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21 063 Invoering van de Arbeidsvoorzieningswet 
(Invoering Arbeidsvoorzieningswet) 

A D V I E S R A A D V A N S T A T E 

Aan de Koningin 

's-Gravenhage, 30 december 1988 

Bij Kabinetsmissive van 29 
september 1988, no. 68, heeft Uwe 
Majesteit, op voordracht van de 
Minister van Sociale Zaken en 
Werkgelegenheid, bij de Raad van 
State ter overweging aanhangig 
gemaakt: 

a. een voorstel van wet met 
memorie van toelichting tot 
invoering van de Arbeidsvoorzie-
ningswet (Invoeringswet Arbeids-
voorzieningswet); 

b. een ontwerp-besluit met nota 
van toelichting tot invoering van de 
Arbeidsvoorzieningswet (lnvoerings-
besluit Arbeidsvoorzieningswet). 

1. In de aanvang van de memorie 
van toelichting op het wetsvoorstel 
worden tegen de achtergrond van 
het publiekrechtelijk karakter van de 
nieuwe Arbeidsvoorzieningsorgani-
satie de arbeidsvoorwaarden 
besproken. Bij de gemaakte keuzen 
zijn verzelfstandiging en behoud van 
rechten bewust verzoend. De Raad 
van State acht een wat meer princi-
piële beschouwing met betrekking 
tot de aard van de ontstane rechts-
figuur van belang, ook in relatie tot 
de internationale regelgeving. Het 
college herinnert aan de in zijn 
advies van 19 april 1984, 
no.W1 2.84.0087/25.4.16, met 
betrekking tot het voorstel van wet 
inzake de Arbeidsvoorwaardenont-

N A D E R R A P P O R T 

Aan de Koningin 

's-Gravenhage, 6 maart 1989 

Blijkens de mededeling van de 
Directeur van Uw Kabinet van 29 
september 1988, nr. 68, machtigde 
Uwe Majesteit de Raad van State 
zijn advies betreffende het bovenver-
melde voorstel van wet rechtstreeks 
aan mij te doen toekomen. Dit 
advies, gedateerd 30 december 
1988, nr.W12.88 0522, moge ik U 
hierbij aanbieden. 

Naar aanleiding van het advies 
merk ik het volgende op. 

1. In zijn advies wijst de Raad op 
de passage in de memorie van 
toelichting waarin de arbeidsvoor-
waarden worden besproken, en stelt 
een wat meer principiële 
beschouwing met betrekking tot de 
aard van de ontstane rechtsfiguur 
van belang te achten ook in relatie 
tot de internationale regelgeving. De 
Raad herinnert daarbij aan de 
opmerkingen in zijn advies van 19 
april 1984 met betrekking tot het 
wetsvoorstel Arbeidsvoorwaarden-
ontwikkeling gepremieerde en 
gesubsidieerde sector, inzake de 
vrijheid van collectief onderhandelen. 
Een afzonderlijke beschouwing acht 
de Raad gewenst nu, zoals de Raad 
veronderstelt, met het onderhavige 
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wikkeling gepremieerde en gesubsi-
dieerde sector gemaakte opmer-
kingen over de vrijheid van collectief 
onderhandelen. In het nader rapport 
werd naar aanleiding van deze 
opmerkingen gesteld dat nog geen 
criteria waren ontwikkeld voor de 
beoordeling van de aanvaard-
baarheid van een als evenwichtig 
gekenmerkt systeem, zoals in de 
WAGG neergelegd. Nu met het 
onderhavige voorstel wordt beoogd 
voor langere tijd een nieuwe organi-
satievorm in het overgangsgebied 
tussen publiek- en privaatrecht te 
scheppen, ware in de toelichting ook 
aan dit aspect een beschouwing te 
wijden. 

