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21 190 Wijziging van de Werkloosheidswet en de Wet
inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk
arbeidsongeschikte werkloze werknemers
(uitbreiding rechten voor leden van sommige
vertegenwoordigende organen)

GEWIJZIGD VOORSTEL VAN WET
26februari 1990

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 de

Werkloosheidswet en de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeel–
telijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers te wijzigen, teneinde voor
uitkeringsgerechtigden zo veel mogelijk de belemmeringen weg te
nemen om het lidmaatschap te aanvaarden van sommige vertegenwoor–
digende organen;

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

De Werkloosheidswet (Stb. 1987, 93) wordt gewijzigd als volgt:

In artikel 8 worden de volgende wijzigingen aangebracht:
1. Het derde lid wordt vernummerd tot vierde lid, waarna een nieuw

derde lid wordt ingevoegd, luidende:
3. Een persoon, wiens werknemerschap is geëindigd door het

verrichten van werkzaamheden als lid van de Eerste Kamer der Staten–
Generaal, van een vertegenwoordigend orgaan van een publiekrechtelijk
lichaam, dat bij rechtstreekse verkiezing wordt samengesteld, of van een
algemeen bestuur van een waterschap, herkrijgt bij beëindiging van die
werkzaamheden de hoedanigheid van werknemer, voor zover die beëin–
diging plaatsvindt binnen het tijdvak van de bij de aanvang bij die
werkzaamheden voor die persoon nog geldende uitkeringsduur krachtens
deze wet.

2. In het vierde lid wordt «Onverminderd het tweede lid» vervangen
door: Onverminderd het tweede en derde lid.
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B

In artikel 34, eerste lid, wordt na de eerste volzin een nieuwe volzin
ingevoegd, luidende:

Onder inkomsten wegens loonderving worden ook verstaan uitkeringen
op grond van het bepaalde bij of krachtens danwel op de voet van de
Algemene pensioenwet politieke ambtsdragers (Stb. 1969, 594).

Artikel II

Aan artikel 9 van de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk
arbeidsongeschikte werkloze werknemers (Stb. 1987, 92) wordt een
zesde lid toegevoegd, luidende:

6. Het vierde en vijfde lid zijn niet van toepassing, voor zover het recht
op uitkering op grond van de Werkloosheidswet gedeeltelijk is geëindigd
door het verrichten van werkzaamheden als lid van de Eerste Kamer der
Staten-Generaal, van een vertegenwoordigend orgaan van een publiek–
rechtelijk lichaam dat bij rechtstreekse verkiezing wordt samengesteld, of
van een algemeen bestuur van een waterschap.

Artikel III

Deze wet treedt in werking met ingang van de dag na de datum van
uitgifte van het Staatsblad waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot
en met 1 januari 1987.

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 Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,
E. ter Veld

Eerste Kamer, vergaderjaar 1989-1990, 21 190, nr. 134


