Voorstel van wet [[ ]]
tot wijziging van de Wet financiering sociale verzekeringen inzake een tijdelijke
uitzondering op de driejaarstermijn voor terugkerende eigenrisicodragers en het
vervallen van het rekenpercentage
Allen die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is om in het kader van de
voorgenomen verkorting van de periode van eigenrisicodragen eenmalig de
driejaarstermijn voor terugkerende eigenrisicodragers op te schorten;
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 WIJZIGING VAN DE WET FINANCIERING SOCIALE VERZEKERINGEN
De Wet financiering sociale verzekeringen wordt als volgt gewijzigd:
A
Artikel 38 wordt als volgt gewijzigd:
1. Het tweede lid komt te luiden:
2. Het UWV stelt voor de berekening van de gedifferentieerde premie een voor alle
takken van bedrijf en beroep gelijk gemiddeld percentage vast.
2. In het derde lid, eerste zin, vervalt ‘, onderdeel a,’.
3. Het zevende lid, onderdeel a, komt te luiden:
a. de wijze waarop het gemiddelde percentage, bedoeld in het tweede lid, wordt
vastgesteld, rekening houdend met de verschillende lasten voor de Werkhervattingskas.
B
In artikel 76a, tweede lid, vervalt ‘onderdeel a,’.
C
Na artikel 122p wordt een artikel toegevoegd, luidende:
Artikel 122q. Tijdelijke uitzondering terugkeer eigenrisicodrager
1. In afwijking van artikel 40, vierde lid, wordt eenmalig in een bij koninklijk besluit te
bepalen periode de in artikel 40, eerste lid, bedoelde toestemming verleend aan de
werkgever van wie het zelf dragen van het in artikel 40, eerste lid, onderdeel b,
bedoelde risico is beëindigd of geëindigd voor de eerste dag van de bij koninklijk besluit

te bepalen periode.
2. Dit artikel vervalt op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip.

ARTIKEL II WIJZIGING VAN DE WET OP DE LOONBELASTING 1964
In de artikelen 10a, tiende lid, tweede zin, en 12a, vierde lid, onderdeel c, van de Wet
op de loonbelasting 1964 wordt ’38, tweede lid, onderdeel b’ vervangen door ’38,
tweede lid’.

ARTIKEL III INWERKINGTREDING
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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