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19606 Wijziging van een aantal voorstellen van wet in 
het kader van de herziening van het stelsel van 
sociale zekerheid 

Nr. 6 NOTA VAN WIJZIGING 

Ontvangen 22 september 1986 

In het voorstel van wet worden de volgende wijzigingen aangebracht: 

Artikel I wordt gewijzigd als volgt: 

I. Onderdeel C wordt vervangen door: 

C. Artikel 8 wordt gewijzigd als volgt: 

1. In het vijfde lid vervalt «of de grondslag». 

2. Aan het artikel wordt een nieuw zesde lid toegevoegd, luidende: 
6. Onze Minister kan bepalen dat voor de toepassing van het vierde lid 

ander inkomen dan de loondervingsuitkering wordt gelijkgesteld met de 
op het dagloon of de grondslag in mindering te brengen loondervingsuit-
kering. 

II. Na onderdeel C wordt een nieuw onderdeel toegevoegd, luidende: 

D. Artikel 29, derde lid, vervalt. 

Artikel III wordt gewijzigd als volgt: 

I. Na onderdeel A wordt een nieuw onderdeel ingevoegd, luidende: 

B. Artikel 16 wordt gewijzigd als volgt: 

1. In het tweede lid wordt «voorafgaande aan het intreden van zijn 
werkloosheid» vervangen door: voorafgaande aan het intreden van zijn 
verlies van arbeidsuren. 

2. In het derde lid, onderdeel a, wordt de puntkomma vervangen door 
een komma waarna wordt toegevoegd: waarbij andere perioden voor de 
berekening van het aantal gewerkte arbeidsuren in aanmerking kunnen 
worden genomen. 

3. In het artikel wordt onder vernummering van het vierde en vijfde lid 
tot vijfde en zesde lid een nieuw vierde lid ingevoegd, luidende: 
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4. De Sociale Verzekeringsraad is bevoegd: 
a. voor de berekening van het aantal arbeidsuren, bedoeld in het 

tweede lid, uren waarin geen arbeid is verricht gelijk te stellen met 
arbeidsuren en uren waarin arbeid is verricht buiten beschouwing te 
laten; 

b. voor de berekening van het verlies van arbeidsuren regels te stellen 
met betrekking tot wisselende arbeidspatronen. 

II. Onderdeel B wordt vervangen door: 

C. Artikel 17 wordt gewijzigd als volgt: 

1. In het tweede lid vervalt een keer het woord «lid». 

2. In het derde lid wordt «, voor zover deze niet reeds eerder in aanmer-
king zijn genomen» vervangen door: en voor zover zij niet reeds eerder in 
aanmerking is genomen. 

III. Onderdeel C wordt vervangen door: 

D. Artikel 20 wordt gewijzigd als volgt: 

1. In het eerste lid wordt de aanduiding van de onderdelen c en d 
gewijzigd in d en e, waarna een nieuw onderdeel c wordt ingevoegd, 
luidende: 

c. indien ter zake van na het ontstaan van het recht verrichte arbeid 
een nieuw recht op uitkering is ontstaan, voor zover het aantal arbeidsuren 
waarnaar beide rechten samen zijn berekend, vermeerderd met het 
resterend aantal arbeidsuren per kalenderweek, groter is dan het aantal 
arbeidsuren, bedoeld in artikel 16, voorafgaande aan het intreden van het 
verlies van arbeidsuren waarnaar het eerstgenoemde recht is berekend. 

2. In het tweede lid wordt «onderdeel b» vervangen door: onderdeel a 
en b. 

IV. Na onderdeel C wordt een nieuw onderdeel ingevoegd, luidende: 

E. Artikel 21 wordt gewijzigd als volgt: 

Het eerste lid wordt vervangen door: 
1. Indien het recht op uitkering op grond van artikel 20, eerste lid, 

onderdeel a, b, c of d, geheel of gedeeltelijk is geëindigd en vervolgens 
de omstandigheid die tot dat eindigen heeft geleid heeft opgehouden te 
bestaan, herleeft het recht op uitkering met inachtneming van artikel 8 en 
de op grond van het tweede lid gestelde regels, voor zover geen nieuw 
recht op uitkering bestaat. 

