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20120514 Wet woonlandbeginsel in de sociale zekerheid

Op 27 maart 2012 is de Eerste kamer akkoord gegaan met het wetsvoorstel ‘Wet
woonlandbeginsel in de sociale zekerheid’. Door deze wet wordt het begrip
woonlandbeginsel ingevoerd in de Algemene kinderbijslagwet (AKW), de Algemene
nabestaandenwet (ANW), de Wet op het kindgebonden budget (WKB) en de Wet werk en
inkomen naar Arbeidsvermogen (WIA). De hoogte van de uitkering wordt aangepast aan
het kostenniveau van een woonland als een nabestaande, kind of verzekerde woont in
een land buiten de Europese Unie (EU), een andere staat die partij is bij de
Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte (EER) of Zwitserland.

Hieronder licht ik kort toe wat de gevolgen zijn voor de ANW en WIA.

Algemene nabestaandenwet (ANW)
De bruto-nabestaandenuitkering voor een nabestaande die buiten de EU, EER of
Zwitserland woont, wordt bij een ministeriële regeling vastgesteld percentage
vastgesteld. Bij de vaststelling van het percentage wordt rekening gehouden met de
verhouding tussen het kostenniveau van het land waar de nabestaande woont en dat van
Nederland. Het percentage bedraagt maximaal 100.

Ook de bruto-halfwezenuitkering wordt vermenigvuldigd met het vastgestelde
percentage als het kind buiten de EU, EER of Zwitserland woont. Als de nabestaande
recht heeft op een halfwezenuitkering voor twee of meer kinderen die in verschillende
landen wonen, geldt het hoogste percentage.

De bruto-wezenuitkering voor een kind dat buiten de EU, EER of Zwitserland woont,
wordt ook vermenigvuldigd met het percentage dat bij ministeriële beschikking is
vastgesteld.

Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA)
Het woonlandbeginsel heeft gevolgen voor de vervolguitkering van de WGA. Als de
verzekerde buiten de EU, EER of Zwitserland woont, wordt de uitkering vermenigvuldigd
met een percentage dat bij ministeriële beschikking is vastgesteld. Bij de vaststelling van
dit percentage wordt rekening gehouden met de verhouding tussen het kostenniveau van
het land waar de verzekerde woont. Het percentage bedraagt maximaal 100.

Inwerkingtreding
Deze wet treedt in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip, dat overigens
verschillend kan zijn voor de verschillende wetten.

Inmiddels is al wel bekend dat deze wet voor de ANW, AKW en de WKB op 1 juli 2012 in
werking treedt. Voor degenen die voor 1 juli 2012 al een uitkering ontvangen op grond
van deze wet(ten) geldt er een overgangsregeling tot 1 januari 2013.

Doel wet
Het doel van deze wet is om de export van uitkeringen naar landen buiten de EU te
beperken. Zolang er export naar die landen plaatsvindt, is het van belang de
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geëxporteerde uitkeringen zoveel mogelijk te laten aansluiten bij het doel dat met de
uitkering wordt nagestreefd.

Rijssen, 14 mei 2012

Erik Hertgers
Hertgers Pensioen Advies

Disclaimer
Dit bericht is geschreven naar de inzichten van 14 mei 2012. Hertgers Pensioen Advies
heeft bij het redigeren van dit bericht de nodige zorgvuldigheid betracht. Hertgers
Pensioen Advies is niet verantwoordelijk voor schade die ontstaat als gevolg van
onjuistheden in dit bericht.


