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19961 Voorstel van wet van de leden Wolters, 
G. Terpstra en Gerritse tot wijziging van de Wet 
minimumloon en minimumvakantiebijslag en 
enige sociale verzekeringswetten (verhoging 
percentage vakantiebijslag) 

GEWIJZIGD VOORSTEL VAN WET 
4 december 1987 

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van 
Oranje-Nassau, enz. enz. enz. 

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten: 
Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is om het 

percentage van de vakantiebijslag in de Wet minimumloon en minimum-
vakantiebijslag en in een aantal sociale verzekeringswetten te verhogen; 

Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg 
der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij 
goedvinden en verstaan bij deze: 

Artikel I 

In de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag (Stb. 1968, 657) 
worden de volgende wijzigingen aangebracht: 

A. In artikel 15, eerste lid, wordt «7,5%» vervangen door: 8%. 

B. In artikel 16, tweede en derde lid, wordt «107,5%» telkens vervangen 
door: 108%. 

Artikel II 

Het in artikel 9, eerste lid, van de Coördinatiewet Sociale Verzekering 
(Stb. 1966, 64) genoemde bedrag wordt verhoogd tot f 263,50. 

Artikel I I I 

Artikel 53, vierde en vijfde lid, van de Algemene Arbeidsongeschiktheids-
wet (Stb. 1 987, 90) wordt vervangen door: 

4. Indien het percentage van de vakantiebijslag, bedoeld in artikel 15, 
eerste lid, van de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag, wordt 
gewijzigd, treedt dit gewijzigde percentage in de plaats van het in het 
eerste lid genoemde percentage. Het gewijzigde percentage wordt in 
aanmerking genomen over de uitkering waarop recht bestaat over de 
periode aanvangende met de dag waarop de wijziging ingaat. 

Eerste Kamer, vergaderjaar 1987-1988, 19 961, nr. 82 



Artikel IV 

Artikel 59b, vierde en vijfde lid, van de Wet op de arbeidsongeschikt-
heidsverzekering (Stb. 1987, 89) wordt vervangen door: 

4. Indien het percentage van de vakantiebijslag, bedoeld in artikel 15, 
eerste lid, van de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag, wordt 
gewijzigd, wordt het percentage van de in het eerste lid bedoelde 
vakantie-uitkering, alsmede de noemer van de in de artikelen 2 1 , eerste 
lid, 22, 45, eerste lid, en 53, zesde lid, bedoelde breuk dienovereenkomstig 
aangepast. Het gewijzigde percentage wordt in aanmerking genomen over 
de uitkering waarop recht bestaat over de periode aanvangende met de 
dag waarop de wijziging ingaat. Het aldus gewijzigde percentage en de 
aldus gewijzigde noemer treden in de plaats van het in het eerste lid 
genoemde percentage onderscheidenlijk de in de artikelen 2 1 , eerste lid, 
22, 45, eerste lid, en 53, zesde lid, genoemde noemer. 

Artikel V 

In de Invoeringswet stelselherziening sociale zekerheid (Stb. 1987, 94) 
worden de volgende wijzigingen aangebracht: 

A. In artikel 45 wordt «100/107,5» telkens vervangen door: 100/108. 

B. In artikel 48, eerste lid, wordt «107,5/100» vervangen door: 
108/100. 

Artikel VI 

1. De daglonen, die ten grondslag liggen aan uitkeringen op grond van 
de Werkloosheidswet (Stb. 1967, 421) en de Wet Werkloosheidsvoorzie-
ning (Stb. 1964, 485) dan wel aan uitkeringen op grond van de verplichte 
verzekering ingevolge de Ziektewet (Stb. 1987, 88), de Werkloosheidswet 
(Stb. 1987, 93) en de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering, 
welke uitkeringen zijn toegekend met ingang van een dag gelegen voor 
de eerste dag van de maand volgend op de datum van plaatsing van deze 
wet in het Staatsblad, worden, indien in die daglonen vakantietoeslag is 
begrepen, verhoogd met de factor 108/107,5. 

2. De in het eerste lid bedoelde verhoging is eveneens van toepassing 
op de daglonen, die ten grondslag liggen aan uitkeringen op grond van de 
vrijwillige verzekering ingevolge de Werkloosheidswet (Stb. 1987, 93) en 
de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering, die zijn toegekend met 
ingang van een dag gelegen voor de eerste dag van de maand volgend op 
de datum van plaatsing van deze wet in het Staatsblad. 

Artikel VI I 

Waar in een van de in artikel VI genoemde wetten of de op die wetten 
berustende bepalingen wordt gesproken van dagloon, wordt als dagloon 
aangemerkt het overeenkomstig artikel VI herziene dagloon. 

