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19383 Intrekking van de Werkloosheidswet, invoering 
van een nieuwe Werkloosheidswet en een aantal 
andere wetten, alsmede 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) 

Nr. 32 AMENDEMENTEN VAN DE LEDEN LINSCHOTEN EN KRAAIJE-
VHLD-WOUTERS 

Ontvangen 29 april 1986 

De ondergetekenden stellen de volgende amendementen voor: 

I 

In artikel 29 worden de volgende wijzigingen aangebracht: 

A. In onderdeel C wordt in artikel 5c, vierde lid, onderdeel c, «en van 
wie de situatie ook overigens niet feitelijk verschilt van die van gehuwden 
of echtgenoten» vervangen door: tenzij het betreft personen tussen wie 
bloedverwantschap in de eerste of tweede graad bestaat. 

B. In onderdeel C vervalt in de laatste volzin artikel 5c, vierde lid, 

C. Na onderdeel C wordt een nieuw onderdeel D ingevoegd, 
luidende: 

D. Aan artikel 5c wordt een vijfde lid toegevoegd, luidende: 
5. Van een gezamenlijke huishouding als bedoeld in het vierde lid, 

onderdeel c, kan slechts sprake zijn indien twee ongehuwde personen 
gezamenlijk voorzien in huisvesting en bovendien beiden een bijdrage 
leveren in de kosten van de huishouding dan wel op andere wijze in 
eikaars verzorging voorzien. 

II 

In artikel 29, onderdeel E, worden de volgende wijzigingen aange-
bracht: 

A. In 1" wordt «vijfde en zesde» vervangen door zesde en zevende. 

B. In 1 wordt «nieuw derde en vierde» vervangen door: nieuw derde, 
vierde en vijfde. 

C. In het derde lid van artikel 19 wordt «en van wie de situatie ook 
overigens niet feitelijk verschilt van die van gehuwden of echtgenoten» 
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vervangen door: tenzij het betreft personen tussen wie bloedverwantschap 
in de eerste of tweede graad bestaat. 

D. Het vierde lid van artikel 1 9 wordt vervangen door: 
4. Van een gezamenlijke huishouding, als bedoeld in het derde l id, kan 

slechts sprake zijn indien twee ongehuwae personen gezamenlijk voorzien 
in huisvesting en bovendien beiden een bijdrage leveren in de kosten van 
de huishouding dan wel op andere wijze in eikaars verzorging voorzien. 

E. Aan 1 word t toegevoegd: 
5. Onze Minister kan nadere regels stellen voor de toepassing van het 

vierde lid. 

F. In 2 wordt «zesde» vervangen door: zevende. 

G. In 2 wordt «vijfde» vervangen door: zesde. 

III 

In a r t ike l 35 , onderdee l J , worden de volgende wijzigingen aange 
bracht: 

A. In 2 wordt «vierde tot en met zevende» vervangen door: vijfde tot 
en met achtste. 

B. In 2 wordt «en derde» vervangen door: , derde en vierde. 

C. In het tweede lid van artikel 44 word t «en van wie de situatie ook 
overigens niet feitelijk verschilt van die van niet duurzaam gescheiden 
levende echtgenoten» vervangen door: tenzij het betreft personen tussen 
wie bloedverwantschap in de eerste of tweede graad bestaat. 

D. Het derde lid van artikel 44 wordt vervangen door: 
3. Van een gezamenlijke huishouding als bedoeld in het tweede lid, kan 

slechts sprake zijn indien twee ongehuwde personen gezamenlijk voorzien 
in huisvesting en bovendien beiden een bijdrage leveren in de kosten van 
de huishouding dan wel op andere wijze in eikaars verzorging voorzien. 

E. Aan 2 wordt toegevoegd: 
4. Onze Minister kan nadere regels stellen voor de toepassing van het 

derde lid. 

F. In 3 wordt «vijfde» vervangen door: zesde. 

G. In 4 wordt «zesde» vervangen door: zevende. 

H. In 5 wordt «zevende» vervangen door: achtste. 

IV 

In a r t ike l 3 6 , onderdee l N, worden de volgende wijzigingen aange-
bracht: 

A. In 1 " wordt «vierde tot en met zevende» vervangen door: vijfde tot 
en met achtste. 

B. In 1 wordt «en derde» vervangen door: , derde en vierde. 

C. In het tweede lid van artikel 53 word t «en van wie de situatie ook 
overigens niet feiteli jk verschilt van die van niet duurzaam gescheiden 
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levende echtgenoten» vervangen door: tenzij het betreft personen tussen 
wie bloedverwantschap in de eerste of tweede graad bestaat. 

