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19256 Nadere wijziging van de Algemene Arbeidsongeschiktheidswet 
en de W e t op de arbe idsongesch ik the idsverzeker ing (nadere 
regel ing in verband met verminderde gelegenheid t o t het 
verk r i jgen van arbeid) 

19 257 Ver len ing van toes lagen to t het relevante sociaal m in imum aan 
u i tker ingsgerech t igden op g rond van de Werk looshe idswe t , de 
Z iek tewe t , de A lgemene Arbe idsongesch ik the idswet , de W e t op 
de arbe idsongesch ik the idsverzeker ing en de W e t 
arbe idsongesch ik the idsvoorz ien ing mi l i ta i ren (Toeslagenwet) 

19258 Wijziging van de Algemene Ouderdomswet (gelijkstelling 
n ie t -gehuwde personen met gehuwden of ech tgeno ten , alsmede 
invoer ing van de één-oudernorm voor ongehuwde bejaarden met 
een k ind jonger dan 18 jaar) 

19 259 Wi jz ig ing van de A lgemene B i j s tandswet met be t rekk ing t o t de 
ge l i jke behandel ing van mannen en v r o u w e n en ge l i j ks te l l ing van 
niet gehuwde personen met gehuwden 

19260 Het treffen van een inKomensvoorziening voor oudere en 
gedeel te l i jk arbe idsongesch ik te werk loze we rknemers van w ie 
het recht op een u i tker ing op g rond van de Werk looshe idswe t is 
geëind igd (Wet inkomensvoorz ien ing oudere en gedeel te l i j k 
arbe idsongeschik te werk loze werknemers ) 

19261 Verzekering van werknemers tegen geldelijke gevolgen van 
werk looshe id (Werk looshe idswet ) 

19 383 In t rekk ing van de Werk looshe idswe t , invoer ing van een n ieuwe 
Werk looshe idswe t en een aantal andere w e t t e n , a lsmede de in 
het kader van die in t rekk ing en invoer ing te t re f fen 
overgangsregel ingen en de daarmee verband houdende 
w i j z ig ingen van een aantal w e t t e n en regel ingen ( Invoer ingswet 
stelselherziening socia le zekerheid) 

19 606 Wi jz ig ing van een aantal voors te l len van w e t in het kader van de 
herziening van het stelsel van sociale zekerheid 
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Voorgesteld 4 november 1986 

De Kamer, 

gehoord de beraadslagingen, 

constaterende dat de voorgestelde opzet van de NWW en de toetre-
dingsvoorwaarden tot de I.O.A.W. ertoe kunnen leiden dat met name 
voor oudere werklozen en gedeeltelijk arbeidsongeschikten het aanvaarden 
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van bepaalde politieke functies (b.v. wethouder of raadslid) kan leiden tot 
een zeer aanzienlijk verlies aan uitkeringsrechten, zeker als het om 
functies van betrekkelijk korte duur gaat, 

overwegende dat dergelijke materiële belemmeringen voor het uitoefe-
nen van het passief kiesrecht door uitkeringsgerechtigden uit democrati-
sche overwegingen niet aanvaardbaar zijn, 

nodigt de bewindslieden van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en van 
Binnenlandse Zaken uit om - na overleg met relevante organisaties als de 
V.N.G. - gezamenlijk de optredende knelpunten te inventariseren en 
oplossingen hiervoor uit te werken, en hierover binnen één jaar verslag te 
doen aan beide Kamers der Staten-Generaal, 

en gaat over tot de orde van de dag. 

Van de Zandschulp 
Mevrouw J. H. B. van der Meer 
Oskamp 
Maassen 
Stam 
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