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Blijkens de mededeling van de Directeur van Uw kabinet van 8 juli 
2005, nr. 05.002655, machtigde Uwe Majesteit de Raad van State 
zijn advies inzake het bovenvermelde voorstel van wet rechtstreeks 
aan mij te doen toekomen.  
Dit advies, gedateerd 3 augustus 2005, nr. W12.05.0337/IV, bied ik 
U hierbij aan.  
 
Het voorstel geeft de Raad van State geen aanleiding tot het maken 
van inhoudelijke opmerkingen.  
 
De redactionele kanttekeningen van de Raad van State zijn 
overgenomen, met uitzondering van de hieronder toegelichte 
onderwerpen. 
 - Ten aanzien van de kanttekening van de Raad met betrekking tot 
artikel 59 van de Wet financiering sociale verzekeringen is gekozen 
voor rekening houden met de wijziging van de desbetreffende 
wetsartikelen in het voorstel van wet tot wijziging van de Algemene 
wet inzake rijksbelastingen. 
- Met betrekking tot de artikelen 27c, tweede lid, en 27d, tweede lid, 
van de Wet op de loonbelasting 1964 is het volgende van belang. 
Artikel 27c, tweede lid, regelt de evenredige toerekening van een 
betaling op de aangifte aan de belasting en aan de premies voor de 
werknemersverzekeringen. Artikel 27d, tweede lid, regelt een 
dergelijke evenredige toerekening voor de belasting en de ingevolge 
de Zorgverzekeringswet verschuldigde inkomensafhankelijke 
bijdragen. Artikel 27c, tweede lid, gaat niet voor op artikel 27d, 
tweede lid. Beide evenredige berekeningen vinden gelijktijdig en 
gelijkwaardig plaats, waarbij er niet meer wordt toegerekend dan er is 
betaald. De exacte toerekening zal verder worden uitgewerkt en waar 
nodig verduidelijkt in de onderliggende lagere regelgeving. 
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Aan de Koningin 

- De kanttekening “of bij regeling” vervangen door “of” is niet 
overgenomen omdat deze geen verduidelijking brengt. 
 
Van de gelegenheid is gebruik gemaakt om het voorstel van wet en de 
memorie van toelichting op de volgende punten te wijzigen. 
- In artikel IX wordt een nieuw artikel 48b in de Invoeringswet Wet 
financiering sociale verzekeringen (IWfsv) opgenomen. Met dit artikel 
wordt verduidelijkt dat de invoering van de Wet financiering sociale 
verzekeringen (Wfsv) geen invloed heeft op de compensatieregelingen 
die zijn opgenomen in het op 5 juni 2001 te Luxemburg tot stand 
gekomen Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en het 
Koninkrijk België tot het vermijden van dubbele belasting en tot het 
voorkomen van het ontgaan van belasting inzake belastingen naar het 
inkomen en naar het vermogen, met bijbehorende Protocollen (Trb. 
2001, 136). 
- De wijzigingen van de Invorderingswet (artikel X) en de Wet van 3 
april 1985, houdende overgangsmaatregel met betrekking tot 
loondoorbetaling tijdens ziekte en aanvullingen op de wettelijke 
ziekengelduitkering (overgangsmaatregel bovenwettelijke uitkeringen) 
(artikel XV) en de Wet financiering sociale verzekeringen ( XXV) zijn 
technisch aangepast aan de Zorgverzekeringswet. 
- In artikel XXV, onderdelen B, M en N, betreffende de artikelen 14, 
15, 85m eerste lid, en 90, eerste lid, vaan de Wfsv, wordt de 
rijksbijdrage Bikk (Bijdrage in kosten kortingen) afgeschaft. Deze 
specifieke rijksbijdrage aan de fondsen van de volksverzekeringen 
wordt om redenen van vereenvoudiging vervangen door een algemene 
rijksbijdrage Algemeen Fonds Bijzondere Ziektekosten en een 
algemene rijksbijdrage Nabestaandenfonds.  
- In artikel XXV, onderdeel D, wordt artikel 17, vierde lid, van de 
Wfsv gewijzigd zodat de procedure voor de teruggaaf van te veel 
betaalde premies voor de werknemersverzekeringen en te veel 
betaalde inkomensafhankelijke bijdrage voor de Zorgverzekeringswet 
wordt vereenvoudigd. 
- In artikel XLVI wordt 43 met wijziging van artikel 43 van de 
Zorgverzekeringswet verduidelijkt dat de systematiek van 
voortschrijdend cumulatief rekenen, als bedoeld in de Wet financiering 
sociale verzekeringen, van overeenkomstige toepassing is voor zover 
de inkomensafhankelijke bijdrage voor de Zorgverzekeringswet bij 
wijze van inhouding wordt geheven.  
- In artikel IX, onderdeel c, wordt verduidelijkt dat de inspecteur het 
bezwaar met betrekking tot beschikkingen, die vóór inwerkingtreding 
van de Wet financiering sociale verzekeringen zijn aangevraagd en die 
op grond van artikel 47 Invoeringswet Wet financiering sociale 
verzekeringen door het Uitvoeringinstituut werknemersverzekeringen 
worden genomen, na inwerkingtreding van die wet afhandelt op grond 
van het oude recht.  
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- In artikel XXV wordt door het toevoegen van “categorieën” in 
artikel 28, eerste lid, van de Wet financiering sociale verzekeringen 
verduidelijkt dat bij of krachtens algemene maatregel van bestuur ook 
nadere regels kunnen worden gesteld die betrekking hebben op een 
specifieke categorie van werkgevers of werknemers. 
- In artikel XXXVIII, onderdeel O, wordt met betrekking tot de Wet 
structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen een wijziging 
opgenomen met het oog op gegevensverstrekking door de Minister 
van Sociale Zaken en Werkgelegenheid aan SUWI-bestuursorganen.  
- Mede naar aanleiding van de kanttekening van de Raad inzake 
artikel 52i van de WW is dit artikel aangepast en de toelichting hierop 
uitgebreid. 
- In artikel XII, onderdeel I, wordt aan de wijziging van de 
Werkloosheidswet een nieuw onderdeel toegevoegd (wijziging van 
artikel 130 l van de WW). Dit onderdeel wijzigt het overgangsrecht 
zoals opgenomen in de wet van 16 juli 2005, houdende wijziging van 
de Werkloosheidswet in verband met het preventief inzetten van 
reïntegratie-instrumenten, het opdragen van de reïntegratietaak aan 
overheidswerkgevers, het ondersteunen van WAO-herbeoordeelden 
bij scholing, het subsidiëren van scholing in het kader van de 
WAJONG en enkele andere wijzigingen in wetten die de reïntegratie-
instrumenten betreffen (Stb. 382) ten aanzien van de artikelen 72 en 
72a van de WW. 
 
Ik moge U verzoeken het hierbij gevoegde gewijzigde voorstel van 
wet en de gewijzigde memorie van toelichting aan de Tweede Kamer 
der Staten-Generaal te zenden. 
 
De Minister van Sociale Zaken 
en Werkgelegenheid,  
 
 
 
 
(mr. A.J. de Geus) 

 