D. Het derde lid van artikel 53 wordt vervangen door: 
3. Van een gezamenlijke huishouding als bedoeld in het tweede lid, kan 

slechts sprake zijn indien twee ongehuwde personen gezamenlijk voorzien 
in huisvesting en bovendien beiden een bijdrage leveren in de kosten van 
de huishouding dan wel op andere wijze in eikaars verzorging voorzien. 

E. Aan 1° wordt toegevoegd: 
4. Onze Minister kan nadere regels stellen voor de toepassing van het 

derde lid. 

F. In 2" wordt «vijfde» vervangen door: zesde. 

G. In 3° wordt «zesde» vervangen door: zevende. 

H. In 4° wordt «zevende» vervangen door: achtste. 

V 

In artikel 51 , onderdeel P, worden de volgende wijzigingen aange-
bracht: 

A. In 1 ° wordt «vierde tot en met zevende» vervangen door: vijfde tot 
en met achtste. 

B. In 1° wordt «en derde» vervangen door: , derde en vierde. 

C. In het tweede lid van artikel 35 wordt «en van wie de situatie ook 
overigens niet feitelijk verschilt van die van niet duurzaam gescheiden 
levende echtgenoten» vervangen door: tenzij het betreft personen tussen 
wie bloedverwantschap in de eerste of tweede graad bestaat. 

D. Het derde lid van artikel 35 wordt vervangen door: 
3. Van een gezamenlijke huishouding als bedoeld in het tweede lid, kan 

slechts sprake zijn indien twee ongehuwde personen gezamenlijk voorzien 
in huisvesting en bovendien beiden een bijdrage leveren in de kosten van 
de huishouding dan wel op andere wijze in eikaars verzorging voorzien. 

E. Aan 1° wordt toegevoegd: 
4. Onze Minister kan nadere regels stellen voor de toepassing van het 

derde lid. 

F. In 2° wordt «vijfde» vervangen door: zesde. 

G. In 3" wordt «zesde» vervangen door: zevende. 

H. In 4° wordt «zevende» vervangen door: achtste. 

VI 

Artikel 6 1 , onderdeel A, wordt vervangen door: 

A. Artikel 1 wordt gewijzigd als volgt: 

1°. Voor de tekst van artikel 1 wordt het cijfer 1 geplaatst. 

2°. De onderdelen b, c en d van het eerste lid worden vervangen door: 
b. echtpaar: de in gezinsverband levende gehuwden alsmede de niet 

met elkaar gehuwde personen van verschillend of gelijk geslacht die 
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duurzaam een gezamenli jke huishouding voeren, tenzij het betreft 
personen tussen wie bloedverwantschap in de eerste of tweede graad 
bestaat; 

c. één-ouder gezin: de man of vrouw met een of meer kinderen die niet 
duurzaam een gezamenlijke huishouding voert met een andere persoon 
dan wel een gezamenlijke huishouding voert met uitsluitend bloedverwan 
ten in de eerste of tweede graad; 

d. al leenstaande: 
1°. de persoon van 21 jaar of ouder zonder kinderen die niet duurzaam 

een gezamenli jke huishouding voert met een andere persoon dan wel een 
gezamenli jke huishouding voert met uitsluitend bloedverwanten in de 
eerste of tweede graad; 

2 ° . de persoon van 18 tot 21 jaar zonder kinderen die niet in het gezins-
verband van zijn ouder(s) leeft en die niet duurzaam een gezamenli jke 
huishouding voert met een andere persoon dan wel een gezamenli jke 
huishouding voert met uitslui tend bloedverwanten in de tweede graad, 
werknemer is in de zin van de Rijksgroepsregeling werkloze werknemers 
en voor wie geen recht bestaat op kinderbijslag op grond van de Algemene 
Kinderbi js lagwet; 

3 ° . Toegevoegd worden een tweede en derde l id, luidende: 
2. Van een gezamenlijke huishouding als bedoeld in het eerste l id, 

onderdelen b, c en d, kan slechts sprake zijn indien twee ongehuwde 
personen, gezamenlijk voorzien in huisvesting en bovendien beiden een 
bijdrage leveren in de kosten van de huishouding dan wel op andere wijze 
in eikaars verzorging voorzien. 

