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19383 Intrekking van de Werkloosheidswet, invoering 
van een nieuwe Werkloosheidswet en een aantal 
andere wetten, alsmede in het kader van die 
intrekking en invoering te treffen 
overgangsregelingen en de daarmee verband 
houdende wijzigingen van een aantal wetten en 
regeling (Invoeringswet stelselherziening 
sociale zekerheid) 

Nr. 13 AMENDEMENT VAN DE LEDEN LINSCHOTEN EN KRAAIJEVELD 
WOUTERS 

Ontvangen 9 april 1986 

De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor: 

Artikel 62, onderdeel 1 ', wordt vervangen door: 
1.° De onderdelen c, d en e worden vervangen door: 
c. echtpaar: de in gezinsverband levende gehuwden alsmede de niet 

met elkaar gehuwde personen van verschillend of gelijk geslacht die 
duurzaam een gezamenlijke huishouding voeren tenzij het betreft personen 
tussen wie een bloedverwantschap in de eerste of tweede graad bestaat; 

d. één-oudergezin: de man of vrouw met een of meer kinderen die niet 
duurzaam een gezamenlijke huishouding voeren met een of meer andere 
personen dan wel een gezamenlijke huishouding voeren met uitsluitend 
een of meer bloedverwanten in de eerste of tweede graad; 

e. alleenstaande: 
1." de persoon van 21 jaar of ouder zonder kinderen die niet duurzaam 

een gezamenlijke huishouding voert met een of meer andere personen dan 
wel een gezamenlijke huishouding voert met uitsluitend een of meer 
bloedverwanten in de eerste of tweede graad; 

2.° de persoon van 1 8 en 21 jaar zonder kinderen die niet in het 
gezinsverband van zijn ouder(s) leeft en die niet duurzaam een gezamenlijke 
huishouding voert met een of meer andere personen dan wel een 
gezamenlijke huishouding voert met uitsluitend een of meer bloedverwanten 
in de tweede graad, werknemer is in de zin van de Rijksgroepsregeling 
werkloze werknemers of zelfstandige in de zin van de Rijksgroepsregeling 
zelfstandigen, of arbeidsongeschikte in de zin van de Algemene Arbeids-
ongeschiktheidswet; 

Linschoten 
Kraaijeveld- Wouters 
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