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In het voorstel van wet worden de volgende wijzigingen aangebracht. 

I 
In artikel 16, vierde lid, wordt «waarop zich een situatie voordoet als 

bedoeld in het eerste lid, onderdeel a» vervangen door: waarop een 
verlies van een of meer uren, alsmede een verlies van het recht op 
onverminderde doorbetaling van het loon over die uren intreedt in de 
kalenderweek waarin zich een situatie voordoet als bedoeld in het eerste 
lid, onderdeel a. 

II 

Artikel 36, eerste lid, onderdeel a, vervalt, waarna de aanduiding van 
de onderdelen b en c wordt gewijzigd in a en b. 

III 

Aan artikel 54 wordt een vierde lid toegevoegd, luidende: 
4. Indien de uitkering op grond van afdeling II was berekend naar een 

dagloon lager dan het minimumloon, wordt voor de toepassing van het 
tweede en derde lid in plaats van het minimumloon dat dagloon in 
aanmerking genomen. 

IV 

In artikel 63, tweede lid, wordt «voorzover hij werkloos is» vervangen 
door: voorzover hij arbeidsuren heeft verloren en beschikbaar is om 
arbeid te aanvaarden als bedoeld in artikel 16, eerste lid. 

Toelichting 

I Artikel 16 

Met deze wijziging van het vierde lid wordt een omissie die in de vierde 
nota van wijziging is geslopen, weggenomen. In de vierde nota van 
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wijziging was het arbeidsurenverlies aan een dag gekoppeld. Dat zou 
betekenen dat ten aanzien van een werknemer die vijf dagen per week 
acht uur werkt en per dag twee uur verliest, zich geen eerste werkloos-
heidsdag zou kunnen voordoen, daar hij per dag minder dan vijf uur 
verliest. Dit nu is niet de bedoeling. Het gaat om de eerste dag waarop 
enig arbeidsurenverlies en loonverlies optreedt in de kalenderweek waarin 
het arbeidsurenverlies, genoemd in het eerste lid, zich voordoet. Dat is 
door deze wijziging geregeld. 

II Artikel 36 

Het eerste lid, onderdeel a, had speciaal betrekking op de verzwaring 
van de bewijslast die was opgenomen in artikel 25, tweede lid (oud). 
Aangezien ter zake van het niet nakomen van de in dat artikel genoemde 
verplichtingen geen bewijslastverzwaring meer geldt, zijn naar onze 
mening de terugvorderingstermijnen genoemd in dit artikellid voldoende 
en kan onderdeel a vervallen. 

III Artikel 54 

De bedoeling van deze wijziging is om duidelijk aan te geven dat indien 
voor de loondervingsuitkering een dagloon gold lager dan het minimum-
loon, ook bij een gedeeltelijke vervolguitkering, al dan niet in combinatie 
met een arbeidsongeschiktheidsuitkering dat lagere dagloon in aanmerking 
moet worden genomen. Het vierde lid strekt daartoe. 

IV 
De wijziging van artikel 63, tweede lid, is een technisch uitvloeisel van 

het gewijzigd werkloosheidsbegrip. Aangezien in artikel 16 werkloosheid 
thans ook is gekoppeld aan verlies van het recht op onverminderde 
doorbetaling van loon is dit voor artikel 63, tweede lid, ongewenst, zoals 
de FBV suggereerde. Daarom wordt het werkloos zijn nader bepaald door 
alleen het arbeidsurenverlies en de beschikbaarheid te noemen. 

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