V. Na onderdeel F worden twee nieuwe onderdelen ingevoegd, 
luidende: 

G. Artikel 47 wordt gewijzigd als volgt: 

Voor de tekst van het artikel wordt het cijfer 1. geplaatst, waarna twee 
nieuwe leden worden toegevoegd, luidende: 

2. Voor de werknemer die bij het ontstaan van zijn recht op uitkering 
zijn arbeidsuren, bedoeld in artikel 16, niet volledig heeft verloren of 
wiens verlies van arbeidsuren tijdens de duur van de uitkering wijziging 
ondergaat, bedraagt de uitkering 70% van het dagloon, vermenigvuldigd 
met het aantal uren werkloosheid per kalenderweek, gedeeld door het 
aantal arbeidsuren voorafgaande aan het intreden van het verlies van 
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arbeidsuren waarnaar zijn recht is berekend. Het aantal arbeidsuren 
voorafgaande aan het intreden van het verlies van arbeidsuren wordt 
bepaald met toepassing van artikel 16. 

3. Het tweede lid vindt geen toepassing voor zover bij de vaststelling 
onderscheidenlijk een herziening van het dagloon met de omstandigheden, 
bedoeld in dat lid, rekening is gehouden. 

J. Artikel 52, tweede lid, wordt vervangen door: 

2. Artikel 47, tweede en derde lid, is van overeenkomstige toepassing, 
met dien verstande dat, behoudens het bepaalde in het vierde lid, in 
plaats van het dagloon het minimumloon in aanmerking komt. 

VI. Na onderdeel G wordt een nieuw onderdeel ingevoegd, luidende: 

L. Artikel 90, eerste lid, wordt gewijzigd als volgt: 

1. Aan het slot van onderdeel b vervalt «en». 

2. Aan het slot van onderdeel c wordt de punt vervangen door een 
puntkomma, waarna wordt toegevoegd: en. 

3. Na onderdeel c wordt een nieuw onderdeel toegevoegd, luidende: 
d. de op grond van enige wet over de uitkeringen, bedoeld in onderdeel 

a, door de bedrijfsvereniging verschuldigde premies die niet op deze 
uitkeringen in mindering kunnen worden gebracht. 

VII. Onderdeel H wordt vervangen door: 

M. Artikel 100 wordt gewijzigd als volgt: 

1. In het tweede lid wordt de aanduiding van de onderdelen b en c 
gewijzigd in c en d, waarna een nieuw onderdeel wordt ingevoegd, 
luidende: 

b. gelijktijdig of opeenvolgend verlies van arbeidsuren uit een of meer 
dienstbetrekkingen ; 

2. In het tweede lid wordt de punt aan het slot vervangen door een 
puntkomma, waarna op de volgende regel wordt toegevoegd: een bedrijfs-
vereniging wordt aangewezen waarbij een werknemer is verzekerd, 
zonodig in afwijking van artikel 99 en het eerste lid. 

Artikel V wordt gewijzigd als volgt: 

I. Na onderdeel B wordt een nieuw onderdeel ingevoegd, luidende: 

C. Aan artikel 10 wordt een derde lid toegevoegd, luidende: 

3. Bij de in het eerste lid bedoelde algemene maatregel van bestuur 
kunnen voorschriften worden gegeven omtrent aanspraken bij werkloosheid 
ten laste van een lichaam als bedoeld in dat lid van degene, die op de dag, 
voorafgaande aan die waarop de nieuwe Werkloosheidswet in werking 
treedt, een aanspraak op uitkering ontleent aan de algemene maatregel 
van bestuur op grond van artikel 6, derde lid, van de Werkloosheidswet. 

II. Na onderdeel C wordt een nieuw onderdeel ingevoegd, luidende: 

E. Aan artikel 22 wordt een derde lid toegevoegd, luidende: 

3. Indien voor de persoon, bedoeld in de artikelen 4, 5, vierde lid, en 6, 
op de dag voorafgaande aan die waarop de nieuwe Werkloosheidswet op 
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hem van toepassing wordt, het minimumdagloon in aanmerking werd 
genomen met toepassing van artikel 12c, derde lid, van de Werkloos-
heidswet of 5c, derde lid, van de Wet Werkloosheidsvoorziening, wordt 
voor het recht op toeslag op grond van de Toeslagenwet als dagloon 
aangemerkt 70% van het voor deze persoon in aanmerking genomen 
minimumdagloon. 