Tenslotte merkt de Raad met 
betrekking tot de voorgestelde 
bepalingen nog op dat een deregule-
ringsparagraaf ontbreekt. Hierin 
ware te voorzien. 

voorstel wordt beoogd voor langere 
ti jd een nieuwe organisatievorm te 
scheppen in het overgangsgebied 
tussen publiek en privaatrecht. 

Naar aanleiding van deze opmer-
kingen van de Raad wil ik 
benadrukken dat met het onder-
havige wetsvoorstel niet wordt 
beoogd een nieuwe organisatievorm 
tot stand te brengen met betrekking 
tot de arbeidsvoorwaardenvorming. 
In het creëren van een dergelijke 
organisatievorm of structuur voorziet 
de Wet arbeidsvoorwaardenontwik-
keling gepremieerde en gesubsidi-
eerde sector (WAGGS). Het 
oorspronkelijke wetsvoorstel 
WAGGS is naar aanleiding van het 
advies van de Raad van State (naar 
welk advies de Raad thans verwijst) 
aangepast met het oog op de relatie 
met de internationale regelgeving. 

De wet heeft aanvankelijk een 
werkingsduur van 3 jaar gekregen 
met als einddatum 31 december 
1988. In 1988 is de wet verlengd, 
waarbij niet opnieuw een einddatum 
is bepaald. Bij de behandeling van 
het desbetreffende voorstel van wet 
is met name in de memorie van 
antwoord opnieuw aandacht besteed 
aan de onderhandelingsvrijheid en 
de relatie met de internationale 
verdragsbepalingen. In dat verband 
is gememoreerd dat uit de rapporten 
van het zogenaamde Deskundigen-
comité van de Internationale 
Arbeidsorganisatie (IAO) in Genève 
van 1985, 1986 en 1987 blijkt dat 
het Deskundigencomitè bij de beoor-
deling van de WAGGS de praktische 
toepassing van de wet wil betrekken, 
hetgeen ook volgens de regering van 
groot belang is. De regering heeft de 
IAO dan ook in het bezit gesteld van 
het evaluatierapport-WAGGS en 
heeft er vertrouwen in dat het 
functioneren van de WAGGS de 
toetsing aan internationale verdrags-
verplichtingen terzake zal kunnen 
doorstaan, omdat de WAGGS een 
verbetering inhoudt ten opzichte van 
de voorafgaande wetgeving en 
vooral, omdat de onderhandelings-
vrijheid van sociale partners in het 
kader van de WAGGS daadwerkelijk 
tot zijn recht kan komen. 

Met de WAGGS is een organisa-
tievorm of structuur van de arbeids-
voorwaardenvorming tot stand 
gebracht voor het hele veld van 
instellingen, die los staan van de 
overheid maar in overwegende mate 
worden gefinancierd ten laste van de 
collectieve middelen. De kern van 
deze organisatievorm is dat het 
regelen van de arbeidsvoorwaarden, 
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waaronder de pensioenvoorziening, 
een zaak is van werkgever(s) en 
werknemers. De Arbeidsvoorzie-
ningsorganisatie behoort tot die 
instellingen en valt dan ook onder de 
werkingssfeer van de WAGGS. De 
bepalingen in het onderhavige 
wetsvoorstel strekken ertoe hierover 
geen onduidelijkheid te laten 
ontstaan, met name gezien het feit 
dat de toekomstige Arbeidsvoorzie-
ningsorganisatie een publiekrech-
telijk lichaam zal zijn. De zelfstandige 
Arbeidsvoorzieningsorganisatie zal 
een eigen CAO hebben, maar voor 
de pensioenvoorziening bij het 
Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds 
(ABP) aangesloten blijven. Dit laatste 
berust op het feit dat aansluiting bij 
het Pensioenfonds voor Gezondheid, 
Geestelijke en Maatschappelijke 
belangen (PGGM), zoals aanvankelijk 
de bedoeling was, niet mogelijk 
bleek en er op dit moment geen 
andere pensioenvoorziening is die 
vergelijkbaar is met de 
ABP-voorziening. Hierop is uitvoerig 
ingegaan in de memorie van 
toel ichting. 

