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Besluit beleidsregels SVB toepassing hardheidsclausule uitbreiding en
beperking kring verzekerden volksverzekeringen
1 december 1995/nr. 955281
Het College van toezicht sociale verzekeringen,
Gelezen het verzoek van de Sociale
Verzekeringsbank van 2 oktober 1995;
Gelet op artikel 2, eerste lid, onderdeel
c, sub 1° van de Regeling voorlegging
besluiten uitvoeringsinstanties;
Besluit:

hardheidsclausule uitbreiding en beperking kring verzekerden volksverzekeringen.
Dit besluit zal met de bijlage in de
Staatscourant worden geplaatst.
Aldus door het bestuur vastgesteld op
22 september 1995.
Bijlage

Artikel 25 van KB 164 geeft de SVB de
bevoegdheid in gevallen van kennelijke
hardheid af te wijken van de in KB 164
gestelde regels inzake uitbreiding en
beperking van de kring van verzekerden volksverzekeringen. De SVB heeft
niet de bevoegdheid af te wijken van de
hoofdregels van de wet in formele zin
met betrekking tot verzekering op
grond van ingezetenschap of werken.
Zoetermeer, 1 december 1995.
De beschikkingen die op grond van de
College van toezicht sociale
hiervoor genoemde regeling genomen
verzekeringen,
E.J.J.E. van Leeuwen-Schut, voorzitter. worden, moeten worden gepubliceerd in
de Nederlandse Staatscourant (zie
E.C.J.E. Czyzewski, secretaris.
onder andere Stcrt. 1992, 10 en 1995,
51).
Bijlage
Op basis van het samenspel van alle
relevante feiten en factoren wordt in
Het bestuur van de Sociale Verzekehet individuele geval een gemotiveerde
ringsbank,
Gelet op artikel 25 van het Koninklijk beschikking genomen, waarbij wordt
Besluit Uitbreiding en beperking kring vastgesteld of de toepassing van KB
164 tot een onredelijke uitkomst zou
verzekerden volksverzekeringen (Stb.
leiden en het in het individuele geval
1989, 164);
van bijzondere hardheid of onredelijkheid zou getuigen geen gebruik te
Besluit:
maken van de bevoegdheid gegeven in
artikel 25 van KB 164.
Artikel 1
Van de bevoegdheid op grond van arti- In het kader van de toepassing van
artikel 25 KB 164 zijn de volgende
kel 25 van het Koninklijk Besluit Uittoetsingscriteria geformuleerd op grond
breiding en beperking kring verzekerwaarvan besloten wordt om iemand in
den volksverzekeringen zal gebruik
afwijking van de van toepassing zijnde
worden gemaakt aan de hand van de
regel uit te sluiten van dan wel op te
toetsingscriteria die als bijlage bij dit
nemen in de verzekering:
besluit zijn gevoegd.
– Is iemand in de situatie geraakt, dat
sprake is van dubbele verzekering en
Artikel 2
dubbele premie-afdracht ten gevolge
Dit besluit treedt in werking met
waarvan het inkomen dubbel wordt
ingang van de tweede dag na de
belast zonder dat daar dubbele aandagtekening van de Staatscourant
spraken tegenover staan, en zou het
waarin het wordt geplaatst.
gezien alle feiten en omstandigheden,
met name de financiële situatie van
Artikel 3
betrokkene, van bijzondere hardheid
Dit besluit wordt aangehaald als:
getuigen als aan die situatie geen einde
Besluit beleidsregels SVB toepassing
goed te keuren het bijgevoegde besluit
met bijlage van het bestuur van de
Sociale Verzekeringsbank van 22 september 1995 tot vaststelling van het
Besluit beleidsregels SVB toepassing
hardheidsclausule uitbreiding en beperking kring der verzekerden volksverzekeringen.
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wordt gemaakt door het treVen van een
afwijkende regel ter zake van de
verzekering;
– Is iemand in de situatie geraakt, dat
hij wat zijn verzekeringspositie betreft
tussen de wal en het schip valt in die
zin dat materieel geen sprake is van een
adequate verzekering en zou het, gezien
alle feiten en omstandigheden, dat wil
zeggen gelet op de zorgplicht die de
Nederlandse overheid heeft ten aanzien
van bepaalde personen en gelet op de
financiële positie van de betrokkene en
diens mogelijkheid om op private basis
een adequate dekking te bewerkstelligen, van bijzondere hardheid getuigen,
indien aan die situatie geen einde wordt
gemaakt door het treVen van een afwijkende regeling ter zake van de verzekering.
Naast de hierboven genoemde factoren
kunnen er ook andere factoren zijn
waarmee in het voorliggende geval
rekening dient te worden gehouden bij
de vraag of de hardheidsclausule moet
worden toegepast.
Deze bijlage is een weergave van een
onderdeel van de bundel Beleidsregels
van de SVB; deel 1: AOW, AWW en
AKW die binnenkort zal verschijnen.
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