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19256

Nadere wijziging van de Algemene
Arbeidsongeschiktheidswet en de W e t op de
arbeidsongeschiktheidsverzekering (nadere
regeling in verband met verminderde gelegenheid
tot het verkrijgen van arbeid)

19257

Verlening van toeslagen tot het relevante sociaal
minimum aan uitkeringsgerechtigden op grond
van de Werkloosheidswet, de Z i e k t e w e t , de
Algemene Arbeidsongeschiktheidswet, de W e t
op de arbeidsongeschiktheidsverzekering en de
W e t arbeidsongeschiktheidsvoorziening
militairen (Toeslagenwet)

19 258

Wijziging van de Algemene Ouderdomswet
(gelijkstelling niet-gehuwde personen met
gehuwden of echtgenoten, alsmede invoering
van de één-oudernorm voor ongehuwde
bejaarden met een kind jonger dan 18 jaar)

19 259

Wijziging van de Algemene Bijstandswet met
betrekking tot de gelijke behandeling van
mannen en vrouwen en gelijkstelling van niet
gehuwde personen met gehuwden

19 260

Het treffen van een inkomensvoorziening voor
oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte
werkloze werknemers van wie het recht op een
uitkering op grond van de Werkloosheidswet is
geëindigd ( W e t inkomensvoorziening oudere en
gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze
werknemers)

19 261

Verzekering van werknemers tegen geldelijke
gevolgen van werkloosheid (Werkloosheidswet)
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19383

Intrekking van de Werkloosheidswet, invoering
van een nieuwe Werkloosheidswet en een aantal
andere w e t t e n , alsmede de in het kader van die
intrekking en invoering te treffen
overgangsregelingen en de daarmee verband
houdende wijzigingen van een aantal w e t t e n en
regelingen (Invoeringswet stelselherziening
sociale zekerheid)

EINDVERSLAG VAN DE VASTE C O M M I S S I E VOOR SOCIALE
ZAKEN EN WERKGELEGENHEID 1
Vastgesteld 21 oktober 1986
De meerderheid van de leden van de commissie achtte na kennisneming
van de (nadere) memorie(s) van antwoord de openbare behandeling van
deze wetsvoorstellen voldoende voorbereid. Zij gingen er hierbij van uit
dat de besluitvorming in de Tweede Kamer met betrekking tot de inkomensbesluiten - TW en - IOAW tijdig zal zijn afgerond.
De leden van de fracties van de P.v.d.A., D66, P.S.P., C.P.N, en P.P.R. warer
van mening dat enkele van hun vragen in onvoldoende mate waren
beantwoord. Zij achtten het desondanks niet opportuun de schriftelijke
voorbereiding voort te zetten en zullen de discussie terzake verder voeren
tijdens de openbare behandeling van de onderhavige wetsvoorstellen.
De voorzitter van de commissie,
Franssen
De griffier van de commissie,
Dijkstra-Liesveld
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Samenstelling: Franssen (CDA) (voorzitter),
Van Dalen (CDA), mw. Uijterwaal Cox (CDA),
Van de Zandschulp (PvdA), Oskamp (PvdA),
Heijmans (VVD), Van Tets (VVD), mw
Vonhoff Luijendijk (VVD), mw. Gelderblom
Lankhout (D66), mw. Van Leeuwen (PSP),
mw. Bolding (CPN), De Gaay Fortman (PPR),
Barendregt (SGP), Schuurman (RPF) en Van
der Jagt (GPV).
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