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In het voorstel van wet wordt de volgende wijziging aangebracht: 

I. In artikel 35, onderdeel J, wordt de volgende wijziging aangebracht: 
na onderdeel 1° wordt een onderdeel 1 a ingevoegd, luidende: 

1 °a. Aan het eerste lid, onderdeel a, wordt toegevoegd: indien de 
overledene niet duurzaam van de andere echtgenoot gescheiden leefde. 

II. In artikel 35, onderdeel K, vervalt het voorgestelde artikel 48, eerste 
lid, onderdeel a, waarna de aanduiding van de onderdelen b, c en d wordt 
gewijzigd in a, b en c. 

III. In artikel 36, onderdeel 0, vervalt het voorgestelde artikel 57, 
eerste lid, onderdeel a, waarna de aanduiding van de onderdelen b, c en d 
wordt gewijzigd in a, b en c. 

IV. In artikel 41 wordt de zinsnede, beginnend met «zolang zijn arbeids-
ongeschiktheidsuitkering» en eindigend met «geldende grondslag» 
vervangen door: zolang de grondslag, bedoeld in artikel 10, eerste en 
tweede lid, van de Algemene Arbeidsongeschiktheidswet, waarnaar zijn 
arbeidsongeschiktheidsuitkering is berekend lager is dan de voor zijn 
leeftijd op de datum van inwerkingtreding van deze wet geldende grondslag. 

V. Na artikel 44 wordt een nieuw artikel 44a ingevoegd, luidende: 

Artikel 44a 

1. Indien een persoon recht op uitkering heeft op grond van de 
Algemene Arbeidsongeschiktheidswet of de Wet op de arbeidsongeschikt-
heidsverzekering over een periode, waarover een uitkering op grond van 
de Wet Werkloosheidsvoorziening is verleend, is de bedrijfsvereniging 
bevoegd de uitkering over die periode tot ten hoogste het bedrag van de 
verleende uitkering, zonder machtiging van die persoon, te betalen aan 
het gemeentebestuur dat die uitkering verleende. 
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2. In het geval, bedoeld in het eerste lid, vergoedt de bedrijfsvereniging 
aan het gemeentebestuur tevens het bedrag aan premies op grond van 
de Algemene Arbeidsongeschiktheidswet, de Algemene Kinderbijslagwet 
en de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten dat ten laste is gekomen van 
het gemeentebestuur dat die uitkering verleende. 

3. De bevoegdheid, bedoeld in het eerste lid, ontbreekt voor zover bij 
de verlening van uitkering op grond van Wet Werkloosheidsvoorziening 
met de uitkering op grond van de Algemene Arbeidsongeschiktheidswet 
of de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering rekening is gehouden. 

4. Indien de bedrijfsvereniging gebruik maakt van haar bevoegdheid, 
bedoeld in dit artikel, stelt zij de betrokkene daarvan onverwijld schriftelijk 
in kennis. 

VI. In artikel 51, onderdeel N, vervalt het voorgestelde artikel 33, 
eerste lid, onderdeel a, waarna de aanduiding van de onderdelen b en c 
wordt gewijzigd in a en b. 

Toelichting 

I. Artikel 35, onderdeel J 
Artikel 44, eerste lid, onderdeel a, bepaalt dat de overlijdensuitkering aan 
de echtgenoot wordt toegekend. Als echtgenoot wordt beschouwd de 
persoon die niet duurzaam gescheiden leefde van de overledene. Dit 
werd bepaald door artikel 1, tweede lid, doch dit artikellid is vervallen. 
Daarom is in artikel 44, eerste lid, onderdeel a, alsnog het criterium «niet 
duurzaam gescheiden leven» toegevoegd. Daarmee is de tekst in over-
eenstemming gebracht met hetgeen in artikel 53 WAO is bepaald. 

II. Artikel 35, onderdeel K 
III. Artikel 36, onderdeel O 
VI. Artikel 51, onderdeel N 
Deze wijzigingen zijn alle aangebracht naar aanleiding van dienover-

eenkomstige wijzigingen in de nieuwe Werkloosheidswet (artikel 36) en 
de Toeslagenwet (artikel 18). Het gaat hier om een stroomlijning in de 
terugvorderingstermijnen. 

IV. Artikel 41 
Het gaat hier om een redactionele wijziging waarmee de strekking van 

dit artikel wordt verduidelijkt. 

V. Artikel 44a 
Deze wijziging strekt ertoe verrekening mogelijk te maken tussen de 

bedrijfsvereniging en het gemeentebestuur ter zake van verleende 
WWV-uitkeringen terwijl recht bestaat op AAW- of WAO-uitkering. Deze 
verrekeningsmoyelijkheid, die al in de AAW en de WAO was opgenomen, 
is vervallen bij de wijziging van artikel 49 AWW en 57a WAO. De verreke-
ningsbepaling is als overgangsbepaling opgenomen, gelet op het feit dat 
de WWV nog slechts tijdelijk van kracht is. 

De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, 
L. de Graaf 

De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, 
A. Kappeyne van de Coppello 
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