III. Onderdeel D, onder 1, wordt vervangen door: 

1. Het eerste lid wordt gewijzigd als volgt: 
1° Na «21 jaar of ouder is, doch» wordt ingevoegd: bij de aanvang van 

een kalenderjaar. 
2° Na «dat ten minste gelijk is aan» wordt ingevoegd: 70% van. 

IV. Onderdeel E, onder 2, wordt gewijzigd als volgt: 

Onder vernummering van 1 ° tot 2" wordt een nieuw onderdeel inge-
voegd, luidende: 

1° In het eerste lid wordt na «21 jaar of ouder is, doch» wordt ingevoegd: 
bij de aanvang van een kalenderjaar. 

V. Onderdeel G wordt vervangen door: 

I. Artikel 40 wordt gewijzigd als volgt: 

1. In onderdeel C wordt artikel 3, tweede lid, onderdeel b, van de Wet 
op de arbeidsongeschiktheidsverzekering vervangen door: 

b. in Nederland een of meer personen in dienst heeft en hij door of 
vanwege Onze Minister als werkgever is aangewezen, 

wordt hij voor de toepassing van de eerste volzin gelijkgesteld met een 
in Nederland wonende of gevestigde werkgever. 

2. Onderdeel F, onder 1 °, wordt vervangen door: 
1° in onderdeel a wordt tussen «krachtens» en «de Werkloosheidswet» 

ingevoegd: «de verplichte verzekering op grond van» en wordt na 
«Werkloosheidswet» op de gebruikelijke wijze ingevoegd de jaargang en 
het nummer van het Staatsblad waarin de nieuwe Werkloosheidswet is 
geplaatst. 

VI. Na onderdeel G wordt een nieuw onderdeel ingevoegd, luidende: 

J. Aan artikel 43 wordt een negende lid toegevoegd, luidende: 

9. Ten aanzien van de persoon, bedoeld in het eerste of tweede lid, 
blijft de Toeslagenwet buiten toepassing tot de dag waarop de in het 
eerste dan wel tweede lid bedoelde wijzigingen op hem van toepassing 
worden. 

VII. Onderdeel H wordt gewijzigd als volgt: 

In artikel 48, eerste lid, wordt na «21 jaar of ouder is, doch» ingevoegd: 
bij de aanvang van een kalenderjaar. 

Vlll l. Na onderdeel H worden twee nieuwe onderdelen ingevoegd, 
luidende: 

L. In artikel 56, eerste lid, wordt «a, b of c» vervangen door: a, b, c of 
d. 
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M. In artikel 57, eerste lid, wordt tussen «herleeft het recht op aanvul-
lende uitkering» en «met ingang van» ingevoegd: , voor zover geen recht 
op genoemde uitkering bestaat, met ingang van de dag waarop het recht 
op die uitkering is ontstaan, en overigens. 

IX. Onderdeel I wordt vervangen door: 

N. Artikel 60 wordt gewijzigd als volgt: 

1. In onderdeel C wordt artikel 3, tweede lid, onderdeel b, van de 
Ziektewet vervangen door: 

b. in Nederland een of meer personen in dienst heeft en hij door of 
vanwege Onze Minister als werkgever is aangewezen, 

wordt hij voor de toepassing van de eerste volzin gelijkgesteld met een 
in Nederland wonende of gevestigde werkgever. 

2. Onderdeel F, onder 1°, wordt vervangen door: 
1°. In onderdeel a wordt tussen «krachtens» en «de Werkloosheidswet» 

ingevoegd: «de verplichte verzekering op grond van» en wordt na 
«Werkloosheidswet» op de gebruikelijke wijze ingevoegd de jaargang en 
het nummer van het Staatsblad waarin de nieuwe Werkloosheidswet is 
geplaatst. 

X. Na onderdeel I worden twee nieuwe onderdelen ingevoegd, luidende: 

0. Voor de tekst van artikel 63 wordt het cijfer 1. geplaatst, waarna 
een nieuw lid wordt toegevoegd, luidende: 

2. Indien voor de in het eerste lid bedoelde persoon op de dag vooraf-
gaande aan die waarop artikel 60 in werking treedt, het minimumdagloon 
in aanmerking werd genomen met toepassing van artikel 17, vierde lid, van 
de Ziektewet, wordt voor het recht op toeslag op grond van de Toeslagen-
wet als dagloon aangemerkt 70% van het voor deze persoon in aanmerking 
genomen minimumdagloon. 

