
Tweede Kamer der Staten Generaal 2 
Zitting 1979-1980 

15 900 Nadere wijziging van de Wet minimumloon en 
minimumvakantiebijslag, een aantal sociale 
verzekeringswetten en enige andere wetten (herziening 
aanpassingsmechanismen en vaststelling regelen 
hoogte sociaal minimum) 

Nr. 17 Herdruk AMENDEMENTEN VAN HET LID M. BAKKER CS. 
Ontvangen 10 december 1979 

I 

De ondergetekenden stellen de volgende amendementen voor: 

Artikel XXIX, derde en vierde lid vervallen. 

Artikel XXXI wordt gewijzigd als volgt: 
1° Het vijfde en zesde lid vervallen; 
2° In het zevende lid vervallen de woorden «en vijfde lid». 
3° In het achtste lid wordt in plaats van «eerste, derde en vijfde lid» gele-

zen: eerste en derde lid. 

Artikel XXXII, onderdeel B, vervalt. 

IV 

Artikel XXXIV wordt gewijzigd als volgt: 
1° Het derde lid wordt gelezen: 
3. Op de in het eerste lid bedoelde toeslag is het bepaalde in artikel 6 van 

de Wet uitkeringen vervolgingsslachtoffers 1940-1945 van toepassing. 
2° Het vierde en vijfde lid vervallen. 
3° In het zesde lid vervallen de woorden «van de grondslagen onderschei-

denlijk» en «het derde onderscheidenlijk». 
4° Het achtste lid vervalt. 

Artikel XXXV, onderdeel B, en artikel XXXVI, onderdeel B, vervallen. 

Tweede Kamer, zitting 1979-1980,15 900, nr. 17 1 



VI 

Artikel XXXVIII wordt gewijzigd als volgt: 
1° Het derde lid wordt gelezen: 
3. Op de in het eerste lid bedoelde toeslagen is het bepaalde in artikel 2, 

eerste lid, van de Wet buitengewoon pensioen 1940-1945 en van de Wet 
buitengewoon pensioen zeelieden-oorlogsslachtoffers van toepassing. 

2° Het vierde en vijfde lid vervallen. 
3° In het zesde lid vervallen de woorden «onderscheidenlijk het derde». 
4° Het achtste lid vervalt. 

VII 

Artikel XXXIX wordt gewijzigd als volgt: 
In artikel 11 eerste lid, letter g, onder 2°, van de Wet op de loonbelasting 

1964 wordt de komma achter de woorden «Wet werkloosheidsvoorziening 
(Stb. 1964,485)» vervangen dooreen punt waarna de restvan de zin vervalt. 

Toelichting 

De amendementen dienen om de uitkeringen ingevolge de Wet uitkerin-
gen vervolgingsslachtoffers 1940-1945 en de Wetten buitengewoon pen-
sioen niet in de voorgestelde maatregelen te betrekken omdat zij vanwege 
hun karakter buiten de sociale wetgeving vallen. 

M.Bakker 
Van der Doef 
Beckers-de Bruijn 
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