
27 686 Wijziging van de Wet
arbeidsongeschiktheidsverzekering
zelfstandigen en enige andere wetten in verband
met de invoering van een
zelfstandigheidsverklaring en de uitsluiting van
de Nationale ombudsman en de
substituut-ombudsmannen van de verzekering
voor de werknemersverzekeringen

Nr. 10 AMENDEMENT VAN DE LEDEN WILDERS EN HINDRIKS
Ontvangen 27 september 2001

De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor:

I

De aanhef van artikel I komt te luiden:

De Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen wordt als volgt
gewijzigd:

A

Na artikel 4 wordt een artikel ingevoegd, luidende:

II

In artikel I wordt na onderdeel A een onderdeel toegevoegd, luidende:

B

Na artikel 5 wordt een artikel ingevoegd, luidende:

Artikel 5a. Zelfstandigheidsverklaring directeur-grootaandeel-
houder

1. Artikel 4a is van overeenkomstige toepassing op een directeur-
grootaandeelhouder als bedoeld in artikel 6, eerste lid, onderdeel d, van
de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering, met dien verstande dat
de belastingdienst verklaart dat, zo de aanvrager zijn arbeid uit hoofde
van een of meer arbeidsrelaties met een of meer opdrachtgevers van een
lichaam waarin hij aanmerkelijk belang heeft niet zou verrichten ten
behoeve van dat lichaam, de voordelen die daaruit worden genoten of
zullen worden genoten, aangemerkt zouden worden als winst uit
onderneming, als resultaat uit overige werkzaamheden of als loon in de
zin van de Wet inkomstenbelasting 2001.
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2. Indien de belastingdienst verklaart dat de voordelen die worden
genoten of zullen worden genoten uit hoofde van zijn arbeidsrelatie of
arbeidsrelaties, aangemerkt zouden worden als winst uit onderneming
wordt betrokkene beschouwd als beroepsbeoefenaar als bedoeld in artikel
5, onderdeel b.

III

De artikelen II, onderdeel A, III, onderdeel A, en IV, onderdeel A, komen
te luiden:

A

Artikel 4 wordt als volgt gewijzigd:

1. In het eerste lid, onderdeel a, wordt de zinsnede «in de uitoefening
van een bedrijf of in de zelfstandige uitoefening van een beroep»
vervangen door: als zelfstandige als bedoeld in artikel 4 van de Wet
arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen.

2. Aan het tweede lid wordt een zinsnede toegevoegd, luidende: , of
indien voor de persoon, bedoeld onder a, een beschikking geldt als
bedoeld in artikel 4a of 5a van de Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering
zelfstandigen waarin hij met betrekking tot de werkzaamheden, bedoeld in
het eerste lid, onder a, wordt aangemerkt als zelfstandige of beroeps-
beoefenaar als bedoeld in artikel 4 of 5 van die wet.

3. Er wordt een lid toegevoegd, luidende:
5. Voor de toepassing van het eerste lid, onderdeel a, wordt met een

zelfstandige als bedoeld in artikel 4 van de Wet arbeidsongeschiktheids-
verzekering zelfstandigen gelijkgesteld een directeur-grootaandeelhouder
als bedoeld in artikel 6, eerste lid, onderdeel d, die het werk tot stand
brengt in de uitoefening van een bedrijf of de zelfstandige uitoefening van
een beroep.

IV

In artikel IVa, tweede lid, wordt «artikel 4a» vervangen door: de artikelen
4a en 5a.

Toelichting

Het is gewenst de dga’s als het gaat om de zelfstandigheidsverklaring
gelijk te behandelen als de ZZP-ers. Dit amendement beoogt dan ook de
dga in aanmerking te laten komen voor een zelfstandigheidsverklaring. De
indieners van het amendement zijn van mening dat het recht van de dga
op duidelijkheid in het kader van zijn sociale verzekeringspositie een
wettelijke grondslag moet hebben, Vandaar het voorgestelde artikel 5a.
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