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IMr. 29 DERDE NOTA VAN WIJZIGING 
Ontvangen 16 april 1986 

In het voorstel van wet worden de volgende wijzigingen aangebracht: 

I 

Artikel 6 wordt vervangen door: 

Artikel 6 

1. In afwijking van artikel 5 wordt gedurende een periode van ten 
hoogste twee jaren van het inkomen uit arbeid buiten aanmerking 
gelaten: 

a. een bedrag gelijk aan 5% van het minimumloon; alsmede 
b. indien en voor zover het inkomen uit arbeid meer bedraagt dan het in 

onderdeel a bedoelde bedrag, 30% van dat inkomen. 
2. Het niet in aanmerking te nemen inkomen, bedoeld in het eerste lid, 

bedraagt ten hoogste 1 5% van het minimumloon. 
3. Voor de vaststelling van de in het eerste lid bedoelde periode wordt 

een periode waarover een uitkering op grond van de Ziektewet is ontvangen, 
buiten beschouwing gelaten. 

4. De beperking tot een periode van twee jaren, als bedoeld in het 
eerste lid, is niet van toepassing ten aanzien van de persoon die recht 
heeft op een uitkering op grond van de Werkloosheidswet terzake van 
werkloosheid ontstaan na het bereiken van de leeftijd van 57,5 jaar. 

II 

Van artikel 11 vervalt het tweede lid en de aanduiding van het eerste 
lid. 

III 

Artikel 14 wordt gewijzigd als volgt: 

1 ° In het vierde lid wordt «van oordeel is of vermoedt» vervangen 
door: op grond van duidelijke aanwijzingen van oordeel is of het gegronde 
vermoeden heeft. 
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2° In het vi j fde lid wordt «de beslissing, bedoeld» vervangen door: een 
beslissing als bedoeld. 

IV 

Aan ar t ike l 16 wordt een volzin toegevoegd, luidende: 
De bedri j fsvereniging is bevoegd in bijzondere gevallen ten gunste van 

de toeslaggerechtigde af te wijken van de in de eerste volzin genoemde 
drie maanden. 

V 

In ar t ike l 18 , eerste l id, onderdeel a, vervalt: .eerste l id,. 

T O E L I C H T I N G 

1 . A l g e m e e n 

Met deze derde nota van wijziging komt het kabinet tegemoet aan een 
aantal nadrukkelijke wensen die van de zijde van de Kamer in eerste 
termijn zijn geuit. Tijdens die eerste termijn is gebleken dat de voorgestelde 
vri j latingsregeling ter zake van het inkomen uit arbeid algemeen als te 
krap werd ervaren. De kritiek richtte zich op: 

a. de voorgestelde duur van de vrij lating voor een aantal specifieke 
situaties; 

b. het ontbreken van een «bodem» in de vri j lat ingsregeling; 
c. het voorstel om de vri j latingsregeling niet toe te passen in geval de 

som van loondervingsuitkering en arbeidsinkomen meer bedraagt dan het 
min imumloon, of voor éénoudergezinnen 90% van het minimumloon (de 
zogenaamde «knikproblematiek»). 

Ter zake van de hiervoor genoemde punten zijn amendementen ingediend 
door de leden Kraaijeveld-Wouters en Linschoten. Deze amendementen 
~ voorkomend onder de nummers 2 1 , 22, 23 en 24 - zijn door het kabinet 
middels deze nota van wijziging overgenomen. 

2. Onderde len 

2 . 1 . Onderdeel I 

Dit onderdeel leidt er toe dat van het inkomen uit arbeid van de 
toeslaggerechtigde en zijn echtgenoot eerst een bedrag gelijk aan 5% van 
het min imumloon wordt vri jgelaten. Bedraagt het arbeidsinkomen meer 
dan 5% van het min imumloon, dan wordt van dat meerdere 30% vri jgelaten, 
met dien verstande dat de totale vrij lating niet meer kan bedragen dan 
15% van het min imumloon. 

In het thans voorgestelde eerste lid van artikel 6 komt de zinsnede «-
behoudens voor de vaststell ing van het inkomen, bedoeld in artikel 2 -» 
niet meer voor. Hiermee wordt de zogenaamde «knikproblematiek» 
opgelost. 

Op grond van het voorgestelde vierde lid geldt de beperking tot twee 
jaren niet voor degene die na de leeftijd van 57,5 jaar werkloos wordt . 

De kosten van de hiervoor genoemde drie wijzigingen worden op 30 
miljoen geraamd. 

Met het nieuw voorgestelde derde lid word t bewerkstel l igd dat de 
vri j latingsduur van twee jaren opnieuw begint bij de overgang van ZW 
naar W A O / A A W , Dit voorstel brengt geringe extra kosten voor de TW 
met zich mee, die geraamd worden op 5 min. 
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Onderdelen II, III, IV en V 

Met deze wijzigingen word t een afstemming bereikt met de overeen-
komstige bepal ingen, zoals die zijn herzien met de vierde nota van 
wi jzigingen op het wetsvoorstel Werkloosheidswet. Dit betreft respectie-
velijk artikel 25, tweede l id, art ikel 30 , tweede lid, en artikel 32. De 
overwegingen, die aan die wi jz ig ingen ten grondslag l iggen, zijn in die 
nota toegel icht. De wijziging vervat in onderdeel III, onder 2 , is een 
afs temming op artikel 30 , derde l id, van de voorgestelde Werkloosheids^ 
wet . 

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