3. Onze Minister kan nadere regels stellen voor de toepassing van het 
tweede l id. 

VII 

A r t i k e l 6 2 wordt vervangen door: 

A r t i k e l 6 2 

Het Bijstandsbesluit landelijke draagkrachtcriteria (Stb. 1980, 87) 
word t gewijzigd als volgt: 

In artikel 1 worden de volgende wijzigingen aangebracht: 

1 ' . Voor de tekst van artikel 1 wordt het cijfer 1 geplaatst 

2 ° . De onderdelen c, d en e van het eerste lid worden vervangen door: 
c. echtpaar: de in gezinsverband levende gehuwden alsmede de niet 

met elkaar gehuwde personen van verschil lend of gelijk geslacht die 
duurzaam een gezamenli jke huishouding voeren, tenzij het betreft 
personen tussen wie bloedverwantschap in de eerste of tweede graad 
bestaat; 

d. één-ouder gezin: de man of vrouw met een of meer kinderen die niet 
duurzaam een gezamenlijke huishouding voert met een andere persoon 
dan wel een gezamenlijke huishouding voert met uitsluitend bloedverwan 
ten in de eerste of tweede graad; 

e. alleenstaande: 
1 . de persoon van 21 jaar of ouder zonder kinderen die niet duurzaam 

een gezamenli jke huishouding voert met een andere persoon dan wel een 
gezamenli jke huishouding voert met uitsluitend bloedverwanten in de 
eerste of tweede graad; 

2' . de persoon van 18 tot 21 jaar zonder kinderen die niet in het 
gezinsverband van zijn ouder(s) leeft en die niet duurzaam een gezamenlijke 
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huishouding voert met een andere persoon dan wel een gezamenli jke 
huishouding voert met uitsluitend bloedverwanten in de tweede graad, 
werknemer is in de zin van de Rijksgroepsregeling werkloze werknemers 
of zelfstandige in de zin van de Rijksgroepsregeling zelfstandigen, of 
arbeidsongeschikte in de zin van de Algemene Arbeidsongeschiktheidswet; 

3" . De aanduiding van de onderdelen f, g en h van het eerste lid wordt 
gewijzigd in g, h en i, waarna een nieuw onderdeel f wordt ingevoegd, 
luidende: 

f. kind: het in het gezinsverband levende en ten laste van zijn ouder(s) 
komende minderjarige kind;. 

4 Toegevoegd worden een tweede en derde l id, luidende: 
2. Van een gezamenli jke huishouding bedoeld in het eerste l id, 

onderdelen c, d en e, kan slechts sprake zijn indien twee ongehuwde 
personen gezamenli jk voorzien in huisvesting en bovendien beiden een 
bijdrage leveren in de kosten van de huishouding dan wel op andere wijze 
in eikaars verzorging voorzien. 

3. Onze Minister kan nadere regeis stellen voor de toepassing van het 
tweede lid. 

VIII 

In a r t ike l 67 wordt telkens «en van wie ook overigens de situatie niet 
feitelijk verschilt van die van duurzaam gescheiden levende gehuwden» 
vervangen door: tenzij het betreft personen tussen wie bloedverwantschap 
in de eerste of tweed graad bestaat. 

IX 

Aan a r t ike l 67 wordt toegevoegd: 
3 . Onder aanduiding van de bestaande tekst van artikel 1 als eerste 

lid worden twee leden toegevoegd, luidende: 
2. Van een gezamenli jke huishouding als bedoeld in het eerste l id, 

onderdeel f ten 2° en onderdeel I ten 2 , kan slechts sprake zijn indien 
twee ongehuwde personen gezamenlijk voorzien in huisvesting en 
bovendien beiden een bijdrage leveren in de kosten van de huishouding 
dan wel op andere wijze in eikaars verzorging voorzien. 

3. Onze Minister en Onze Minister van Sociale Zaken en Werkgelegen-
heid kunnen nadere regels stellen voor de toepassing van het tweede l id. 

Linschoten 
Kraaijeveld Wouters 
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