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In het voorstel van wet worden de volgende wijzigingen aangebracht: 

I 
Artikel 2, onderdeel a, 3°, wordt vervangen door: 
3° nadien de volledige uitkeringsduur bedoeld in de artikelen 42, eerste 

en tweede lid, of 43, tweede lid, en 51 van de Werkloosheidswet een 
loondervingsuitkering en een vervolguitkering op grond van die wet heeft 
ontvangen. 

II 
Artikel 5, eerste lid, onderdeel c, wordt vervangen door: 
c. die rechtens zijn vrijheid is ontnomen. 

In artikel 10, derde lid, wordt «uitkeringen» vervangen door: 
uitkering 

IV 
Artikel 18 wordt vervangen door: 

Artikel 18 

Indien de werkloze werknemer of de echtgenoot de verplichting, 
bedoeld in artikel 17, niet is nagekomen en burgemeester en wethouders 
vermoeden, dat deze verplichting eerder niet is nagekomen, kunnen 
burgemeester en wethouders de feiten en omstandigheden die bij het 
niet nakomen van de verplichting in het geding zijn, aanwezig achten 
vanaf het eerste moment waarop deze zich naar hun vermoeden voordeden, 
tenzij de betrokkene aannemelijk maakt, dat die feiten en omstandigheden 
zich vanaf een later moment voordeden dan het moment vanaf welk 
burgemeester en wethouders deze aanwezig achten. 

V 
Artikel 23 wordt gewijzigd als volgt: 
Voor de tekst van het artikel wordt het cijfer 1 geplaatst, waarna een 

tweede lid wordt toegevoegd, luidende: 
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2. Indien de gemeente gebruik maakt van haar bevoegdheid, bedoeld 
in het eerste lid, stelt zij de betrokkene daarvan onverwijld schriftelijk in 
kennis. 

VI 
In artikel 27, vierde lid, vervalt de tweede volzin. 

VII 
Aan artikel 39, derde lid, wordt toegevoegd: 
De beslissing wordt met redenen omkleed. Indien meer dan een jaar is 

verstreken nadat de definitieve kostenopgaven met betrekking tot de in 
het desbetreffende dienstjaar verleende uitkeringen van de gemeente zijn 
ingekomen, wordt een zodanige beslissing niet meer genomen. 

VIII 
Artikel 41 wordt vervangen door: 

Artikel 41 

Binnen twee maanden na de datum van verzending van de beslissing 
inzake het niet vergoeden van uitkeringen als bedoeld in de artikelen 39 
en 40 kunnen burgemeester en wethouders schriftelijk bij Ons in beroep 
komen. Alvorens op het beroep te beslissen worden gedeputeerde staten 
terzake gehoord. 

Toelichting 

I 
De voorgestelde wijziging is aangebracht in verband met de herziene 

formulering van artikel 42 van het wetsvoorstel Werkloosheidswet (nr. 
19 261), zoals opgenomen in de tweede nota van wijziging bij dat 
wetsvoorstel. 

II, IV, Ven VI 
Met deze wijzigingen wordt een afstemming bereikt met de overeen-

komstige bepalingen, zoals die zijn herzien met de tweede nota van 
wijziging, in het wetsvoorstel Werkloosheidswet. Dit betreft respectievelijk 
artikel 19, eerste lid, met name het onderdeel g, artikel 25, tweede lid, 
artikel 37, vierde lid, en artikel 24, derde lid. De overwegingen die aan die 
wijzigingen ten grondslag liggen, zijn in die nota toegelicht. 

III 
Dit betreft een redactionele verbetering. 

VII en VIII 
Met deze wijzigingen wordt beoogd meer duidelijkheid en rechtszeker-

heid te bieden met betrekking tot de vergoeding van de uitkeringen door 
het Rijk aan de gemeenten. 

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

Tweede Kamer, vergaderjaar 1985-1986, 19 260, nr. 16 2 


