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Nr. 29 GEWIJZIGDE AMENDEMENTEN VAN HET LID NYPELS CS. TER VERVAN-
GING VAN DIE GEDRUKT ONDER NR. 22 
Ontvangen 13 december 1979 

Ondergetekenden stellen de volgende amendementen voor: 

I 

Artikel XVII, onder G, wordt als volgt gewijzigd: 
In artikel 79a, eerste lid, van de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzeke-

ring wordt de punt na het woord «inhoudt» vervangen door een komma, 
waarna wordt toegevoegd: verminderd met het bedrag van de premies wel-
ke een werkgever ingevolge die wetten zou hebben ingehouden, indien dit 
overeenkomstig loon op 31 december 1979 zou zijn uitbetaald. Indien het 
eerstbedoelde bedrag van de premies lager is dan het laatst bedoelde blijft 
het in dit lid bepaalde buiten toepassing. 

II 

Artikel XIX A vervalt. 

III 

Artikel XXIII, onder C, wordt gewijzigd als volgt: 

In artikel 26, eerste lid van de Werkloosheidswet, wordt de punt achter het 
woord «inhoudt» vervangen door een komma, waarna wordt toegevoegd: 
verminderd met het per 31 december 1979 geldende percentage van de pre-
mies ingevolge deze wet. Indien het eerstbedoelde percentage lager is dan 
het laatstbedoelde blijft het in dit lid bepaalde buiten toepassing. 

IV 

Artikel XXV, onder C, wordt gewijzigd als volgt: 

In artikel 16a, eerste lid, van de Wet Werkloosheidsvoorziening wordt de 
punt achter het woord «inhoudt» vervangen door een komma, waarna 
wordt toegevoegd: verminderd met het per 31 december 1979 geldende 
percentage van de premies ingevolge die wetten. Indien het eerstbedoelde 
percentage lager is dan het laatstbedoelde blijft het in dit lid bepaalde buiten 
toepassing. 
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V 

Artikel XXVII A vervalt. 

VI 

In artikel XXIX, derde l id, wo rd t de punt achter het woo rd «is» vervangen 
door een komma, waarna word t toegevoegd: verminderd met het bedrag 
van de premies welke een werkgever ingevolge die wetten zou hebben inge-
houden indien dit overeenkomst ige loon op 31 december 1979 zou zijn uit-
betaald. Indien heteerstbedoelde lager is dan het laatstbedoelde bli j f t het 
bepaalde in de vor ige volzin buiten toepassing. 

VII 

Art ikel X X X I A vervalt. 

VIII 

Art ikel XXXII , onder B, word t gewi jz igd als vo lgt : 

In artikel 19a, eerste l id, van de Wet uitkeringen vervolgingsslachtoffers 
word t de punt na het woo rd «inhoudt» vervangen door een komma, waarna 
word t toegevoegd: verminderd met het bedrag van de premies welke een 
werkgever ingevolge die wetten zou hebben ingehouden, indien dit over-
eenkomstige loon op 31 december 1979 zou zijn uitbetaald. Indien het eerst-
bedoelde bedrag lager is dan het laatstbedoelde bli jft het bepaalde in di t l id 
buiten toepassing. 

IX 

Artikel XXXIV A vervalt. 

X 

De artikelen XXXV, onder B en XXXVI , onder B, worden gewi jz igd als 
vo lgt : 

In artikel 36, eerste l id, van de Wet bui tengewoon pensioen 1940-1945 en 
in artikel 32, eerste l id, van de Wet bu i tengewoon pensioen zeelieden-oor-
logsslachtoffers word t de punt na het woo rd «inhoudt» vervangen door een 
komma, waarna word t toegevoegd: verminderd met het bedrag van de pre-
mies welke een werkgever ingevolge die wet ten zou hebben ingehouden, in-
dien dit overeenkomst ige loon op 31 december 1979 zou zijn ui tbetaald. In-
dien het eerstbedoelde bedrag lager is dan het laatstbedoelde bli j f t het be-
paalde in dit lid buiten toepassing. 

XI 

Artikel XXXVIII A vervalt. 

Toelichting 

Deze amendementen beogen dat alleen st i jgingen in premies voor werk-
nemersverzekeringen welke optreden vanaf 1 januari 1980 zullen leiden to t 
een evenredige verrekening bij sociale ui tkeringen. 

Nypels 
Van der Doef 
Beckers-de Brui jn 
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