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17 4 6 7 Nadere wijziging van de Algemene Kinderbijslagwet (gedeeltelijk achter-
wege laten van de herziening van de kinderbijslagbedragen per 1 januari 
1983) 

17 6 4 7 Nadere wijziging van een aantal sociale verzekeringswetten, de Wet 
Werkloosheidsvoorziening en de Wet op de loonbelasting 1964 (afschaffing 
minimumdagloon W A O en herziening minimumdagloonbepalingen in de 
W.W. en de W.W.V.) 

17 6 7 4 Wijziging van de wet van 20 december 1979, Stb. 711 (Beëindiging ver-
eveningstoeslagen) 

17 6 7 5 Nadere wijziging van de Algemene Arbeidsongeschiktheidswet en de Wet 
op de arbeidsongeschiktheidsverzekering (nadere regeling van de samen-
loop van uitkering met inkomsten uit arbeid) 

17 6 7 6 Wijziging van de wet van 4 juni 1981, Stb. 350 (vaststelling en verdeling 
van de premie voor de werkloosheidsverzekering) 

17 6 7 7 Beperking van de herziening van het wettelijk minimumloon, van de 
uitkeringen krachtens een aantal sociale verzekeringswetten en van een 
aantal uitkeringen en pensioenen krachtens enige wetten per 1 januari 1983 

17 6 9 7 Nadere wijziging van de Algemene Kinderbijslagwet, de Ziekenfondswet 
en van enige Bijstandsbesluiten (beëindiging van het recht op bijstand 
krachtens de Rijksgroepsregeling werkloze werknemers voor 16- en 
17-jarigen en invoering van het recht op kinderbijslag voor 16- en 17-jarige 
werklozen) 

MOTIE VAN DE HEER FRANSSEN CS. 
Voorgesteld 29 december 1982 

De Kamer, 

overwegende de beraadslaging over de wetsontwerpen 17 467, 17 647, 
17674, 17675, 17676, 17677 en 17697; 

overwegende, dat met name voor de gehandicapten verschillende 
nadelige effecten zeer cumulatief kunnen uitwerken, mede door maatregelen 
die al dan niet bij wet, mede door andere ministeries worden of zijn 
getroffen; 

verzoekt de Regering: 
a. deze cumulatieve gevolgen voor een aantal specifieke groepen van 

gehandicapten te willen onderzoeken en een vergelijking te maken met de 
achteruitgang van vergelijkbare inkomensgroepen en het resultaat van dat 
onderzoek in een overzicht bekend te maken aan de beide Kamers der 
Staten-Generaal; 
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b. te willen bezien in hoeverre gebleken onevenwichtigheden kunnen 
worden weggenomen in toekomstige maatregelen op het gebied van 
inkomens-, fiscaal en sociaal voorzieningen- en verzekeringsbeleid, 

en gaat over tot de orde van de dag. 

Franssen 
Van de Zandschulp 
Heijmans 
Bischoff van Heemskerck 
D'Ancona 
Van Dalen 
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