2. Ingevolge artikel 2, eerste lid, 
van het wetsvoorstel zijn de 
bepalingen van titel 7 A van het 
vierde boek van het Burgerlijk 
Wetboek van toepassing op de 
arbeidsovereenkomst van het in 
artikel 2 bedoelde personeel van de 
Arbeidsvoorzieningsorganisatie. De 
bepaling in het derde lid, waarbij in 
het bijzonder artikel 1639f, derde lid, 
van toepassing wordt verklaard, lijkt 
derhalve overbodig. De memorie van 
toelichting brengt geen helderheid. 
De bedoelde zinsnede ware te 
schrappen dan wel uitvoeriger toe te 
lichten. 

Overeenkomstig het advies van de 
Raad is aan het slot van het 
algemeen deel van de memorie van 
toelichting een dereguleringspara-
graaf opgenomen. 

2. De Raad merkt op dat het 
bepaalde in het derde lid van artikel 
2 waarbij in het bijzonder artikel 
1639f lid 3 BW van toepassing 
wordt verklaard, overbodig lijkt en 
ware te schrappen dan wel uitvoe-
riger ware toe te lichten. Ik meen 
echter dat de desbetreffende 
zinsnede niet kan worden gemist. De 
bepalingen van titel 7A van het 
vierde boek van het BW zullen 
weliswaar van toepassing zijn op de 
arbeidsovereenkomsten van het in 
artikel 2 bedoelde personeel van de 
Arbeidsvoorzieningsorganisatie, 
maar omdat het bij de inwerking-
treding van de wet zal gaan om een 
eerste arbeidsovereenkomst, zouden 
de opzeggingsbepalingen van artikel 
1639f, derde lid, geen toepassing 
vinden. Met het bepaalde in artikel 2, 
derde lid, wordt nu bereikt dat in elk 
geval opzegging dient plaats te 
vinden. 

3. De strekking van de tweede 
volzin van het vierde lid van artikel 2 
van het wetsvoorstel is niet duidelijk. 
Blijkens de toelichting is het niet de 
bedoeling bij wet een bezwaarschrif-
tenprocedure vast te leggen. De 
Raad zou zich overigens een daartoe 
strekkende bepaling zeer wel kunnen 

3 en 4. De tweede zin van artikel 
2, vierde lid, is overeenkomstig het 
advies van de Raad wegens overbo-
digheid geschrapt. Voorts is de 
memorie van toelichting met 
betrekking tot artikel 2 in verband 
met de opmerkingen van de Raad 
gewijzigd. 
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voorstellen. Wordt een dergelijke 
bepaling nadrukkelijk niet beoogd, 
dan ware de desbetreffende zin 
wegens overbodigheid te schrappen. 
Het spreekt immers vanzelf dat een 
in bezwaar genomen nadere 
beslissing de aanvankelijke 
aanwijzing slechts wijzigt voor zover 
dat uit die nadere beslissing met 
zoveel woorden volgt; voor het 
overige blijft de aanvankelijke 
aanwijzing van kracht. Bovendien 
wordt door de voorgestelde tekst 
onduidelijk tegen welk besluit een 
eventueel beroep moet worden 
ingesteld. Heeft de voorgestelde 
bepaling een functie die de Raad 
ontgaat, dat ware de memorie van 
toelichting aan te vullen. 

