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19256 Nadere wijziging van de Algemene Arbeidsongeschiktheidswet 
en de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering (nadere 
regeling in verband met verminderde gelegenheid tot het 
verkrijgen van arbeid) 

• 9 25/ Verlening van toeslagen tot het relevante sociaal minimum aan 
uitkeringsgerechtigden op grond van de Werkloosheidswet, de 
Ziektewet, de Algemene Arbeidsongeschiktheidswet, de Wet op 
de arbeidsongeschiktheidsverzekering en de Wet 
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 

1 y 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 (Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk 
arbeidsongeschikte werkloze werknemers) 

19 2 6 1 Verzekering van werknemers tegen geldelijke gevolgen van 
werkloosheid (Werkloosheidswet) 

19383 Intrekking van de Werkloosheidswet, invoering van een nieuwe 
Werkloosheidswet en een aantal andere wetten, alsmede de in 
het kader van die intrekking en invoering te treffen 
overgangsregelingen en de daarmee verband houdende 
wijzigingen van een aantal wetten en regelingen (Invoeringswet 
stelselherziening sociale zekerheid) 

1 y OUO Wijziging van een aantal voorstellen van wet in het kader van de 
herziening van het stelsel van sociale zekerheid 

MOTIE VAN MEVROUW VAN LEEUWEN CS. 
Voorgesteld 4 november 1986 

De Kamer, 

gehoord de beraadslagingen over de Stelselherziening Sociale Zeker-
heid, 

overwegende de ernstige signalen van de kant van de uitvoeringsin-
stanties inzake de praktische onmogelijkheid om per 1 januari 1987 tot 
een verantwoorde invoering van de stelselherziening over te gaan, 
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van oordeel dat uitkeringsgerechtigden en uitvoeringsinstanties niet 
gebaat zijn met een voortijdige invoering waarbij nog niet alle uitvoerings-
richtlijnen voorhanden en verwerkt zijn en dat daardoor onnodig onzeker-
heid en verwarring wordt teweeggebracht, 

verzoekt de regering om uitstel van de voorgenomen invoering tot een 
in overleg met de uitvoeringsinstanties te bepalen tijdstip, 

en gaat over tot de orde van de dag. 

Van Leeuwen 
Vogt 
Van de Zandschulp 
Umkers 
Bolding 
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