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Nr. 19 AMENDEMENT VAN DE LEDEN VAN DER DOEF EN BECKERS-DE BRUIJN 
Ontvangen 10 december 1979 

De ondergetekenden stel len de vo lgende amendementen voor : 

I 

Art ikel III vervalt, onder gel i jkt i jdige ve rnummer ing van de artikelen IX tot 
en met XLI in III, tot en met XL, in verband waarmee tevens in het tot artikel V 
vernummerde artikel VI en in het tot artikel IX ve rnummerde artikel X, «arti-
kel V» telkens word t vervangen door: artikel IV. 

Voor de tekst van het tot artikel XVII ve rnummerde artikel XVIII word t het 
cijfer 1 geplaatst, waarna aan dit artikel een nieuw lid word t toegevoegd, lui-
dende: 

2. De daglonen ingevolge de wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering 
zoals deze, met inachtneming van het bepaalde in het vor ige l id en in artikel 
15, eerste l id, van genoemde wet per 1 januari 1980 zouden dienen te wor-
den vastgesteld, worden per 1 januari 1980 verhoogd met 1 %. De aldus her-
ziene daglonen treden in de plaats van de daglonen ingevolge de Wet op de 
arbeidsongeschiktheidsverzekering, zoals deze golden op 31 december 1979. 

III 

Voor de tekst van het tot artikel XXI vernummerde artikel XXII word t het 
cijfer 1 geplaatst, waarna aan dit artikel een nieuw lid word t toegevoegd, lui-
dende: 

2. Het bedrag, genoemd in artikel 9, eerste l id, van de Coördinat iewet So-
ciale verzekering zoals dit, met inachtneming van het bepaalde in het vor ige 
lid en in artikel 9a, eerste l id, van genoemde wet, per 1 januari 1980 zou die-
nen te worden vastgesteld, word t per 1 januari 1980 verhoogd met 1 %. Het 
aldus herziene bedrag treedt in de plaats van het bedrag, genoemd in artikel 
9, eerste l id, van de Coördinat iewet Sociale verzekering. 

IV 

Voor de tekst van het tot artikel XXV vernummerde artikel XXVI word t het 
cijfer 1 geplaatst, waarvan een nieuw lid word t toegevoegd, lu idende: 
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2. De daglonen ingevolge de Wet Werkloosheidsvoorziening zoals deze, 
met inachtneming van het bepaalde in het vorige lid en in artikel 5a, eerste 
lid, van genoemde wet per 1 januari 1980 zouden dienen te worden vastge-
steld, worden per 1 januari 1980 verhoogd met 1%. De aldus herziene daglo-
nen treden in de plaats van de daglonen ingevolge de Wet Werkloosheids-
voorziening zoals deze golden op 31 december 1979. 

V 

Voor de tekst van het tot artikel XXIX vernummerde artikel XXX wordt het 
cijfer 1 geplaatst, waarna een nieuw lid wordt toegevoegd, luidende: 

2. Het inkomen, bedoeld in artikel 3, eerste, tweede en vijfde lid, alsmede 
de bedragen genoemd in artikel 3, zesde lid, onder a en b, en artikel 9, eerste 
en tweede lid van de Rijksgroepsregeling Oorlogsslachtoffers 1940-1945, 
zoals dit inkomen en deze bedragen, met inachtneming van het bepaalde in 
het vorige lid en in artikel 4, eerste lid, van genoemde regeling per 1 januari 
1980 zouden dienen te worden vastgesteld, worden per 1 januari 1980 ver-
hoogd met 1%. 

VI 

Voor de tekst van het tot artikel XXXII vernummerde artikel XXXIII wordt 
het cijfer 1 geplaatst, waarna een nieuw lid wordt toegevoegd, luidende: 

2. De grondslag, bedoeld in artikel 8, eerste, tweede en zesde lid, en de 
bedragen, genoemd in de artikelen 8, zevende lid, onder a en b, 10, eerste 
lid, onder d en e en 15, eersteen tweede lid van de Wet uitkeringen vervol-
gingsslachtoffers 1940-1945 zoals deze, met inachtneming van het bepaalde 
in het vorige lid en in artikel 18, eerste lid, van genoemde wet, zouden die-
nen te worden vastgesteld, worden per 1 januari 1980 verhoogd met 1%. De 
aldus herziene grondslagen en bedragen treden in de plaats van de genoem-
de grondslagen en bedragen ingevolge de Wet uitkeringen vervolgings-
slachtoffers 1940-1945 zoals deze golden op 31 december 1979. 

VII 

Voor de tekst van het tot artikel XXXVI vernummerde artikel XXXV wordt 
het cijfer 1 geplaatst, waarna een nieuw lid wordt toegevoegd, luidende: 

2. De pensioenbedragen ingevolge de Wet buitengewoon pensioen 
1940-1945 en de Wet buitengewoon pensioen zeelieden-oorlogsslachtoffers 
zoals deze, met inachtneming van het bepaalde in het vorige lid en in artikel 
31a, eerste lid, onderscheidenlijk, 28a, eerste lid, van genoemde wetten per 
1 januari 1980 zouden dienen te worden vastgesteld, worden per 1 januari 
1980 verhoogd met 1%.De aldus herziene pensioenbedragen treden in de 
plaats van de pensioenbedragen ingevolge de Wet buitengewoon pensioen 
1940-1945 onderscheidenlijk de Wet buitengewoon pensioen zeelieden-oor-
logsslachtoffers, zoals deze golden op 31 december 1979. 

VIII 

In het tot artikel XXXVIII vernummerde artikel XXXIX wordt «artikel XXIX» 
vervangen door: artikel XXVIII. 

Toelichting 

Deze amendementen beogen te voorkomen dat de verhoging van de va-
kantiebijslag van 7 naar 8% leidt tot een evenredige verlaging van het mini-
mumloon en de sociale uitkeringen. 

Van der Doef 
Beckers-de Bruijn 
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