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GEWIJZIGD ONTWERP VAN WET 
22 april 1983 

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van 
Oranje-Nassau, enz. enz. enz. 

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten: 
Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is voor 

beneden 23-jarigen het recht op uitkering ingevolge deWet Werkloosheids-
voorziening te beperken; 

Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg 
der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij 
goedvinden en verstaan bij deze: 

ARTIKEL I 

De Wet werkloosheidsvoorziening (Stb. 1964, 485) wordt gewijzigd als 
volgt: 

A. Artikel 9 wordt gewijzigd als volgt: 
1. Het eerste lid, eerste volzin, wordt gelezen: 
De werknemer heeft in geval van gehele of gedeeltelijke werkloosheid 

recht op een uitkering: 
a. indien hij in de periode van 12 maanden aan het intreden van zijn 

werkloosheid onmiddellijk voorafgaande op ten minste 130 dagen in 
dienstbetrekking heeft gewerkt, en 

b. zolang hij de leeftijd van 23 jaar niet heeft bereikt, indien hij aantoont 
tevens in een periode van 3 jaar aan het intreden van zijn werkloosheid 
onmiddellijk voorafgaande ten minste gedurende 130 weken in dienstbe-
trekking van niet bijkomstige aard te zijn geweest. 

2. In het vierde lid wordt «het in artikel 19 bedoelde tijdstip» gewijzigd 
in: het voor die werknemer in artikel 19, eerste lid, bedoelde tijdstip. 

B. Artikel 19, eerste lid, wordt gelezen: 
1. Tenzij een ingevolge artikel 9 geldend recht op uitkering op grond van 

paragraaf 1 op een vroeger tijdstip is geëindigd, eindigt dit recht: 
a. voor de werknemer die op de ingangsdatum van de uitkering de 

leeftijd van 23 jaar niet heeft bereikt, op de dag, gelegen een jaar na die 
datum, of indien het recht ingevolge het vierde lid is herleefd, even zoveel 
dagen later als de onderbreking heeft geduurd. 

Eerste Kamer, zitting 1982-1983, 17 800, nr. 139 1 



b. voor de werknemer, die op de ingangsdatum van de uitkering 23 jaar 
of ouder is op de dag, gelegen twee jaar na die datum, of, indien het recht 
ingevolge het vierde lid van artikel 9 is herleefd, even zoveel dagen later als 
de onderbreking heeft geduurd, indien de werknemer op die dag de leeftijd 
van 60 jaar nog niet heeft bereikt. 

c. op de eerste dag van de maand, waarin de werknemer de leeftijd van 
65 jaar heeft bereikt, indien hij op de onder b. bedoelde dag 60 jaar of 
ouder is. 

ARTIKEL II 

Artikel I blijft tot 1 juli 1983 buiten toepassing ten aanzien van de werkne-
mer, die op de dag voor de datum van inwerkingtreding van deze wet recht 
had op een uitkering ingevolge de Wet Werkloosheidsvoorziening. 

ARTIKEL III 

Deze wet treedt in werking met ingang van de eerste dag van de kalen-
dermaand van het Staatsblad, waarin zij wordt geplaatst, doch uiterlijk 
1 juli 1983. 

Lasten en bevelen, dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat 
alle ministeriële departementen, autoriteiten, colleges en ambtenaren, wie 
zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden. 

Gegeven 

De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, 
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