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Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal 

In het on twerp van wet word t de volgende verbetering aangebracht: 
In artikel I, onder B, word t in de aanhef van artikel 13, tweede l id, in plaats 

van «Werkzaamheden» gelezen: Werkobjecten. 

In het on twerp van wet worden de volgende wijzigingen aangebracht: 

A 

In hoofdstuk VIII van de Wet Sociale Werkvoorz iening, zoals dat ingevolge 
artikel I, onder E, word t gelezen, worden de volgende wi jz ig ingen aange-
bracht: 

1°. Na artikel 43 word t een nieuw artikel 43a ingevoegd, lu idende: 

Artikel 43a 

De inhoudingen op het loon op grond van het bepaalde krachtens artikel 30 
worden volgens door Onze Minister te stellen regelen met de in dit hoofd-
stuk bedoelde vergoedingen verrekend. 

2°. In artikel 45 wo rd t na onderdeel d , onder vervanging van de komma 
aan het slot van het onderdeel door een punt -komma, een n ieuw onderdeel 
ingevoegd, lu idende: 

e. het verrekenen van inhoudingen als bedoeld in artikel 43a. 

B 

Art ikel III wo rd t als volgt gewi jz igd: 
In het eerste l id word t in plaats van «over de jaren 1981 tot en met 1985» 

gelezen: over de jaren 1982 tot en met 1986. 
In plaats van «voor het jaar 1981 2 0 % van het bedrag dat de gemeente 

over het jaar 1979» word t gelezen: voor het jaar 1982 2 0 % van het bedrag 
dat de gemeente over het jaar 1980. 

In het tweede lid word t in plaats van «de jaren 1982,1983, 1984 en 1985» ge-
lezen: de jaren 1983,1984, 1985 en 1986. 

In het vierde l id word t in plaats van «uiterlijk 30 juni 1981» gelezen: uiter-
I i jk30 juni 1982. 

Tweede Kamer, zitt ing 1980-1981, 16 429, nr. 9 1 



c 

Artikel V wordt als volgt gewijzigd. 
In plaats van «1 januari 1981» wordt gelezen: de dag volgende op de da-

tum van uitgifte van het Staatsblad waarin zij wordt geplaatst, met uitzonde-
ring van artikel I, onder E, en de artikelen II, III en IV, welke in werking treden 
met ingang van 1 januari 1982. 

Toelichting 

A 

De volgens deze wijzigingen in hoofdstuk VIII van de WSW op te nemen 
bepalingen (43a en 45, onderdeel e) stemmen inhoudelijk geheel overeen 
met die, welke ingevolge artikel IV van wetsontwerp nr. 16 527 in hoofdstuk 
VIM WSW worden opgenomen. De reden hiervoor is de volgende. 

De wijzigingen ingevolge voornoemd artikel IV zouden, indien in werking 
getreden vóór 1 januari 1982, weer ongedaan worden gemaakt door de in-
werkingtreding per 1 januari 1982 van artikel I, onder E, van wetsontwerp nr. 
16 429, dat immers in zijn huidige vorm een hernieuwde vaststelling van 
hoofdstuk VIM WSW bevat, zonder de artikelen 43a en 45, onderdeel e. Ten 
einde dit te voorkomen worden meerbedoelde bepalingen ook aan laatstge-
noemd wetsontwerp toegevoegd. 

Voor het geval wetsontwerp nr. 16 527 gelijktijdig met of na artikel I, onder 
E, van wetsontwerp nr. 16 429, dus op of na 1 januari 1982, in werking zou 
treden, is artikel IV van eerstvermeld wetsontwerp overbodig geworden, 
aangezien de daarmee beoogde wijzigingen dan reeds (per 1 januari 1982) 
door het thans aangevulde artikel I, onder E, van wetsontwerp nr. 16 429zul-
len zijn aangebracht. In deze situatie wordt voorzien door een nota van wijzi-
ging op wetsontwerp nr. 16 527, die gelijktijdig wordt aangeboden. 

B 

Artikel III 

De in dit artikel aangebrachte wijzigingen hangen samen met de verschui-
ving van de datum van inwerkingtreding van het voorgestelde financierings-
stelsel naar 1 januari 1982. 

C 

Artikel V 

Inwerkingtreding met ingang van 1 januari 1982 van de artikelen die be-
trekking hebben op de wijziging van het financieringsstelsel en de daarmee 
samenhangende financiële aspecten, is noodzakelijk omdat een inwerking-
treding van bedoelde bepalingen met ingang van een datum, gelegen in de 
loop van het jaar, op onoverkomelijke moeilijkheden zou stuiten bij de admi-
nistratief-technische uitwerking van het nieuwe financieringsstelsel. 

De Staatssecretaris van Sociale Zaken, 
L. de Graaf 
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