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19383 Intrekking van de Werkloosheidswet, invoering 
van een nieuwe Werkloosheidswet en een aantal 
andere wet ten, alsmede in het kader van die 
intrekking en invoering te treffen overgangsrege-
lingen en de daarmee verband houdende wijzigin 
gen van een aantal wetten en regelingen (lnvoe-
ringswet stelselherziening sociale zekerheid) 

Nr. 27 AMENDEMENTEN VAN HET LID TER VELD C S . 

Ontvangen 23 april 1986 

De ondergetekenden stellen de volgende amendementen voor: 

I 
In artikel 2 1 , eerste lid, wordt de zinsnede «De persoon die 21 jaar of 

ouder is, doch jonger is dan 27 jaar» vervangen door: De persoon van 21 
jaar of ouder, die op grond van de Wet op de loonbelasting 1964 (Stb. 
521) is ingedeeld in tariefgroep I. 

II 

In artikel 29, onderdeel D, wordt in het eerste lid van artikel 16a de 
zinsnede «De werknemers die 21 jaar of ouder is, doch jonger is dan 27 
jaar» vervangen door: De werknemer van 21 jaar of ouder, die op grond 
van de Wet op de loonbelasting 1964 (Stb. 521) is ingedeeld in tariefgroep 
I. 

III 

In artikel 43, eerste lid, wordt de zinsnede «De persoon die 21 jaar of 
ouder is, doch jonger is dan 27 jaar» vervangen door: De persoon van 21 
jaar of ouder, die op grond van de Wet op de loonbelasting 1964 is 
ingedeeld in tariefgroep I. 

Toelichting 

De amendementen beogen op het punt van de zogenaamde «kopjes» 
voor alleenstaanden de systematiek van de sociale zekerheid en de 
systematiek van de belastingwetgeving op elkaar af te stemmen. In het 
wetsvoorstel worden kopjes toegekend aan die 21-27 jarigen die voor de 
toepassing van de Toeslagenwet als ongehuwd worden aangemerkt. Dit 
betreft de alleenstaanden en diegenen die samenwonen (en derhalve voor 
de belastingswetgeving tweeverdieners zijn) maar in de sociale zekerheid 
als ongehuwd worden aangemerkt (bijvoorbeeld samenwonende broers). 
Het wetsvoorstel beperkt zich tot de groep 21-27 jarigen. Echter ook 
uitkeringsgerechtigden boven de 27 jaar kunnen door de werking van de 

Tweede Kamer, vergaderjaar 1 985-1986, 19 383, nr. 27 1 

2 



belastingsystematiek (tariefgroep I) bij een bruto uitkering van 70% een 
netto uitkering ontvangen van minder dan 70%; dus onder het relevante 
sociale minimum. Dit is het geval bij diegenen die voor de toepassing van 
de Toeslagenwet ongehuwd zijn maar voor de belastingwetgeving samen-
wonend, zoals bijvoorbeeld broers. 

De amendementen realiseren een gelijke behandeling voor de verschil-
lende groepen. 

Ter Veld 
Buurmeijer 
Dales 
Van Nieuwenhoven 
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