4. In de memorie van toelichting 
op het wetsvoorstel wordt in de 
laatste alinea van de toelichting op 
artikel 2 medegedeeld dat een 
werknemer bij de kantonrechter in 
beroep kan gaan tegen een aanwij-
zingsbeslissing ex artikel 2, vierde 
lid. Hoewel zulks uiteraard ter beoor-
deling van de rechter staat, acht de 
Raad het allerminst onwaarschijnlijk 
dat een beroep tegen bedoelde 
beslissing door de kantonrechter 
ontvankelijk wordt geacht omdat de 
aanwijzingsbeslissing door de 
werking van artikel 2, vierde lid, als 
onmiddellijk en duidelijk gevolg het 
einde van het dienstverband veroor-
zaakt en dus met opzegging en/of 
ontslag gelijkgesteld zal worden. 
Zekerheid dienaangaande bestaat 
evenwel niet. De Raad adviseert in 
de toelichting op deze problematiek 
in te gaan en nadere mededelingen 
te doen over het karakter van de 
meerbedoelde aanwijzing en de 
vorm waarin deze zal worden 
gegoten. Die vorm zal er dan op 
gericht moeten zijn de noodzakelijke 
in de wettekst bedoelde ontvanke-
lijkheid te bereiken. 

5. Meer uitvoerig dan is gedaan 
ware bij het wetsvoorstel toe te 
lichten waarom in het tweede lid van 
artikel 5 voor onroerende zaken een 
andere regeling wordt getroffen dan 
in het eerste lid. 

5. Naar aanleiding van het verzoek 
van de Raad om uitvoeriger dan is 
gebeurd toe te lichten waarom in 
artikel 5 ten aanzien van roerende 
zaken (eerste lid) een andere 
regeling wordt getroffen dan ten 
aanzien van onroerende zaken 
(tweede lid), merk ik het volgende 
op. Er is voor gekozen om de 149 
rijksgebouwen die thans door het 
Directoraat-Generaal voor de 
Arbeidsvoorziening geheel of gedeel-
telijk worden gebruikt, niet in 
eigendom over te dragen, maar deze 
op zakelijke basis en tegen reële 
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6. In de aanhef van het ontwerp-
besluit is niet steeds naar de 
correcte Staatsbladen verwezen. In 
verband hiermee waren de volgende 
wijzigingen aan te brengen: 

- met betrekking tot-de Interimwet 
op het speciaal onderwijs en het 
voortgezet speciaal onderwijs ware 
in plaats van de verwijzing naar «Stb. 
1982, 730» te lezen: Stb. 1987, 
614; 

- met betrekking tot de Wet op 
het voortgezet onderwijs ware in 
plaats van «Stb. 1963, 40» te lezen: 
1986, 552; 

- met betrekking tot het Besluit 
proefprojecten nieuw vervolg/ 
beroepsonderwijs ware toe te 
voegen: (Stb. 1980, 283). 

7. Naar het de Raad voorkomt, 
dienen nog aanpassingen te worden 
bevorderd met betrekking tot de 
volgende besluiten: 

- Premieregeling en aanvullende 
voorzieningen beroepsmilitairen van 
de krijgsmacht (Stb. 1982, 648) 
(artikel 8); 

- Rijkswachtgeldbsluit 1959 (Stb. 
1986, 489) (artikelen 4a, 13 en 14); 

- Besluit SBK-II (Stb. 1987, 424) 
(artikelen 13 en 18); 

- Besluit van den 1sten october 
1929, ter uitvoering van de Besmet-
telijke-Ziektewet (Stb. 1928, no. 
265) (Stb. 1929, 448) (artikel 19); 

- Besluit van 25 oktober 1979, 
houdende vaststelling van een 

marktwaarde aan de Arbeidsvoorzie-
ningsorganisatie te verhuren. Deze 
constructie geeft de mogelijkheid dat 
zowel de huurder als de verhuurder 
kan beslissen de huurovereenkomst 
per gebouw niet te verlengen, zonder 
dat dit gevolgen heeft voor de 
jaarlijkse rijksbijdrage aan de 
Arbeidsvoorzieningsorganisatie. Het 
bestuur van de nieuwe organisatie 
kan door deze huurconstructie het 
huisvestigingsbeleid naar eigen 
inzicht en op grond van nieuwe 
ontwikkelingen meer flexibel invullen 
dan wanneer zij de rijksgebouwen in 
eigendom zou hebben gekregen. 
Deze vorm is mede gekozen opdat -
zoals in de memorie van toelichting 
is gesteld - het bestuur van de 
nieuwe organisatie zich niet meteen 
bij de inwerkingtreding van de 
Arbeidsvoorzieningswet ook behoeft 
te gaan bezighouden met het beheer 
van een groot aantal gebouwen. In 
de memorie van toelichting zijn ook 
de eerste en tweede overweging 
verwerkt. 

