Aanpassing kopjesbedragen
SZW
11december 1998/Nr. SV/AVF/98/40010
Directie Sociale Verzekeringen
De Staatssecretaris van Sociale Zaken
en Werkgelegenheid
Gelet op de artikelen 24, derde lid, 48,
vijfde lid, en 64a, vierde lid, van de
Invoeringswet stelselherziening sociale
zekerheid;
Besluit:
Artikel 1
De bedragen, genoemd in de artikelen
24, eerste lid, 48, eerste lid, en 64a,
eerste lid, van de Invoeringswet stelselherziening sociale zekerheid, worden
als volgt vastgesteld:
a. voor de werknemer van 21 jaar
wordt het bedrag gesteld op f 51,93;
b. voor de werknemer van 22 jaar
wordt het bedrag gesteld op f 63,52;
c. voor de werknemer van 23 jaar en
ouder wordt het bedrag gesteld op
f 80,95.

genoemd in hoofdstuk IV van de
Algemene bij-standswet (Abw) worden
herzien. Laatstbedoelde bedragen dienen per 1 januari 1999 te worden aangepast, omdat conform de Wet koppeling met afwijkingsmogelijkheid het
(afgeronde) minimumloon en de sociale uitkeringen zullen worden verhoogd
met 1,63 %.
De bedragen, aangepast overeenkomstig de wijzigingen in de Abw-bedragen, zijn in deze ministeriële regeling
per 1 januari 1999 als volgt vastgesteld:
Leeftijd

WW/WAO/ZW/WAZ/WAJONG*

Vanaf 21 jaar
Vanaf 22 jaar
Vanaf 23 jaar
*

f 51,93
f 63,52
f 80,95

Exclusief vakantietoeslag

De Staatssecretaris van Sociale Zaken
en Werkgelegenheid,
J.F. Hoogervorst.

Artikel 2
Deze regeling treedt in werking met
ingang van 1 januari 1999.
Deze regeling zal met de toelichting in
de Staatscourant worden geplaatst.
’s- Gravenhage, 11 december 1998.
De Staatssecretaris van Sociale Zaken
en Werkgelegenheid,
J.F. Hoogervorst.
Toelichting
Teneinde te voorkomen dat de loondervingsuitkeringen op het minimumniveau van alleen-staanden van 21 jaar
en ouder bij ziekte, arbeidsongeschiktheid of werkloosheid beneden het
relevante sociale minimum dalen, zijn
in de Invoeringswet stelselherziening
sociale zekerheid (IWS) bepalingen
opgenomen die voorzien in een zodanige verhoging van die uitkeringen dat
de netto uitkomst gelijk is aan het
niveau van het relevante sociale minimum.
De bedragen die in de artikelen 24, 48
en 64a van de IWS zijn opgenomen
dienen door de Minister van Sociale
Zaken en Werkgelegenheid te worden
herzien op dezelfde wijze en op hetzelfde tijdstip als waarop de bedragen
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