Voorstel van wet [[ ]]
, houdende wijziging van de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen en de Wet
financiering sociale verzekering teneinde de lasten voor werkgevers met betrekking tot
de re-integratie van zieke werknemers te verlichten en ter bevordering van werk of
werkhervatting door vijf jaar niet over te gaan tot een beoordeling van de
arbeidsongeschiktheid vanwege inkomsten.
Allen die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is enige knelpunten voor
werkgevers tijdens de loondoorbetalingsverplichtingsperiode weg te nemen middels een
financiële tegemoetkoming in de vorm van een premievermindering op de premie voor
het Arbeidsongeschiktheidsfonds; de bijstand van de bedrijfsarts of arbodienst met
betrekking tot de advisering over de arbeidsongeschiktheid door ziekte tot uitgangspunt
te nemen bij de toets of er voldoende re-integratie-inspanningen zijn verricht tijdens de
wachttijd; en dat het wenselijk is het risico op een nieuwe beoordeling voor vijf jaar te
beperken indien een verzekerde meer gaat werken dan waar hij op grond van een
beoordeling toe in staat wordt geacht;
Zo is het dat Wij, de Afdeling advisering van de Raad van State gehoord, en met
gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij
goedvinden en verstaan bij deze:
ARTIKEL I WET FINANCIERING SOCIALE VERZEKERINGEN
De Wet financiering sociale verzekeringen wordt als volgt gewijzigd:
Na artikel 36 wordt een artikel ingevoegd, luidende:
Artikel 36a. Premievermindering
1. De werkgever in de zin van de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen
vermindert per loonaangifte als bedoeld in artikel 1.1, onderdeel c, van de Wet
tegemoetkomingen loondomein per aangiftetijdvak als bedoeld in artikel 1.1, onderdeel
d, van de Wet tegemoetkomingen loondomein volgens bij ministeriële regeling te stellen
regels het totaal van de door hem op grond van artikel 34 verschuldigde basispremie en
de op grond van artikel 1.10 van de Wet kinderopvang verschuldigde premieopslag met
maximaal € 1.200 op kalenderjaarbasis.
2. Indien de toepassing van het eerste lid ertoe zou leiden dat het totaal van de op
grond van artikel 34 verschuldigde basispremie en de op grond van artikel 1.10 van de
Wet kinderopvang verschuldigde premieopslag in een aangiftetijdvak negatief wordt,
worden die verschuldigde premie en die verschuldigde premieopslag voor dat
aangiftetijdvak op nihil gesteld.
ARTIKEL II WET WERK EN INKOMEN NAAR ARBEIDSVERMOGEN

De Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen wordt als volgt gewijzigd:
A
Artikel 52 wordt als volgt gewijzigd:
1. Het tweede lid komt te luiden:
2. De kalendermaand waarin de volledig en duurzaam arbeidsongeschikte een inkomen
verwerft dat meer bedraagt dan 20% van het maatmaninkomen per maand vangt er een
tijdvak van vijf jaar aan, te rekenen vanaf het begin van die kalendermaand. Indien de
volledig en duurzaam arbeidsongeschikte de laatste twaalf kalendermaanden van het
tijdvak een inkomen verwerft dat gemiddeld per kalendermaand meer bedraagt dan
20% van het maatmaninkomen per kalendermaand, roept het UWV de verzekerde op
voor een onderzoek naar het voortbestaan van volledige en duurzame
arbeidsongeschiktheid.
2. Onder vernummering van het derde en vierde lid tot het vierde en vijfde lid, wordt
een lid ingevoegd, luidende:
3. De arbeid die de volledig en duurzaam arbeidsongeschikte verricht wordt gedurende
het tijdvak niet aangemerkt als arbeid als bedoeld in artikel 6, derde lid.
B
In artikel 56 vervalt het derde lid.
C
Aan het slot van artikel 60, derde lid, wordt toegevoegd: “Dit lid is niet van toepassing
indien de resterende verdiencapaciteit met toepassing van artikel 62a is vastgesteld.”
D
Na artikel 62 wordt een artikel ingevoegd, luidende:
Artikel 62a. Meer inkomen dan de resterende verdiencapaciteit gedurende
WGA-uitkering
1. De kalendermaand waarin de verzekerde, die op grond van artikel 54 recht heeft op
een WGA-uitkering, een inkomen verwerft dat meer bedraagt dan zijn resterende
verdiencapaciteit, bedoeld in artikel 60, vierde lid, vangt er een tijdvak van vijf jaar aan,
te rekenen vanaf het begin van die kalendermaand. Indien de verzekerde de laatste
twaalf kalendermaanden van het tijdvak een inkomen per uur verwerft dat gemiddeld
meer bedraagt dan de resterende verdiencapaciteit, wordt de resterende
verdiencapaciteit vastgesteld op het inkomen per uur dat de verzekerde gedurende de
laatste twaalf kalendermaanden van het tijdvak gemiddeld heeft verworven.
2. De arbeid die de verzekerde verricht wordt gedurende het tijdvak niet aangemerkt als
arbeid als bedoeld in artikel 6, derde lid.
3. Bij algemene maatregel van bestuur wordt bepaald wat onder inkomen als bedoeld in
dit artikel wordt verstaan. Daarbij kan tevens worden bepaald dat nader te bepalen
inkomen dat gedeeltelijk, niet, of niet langer wordt genoten als gevolg van gewijzigde
omstandigheden of enig handelen of nalaten van betrokkene in aanmerking wordt
genomen alsof het wel volledig wordt genoten.
E
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Aan artikel 65 wordt een zin toegevoegd, luidende: “Bij de beoordeling gaat het UWV uit
van de weergave van de ongeschiktheid tot het verrichten van arbeid wegens ziekte die
blijkt uit de door de in artikel 25, vijfde lid, bedoelde personen of arbodienst verleende
bijstand met betrekking tot de advisering over de ongeschiktheid tot het verrichten van
arbeid wegens ziekte van de verzekerde.”
F
Na artikel 133l wordt een artikel ingevoegd, luidende:
Artikel 133m. Overgangsrecht in verband met een tijdvak van vijf jaar vanwege
inkomen
Het tijdvak bedoeld in artikel 52, tweede lid, en artikel 62a, eerste lid, vangt niet eerder
aan dan de kalendermaand waarin artikel II, onderdelen A en D, van de Wet van
houdende wijziging van de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen en de Wet
financiering sociale verzekering teneinde de lasten voor werkgevers met betrekking tot
de re-integratie van zieke werknemers te verlichten en ter bevordering van werk of
werkhervatting door vijf jaar niet over te gaan tot een beoordeling van de
arbeidsongeschiktheid vanwege inkomsten (Stb.
,
) in werking treedt.

ARTIKEL III ZIEKTEWET
De Ziektewet wordt als volgt gewijzigd:
Aan artikel 38, tweede lid, wordt een zin toegevoegd, luidende: “Bij de beoordeling gaat
het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen uit van de weergave van de
ongeschiktheid tot het verrichten van arbeid wegens ziekte die blijkt uit de door de in
artikel 25, vijfde lid, van de Wet werk en arbeid naar arbeidsvermogen bedoelde
personen of arbodienst verleende bijstand met betrekking tot de advisering over de
ongeschiktheid tot het verrichten van arbeid wegens ziekte van de verzekerde.”
ARTIKEL IV OMHANGEN
Na de inwerkingtreding van artikel I onderdeel A (artikel 52 Wet WIA), van deze wet
berust het Algemeen inkomensbesluit socialezekerheidswetten mede op artikel 52, vijfde
lid, van de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen.
ARTIKEL V EVALUATIE
Onze Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid zendt binnen vier jaar na de
inwerkingtreding van artikel II, onderdeel E, en artikel III van deze wet aan de StatenGeneraal een verslag over de doeltreffendheid en de effecten van artikel II, onderdeel E,
en artikel III in de praktijk.
ARTIKEL VI INWERKINGTREDING
Deze wet treedt in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip, dat voor de
verschillende artikelen of onderdelen daarvan verschillend kan worden vastgesteld.
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Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle
ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren die zulks aangaat, aan de nauwkeurige
uitvoering de hand zullen houden.

De Minister van Sociale Zaken
en Werkgelegenheid,

W. Koolmees
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