6 en 7. De opmerkingen van de 
Raad betreffende het ontwerp lnvoe-
ringsbesluit Arbeidsvoorzieningswet 
zullen aan de orde komen in het 
nader rapport waarbij dit ontwerp-
besluit aan de Koningin zal worden 
aangeboden. 

Tweede Kamer, vergaderjaar 1 9 8 8 - 1 9 8 9 , 21 0 6 3 , A 5 



algemene maatregel van bestuur als 
bedoeld in artikel 6, tweede lid, van 
de Wet arbeid buitenlandse 
werknemers (Stb. 1979, 575) (artikel 
2). 

8. Voor enkele redactionele 
kanttekeningen moge het college 
verwijzen naar de bij het advies 
behorende bijlage. 

8. De redactionele kanttekeningen 
zijn verwerkt. 

Van de gelegenheid is gebruik 
gemaakt om de volgende wijzigingen 
in het wetsvoorstel aan te brengen. 

Artikel 14 is vervallen, omdat de 
wet tot wijziging van het Buiten-
gewoon Besluit Arbeidsverhoudingen 
1945 (Stb. 1988, 573) op 1 januari 
1989 in werking is getreden. In 
verband hiermee zijn de daaropvol-
gende artikelen vernummerd. 

Voorts zijn wijzigingen aange-
bracht in de artikelen 1 1 , 13 en 15 
(oud). Een reden daarvoor is dat ten 
tijde van de voorbereiding van het 
wetsvoorstel de Sociaal-Econo-
mische Raad zijn advies inzake 
herziening van het ontslagrecht nog 
niet had uitgebracht. In verband 
daarmee is aanvankelijk, bij de in de 
Invoeringswet geregelde wijzigingen 
in het Buitengewoon Besluit arbeids-
verhoudingen 1945 (BBA) en de Wet 
melding collectief ontslag, zo dicht 
mogelijk aangesloten bij de 
bestaande situatie inzake de 
bevoegdheid tot het nemen van 
beslissingen op ontslagvergunning-
aanvragen. Nu de SER het advies 
inzake herziening van het ontslag-
recht inmiddels heeft uitgebracht, is 
er aanleiding de wijzigingen in het 
BBA en in de Wet melding collectief 
ontslag af te stemmen op dit advies. 
Bij brief van 5 december 1988 is 
reeds aan de Voorzitter van de 
Tweede Kamer medegedeeld dat het 
kabinet besloten heeft op basis van 
het SER-advies te komen tot 
wetswijzigingen. Het streven van het 
kabinet is erop gericht de uit het 
SER-advies voortvloeiende 
voorstellen tot wetswijziging, ook 
waar die betrekking hebben op het 
BBA respectievelijk de Wet melding 
collectief ontslag, nog dit kalen-
derjaar bij het parlement in te 
dienen. In genoemde brief is tevens 
meegedeeld dat de bevoegdheids-
toedeling ten aanzien van de 
verlening van ontslagvergunningen 
reeds aan de orde komt in het kader 
van de Invoeringswet Arbeidsvoor-
zieningswet. Zulks ligt voor de hand, 
omdat vanwege de wijziging in de 
structuur van de Arbeidsvoorzie-
ningsorganisatie op zich reeds wijzi-
gingen nodig zijn - die in de 
oorspronkelijke ontwerp-lnvoe-
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ringswet ook in voorlopige zin zijn 
aangebracht - in de artikelen waarin 
deze bevoegdheidstoedeling is 
geregeld. 

