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De ondergetekende stelt het volgende amendement voor: 

In artikel V wordt na onderdeel H een nieuw onderdeel I ingevoegd, 
luidende: 

I. Artikel 39 wordt gewijzigd als volgt: 
1. In onderdeel D wordt artikel 10 gewijzigd als volgt: 
1°. In het eerste lid, wordt de punt aan het slot vervangen door een 

komma, waarna wordt toegevoegd: met dien verstande dat de grondslag 
voor een uitkeringsgerechtigde van 20 jaar f 63,05, van 19 jaar f62,40 en 
van 18jaar f61,87 bedraagt. 

2°. In het derde lid wordt de punt aan het slot vervangen door een 
komma, waarna wordt toegevoegd: dan wel, indien hij jonger is dan 21 
jaar, 260 maal het minimumloon per dag dat voor zijn leeftijd geldt op 
grond van artikel 7, derde lid, en artikel 8, derde lid, van de Wet mini-
mumloon en minimumvakantiebijslag. 

2. Onderdeel E wordt vervangen door: 
E. De artikelen 10a, 11 en 11a worden vervangen door: 

Artikel 11 

1. De grondslagen voor uitkeringsgerechtigden van 20 jaar, 1 9 jaar en 
18 jaar bedoeld in artikel 10, eerste lid, worden door Onze Minister 
zodanig vastgesteld dat bij een arbeidsongeschiktheid van 80% of meer de 
netto-arbeidsongeschiktheidsuitkering gelijk is aan de som van de voor 
de leeftijd geldende uitkeringsbedragen per maand, genoemd in artikel 4, 
derde lid, onderdeel d, en in artikel 6, eerste lid, onderdelen f, g en h van 
het Bijstandsbesluit landelijke normering (Stb. 1983, 132). 

2. Onder netto-arbeidsongeschiktheidsuitkering, bedoeld in het eerste 
lid, wordt verstaan een bedrag gelijk aan 21,75 maal de arbeidsonge-
schiktheidsuitkering per dag, vermeerderd met de daarover berekende 
uitkering, bedoeld in artikel 53, beide na aftrek van de daarvan in te 
houden premies op grond van de sociale verzekeringswetten, het daarvan 
in te houden bedrag als bedoeld in artikel 76a en de daarvan in te houden 
loonbelasting. De in te houden premies ingevolge de Algemene Ouder-
domswet en de Algemene Weduwen- en Wezenwet en de in te houden 
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loonbelasting worden berekend met toepassing van de groene loonbelas-
ting- en premietabellen voor een in tariefgroep I ingedeelde werknemer. 

Artikel 11a 

1. De grondslagen voor uitkeringsgerechtigden van 20 jaar, 19 jaar en 
18 jaar, bedoeld in artikel 10, eerste lid, worden door Onze Minister 
telkens herzien voor zover er in de in artikel 11, eerste lid, bedoelde 
gelijkheid een verstoring optreedt. 

2. Een herziening als bedoeld in het eerste lid vindt plaats met ingang 
van de dag waarop de verstoring optreedt, met dien verstande dat 
wanneer de verstoring optreedt met ingang van een andere dag dan de 
eerste dag van een maand, deze herziening plaatsvindt met ingang van de 
eerste dag van de maand volgende op die, waarin de verstoring optreedt. 

3. Een besluit van Onze Minister tot herziening van de grondslagen in 
verband met het bepaalde in het eerste en tweede lid, wordt in de 
Nederlandse Staatscourant bekend gemaakt. 

3. Onderdeel 0, onder 1 °, wordt vervangen door: 
1°. In het eerste lid, onderdeel a, wordt «in verband met het bepaalde 

in artikel 11 a» vervangen door: in verband met een herziening van de 
grondslag op grond van artikel 10 dan wel artikel 11a. 

Toelichting 

In het kader van de stelselherziening is de I0AW opengesteld voor 
(gedeeltelijk) arbeidsongeschikten, waaronder jeugdigen. De I0AW kent 
voor deze groep bodembedragen, die overeenkomen met de bodembe-
dragen in de ABW. De AAW is hier echter (nog) niet mee in overeen-
stemming. Hoewel de groep betrokkenen zeer gering is beoogt het 
amendement in de AAW vloerbedragen neer te leggen die overeenkomen 
met de lOAW-vloerbedragen. 

Van Nieuwenhoven 
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