Artikel VI I I 

Voor de toepassing van 
a. de artikelen 9 en 12 van de Algemene Ouderdomswet (Stb. 1985, 

181) 
b. de artikelen 12b van de Werkloosheidswet (Stb. 1967, 421), 11 en 

11 a van de Algemene Arbeidsongeschiktheidswet, V van de wet van 29 
december 1982, Stb. 737, en 16 van de Ziektewet, zoals deze artikelen 
op 31 deember 1986 luidden en voorzover zij op grond van de lnvoe-
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ringswet stelselherziening sociale zekerheid na laatstgenoemde datum 
van toepassing zijn gebleven, blijft de wijziging van de Wet minimumloon 
en minimumvakantiebijslag, neergelegd in artikel I, onderdeel A, van deze 
wet over de periode van 1 mei 1987 tot de eerste dag van de maand 
volgend op de datum van plaatsing van deze wet in het Staatsblad buiten 
werking. 

Artikel IX 

De vakantie-uitkering, genoemd in artikel 9, tweede lid, van de Wet 
inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze 
werknemers (Stb. 1987, 92) en in artikel 9, tweede lid, van de Wet 
inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen 
zelfstandigen (Stb. 1987, 281) is over de periode van 1 mei 1987 tot de 
eerste dag van de maand volgend op de datum van plaatsing van deze 
wet in het Staatsblad gelijk aan de vakantie-uitkering zoals bepaald voor 
de inwerkingtreding van deze wet, verhoogd met het verschil tussen de 
uitkering, bedoeld in artikel 9, eerste lid, van de genoemde wetten en de 
overeenkomstige uitkering zoals vastgesteld vóór inwerkingtreding van 
deze wet. 

Artikel X 

1. Het bepaalde in deze wet blijft buiten werking ten aanzien van 
degene, van wie het recht op uitkering ingevolge de Algemene Ouder-
domswet, de Algemene Weduwen- en Wezenwet (Stb. 1965, 429), de 
Algemene Arbeidsongeschiktheidswet, de Ziektewet, de Wet op de 
arbeidsongeschiktheidsverzekering, de Werkloosheidswet (Stb. 1967, 
421), de Werkloosheidswet (Stb. 1987, 93) de Toeslagenwet (Stb. 
1987,91), de Wet Werkloosheidsvoorziening, de Wet inkomensvoorziening 
oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers, de Wet 
inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen 
zelfstandigen of de Algemene Bijstandswet (Stb. 1973, 395) tussen 30 
april 1987 en de eerste dag van de maand volgend op de maand waarin 
deze wet in het Staatsblad is geplaatst, is beëindigd. 

2. De wijziging van de in artikel 16a van de Wet Werkloosheidsvoorzie-
ning genoemde bedragen, die voortvloeit uit artikel I, onderdeel A, van 
deze wet, blijft buiten beschouwing ten aanzien van degene, van wie het 
recht op uitkering ingevolge de Wet Werkloosheidsvoorziening tussen 30 
april 1987 en de eerste dag van de maand volgend op de maand waarin 
deze wet in het Staatsblad is geplaatst, is beëindigd. 

3. Het eerste en het tweede lid zijn niet van toepassing op degene voor 
wie na de beëindiging van zijn uitkering of uitkeringen aansluitend recht 
op uitkering ingevolge een andere in het eerste lid genoemde wet is 
ontstaan dat op de eerste dag van de maand volgend op de datum van 
plaatsing van deze wet in het Staatsblad nog bestaat. De in de vorige 
volzin bedoelde persoon wordt de verhoogde vakantiebijslag over de 
beëindigde uitkering of uitkeringen op verzoek uitbetaald door het orgaan 
dat de desbetreffende beëindigde uitkering heeft verstrekt. 

Artikel X I 

De artikelen 79 en 80 van de Algemene Arbeidsongeschiktheidswet, 87 
en 88 van de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering, 73 en 73a 
van de Ziektewet, 128 en 129 van de Werkloosheidswet (Stb. 1987, 93), 
43 en 43a van de Werkloosheidswet (Stb. 1967, 421) en 24 en 31 tot en 
met 34 van de Wet Werkloosheidsvoorziening zijn ten aanzien van 
beslissingen op grond van deze wet van overeenkomstige toepassing, 
met dien verstande dat in alle gevallen een schriftelijke kennisgeving van 
een beslissing op grond van deze artikelen slechts behoeft plaats te 
vinden, indien de belanghebbende zulks verzoekt. 
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Artikel XII 

1. Deze wet, behoudens artikel I, onderdeel B, treedt in werking met 
ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin zij 
wordt geplaatst. De artikelen I, onderdeel A, II, V, VI, VII, VIM en XI 
werken terug tot en met 1 mei 1987 en de artikelen III en IV tot en met 
30 april 1987. 

2. Artikel I, onderdeel B, van deze wet treedt in werking met ingang 
van 1 juni 1988. 

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en 
dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren wie zulks 
aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden. 

Gegeven 

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, 
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