Met betrekking tot de inhoud van 
de aangebrachte wijzigingen merk ik 
het volgende op. In het advies van 
de SER inzake herziening van het 
ontslagrecht wordt het uitgangspunt 
onderstreept dat ook reeds in de 
memorie van toelichting bij de 
Arbeidsvoorzieningswet is verwoord, 
te weten dat het ontslagvergunnin-
genbeleid ook na invoering van de 
Arbeidsvoorzieningswet dient te 
worden bepaald door de Minister van 
Sociale Zaken en Werkgelegenheid. 
Hiervan uitgaande kan de SER zich 
ermee verenigen dat de Regionaal 
Directeur voor de Arbeidsvoorziening 
ter zake van ontslagzaken zijn taak 
zal uitoefenen bij mandaat namens 
genoemde minister. Daarmee sluit 
de SER aan bij het in de adviesaan-
vrage inzake herziening ontslagrecht 
van 20 maart 1985 gedane voorstel. 
In dat voorstel was evenwel nog 
uitgegaan van een situatie waarin de 
directeuren die de ontslagvergun-
ningen verlenen, in een onderge-
schikte relatie tot de Minister van 
Sociale Zaken en Werkgelegenheid 
staan. Na de inwerkingtreding van de 
Arbeidsvoorzieningswet zal zulks niet 
meer het geval zijn. 

Omdat de Regionaal Directeuren 
voor de Arbeidsvoorziening niet 
ondergeschikt zullen zijn aan de 
minister, bestaat bezwaar tegen een 
constructie waarin de Regionaal 
Directeuren de bevoegdheid tot het 
verlenen van ontslagvergunningen 
krachtens mandaat in naam en onder 
verantwoordelijkheid van de minister 
zouden uitoefenen. 

In het wetsvoorstel wordt thans 
een constructie voorgesteld waarin 
de bevoegdheid tot het verlenen van 
ontslagvergunningen bij wet wordt 
toegekend aan de minister (conform 
het uitgangspunt van de SER), die 
daarbij de mogelijkheid krijgt deze 
bevoegdheid, onder nader door hem 
te stellen regels, over te dragen (te 
delegeren) aan door hem aan te 
wijzen Regionaal Directeuren voor de 
Arbeidsvoorziening. De aan te wijzen 
Regionaal Directeuren zullen in deze 
constructie de overgedragen 
bevoegdheid als eigen bevoegdheid 
(in eigen naam en onder eigen 
verantwoordelijkheid) uitoefenen. 

Voor de delegatiefiguur is 
gekozen, omdat de reeds eerder 
genoemde verantwoordeli jkheid voor 
het ontslagvergunningenbeleid niet 
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De Raad van State geeft U in 
overweging het voorstel van wet te 
zenden aan de Tweede Kamer der 
Staten-Generaal, nadat met het 
vorenstaande rekening zal zijn 
gehouden en voorts in deze een 
besluit te nemen, nadat aan het 
vorenstaande aandacht zal zijn 
geschonken. 

De Vice-President van de Raad van 
State, 
W. Scholten 

alleen tot uitdrukking moet komen in 
de door de minister te stellen regels 
inzake ontslagvergunningverlening, 
maar ook in de mogelijkheid van de 
minister veranderingen aan te 
brengen in de door hem gekozen 
toedeling van bevoegdheden, indien 
bijzondere omstandigheden daartoe 
nopen. 

9. Van de gelegenheid is gebruik 
gemaakt om nader te overwegen of 
een wijziging van de Algemeen 
burgerlijk pensioenwet noodzakelijk 
is om de uitzondering voor de 
voorzitter van verplichte deelneming 
aan het Algemeen burgerlijk pensi-
oenfonds te regelen. 

Voor de vraag of de Algemene 
burgerlijke pensioenwet van 
toepassing is op een bepaalde 
persoon is van belang of deze 
persoon valt onder de definitie van 
ambtenaar, vervat in artikel B1 , 
eerste lid, van de Algemene burger-
lijke pensioenwet. 

