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19606 Wijziging van een aantal voorstellen van wet in 
het kader van de herziening van het stelsel van 
sociale zekerheid 

A D V I E S R A A D V A N STATE N A D E R R A P P O R T 

Aan de Koningin 

's-Gravenhage, 23 jul i 1986 

Bij Kabinetsmissive van 1 juli 
1986, no. 7 1 , heeft Uwe Majesteit, 
op voordracht van de Staatssecretaris 
van Sociale Zaken en Werkgelegen^ 
heid, L. de Graaf mede namens de 
Staatssecretaris van Sociale Zaken 
en Werkgelegenheid, A. Kappeyne 
van de Coppello, bij de Raad van 
State ter overweging aanhangig 
gemaakt een voorstel van wet met 
memorie van toelichting tot wijziging 
van een aantal voorstellen van wet in 
het kader van de herziening van het 
stelsel van sociale zekerheid. 

De Raad van State kan zich met 
het voorstel van wet verenigen. 

Voor enkele redactionele kantteke-
ningen moge het college verwijzen 
naar de bij het advies behorende 
bijlage. 

Aan de Koningin 

's-Gravenhage, 15 augustus 1986 

Blijkens de mededeling van de 
Directeur van Uw kabinet van 1 juli 
1986, nr. 7 1 , machtigde Uwe 
Majesteit de Raad van State zijn 
advies rechtstreeks aan mij te doen 
toekomen. Dit advies, gedateerd 23 
juli 1986, nr. W12.86.0330, moge ik 
U hierbij aanbieden. 

De Raad van State kan zich met 
het voorstel van wet verenigen. 

De redactionele kanttekeningen 
van de Raad van State zijn in de 
wettekst en de memorie van toelich-
ting verwerkt. 

Overigens is inmiddels gebleken 
dat op een aantal punten technische 
aanpassing van wettekst en toelich-
ting noodzakelijk is. Voor een deel 
betreft het wijzigingen van strikt 
redactionele aard, voor een ander 
deel betreft het meer inhoudelijke 
wijzigingen. Laatstbedoelde wijzigin-
gen zijn: 

- In het wetsvoorstel is een 
wijziging van artikel 46 van het 
wetsvoorstel nieuwe Werkloosheids-
wet opgenomen. 

Met de voorgestelde toevoeging in 
artikel 46 nieuwe Werkloosheidswet 
van «en krachtens» (die maatregel) is 
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