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19383 Intrekking van de Werkloosheidswet, invoering 
van een nieuwe Werkloosheidswet en een aantal 
andere wetten, alsmede de in het kader van die 
intrekking en invoering te treffen 
overgangsregelingen en de daarmee verband 
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Nr. 51 WIJZIGINGEN VOORGESTELD DOOR DE REGERING 
Ontvangen 13 mei 1986 

In het voorstel van wet (stuk nr. 50) moeten de volgende wijzigingen 
worden aangebracht: 

I 

In de considerans moet «Arbeid» worden vervangen door: arbeid. 

II 

Artikel 1, onderdeel f, moet worden vervangen door: 
f. Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte 

werkloze werknemers: het bij koninklijke boodschap van 17 oktober 1985 
(kamerstukken 11,1985-1986, 19 260) ingediende voorstel van wet tot 
het treffen van een inkomensvoorziening voor oudere werkloze werknemers 
van wie het recht op een uitkering op grond van de Werkloosheidswet is 
geëindigd, zoals dat tot wet wordt verheven;. 

III 

In artikel 4, tweede lid, onderdeel b, moet de puntkomma na «doorbe-
taalde» worden vervangen door een komma. 

IV 

In artikel 5 moeten de volgende wijzigingen worden aangebracht: 

A. In het tweede lid, onderdeel b, wordt de puntkomma na «doorbetaalde» 
vervangen door een komma. 

B. In het derde lid wordt na «toepassing» en na «bestaat» een komma 
ingevoegd. 

C. In het vierde lid wordt na «d bis» een komma ingevoegd. 
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V 

In artikel 7 moeten de volgende wijzigingen worden aangebracht: 

A. In het eerste lid wordt «artikel 16 of de Wet Werkloosheidsvoorziening» 
vervangen door: artikel 17 of bedoeld in de Wet Werkloosheidsvoorziening. 

B. In het tweede lid word t «Werkloosheidvoorziening» vervangen 
door: Werkloosheidsvoorziening. 

VI 

In artikel 14, tweede l id, moet na «plaatsgehad» een komma worden 
ingevoegd. 

VII 

In artikel 17 moeten de volgende wijzigingen worden aangebracht: 
A. In het derde l id, onderdeel c, vervalt tussen «Wet» en «arbeidsonge-

schiktheidsvoorziening» het woord «op» en vervalt de komma na «militai-
ren». 

B. In het derde lid moet de zinsnede na onderdeel e aan het begin van 
de regel beginnen en moet in die zinsnede na «eerste lid» een komma 
worden ingevoegd. 

C. In het zesde lid wordt «73» vervangen door: 76 . 

VIM 

In artikel 18 moet «16» worden vervangen door: 17. 

IX 

In artikel 20 , tweede volzin, moet «16» worden vervangen door: 17. 

X 

In artikel 22 , tweede l id, moet tussen «minimumdagloon» en «werd 
genomen» worden ingevoegd: in aanmerking. 

XI 

In artikel 31 moet «97» worden vervangen door: 102, en moet «98» 
worden vervangen door: 103. 

XII 

In artikel 33 , onderdeel F, moet in het voorgestelde artikel 19, vierde 
l id, de komma na «huishouding» vervallen. 

XIII 

De aanduiding van artikel 34 moet vet worden gedrukt. 

XIV 

In artikel 35 moet «123» worden vervangen door: 128. 

XV 

In artikel 38 moet «Werkloosheidsvoorzieningen» worden vervangen 
door: Werkloosheidsvoorziening. 
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XVI 

In de aanhef van Hoofdstuk III moet «Hoofstuk» worden vervangen 
door: Hoofdstuk. 

XVII 

In artikel 39 moeten de volgende wijzigingen worden aangebracht: 

A. In onderdeel H, 2° wordt voor «Voor» de aanduiding 2. geplaatst. 
B. In onderdeel I, 3°, vervalt «3. Bij algemene maatregel van bestuur 

kunnen nadere regels worden gesteld voor de toepassing van het tweede 
lid.». 

