
26 063 Wijziging van de Ziektewet en enkele andere
wetten in verband met het uitsluiten van het
recht op een socialeverzekeringsuitkering bij
vrijheidsontneming en het openstellen van
socialezekerheidsregelingen in die gevallen
waarin de tenuitvoerlegging van een
vrijheidsstraf of vrijheidsbenemende maatregel
buiten een justitiële inrichting plaatsvindt (Wet
socialezekerheidsrechten gedetineerden)

Nr. 8 AMENDEMENT VAN HET LID WILDERS C.S.
Ontvangen 26 maart 1999

De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor:

Na artikel XV wordt een artikel ingevoegd, luidende:

ARTIKEL XVA. EENMALIGE INFORMATIEVERSTREKKING DOOR
DE MINISTER VAN JUSTITIE

Onze Minister van Justitie verstrekt onverwijld na het tijdstip van
inwerkingtreding van respectievelijk de artikelen I, II, III, IV, VI of VII ten
aanzien van de persoon wiens vrijheid op de dag voorafgaande aan de
inwerkingtreding van het desbetreffende artikel reeds rechtens was
ontnomen en op de dag van die inwerkingtreding nog steeds is
ontnomen, kosteloos de beschikbare informatie en alle overige opgaven
en inlichtingen die van invloed kunnen zijn op respectievelijk:

a. het recht op ziekengeld op grond van de Ziektewet;
b. het recht op toekenning van arbeidsongeschiktheidsuitkering op

grond van de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering;
c. het recht op arbeidsongeschiktheidsuitkering dan wel het recht op

een uitkering in verband met bevalling op grond van de Wet arbeidsonge-
schiktheidsverzekering zelfstandigen;

d. het recht op arbeidsongeschiktheidsuitkering op grond van de Wet
arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten;

e. het recht op toeslag op grond van de Toeslagenwet; of
f. het recht op nabestaandenuitkering, het recht op halfwezenuitkering

dan wel het recht op wezenuitkering op grond van de Algemene
nabestaandenwet, aan de Sociale Verzekeringsbank en het Landelijk
instituut sociale verzekeringen, waarbij hij gebruik kan maken van het
sociaal-fiscaal nummer.
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Toelichting

Met dit amendement wordt een artikel aan het wetsvoorstel toegevoegd
waarin de eenmalige informatieverstrekking van de Minister van Justitie
aan het Landelijk instituut sociale verzekeringen respectievelijk de Sociale
Verzekeringsbank wordt vastgelegd ten aanzien van het zittende
gedetineerdenbestand. Hiermee wordt in de wet vastgelegd dat de
Minister van Justitie ook het zittende bestand gedetineerden met een
uitkering welke op grond van deze wet dient te worden beëindigd, aan
Lisv en SVB dient te melden. In het wetsvoorstel wordt weliswaar
gesproken over het niet langer hebben van een recht op de daar
genoemde uitkeringen voor diegene die rechtens zijn vrijheid is
ontnomen, maar noch in de memorie van toelichting noch in de schrifte-
lijke voorbereiding is de eenmalige informatieverstrekking over het
zittende gedetineerdenbestand expliciet genoemd. Met dit amendement
wordt hierin alsnog voorzien.

Wilders
Smits
Schimmel
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