P. In artikel 67 wordt «artikel 56, onderdeel C» vervangen door: artikel 
65, onderdeel C. 

XI. Na onderdeel K wordt een nieuw onderdeel ingevoegd, luidende: 

S. Na artikel 77 wordt een nieuw artikel ingevoegd, luidende: 

Artikel 77a 

Artikel 8, eerste lid, van de Wet arbeid gehandicapte werknemers (Stb. 
1986, 300) wordt vervangen door: 

1. Indien de arbeidsprestatie van een werknemer in een bepaalde 
functie ten gevolge van ziekte of gebreken duidelijk minder is dan de 
arbeidsprestatie, die in de desbetreffende functie als normaal wordt 
beschouwd, dan wel indien artikel 33a van de Algemene Arbeidsonge-
schiktheidswet, artikel 44a van de Wet op de arbeidsongeschiktheidsver-
zekering of beide artikelen worden toegepast dan wel indien beide 
situaties zich voordoen, vermindert Onze Minister op verzoek van de 
betrokken werkgever of werknemer de hoogte van de aanspraak op een 
geldelijke beloning voor de verrichte arbeid naar evenredigheid, zo nodig 
in afwijking van hetgeen bij en krachtens de Wet minimumloon en 
minimumvakantiebijslag (Stb. 1968, 657) is bepaald. 

XII. Onderdeel L wordt vervangen door: 

T. Artikel 78 wordt gewijzigd als volgt: 
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1. In het eerste lid wordt «8, tweede lid, van de Wet inkomensvoorziening 
oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers, 11, 
tweede lid, van het Bijstandsbesluit landelijke normering» vervangen 
door: 9, vierde lid, van de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk 
arbeidsongeschikte werkloze werknemers en 26, derde lid, onderdeel a, 
van de Wet op de studiefinanciering. 

2. In het tweede lid wordt «11, tweede lid, van het Bijstandsbesluit 
landelijke normering» vervangen door: 26, derde lid, onderdeel a, van de 
Wet op de studiefinanciering. 

TOELICHTING 

1. INLEIDING 

Na indiening van het wetsvoorstel tot wijziging van een aantal voorstellen 
van wet in het kader van de stelselherziening sociale zekerheid is gebleken 
dat een drietal wetsvoorstellen nog enkele onduidelijkheden en onvolko-
menheden bevatte. Het gaat hierbij om de wetsvoorstellen Toeslagenwet, 
nieuwe Werkloosheidswet (nWW) en Invoeringswet stelselherziening 
sociale zekerheid. 

In de nota naar aanleiding van het verslag op het wetsvoorstel tot 
wijziging van een aantal voorstellen van wet in het kader van de herziening 
van het stelsel van sociale zekerheid is aangegeven dat de onderhavige 
wijzigingen deels voortvloeien uit vragen van de leden van de verschillende 
fracties in het verslag bij het wetsvoorstel 19 606. Voor een ander deel 
vloeien zij voort uit technisch overleg met het secretariaat van de Sociale 
Verzekeringsraad (SVr) en de uitvoeringsorganen. 

Deze wijzigingen hebben in de eerste plaats betrekking op het werk-
loosheidsbegrip en de daarmee verband houdende onderwerpen in de 
nWW (artikelen 16, 20, 2 1 , 47 en 100 van de nWW). 

Met deze wijzigingen wordt vooral beoogd ruimte te creëren om 
knelpunten die zich in de uitvoering bij de toepassing van het werkloos-
heidsbegrip in de nWW mogelijk voordoen, in overleg met de uitvoerings-
organen op te lossen. Niet in alle gevallen biedt de wet thans de ruimte 
om de terzake gewenst geachte nadere regelgeving tot stand te brengen. 

De wijzigingen in de artikelen 10, 24, 33, 48 en 56 van de Invoeringswet 
stelselherziening sociale zekerheid beogen te voorkomen dat belangheb-
benden in hun aanspraken zouden worden geschaad. 

De wijzigingen in artikel 8 van de Toeslagenwet en de artikelen 22 en 
63 van de Invoeringswet stelselherziening sociale zekerheid beogen te 
voorkomen dat als gevolg van de formulering van die artikelen ruimere 
aanspraken ontstaan dan werd beoogd. 

Voorts zijn de wijzigingen van louter technische aard danwei beogen zij 
tekstuele verbeteringen. 

