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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) 

Nr. 24 DERDE NOTA VAN WIJZIGING 
Ontvangen 22 april 1986 

In het voorstel van wet worden de volgende wijzigingen aangebracht: 

In de beweegreden, alsmede in de artikelen: 
a. 1, onderdeel f; 
b. 7, eerste en tweede lid; 
c. 29, onderdeel E, in het voorgestelde artikel 28a, eerste lid; 
d. 32; 
e. 35, onderdeel L, in het voorgestelde artikel 49, eerste lid; 
f. 36, onderdeel P, in het voorgestelde artikel 57a, eerste lid; 
g. 51 , onderdeel 0 , in het voorgestelde artikel 33a, eerste lid; 
h. 68, eerste, tweede en derde lid; 
i. 69, onderdeel c; 
j . 71 , eerste lid; 
wordt «Wet inkomensvoorziening oudere werkloze werknemers» 

telkens vervangen door: Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk 
arbeidsongeschikte werkloze werknemers. 

II 

In artikel 16, zesde lid, wordt de zinsnede: «Artikel 43 van de nieuwe 
Werkloosheidswet is van overeenkomstige toepassing» vervangen door: 
De artikelen 43 en 78 van de nieuwe Werkloosheidswet zijn van overeen-
komstige toepassing. 

III 

Na Afdeling VII wordt een nieuwe Afdeling Vila ingevoegd, luidende: 

AFDELING VIIA. TOEKENNING LOONSUPPLETIE BIJ WERKAAN-
VAARDING TEGEN LAGER LOON 

Artikel 21a 

Bij algemene maatregel van bestuur worden regels gesteld met 
betrekking tot de toekenning van loonsuppletie bij werkaanvaarding tegen 
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een lager loon dan het dagloon aan de werknemer in de zin van de 
nieuwe Werkloosheidswet en de persoon, bedoeld in de artikelen 4, 5 en 
6. 

IV 

In artikel 29 wordt de aanduiding van de onderdelen B tot en met E 
gewijzigd in C tot en met F, waarna een nieuw onderdeel wordt ingevoegd, 
luidende: 

B. In artikel 5c, tweede lid, wordt de komma na «87,5% van het 
minimumdagloon» vervangen door een punt en vervalt de daarop 
volgende zinsnede. 

V 

In artikel 36, onderdeel F, onder 3°, wordt «artikel 103, tweede lid, 
onderdeel c» vervangen voor: artikel 103, tweede lid, onderdeel e. 

VI 

In artikel 39 wordt het derde lid vervangen door: 
3. Voor de persoon, bedoeld in het eerste of tweede lid, wordt de 

toeslag op grond van de Toeslagenwet vanaf de dag waarop de in het 
eerste dan wel tweede lid bedoelde wijzigingen op hem van toepassing 
worden, ten minste vastgesteld op het verschil tussen de arbeidsonge-
schiktheidsuitkering waarop recht zou hebben bestaan indien de wijzigin-
gen van de Algemene Arbeidsongeschiktheidswet als vervat in artikel 35, 
onderdeel D en E, en de wijziging, bedoeld in artikel 38, niet zouden 
hebben plaatsgevonden, en de som van de uitkeringen op grond van de 
Algemene Arbeidsongeschiktheidswet en de Wet op de arbeidsongeschikt-
heidsverzekering. 

VII 

In artikel 49, eerste lid, wordt na «22 tot en met 40,» ingevoegd: 78,. 

VIII 

Na artikel 49b wordt een nieuw artikel ingevoegd, luidende: 

Artikel 49c 

Ten aanzien van de persoon, bedoeld in artikel 47, is artikel 2, eerste 
lid, onderdeel c, van de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk 
arbeidsongeschikte werkloze werknemers van overeenkomstige toepas-
sing, met dien verstande, dat in plaats van de uitkeringsduur op grond 
van de nieuwe Werkloosheidswet in aanmerking wordt genomen de 
uitkeringsduur op grond van deze afdeling. 

IX 

In artikel 51, onderdeel F, onder 3" wordt «artikel 103, tweede lid, 
onderdeel c» vervangen door: artikel 103, tweede lid, onderdeel e. 

X 

Artikel 61, onderdeel C, wordt vervangen door: 

C. In artikel 11 worden het tweede en derde lid vervangen door: 
2. Het eerste lid is van overeenkomstige toepassing op de netto-uitkering 

op grond van de Ziektewet, indien deze uitkering betrekking heeft op de in 
dat lid bedoelde inkomsten. 
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3. Het eerste lid is niet van toepassing op het inkomen uit bedrijf of 
beroep van de persoon die als zelfstandige bijstand ontvangt. 

XI 

In artikel 66, onderdeel A, wordt na «Invoeringswet stelselherziening» 
toegevoegd: sociale zekerheid. 