De voorzitter van het Centraal 
Bestuur voor de Arbeidsvoorziening 
wordt ingevolge artikel 12, tweede 
lid, van de Arbeidsvoorzieningswet 
benoemd bij koninklijk besluit. Hij zal 
zijn functie in volle ti jd of voor een 
aanmerkelijk deel van de arbeidstijd 
vervullen en daarvoor een bezol-
diging ontvangen. Hij wordt derhalve 
door een orgaan van een publiek-
rechtelijk lichaam aangesteld en 
deswege bezoldigd, rechtstreeks ten 
laste van een publiekrechtelijk 
lichaam, als bedoeld in artikel B 1 , 
eerste lid van de Algemene burger-
lijke pensioenwet. Duidelijk is dan 
ook dat hij valt onder de definitie van 
ambtenaar in genoemd artikel. 

Het is echter wenselijk dat aan de 
voorzitter een bij zijn persoonlijke 
situatie passend pakket voor arbeids-
voorwaarden kan worden aange-
boden. Dit kan geschieden door de 
voorzitter bij koninklijk besluit 
ingevolge artikel B 7 van de 
Algemeen burgerlijk pensioenwet uit 
te zonderen van de verplichte 
deelneming aan het Algemeen 
burgerlijk pensioenfonds. 

Ik veroorloof mij U in overweging 
te geven, het hierbij gevoegde gewij-
zigde wetsvoorstel en de overeen-
komstig het vorenstaande gewijzigde 
memorie van toelichting, aan de 
Tweede Kamer der Staten-Generaal 
te zenden. 

De Minister van Sociale Zaken en 
Werkgelegenheid, 
J.de Koning 
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Lijst van redactionele kan t t eUo 
n i n g e n , behorende bij het advies 
no .W12 .88 .0522 van de Raad van 
Sta te van 30 december 1988 

- In het bij artikel 16 van het 
wetsvoorstel voorgestelde artikel 5, 
tweede lid, laatste volzin, ware te 
stellen: bij of krachtens. 

~ In artikel 19, onderdeel D, van 
het wetsvoorstel dient in plaats van 
naar het vierde lid te worden 
verwezen naar het vijfde lid. 

- De voorgestelde wijziging in 
artikel 2 1 , onderdeel C, van het 
wetsvoorstel dient zodanig te 
worden geredigeerd dat artikel 1 van 
de Wet Sociale Werkvoorziening 
slechts één onderdeel C verkrijgt. 

- In artikel 23, onderdeel C, van 
het wetsvoorstel dient aan de 
genoemde reeks van te wijzigen 
artikelen van de Wet Werkloosheids-
voorziening te worden toegevoegd: 
de artikelen 30a, 30g en 30h. 

- In artikel 29 van het 
wetsvoorstel dient «artikel 7, vierde 
lid» te worden vervangen door: 
artikel 7, derde lid. 

- In de aanhef van artikel 30 van 
het wetsvoorstel dient overeen-
komstig punt 32 van de Aanwi j-
zingen voor de wetgevingstechniek 
te worden verwezen naar de 
Ziektewet (Stb. 1967, 473). 
Onderdeel A van dat artikel is 
overbodig; de in dit artikeldeel 
voorgestelde wijziging is reeds 
aangebracht bij de Invoeringswet 
stelselherziening sociale zekerheid. 

- In de artikelsgewijze toelichting 
van het wetsvoorstel met betrekking 
tot artikel 4 dient in de op een na 
laatste alinea «artikel 1, onderdeel j» 
te worden vervangen door: artikel 1, 
onderdeel i. 

- In Artikel I van het ontwerp-
besluit ware in plaats van «Uitke-
ringsregeling 1966 (Stb. 408 en 
1986, 490)» te lezen: Uitkeringsre-
geling 1966 (Stb. 1986, 490). 

Tweede Kamer, vergaderjaar 1 9 8 8 - 1 9 8 9 , 21 0 6 3 , A 9 


