SZW – Werkloosheidswet

Goedkeuring wijziging Besluit vrijstelling verplichtingen
WW
gesteld de werknemer wiens werkloosheid uitsluitend een gevolg is van:
a. vorst, sneeuwval, hoog water of
daarmee gelijk te stellen buitengewone
De Staatssecretaris van Sociale Zaken
en Werkgelegenheid, J.F. Hoogervorst, natuurlijke omstandigheden;
Gelet op artikel 24, zevende lid, en arti- b. verkorting van de werktijd, waarvoor op grond van het bepaalde in artikel 26, derde lid, van de Werklooskel 8, derde lid, van het Buitengewoon
heidswet,
Besluit Arbeidsverhoudingen 1945 ontheffing is verleend.
Besluit:
2. Onverminderd het bepaalde in het
Goed te keuren het door het Landelijk eerste lid is vrijgesteld van de verplichtingen gericht op arbeidsinpassing,
instituut sociale verzekeringen op 20
januari 1999 getroffen besluit tot wijzi- bedoeld in artikel 24, eerste lid, onderdeel b, onder 1º, en artikel 26, eerste
ging van het besluit vrijstelling verlid, onderdeel f en g, van de Werkloosplichtingen WW.
heidswet, de werknemer van 57,5 jaar
en ouder die werkloos is.
Dit besluit wordt, tezamen met het
goedgekeurde besluit en de toelichting 3. De omschreven vrijstellingen gelden
voor de werknemer, bedoeld in het eerdaarop, bekendgemaakt in de Staatsste lid, onderdeel b, wiens werktijd tot
courant.
nul uur is verkort, voor de duur van de
eerst afgegeven vergunning.
’s-Gravenhage, 25 februari 1999.
De Staatssecretaris van Sociale Zaken
Artikel II
en Werkgelegenheid,
Het Besluit vrijstelling verplichtingen
J.F. Hoogervorst.
WW, zoals dit luidde op de dag, voorafgaande aan die waarop dit besluit in
Bijlage
werking treedt, blijft van toepassing op
de werknemer die op de dag van inwerBesluit tot wijziging van het Besluit
kingtreding van dit besluit 57,5 jaar of
vrijstelling verplichtingen WW
ouder is.
Het Landelijk instituut sociale verzekeArtikel III
ringen;
Dit besluit treedt in werking met
Gelet op de artikelen 24, zevende lid,
en 26, derde lid, van de Werkloosheids- ingang van de eerste dag van de derde
kalendermaand na de dagtekening van
wet,
de Staatscourant waarin het wordt
geplaatst.
Besluit:
25 februari 1999/Nr. SV/WV/98/3909b
Directie Sociale Verzekeringen

Artikel I
Het Besluit vrijstelling verplichtingen
WW wordt als volgt gewijzigd:
Artikel 1 komt te luiden:
Artikel 1
1. Van de verplichting zich als werkzoekende te laten registreren bij de
Arbeidsvoorzieningsorganisatie,
bedoeld in artikel 26, eerste lid, onderdeel d, van de Werkloosheidswet, en
van de verplichtingen, gericht op
arbeidsinpassing, bedoeld in artikel 24,
eerste lid, onderdeel b, onder 1º, 2º en
4º, en artikel 26, eerste lid, onderdeel f
en g, van de Werkloosheidswet, is vrij-

Dit besluit zal met de toelichting in de
Staatscourant worden gepubliceerd.
Amsterdam, 20 januari 1999.
J.F. Buurmeijer, voorzitter.
Toelichting
Op verzoek van de Staatssecretaris van
Sociale Zaken en Werkgelegenheid is
bezien of de bestaande regeling inzake
de vrijstellingen van bepaalde verplichtingen in de WW voor de werknemer
van 57,5 jaar en ouder aanpassing
behoeft.
De staatssecretaris stelt voor de oudere
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werknemers niet langer vrij te stellen
van de verplichting tot inschrijving bij
de Arbeidsvoorzieningsorganisatie, de
verplichting passende arbeid te aanvaarden of te verkrijgen, alsmede de
verplichting geen eisen te stellen die het
aanvaarden of verkrijgen van passende
arbeid belemmeren. De staatssecretaris
geeft aan dat het beleid van de regering
gericht is op het bevorderen van de
arbeidsdeelname van ouderen. Bij het
streven naar het vergroten van de
arbeidsparticipatie van ouderen past
niet langer een volledige vrijstelling
voor oudere werknemers van de verplichtingen gericht op arbeidsinpassing.
Het voorstel van de staatssecretaris is
bezien tegen de achtergrond van de
maatregelen die gericht zijn op het
bevorderen van de arbeidsdeelname van
ouderen. Overwogen is dat de voorstellen passen in het beleid gericht op reïntegratie en lastenbeperking voor de
WW. Gelet op vorenstaande is besloten
de oudere werknemers niet langer vrij
te stellen van de hiervoor genoemde
verplichtingen. Hiermee wordt bereikt
dat de betrokken werknemers niet langer zijn vrijgesteld van de verplichting
een passend werkaanbod te aanvaarden.
Volledigheidshalve wordt opgemerkt
dat bedoelde oudere werknemers blijven vrijgesteld van de overige verplichtingen gericht op arbeidsinpassing,
zoals de sollicitatieplicht, het meewerken aan een scholing, de Wet inschakeling werkzoekenden en een onderzoek
naar de arbeidsgeschiktheid. Overigens
kunnen personen van 57,5 jaar en
ouder wel een verzoek indienen bij de
uitvoeringsinstelling om in aanmerking
te komen voor een reïntegratietraject.
De opheffing van de vrijstelling geldt
niet voor de werknemers die ten tijde
van de wijziging reeds ouder zijn dan
57,5 jaar. Zij blijven vrijgesteld van de
verplichtingen gericht op arbeidsinpassing en de registratie bij de Arbeidsvoorzieningsorganisatie. Dit is geregeld
in artikel II.
Amsterdam, 20 januari 1999.
J.F. Buurmeijer, voorzitter.
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