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19260 Het treffen van een inkomensvoorziening voor 
oudere werknemers van wie het recht op een 
uitkering op grond van de Werkloosheidswet is 
geëindigd (Wet inkomensvoorziening oudere 
werknemers) 

Nr. 22 HERDRUK AMENDEMENTEN VAN HET LID DALES C S . 
Ontvangen 8 april 1986 

De ondergetekenden stellen de volgende amendementen voor: 

I 

Artikel 4 wordt vervangen door: 

Artikel 4 

1. Recht op uitkering hebben: 
a. de gehuwde, niet duurzaam gescheiden levende, werkloze werkne-

mer; 
b. de alleenstaande werkloze werknemer met een of meer kinderen; 
c. de alleenstaande werkloze werknemer zonder kinderen; indien het 

inkomen per maand minder bedraagt dan de overeenkomstig het tweede 
lid vastgestelde grondslag. 

2. De grondslag bedoeld in het eerste lid wordt door Onze Minister 
zodanig vastgesteld dat: 

a. voor de gehuwde, niet duurzaam gescheiden levende, werkloze 
werknemer de grondslag netto gelijk is aan 50% van het netto-minimum-
loon; 

b. voor de alleenstaande werkloze werknemer met een of meer 
kinderen de grondslag netto gelijk is aan het netto-minimumloon; 

c. voor de alleenstaande werkloze werknemer de grondslag netto gelijk 
is aan 70% van het netto-minimumloon. 

Artikel 7 wordt vervangen door: 

Artikel 7 

Bij algemene maatregel van bestuur kunnen nadere regels worden 
gesteld met betrekking tot hetgeen in artikel 4, eerste lid, als inkomen 
wordt aangemerkt. Daarbij kunnen tevens nadere regels worden gesteld 
met betrekking tot de vaststelling van dat inkomen, alsmede de periode 
waarop die vaststelling betrekking heeft. 

Tweede Kamer, vergaderjaar 1985-1986, 19 260, nr. 22 1 



Artikel 8 wordt vervangen door: 

Artikel 8 

1. Voor de berekening van de uitkering, bedoeld in artikel 9, eerste tot 
en met derde lid, wordt van het inkomen uit arbeid buiten aanmerking 
gelaten: 

a. een bedrag gelijk aan 10% van het minimumloon; 
b. voor zover het inkomen uit arbeid meer bedraagt dan het onder a 

bedoelde bedrag, 30% van het meerdere tot een bedrag van ten hoogste 
15% van het netto-minimumloon. 

2. Bij algemene maatregel van bestuur worden nadere regels gesteld 
met betrekking tot het buiten aanmerking te laten inkomen, bedoeld in 
het eerste lid. 

IV 

Artikel 9 wordt vervangen door: 

Artikel 9 

1. De uitkering bedraagt het verschil tussen de van toepassing zijnde 
grondslag en het inkomen. 

2. Indien de gehuwde niet duurzaam gescheiden levende, werkloze 
werknemer recht op een uitkering heeft, wordt de grondslag verhoogd 
met een bedrag dat netto gelijk is aan 50% van het netto-minimumloon 
en wordt de uitkering verhoogd met het verschil tussen dat bedrag en het 
inkomen van de echtgenoot. 

3. Indien de gehuwde, niet duurzaam gescheiden levende, werkloze 
werknemer op grond van het bepaalde in artikel 4, eerste lid, geen recht 
op een uitkering heeft, wordt de grondslag verhoogd met een bedrag dat 
netto gelijk is aan 50% van het netto-minimumloon en bestaat, in afwijking 
van dat artikellid, recht op een uitkering ter hoogte van het verschil 
tussen: 

a. de aldus verhoogde grondslag, en 
b. de som van het overeenkomstig artikel 4, eerste lid, vastgestelde 

inkomen van de werkloze werknemer en het inkomen van de echtgenoot. 
4. In de uitkering, vastgesteld overeenkomstig het in de vorige leden 

bepaalde, is begrepen een vakantie-uitkering ter hoogte van 7,5/107,5 
van die uitkering. 

5. Indien het percentage van de vakantiebijslag, bedoeld in artikel 15, 
eerste lid, van de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag wordt 
gewijzigd, wordt de in het vierde lid genoemde verhouding dienovereen-
komstig aangepast. 

6. Indien de som van de uitkering krachtens artikel 54 van de Werk-
loosheidswet en de toeslag krachtens artikel 7, derde lid, van de 
Toeslagenwet minder bedroeg dan de uitkering, vastgesteld overeenkom-
stig het bepaalde in het eerste tot en met derde lid, wordt de uitkering 
vastgesteld op dat lagere bedrag. 

V 

Aan artikel 21 wordt een vierde lid toegevoegd, luidende: 

4. Op verzoek van de gehuwde, niet duurzaam gescheiden levende, 
werkloze werknemer en de echtgenoot tesamen of een van hen, wordt de 
uitkering aan ieder voor de helft uitbetaald. 

Dales 
Buurmeijer 
Van Nieuwenhoven 
Ter Veld 
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