Voorstel van wet [[ ]]
tot wijziging van de Wet financiering sociale verzekeringen in verband met enkele
aanpassingen in de berekening van de premies over uitkeringen
Allen die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is in verband met een goede
werking van de hybride markt enkele aanpassingen aan te brengen in de berekening van
de premie voor de Werkhervattingskas;
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
De Wet financiering sociale verzekeringen wordt als volgt gewijzigd:
A
Aan artikel 17, derde lid, wordt de volgende zin toegevoegd:
In afwijking van de eerste zin kunnen de premies die op grond van dit hoofdstuk worden
geheven, apart worden berekend over het deel van het bij een werkgever genoten loon,
dat betrekking heeft op de betaling van uitkeringen als bedoeld in artikel 40, eerste lid,
onderdeel a of b, door een eigenrisicodrager, indien de betaling wordt gedaan namens of
ten behoeve van die werkgever door een derde die in opdracht van hem deze betalingen
verricht op grond van zijn taak als eigenrisicodrager. Indien de werkgever in een
kalenderjaar kiest voor de in de tweede zin bedoelde berekening wordt deze toegepast
over alle loontijdvakken in dat kalenderjaar.
B
In artikel 38a vervallen het tweede en derde lid onder vernummering van het vierde lid
tot het tweede lid.
Artikel II
Aan artikel 42, vijfde lid, van de Zorgverzekeringswet wordt de volgende zin
toegevoegd:
In afwijking van de eerste zin kan de inkomensafhankelijke bijdrage apart worden
berekend over het deel van het bij een inhoudingsplichtige genoten loon, dat betrekking
heeft op de betaling van uitkeringen als bedoeld in artikel 40, eerste lid, onderdeel a of
b, van de Wet financiering sociale verzekeringen door een eigenrisicodrager als bedoeld
in dat artikel, indien de betaling wordt gedaan namens of ten behoeve van die

inhoudingsplichtige door een derde die in opdracht van hem deze betalingen verricht op
grond van zijn taak als eigenrisicodrager. Indien de werkgever in een kalenderjaar kiest
voor de in de tweede zin bedoelde berekening wordt deze toegepast over alle
loontijdvakken in dat kalenderjaar.
Artikel III
Deze wet treedt in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip.

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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