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

Nr. 45 WIJZIGINGEN VOORGESTELD DOOR DE REGERING 
Ontvangen 13 mei 1986 

In het voorstel van wet (stuk nr. 44) moeten de volgende wijzigingen 
worden aangebracht: 

I. In artikel 1, onderdeel 3, moet «32 en 33» worden vervangen door: 
33 en 34. 

II. In artikel 2, eerste lid, onderdeel a, 3°, moet «73» worden vervangen 
door: 76. 

III. In artikel 2, eerste lid, onderdeel b, 3°, moet «73» worden vervangen 
door: 76. 

IV. In artikel 2, eerste lid, onderdeel c, 2 , moet na «leeftijd» worden 
ingevoegd:van. 

V. In artikel 2, eerste lid, onderdeel c, 3", moet «73» worden vervangen 
door: 76. 

VI. In artikel 2, eerste lid, onderdeel c, 4 , moeten de volgende 
wijzigingen worden aangebracht: 

1°. Tussen «recht heeft op uitkering» en «van de Algemene Arbeidson-
geschiktheidswet» moet worden tussengevoegd: op grond. 

2°. «Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzxekering» moet luiden: Wet 
op de arbeidsongeschiktheidsverzekering. 

3°. «Liquidatiewet ongevallenwet» moet luiden: Liquidatiewet 
ongevallenwetten. 

4°. «Wet arbeidsongeschikheidsvoorziening militairen» moet luiden: 
Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening militairen. 

VII. In artikel 2 moet het vijfde lid vervallen, waarna het zesde lid moet 
worden vernummerd tot vijfde lid. 

VIM. In artikel 3, tweede lid, moet «werknemet» luiden: werknemer. 
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IX. Artikel 3, vijfde lid, moet luiden: Onze Minister kan nadere regels 
stellen voor de toepassing van het derde lid. 

X. Aan artikel 3 moet na het vijfde lid een zesde lid worden toegevoegd, 
luidende: 

6. In deze wet en de daarop berustende bepalingen wordt als kind 
aangemerkt, het kind jonger dan 18 jaar, dat niet als eigen kind, aangehuwd 
kind of pleegkind tot het huishouden van een ander dan de werkloze 
werknemer behoort en voor wie de werkloze werknemer op grond van de 
Algemene Kinderbijslagwet (Stb. 1980, 1) kinderbijslag ontvangt, dan wel 
zal ontvangen. 

XI. In artikel 9, vierde en vijfde lid, moet «derde lid» worden vervangen 
door: vierde lid. 

XII. In artikel 11, eerste lid, moet «aanvrage» worden vervangen door: 
aanvraag. Na «ingediend» moet een komma worden geplaatst. 

XIII. In artikel 26, tweede lid, moet «opgelegd» worden vervangen 
door: gesteld. 

XIV. De artikelen 29 t/m 53 moeten worden vernummerd tot 30 t/m 
54, waarna een nieuw artikel 29 moet worden ingevoegd, luidende: 
Artikel 29 Gereserveerd. 

XV. In artikel 34 (oud 33) moeten de verwijzingen naar artikel 32 
worden vervangen door: artikel 33. 

XVI. In artikel 39 (oud 38) moet «37» worden vervangen door: 38. 

XVII. In artikel 40 (oud 39) moet «in artikel 37 en 38» worden vervangen 
door: in de artikelen 38 en 39. 

XVIII. In artikel 44 (oud 43) moet «41» worden vervangen door: 42. 

XIX. In artikel 45 (oud 44) moet «43» worden vervangen door: 44. 
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