
Wijziging Maatregelenbesluit UWV

Eerste besluit tot wijziging van het
Maatregelenbesluit UWV in verband
met de inwerkingtreding van de wet Wij-
ziging WW-stelsel

26 september 2006

Het Uitvoeringsinstituut werknemersver-
zekeringen,

Besluit:

Artikel I
Het Maatregelenbesluit UWV wordt als
volgt gewijzigd:

A
In de aanhef wordt ‘27, achtste lid, van
de Werkloosheidswet,’ vervangen door:
27, negende lid, van de Werkloosheids-
wet,.

B
Artikel 10, tweede lid, komt te luiden:
Indien op grond van artikel 27, eerste
lid, van de WW, het uitkeringspercenta-
ge wordt verlaagd naar 35 én de verze-
kerde een maatregel op grond van dit
besluit wordt opgelegd, wordt eerst de
eerstgenoemde maatregel gerealiseerd
en aansluitend de maatregel op grond
van dit besluit.

C
In artikel 12, eerste lid, onderdeel b.
wordt ‘het uitkeringspercentage van 70,
bedoeld in de artikelen 47, 51, 52 en 52i
van de WW’ vervangen door: de uitke-
ringspercentages, bedoeld in het eerste
lid van de artikelen 47, 51, 52 en 52i
van de WW.

D
In de bijlage onder C. Werkloosheids-
wet, Vijfde categorie, worden de vol-
gende wijzigingen aangebracht:

In de onderdelen 1° tot en met 5°
wordt ‘wachtgeldfonds’ telkens vervan-
gen door: sectorfonds.

In de onderdelen 1° tot en met 5°
wordt ‘artikel 24, zesde lid, van de
WW’ telkens vervangen door: artikel
24, vijfde lid, van de WW.

Artikel II
Artikel I treedt in werking met ingang
van 1 oktober 2006.

Dit besluit zal met de toelichting in de
Staatscourant worden geplaatst.

Amsterdam, 26 september 2006.
De voorzitter Raad van bestuur UWV,
J.M. Linthorst.

Toelichting

Algemeen
Met de Wet wijziging WW-stelsel (Stb.
2006, 303) wordt een aantal wijzigingen
aangebracht in de WW. Met het onder-
havige besluit worden deze wijzigingen
verwerkt in het Maatregelenbesluit
UWV1 voor zover deze wijzigingen in
werking treden met ingang van 1 okto-
ber 2006. In een volgend wijzigingsbe-
sluit worden onderdelen van de wet
Wijziging WW-stelsel verwerkt die later
in werking treden.

Artikelsgewijs

Artikel I, onderdeel A
Deze wijziging hangt samen met een
vernummering van het voormalige arti-
kel 24, achtste lid, WW.

1. 

2. 

Artikel I, onderdeel B
Deze wijziging houdt ten eerste verband
met de omstandigheid dat de in artikel
10, tweede lid, Maatregelenbesluit
UWV bedoelde maatregel na de
genoemde wetswijziging korter dan 26
weken duurt als het recht op WW-
uitkering korter duurt. Ten tweede is de
tekst aangepast aan de wijziging van het
WW-uitkeringspercentage.

Artikel I, onderdeel C
De maatregel wordt berekend vanaf het
maximale uitkeringspercentage van de
WW-uitkering. Dit was in het verleden
steeds 70. Met de wijziging van het
WW-stelsel is er ook een maximum uit-
keringspercentage van 75 in het leven
geroepen. Met deze wijziging wordt dit
gegeven in het Maatregelenbesluit
UWV verwerkt.

Artikel I, onderdeel D, onder 1
Deze wijziging hangt samen met een
gewijzigde naam voor de voormalige
wachtgeldfondsen.

Artikel I, onderdeel D, onder 2
Deze wijziging hangt samen met een
vernummering van het voormalige arti-
kel 24, zesde lid, WW.

De voorzitter Raad van bestuur UWV,
J.M. Linthorst.

1 Besluit van 9 augustus 2004, Stcrt. 2004, 163; laatstelijk

gewijzigd bij Besluit van 20 december 2005, Stcrt. 2005,

253.
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