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per 1 juli 1982 

Nr. 1 KONINKLIJKE BOODSCHAP 

Aan de Tweede Kamer der Staten-Generaal 

Wi j bieden U hiernevens ter overweging aan een on twerp van Wet tot 
t i jdel i jke bevriezing enige sociale zekerheidsuitkeringen per 1 jul i 1982. 

De toel ichtende memor ie (en bij lagen), die het Wetson twerp vergezelt, 
bevat de gronden waarop het rust. 

En hiermede bevelen Wi j U in Godes hei l ige bescherming. 

's-Gravenhage, 9 jun i 1982 Beatrix 

Nr. 2 ONTWERP VAN WET 

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

Al len, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te we ten : 
Alzo Wi j in overweging genomen hebben dat het wensel i jk is, in verband 

met de uit de sociaal-economische situatie voor tv loe iende noodzaak tot 
beperking van de uitgaven in de collectieve sector, enige sociale zekerheids-
uitkeringen per 1 jul i 1982 te bevriezen; 

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

Artikel 1 

1. In afwi jk ing van hetgeen in artikel 15, eerste l id, van de Wet op de 
arbeidsongeschiktheidsverzekering (Stb. 1977, 492) is bepaald omtrent de 
herziening van de daglonen worden de daglonen, die op 30 juni 1982 
f 139,— of meer bedragen met ingang van 1 jul i 1982 niet verhoogd en 
worden de overige daglonen, waarvan de herziening ingevolge artikel 15, 
eerste l id, van de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering per 1 jul i 
1982 zou leiden tot een dag loon van meer dan f 139,— tot f 139,— beperkt. 

2. Bij de herziening van de daglonen per 1 januari 1983 op grond van 
artikel 15, eerste lid van de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering, 
word t uitgegaan van de daglonen zoals die per 1 jul i 1982 zouden zijn 
vastgesteld, indien het eerste lid niet zou zijn toegepast. 
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Artikel 2 

1. In afwijking van hetgeen in artikel 5a, eerste lid, van de Wet Werkloos-
heidsvoorziening (Stb. 1964, 485) is bepaald omtrent de herziening van de 
daglonen, worden de daglonen, die op 30 juni 1982 f 139,- of meer bedragen 
met ingang van 1 juli 1982 niet verhoogd en worden de overige daglonen, 
waarvan de herziening ingevolge het bepaalde in artikel 5a, eerste lid, van 
de Wet Werkloosheidsvoorziening per 1 juli 1982 zou leiden tot een 
dagloon van meer dan f 139,-tot f 139,— beperkt. 

2. Bij de herziening van de daglonen per 1 januari 1983 op grond van 
artikel 5a, eerste lid, van de Wet Werkloosheidsvoorziening, wordt uitgegaan 
van de daglonen, zoals die per 1 juli 1982 zouden zijn vastgesteld, indien 
het eerste lid niet zou zijn toegepast. 

Artikel 3 

1. Per 1 juli 1982 blijft een herziening van het bedrag, genoemd in artikel 
9, eerste lid, van de Coördinatiewet Sociale Verzekering (Stb. 1966, 64), 
overeenkomstig artikel 9a, eerste lid, van die wet achterwege. 

2. Waar in enige wettelijke regeling wordt verwezen naar het in artikel 9, 
eerste lid, van de Coördinatiewet Sociale Verzekering genoemde bedrag, 
geldt voor het tijdvak 1 juli 1982 tot 1 januari 1983 een bedrag van f253,44. 

3. Bij herziening van het bedrag, genoemd in artikel 9, eerste lid, van de 
Coördinatiewet Sociale Verzekering, per 1 januari 1983 op grond van artikel 
9a, eerste lid, van die wet, wordt uitgegaan van het bedrag zoals dat per 1 
juli 1982 zou zijn vastgesteld, indien het eerste lid niet zou zijn toegepast. 

Artikel 4 

Deze wet treedt in werking met ingang van 1 juli 1982. Indien het Staatsblad 
waarin deze wet wordt geplaatst, wordt uitgegeven na 30 juni 1982, treedt 
zij in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het 
Staatsblad, waarin zij wordt geplaatst, en werkt zij terug tot 1 juli 1982. 

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 Minister van Sociale Zaken en Werkgelgenheid, 
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