
Verslagen van de commissie voor de
Verzoekschriften

VERSLAG OVER HET ADRES1 VAN H. BORGMAN TE KUDEL-
STAART BETREFFENDE DE WET ARBEIDSONGESCHIKTHEIDSVER-
ZEKERING ZELFSTANDIGEN
Vastgesteld 28 november 2002

De commissie2, gelet op de door de staatssecretaris van Financiën
verstrekte inlichtingen,

overwegende,

dat adressant zich erover beklaagt dat de Wet Arbeidsongeschiktheidsver-
zekering Zelfstandigen (WAZ) onbillijkheden bevat, waarmee hij thans
(deels) wordt geconfronteerd,

dat adressant als onbillijkheid ervaart dat de premieplicht voor de WAZ
bestaat tot het bereiken van het 65ste levensjaar, terwijl zelfs een 64-jarige
al geen uitkeringsrecht meer kan hebben gelet op de wettelijke wachttijd
van 52 weken vanaf het moment van de arbeidsongeschiktheid,

dat echter, ook volgens de jurisprudentie, het niet-gerechtigd zijn tot een
uitkering uit hoofde van een wettelijke verzekering niet aan premieplicht
in de weg staat, gezien het algemene karakter van een wettelijke regeling
en de financiering daarvan op basis van een omslagstelsel,

dat overigens een 64-jarige wel degelijk een WAZ-uitkering kan
ontvangen, namelijk indien de wachttijd is verstreken,

dat adressant het voorts als onbillijk ervaart dat de premie berekend
wordt over het hele inkomen over het kalenderjaar waarin men 65 jaar
wordt,

dat echter sprake is van een zogenoemd tijdsevenredig premiepercentage
terwijl op verzoek en onder voorwaarden ook een inkomensevenredige
berekening van het percentage kan plaatsvinden,

dat een en ander overigens ook bij andere wettelijke verzekeringen van
toepassing is en voorts bij de totstandkoming van de WAZ is onderkend
en aanvaard, zodat geen sprake is van door de wetgever onvoorziene of
onbedoelde gevolgen,
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1 Dit adres en de stukken welke de commissie
bij haar onderzoek ten dienste hebben
gestaan, liggen op het commissiesecretariaat
Verzoekschriften, Lange Poten 4, Den Haag,
ter inzage van de leden.
2 De commissie bestaat uit de leden: Stevens
(CDA) (voorzitter), Rensema (VVD), Ter Veld
(PvdA), Dupuis (VVD), Dölle (CDA)
en Platvoet (GroenLinks).
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van oordeel,

dat er voor de Kamer geen aanleiding is om in deze aangelegenheid
verder te treden,

stelt de Kamer voor ten aanzien van dit adres over te gaan tot de orde van
de dag.

De voorzitter van de commissie,
Stevens

De griffier van de commissie,
Van Dijk
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