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Nr. 21 VIERDE NOTA VAN WIJZIGING 
Ontvangen 20 januari 1989 

In het nader gewijzigde voorstel worden de volgende wijzigingen 
aangebracht: 

I 

In artikel 4, onderdeel D, wordt «Artikel 4 wordt vervangen door:» 
vervangen door: 

In artikel 4 worden het eerste en tweede lid vervangen door: 

II 

In artikel 4 vervallen de onderdelen Y en Z. 

In artikel 8, onderdeel E, wordt «Artikel 5 wordt vervangen door:» 
vervangen door: 

In artikel 5 worden het eerste en tweede lid vervangen door: 

IV 

In artikel 8 vervallen de onderdelen Y en Z. 

V 

In artikel 14 vervalt onderdeel N. 

VI 

Voor de tekst van artikel 48 wordt het cijfer 1 geplaatst en wordt een 
nieuw tweede lid toegevoegd, luidende: 

2. Voor de toepassing van artikel 35 van de WW, wordt ingeval 
degene die recht heeft op een uitkering, werkzaamheden als bedoeld in 
artikel 16, tweede lid, tweede volzin, van de WW, gaat verrichten, onder 
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uitkering mede verstaan de overhevelingstoeslag die op grond van artikel 
1 van de Wet overhevelingstoeslag opslagpremies op die uitkering zou 
zijn toegekend indien de uitkering volledig aan de verzekerde zou zijn 
betaald. 

Toelichting 

Deze nota van wijziging strekt ertoe enkele bepalingen met betrekking 
tot de Algemene Ouderdomswet, de Algemene Weduwen- en Wezenwet 
en de Algemene Kinderbijslagwet aan te passen aan de inwerkingtreding 
van de Wet invoering sociaal-fiscaal nummer (Stb. 1988, 655). 

De wijzigingen in I en III strekken er toe te voorkomen dat de door de 
invoering van Sofi toegevoegde derde en vierde leden bij deze artikelen 
weer komen te vervallen. 

De wijzigingen in II, IV en V bevatten het vervallen van bepalingen die 
als gevolg van de invoering van Sofi reeds vervallen zijn. 

De wijzigingen in VI betreft de toepassing van artikel 35 van de WW, 
indien het gaat om aftrek van inkomsten niet uit dienstbetrekking. Over 
die inkomsten worden wel premies volksverzekeringen afgedragen, 
terwijl er uiteraard geen compensatie in de vorm van een overhevelings-
toeslag wordt ontvangen. Daarom zullen in dat geval, ter vergelijking 
van gelijke grootheden, de inkomsten van de uitkering inclusief de 
overhevelingstoeslag moeten worden getrokken. Dit is overeenkomstig 
hetgeen in de artikelen 18, 31a en 39 van het onderhavige wetsvoorstel 
is geregeld met betrekking tot de toepassing van respectievelijk de 
artikelen 31 ZW, 33, 33a en 34 AAW en artikel 18, 31 a en 39 WAO. 

De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, 
L. de Graaf 
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