C. In onderdeel I, 4°, 5° en 6°, wordt «vierde lid» vervangen door: 
vijfde lid. 

D. In onderdeel 0, 2°, wordt «zesde lid» vervangen door: zevende lid. 
E. In onderdeel P, 1°, wordt «zesde lid» vervangen door: zevende lid. 

XVIII 

In artikel 40 moeten de volgende wijzigingen worden aangebracht: 
A. In onderdeel F, 3°, wordt «artikel 96» vervangen door: artikel 101. 
B. In onderdeel N, 1 °, vervalt het derde lid onder vernummering van 

het vierde en vijfde lid tot derde en vierde lid. 
C. In onderdeel N, 2°, 3° en 4° wordt «vierde lid» vervangen door: 

vijfde lid. 
D. In onderdeel Q wordt «vijfde lid» vervangen door: zesde lid. 
E. In onderdeel X wordt «zesde lid» vervangen door: zevende lid. 
F. In onderdeel Y wordt «zesde lid» vervangen door: zevende lid. 

XIX 

In artikel 43, eerste lid, moet «artikel 39, onderdeel D tot en met F en 
a» worden vervangen door: artikel 39, onderdeel D tot en met F en Q. 

XX 

In artikel 54 moet het tweede lid worden vervangen door: 
2. Het bedrag van de aanvullende vervolguitkering wordt berekend met 

overeenkomstige toepassing van de artikelen 51 en 52 van de nieuwe 
Werkloosheidswet. 

XXI 

In artikel 55 moeten de volgende wijzigingen worden aangebracht: 

A. In het eerste lid wordt «73, 123 en 124» vervangen door: 76, 128 
en 129. 

B. Het tweede lid wordt vervangen door: 
2. De persoon, die in verband met werkloosheid recht heeft op 

aanvullende uitkering of aanvullende vervolguitkering heeft ter zake van 
dezelfde werkloosheid geen recht op uitkering op grond van de nieuwe 
Werkloosheidswet. 

XXII 

In artikel 57, tweede lid, moet de zin na de puntkomma aan het slot van 
onderdeel d aanvangen op een nieuwe regel. 
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XXIII 

In artikel 60 moeten de volgende wi jzigingen worden aangebracht: 
A. In onderdeel F, 3 ° , wordt «artikel 96» vervangen door: artikel 1 0 1 . 
B. In onderdeel P, 1 °, vervalt het derde lid onder vernummering van 

het vierde en vi j fde lid to t derde en vierde l id. 
C. In onderdeel P, 2° en 3° word t «vierde lid» vervangen door: vi j fde 

lid. 
D. In onderdeel P, 4 ° , wordt «het vierde en het zesde lid» vervangen 

door: het vi j fde en het zevende lid. 
E. In onderdeel X, 2 ° , wordt «zesde lid» vervangen door: zevende l id. 
F. In onderdeel Y wordt «zesde lid» vervangen door: zevende l id. 

XXIV 

In artikel 70 , onderdeel A, 3 ° , moet de komma na «twee ongehuwde 
personen» vervallen. 

XXV 

In artikel 7 1 , 2 ° , moet in het daar voorgestelde onderdeel e, 2 ° , na 
«werknemer is in de zin van de» worden ingevoegd: Rijksgroepsregeling 
werkloze werknemers of zelfstandige in de zin van de. 

XXVI 

In artikel 72 moeten de volgende wi jzigingen worden aangebracht. 
A. In de aanhef word t «Krediethypotheek» vervangen door: krediethy-

potheek. 
B. In onderdeel A wordt «Huursubsidie» vervangen door: huursubsidie. 
C. In onderdeel B wordt «het vierde lid» vervangen door: vierde l id, en 

wordt «minister» vervangen door: Minister. 

XXVII 

In artikel 78 , tweede lid, moet «de W e t inkomensvoorziening oudere 
werkloze werknemers» worden vervangen door: de Wet inkomensvoorzie-
ning oudere en gedeelteli jk arbeidsongeschikte werkloze werknemers. 
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