TOELICHTING OP DE ONDERDELEN 

Artikel I 

Onderdeel I 

Artikel 8, vierde lid, van het wetsvoorstel Toeslagenwet beoogt te 
voorkomen dat het inkomen tijdens de loonderving, als gevolg van het 
verlenen van een toeslag, uitstijgt boven het vroeger genoten arbeidsin-
komen. Derhalve is in de aanhef van het vierde lid van artikel 8 bepaald 
dat de toeslag niet meer kan bedragen dan het verschil tussen het 
dagloon of de grondslag waarnaar de loondervingsuitkering is berekend 
en de loondervingsuitkering. 
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Inmiddels is echter gebleken dat deze bepaling niet toereikend is voor 
de zgn. «benedenminima». Het gaat daarbij om de persoon wiens vroeger 
arbeidsinkomen minder bedroeg dan het relevante sociaal minimum en 
die bij loonderving naast zijn loondervingsuitkering nog ander inkomen 
heeft terzake van zijn vroegere arbeid. Deze situatie doet zich bijvoorbeeld 
voor indien een werknemer bij ziekte recht heeft op doorbetaling van zijn 
volle loon. Ter illustratie het volgende voorbeeld. 

Stel dat een alleenstaande een looninkomen heeft van 60% van het 
minimumloon ( = 60). Bij ziekte bestaat recht op een ZW-uitkering van 
70% van 60 = 42, terwijl de werkgever gedurende het eerste jaar van 
ziekte de uitkering aanvult tot het volle loon. De aanvulling is dan derhalve 
18. Na zes weken ziekte ontstaat in beginsel recht op toeslag. Artikel 8, 
derde lid, bepaalt dat de toeslag voor een alleenstaande gelijk is aan het 
verschil tussen 70% van het minimumloon (het sociaal minimum voor een 
alleenstaande) en het inkomen. Dit leidt tot de volgende berekening van 
de toeslag: 7 0 - ( 4 2 + 18)= 10. 

Het totale inkomen wordt dan: 4 2 + 1 8 + 10 = 70, hetgeen meer is dan 
het inkomen tijdens arbeid. Dit ongewenste effect wordt niet weggenomen 
door het vierde lid van artikel 8. 

De op grond van het derde lid berekende toeslag (10) bedraagt immers 
niet meer dan het in het vierde lid bedoelde verschil tussen het dagloon 
(60) en de uitkering (42), i.c. 18. 

Het thans voorgestelde zesde lid van artikel 8 schept de mogelijkheid 
om het nimmer beoogde effect dat het inkomen tijdens loonderving 
uitstijgt boven het vroegere looninkomen, ook ten aanzien van de zgn. 
beneden-minima te voorkomen. Volledigheidshalve zij er nog op gewezen 
dat voor degenen die tijdens arbeid tenminste het relevante sociaal 
minimum verdienden, de in het eerste tot en met derde lid van artikel 8 
neergelegde regeling voorkomt dat het inkomen tijdens loonderving 
uitstijgt boven het inkomen tijdens arbeid. 

Onderdeel II 

Bij nota van wijziging (Kamerstukken II, 1985-1986, 19 257, nr. 30) is 
aan de SVr de bevoegdheid gegeven tot het stellen van regels met 
betrekking tot samenloop van toeslagen (artikel 16 Toeslagenwet). Uit 
contacten met uitvoeringsorganen is gebleken dat het met het oog op die 
te stellen regels wenselijk is het derde lid van artikel 29 te schrappen. 

Artikel III 

Onderdeel I 

1 ° De wijziging in artikel 16, tweede lid is van technische aard en strekt 
ertoe de hierin vervatte cirkelredenering te doorbreken. Teneinde werk-
loosheid te kunnen vaststellen dient niet te worden gekeken naar het 
arbeidspatroon in de 26 weken voorafgaande aan de werkloosheid, maar 
voorafgaande aan het verlies van arbeidsuren. 

Voor een uitgebreide toelichting op de wijzigingen vermeld onder 2. en 
3. kan worden verwezen naar hoofdstuk 5 van de nota naar aanleiding 
van het verslag bij wetsvoorstel 19 606. 

Onderdeel II 

De wijziging in het derde lid van artikel 17 betreft een grammaticale 
aanpassing. 

