, de
In artikel 4, vierde lid, wordt
Staatssecretaris van Financiën en de
’Algemene Weduwen- en Wezenwet’
Staatssecretaris van Welzijn,
vervangen door: Algemene nabestaan- Volksgezondheid en Cultuur van
denwet.
22 december 1989, inzake gemoedsbeC
zwaarden sociale verzekeringswetten
In artikel 4, zesde lid, onderdeel b,
(Stcrt. 252) wordt als volgt gewijzigd:
wordt de zinsnede ’een pensioen of
A
uitkering ingevolge de Algemene
In artikel 1, wordt ’Algemene
Weduwen- en Wezenwet’ vervangen
Weduwen- en Wezenwet (Stb. 1965,
door: een uitkering ingevolge de
429)’ vervangen door: Algemene nabeAlgemene nabestaandenwet.
staandenwet.
B
Artikel III
In de artikelen 2, 8, en 13, wordt
De regeling van de Staatssecretaris van ’Algemene Weduwen- en Wezenwet’
Sociale Zaken en Werkgelegenheid,
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vervangen door: Algemene nabestaandenwet.
Artikel V
In artikel 1, eerste lid, van de regeling
van de Staatssecretaris van Sociale
Zaken en Volksgezondheid van
13 juli 1959, nr. 2262 (Stcrt. 134), tot
vaststelling van regelen betreffende
vermoedelijk overlijden wordt
’Algemene Weduwen- en Wezenwet’
vervangen door: Algemene nabestaandenwet.
Artikel VI
In de artikelen 1, onderdeel b, onder
3e, 2, eerste lid, van de regeling van de
Staatssecretaris van Sociale Zaken en
Werkgelegenheid, de Staatssecretaris
van Welzijn, Volksgezondheid en
Cultuur en de Minister van Financiën
van 9 februari 1990, nr. SVT/90/0020,
inzake de afdracht aan de fondsen van
de door de Rijksbelastingdienst geïnde
premie voor de volksverzekeringen
(Stcrt. 1990, 38) wordt ’Weduwen- en
Wezenfonds’ vervangen door:
Nabestaandenfonds.
Artikel VII
In artikel 1, onderdeel a, van de
Liquiditeitsregeling Centrale Sociale
Verzekeringsfondsen wordt
’Weduwen- en Wezenfonds’ vervangen
door: Nabestaandenfonds.
Artikel VIII
In artikel 1, onderdeel b, onder 3e, van
de regeling van de Staatssecretaris van
Sociale Zaken en Werkgelegenheid en
de Staatssecretaris van Welzijn,
Volksgezondheid en Cultuur en de
Staatssecretaris van Financiën van 24
oktober 1991, nr SZ/FEBO/1787, houdende regeling perceptiekosten
volksverzekeringen (Stcrt. 209), wordt
’Weduwen- en Wezenfonds’ vervangen
door: Nabestaandenfonds.
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Artikel IX
In artikel 1, eerste lid, onderdeel e, van
de Regeling beleggingsvoorschriften
sociale verzekeringsfondsen wordt
’algemene weduwen- en wezenverzekering’ vervangen door: algemene
nabestaandenverzekering.
Artikel X
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 juli 1996.

Toelichting
Als gevolg van de invoering per 1 juli
1996 van de Algemene nabestaandenwet is het wenselijk enkele correcties
van zuiver technische aard in genoemde ministeriële regelingen aan te brengen. De onderhavige wijzigingsregeling voorziet hierin.
De Staatssecretaris van Sociale Zaken
en Werkgelegenheid,
F.H.G. de Grave.

Deze regeling zal met de toelichting in
de Staatscourant worden geplaatst.
’s-Gravenhage, 19 november 1996.
De Staatssecretaris voornoemd,
F.H.G. de Grave.
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