Toelichting 

I 

Bij derde nota van wijziging betreffende het wetsvoorstel nr. 19 260 is 
de citeertitel van de I0W gewijzigd in Wet inkomensvoorziening oudere 
en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers. In verband 
hiermee dient ook de tekst van de Invoeringswet en de verwijzingen naar 
de I0W van de bij de Invoeringswet te wijzigen wetten te worden 
aangepast. 

II. Artikel 16 

Bij vierde nota van wijziging is in het voorstel nWW een bepaling 
opgenomen (artikel 78) die er in voorziet, dat de uitkering op grond van 
de nWW niet eindigt zolang een opleiding of scholing duurt. Naar onze 
mening is het redelijk om deze regeling ook te doen gelden voor de 
overgangsgevallen. De hier voorgestelde wijziging van artikel 16, zesde 
lid, strekt daartoe. 

III. Afdeling Vila 

Tijdens de behandeling van dit wetsvoorstel in de Tweede Kamer is ons 
gebleken, dat een meerderheid van de Kamer er voorstander van is om de 
huidige regeling inzake loonsuppletie in enigerlei vorm te handhaven. Wij 
hebben derhalve aanleiding gevonden het amendement van de leden 
Weijers en Bosman, dat voorziet in de mogelijkheid een dergelijke 
regeling bij algemene maatregel van bestuur te creëren, over te nemen. 
Wij zijn met de indieners van dit amendement van mening dat bij het 
opstellen van de algemene maatregel van bestuur de effectiviteit van de 
beide bestaande afzonderlijke regelingen in WW en WWV kritisch dient 
te worden bezien. Bij het opstellen van de algemene maatregel van 
bestuur met betrekking tot de nieuwe geïntegreerde regeling zal daartoe 
nadere bezinning plaatsvinden over de hoogte en duur van de suppletie, 
alsmede over de bepaling van de doelgroep. 

IV. Artikel 29 

Het intrekken van de Werkloosheidswet houdt in, dat voor die wet geen 
minimumdagloon meer wordt vastgesteld. De in artikel 5c, tweede lid, 
van de WWV opgenomen verwijzing kan dus niet gehandhaafd blijven. 
Indertijd is gekozen voor verwijzing naar het WW-dagloon, omdat voor de 
WW de witte en voor de WWV de groene loonbelastingtabellen worden 
toegepast. Nu voor de nWW ook groene loonbelastingtabellen worden 
toegepast vervalt deze reden en kan zonder bezwaar naar het WWV-mini^ 
mumdagloon worden verwezen. 

V. Artikel 36 
IX. Artikel 51 

Deze wijzigingen betreffen de aanpassing van een verwijzing in WAO 
en ZW naar een bepaling van de nWW. De betreffende bepaling, te weten 
artikel 103, tweede lid, is bij eerste en tweede nota van wijziging (kamer-
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stukken II, 1985 /1986 , 1 9 2 6 1 , nr. 11 en nr. 16) gewijzigd in die zin dat 
onderdelen zijn tussengevoegd. Derhalve dient thans te worden verwezen 
naar onderdeel e. 

VI. Artikel 39 

De in artikel 39 , derde l id, geregelde toeslag geldt voor personen als 
bedoeld in het eerste en tweede lid van dit artikel. Teneinde ieder 
misverstand over de wijze, waarop deze toeslag moet worden berekend 
uit te slui ten, is de tekst verduideli jkt. 

VII . Artikel 49 

Evenals voor de overgangsgevallen met een W W - of nWW-ui tker ing is 
het wenseli jk dat de aanvullende uitkering niet eindigt, wanneer een 
scholing of opleiding word t gevolgd. Dit wordt bereikt door conform 
artikel 16, zesde l id, in artikel 49 , eerste l id, artikel 78 van de n W W van 
overeenkomstige toepassing te verklaren. 

VIII . Artikel49c 

De uitbreiding van de personenkring van de IOW met gedeelteli jk 
arbeidsongeschikte werknemers heeft uiteraard ook de bedoeling gehad 
personen op te nemen, die de maximale uitkeringstermijn van de aanvul-
lende vervolguitkering op grond van hoofdstuk III, afdeling III, van de 
Invoeringswet, hebben bereikt. Op grond van artikel 49 , derde lid, van de 
Invoeringswet lijkt terzake een sluitende regeling te zijn getroffen. Om 
echter ieder mogel i jk misverstand uit te sluiten is artikel 49c opgenomen. 

X. Artikel 61 

Dit betreft de wi jz iging van het Bijstandsbesluit landelijke normering 
overeenkomstig de wi jz iging van artikel 8 van de IOAW. De laatstgenoemde 
wijziging is vervat in de derde nota van wijziging betreffende de IOAW. Zij 
strekt ertoe bij de entree in de bijstand de vri j lat ingsduur voor het 
inkomen uit arbeid voor een ieder op twee jaar te stellen. 

De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, 
L. de Graaf 
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