Regeling uitvoerings- en onderzoekskosten
zelfstandigen
SZW
31 maart 1998/nr. BZ/VOL/98/11431
Directie Bijstandszaken

Deze regeling zal met de toelichting in nuari 1998 en voorts rekening houde Staatscourant worden geplaatst.
dend met de ontwikkeling van de
werkgeverspremies blijkt dat het
De Minister van Sociale Zaken en
’s-Gravenhage, 31 maart 1998.
bedrag, genoemd in artikel 26, tweede
Werkgelegenheid,
De Minister voornoemd,
lid, dient te worden verhoogd met 2,66
Gelet op de artikelen 26, derde lid en
A.P.W. Melkert.
procent.
27, derde lid, van het Besluit bijstandDe in artikel I, onderdeel A weergeverlening zelfstandigen en artikel 2,
Toelichting
geven bedragen zijn inclusief het
tweede lid, van het Besluit onderzoeksbedrag aan BTW. Om het bedrag
kosten Ioaz;
In de Regeling uitvoerings- en onderexclusief BTW te berekenen dient het
zoekskosten zelfstandigen zijn bedradesbetreffende bedrag te worden
Besluit:
gen vastgesteld voor de rijksvergoevermenigvuldigd met 100/117,5.
ding aan de gemeenten van specifieke
Alle bedragen zijn, zoals gebruikelijk
Artikel I
en noodzakelijke onderzoekkosten in
afgerond op een veelvoud van f 5,00.
De bedragen genoemd in de artikelen verband met de uitvoering van de Wet
2 en 3 van de Regeling uitvoerings- en inkomensvoorziening oudere en geDe Minister van Sociale Zaken en
onderzoekskosten zelfstandigen wordeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen Werkgelegenheid,
den gewijzigd als volgt:
zelfstandigen (Ioaz) en het Besluit bij- A.P.W. Melkert.
A. In artikel 2 wordt:
standverlening zelfstandigen (Bbz).
1. In onderdeel a ’f 3755’ vervangen
Deze bedragen worden herzien voordoor: f 3870;
zover de ontwikkeling van de lonen
2. In onderdeel b ’f 2255’ vervangen
van werknemers in de particuliere
door: f 2325;
bedrijven daartoe aanleiding geeft. Op
3. In onderdeel c ’f 1500’ vervangen
basis van de ontwikkeling van de reledoor: f 1550;
vante indexcijfers over de periode
4. In onderdeel d ’f 1500’ vervangen
januari 1997-januari 1998 en rekening
door: f 1550.
houdend met de doorwerking van de
B. In artikel 3 wordt:
werkgeverspremies dienen de bedra1. In onderdeel a ’f 1755’ vervangen
gen per saldo met 3,15 procent dienen
door: f 1815;
te worden verhoogd. Ten aanzien van
2. In onderdeel b ’f 645’ vervangen
de werkgeverspremies is er rekening
door: f 660;
mee gehouden dat de WAO-premie
3. In onderdeel c ’f 760’ vervangen
vanaf 1 januari 1998 een door de
door: f 785.
werkgevers verschuldigde premie is
van 7,55 procent. Daarnaast is in de
Artikel II
berekening van de nieuwe bedragen
In artikel 26, tweede lid, onderdeel a,
een WAO-rekenpremie verwerkt van
van het Besluit bijstandverlening zelf0,3 procent. Tenslotte is rekening
standigen wordt ’f 460’ vervangen
gehouden met de verlaging van de
door: f 475.
overhevelingstoeslag per 1 januari
1998 van 9,9 procent naar 1,7 procent.
Artikel III
In artikel 26 van het Bbz zijn regels
Deze regeling treedt in werking met
gesteld voor de rijksvergoeding aan de
ingang van 1 april 1998. Indien deze
gemeenten die op grond van artikel 25
regeling na 1 april 1998 in de
Bbz belast zijn met de bijstandsverleStaatscourant wordt geplaatst treedt
ning aan de ondernemers in de
deze in werking met ingang van de
binnenvaart. Op grond van artikel 27,
tweede dag na de dagtekening van de derde lid, Bbz worden deze bedragen
Staatscourant waarin zij wordt
herzien voor zover de ontwikkeling
geplaatst en werkt deze terug tot en
van de lonen van het rijksoverheidspermet 1 april 1998.
soneel daartoe aanleiding geeft. Op
basis van de ontwikkeling van deze
lonen over de periode januari 1997-ja-
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