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Nr. 34 VIERDE NOTA VAN WIJZIGING 

Ontvangen 22 april 1986 

In het voorstel worden de volgende wijzigingen aangebracht: 

I 
In artikel 2, eerste lid, onderdeel b, 3", wordt na «ontvangen» de 

puntkomma vervangen door een komma, waarna wordt toegevoegd: 
en geen recht heeft op een verlenging van de duur van de loonder-

vingsuitkering en op een vervolguitkering, bedoeld in de artikelen 42, 
tweede lid, 43, tweede lid, en 51 , tweede lid, van die wet;. 

II 

Aan artikel 9 wordt na het vierde lid, een nieuw vijfde lid toegevoegd, 
luidende: 

5. Indien met betrekking tot de werkloze werknemer, bedoeld in artikel 
2, eerste lid, onderdeel b, de som van de uitkering krachtens artikel 47 
van de Werkloosheidswet en de toeslag krachtens artikel 7, derde lid, van 
de Toeslagenwet minder bedroeg dan de uitkering bedoeld in het eerste 
en tweede lid, wordt de uitkering vastgesteld op dat lagere bedrag. 

Toelichting 

I. Met de tekst in artikel 2, eerste lid, onderdeel a, 3 , werd niet 
uitdrukkelijk uitgesloten, dat personen die na het bereiken van de leeftijd 
van 57,5 jaar werkloos zijn geworden, en recht hebben op een verlengde 
loondervingsuitkering en een vervolguitkering op grond van de voorgestelde 
nieuwe Werkloosheidswet, tevens recht zouden krijgen op een I0AW-
uitkering. Dit is wel de bedoeling. De bedoelde personen hebben recht op 
een verlengde vervolguitkering op grond van de nieuwe Werkloosheidswet. 
Met deze wijziging wordt elk misverstand uitgesloten. 

II. Met artikel 9, vierde lid, wordt er in voorzien, dat een lOAW-uitkering 
niet meer kan bedragen dan de vervolguitkering krachtens de nieuwe 
Werkloosheidswet (artikel 54) vermeerderd met de toeslag die de 
werkloze werknemer ontving in de periode voorafgaande aan de datum, 
waarop hij tot de personenkring van de I0AW ging behoren. Aangezien 
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de categorie werkloze werknemers, bedoeld in artikel 2, eerste lid, 
onderdeel b, geen recht had op een vervolguitkering, kan artikel 9, vierde 
lid, op hen niet van toepassing zijn. Met het nieuwe vijfde lid wordt 
voorzien in een overeenkomstige bepaling, waarmee de lOAW-uitkering 
wordt gemaximeerd op het niveau van de nWW-uitkering, eventueel 
vermeerderd met de toeslag, in de periode die aan de datum van intreding 
in de IOAW voorafging. 

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