Onderdelen III, IV en V 

Voor een uitgebreide toelichting op deze onderdelen kan worden 
verwezen naar hoofdstuk 5 van de nota naar aanleiding van het verslag bij 
wetsvoorstel 19 606. 
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Onderdeel VI 

De toevoeging in artikel 90 betreft het herstellen van een omissie. 
Artikel 93, onderdeel d, regelt dat de niet door de bedrijfsverenigingen op 
de uitkering in mindering gebrachte premies ten laste van het Algemeen 
Werkloosheidsfonds komen. Verzuimd is te bepalen dat deze premies ook 
ten laste kunnen worden gebracht van het wachtgeldfonds. 

Onderdeel VII 

Niet duidelijk is welke bedrijfsvereniging bevoegd is wanneer een 
werknemer uit verschillende dienstbetrekkingen, waarbij hij bij meer 
bedrijfsverenigingen is verzekerd, gelijktijdig of opeenvolgend uren 
verliest. De aanpassing in artikel 100 voorziet in een regeling door de 
SVr. 

Artikel V 

Onderdeel I 

In de Invoeringswet is een aantal bepalingen van overgangsrecht 
opgenomen voor lopende WW-gevallen bij invoering van de nWW. Het 
ligt in de rede in de op grond van artikel 10 Invoeringswet te treffen 
algemene maatregel van bestuur overeenkomstige bepalingen van 
overgangsrecht op te nemen voor personen die onder de werkingssfeer 
vallen van de algemene maatregel van bestuur op grond van artikel 6, 
derde lid van de WW (Besluit van 4 december 1979, Stb. 769). Het 
voorgestelde derde lid geeft hiertoe een wettelijke basis. 

Onderdelen II en X, onder O 

Op grond van de artikelen 22, 62 en 63 kunnen bepaalde groepen in de 
overgangssituatie een nWW- respectievelijk een Ziektewet-uitkering 
ontvangen berekend op grond van het minimumdagloon. Tegelijkertijd 
kan echter aanspraak gemaakt worden op een toeslag. Dit zal er toe 
leiden dat de loondervingsuitkering plus toeslag hoger is dan het voorheen 
verdiende loon. 

Het volgende voorbeeld moge dit verduidelijken. A verdiende (in het 
oude regiem) in 9/10 van de werktijd 90% van het minimumloon. 

A wordt werkloos en heeft, indien hij recht heeft op het minimumdagloon, 
recht op een loondervingsuitkering berekend naar een dagloon van 
100/70 x 90 en ontvangt een uitkering ter hoogte van zijn laatstverdiende 
loon, i.c. 90. Indien A op grond van de overgangsbepalingen recht krijgt 
op nWW, ontstaat recht op een toeslag van 10. De loondervingsuitkering 
inclusief de toeslag zou dan hoger worden dan het voorheen verdiende 
loon. 

Door te bepalen dat voor het recht op toeslag 70% van het in aanmerking 
genomen minimumdagloon als dagloon wordt aangemerkt, kan nimmer 
de situatie ontstaan dat tijdens loonderving een hoger inkomen wordt 
verworven dan tijdens arbeid het geval was. 

Onderdelen III, IV en VII 

Voor de wijzigingen in deze onderdelen kan worden verwezen naar 
hoofdstuk 4 van de nota naar aanleiding van het verslag bij het wetsvoorstel 
19 606. 

Onderdelen V en IX 

Deze wijzigingen strekken ertoe te voorkomen dat personen, die een 
uitkering ontvangen op grond van de vrijwillige verzekering van de 
Werkloosheidswet, rechten kunnen ontlenen aan de Wet op de arbeids-
ongeschiktheidsverzekering en de Ziektewet. 
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Onderdeel VI 

Voor de wijziging in dit onderdeel kan worden verwezen naar hoofdstuk 
5 van de nota naar aanleiding van het verslag bij het wetsvoorstel 19 606. 

Onderdeel VIII 

De artikelen 56 en 567 van de Invoeringswet regelen de herleving van 
de aanvullende uitkeringen. De onderhavige wijzigingen sluiten aan bij de 
wijziging van de artikelen 20 en 21 van de nWW. Voor een nadere 
toelichting daarop moge worden verwezen naar hoofdstuk 5 van de nota 
naar aanleiding van het verslag bij het wetsvoorstel 19 606. 

Onderdeel XI 

In de artikelen 33a van de Algemene Arbeidsongeschiktheidswet 
(AAW) en 44a van de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering 
(WAO) is het zogenaamde «opstapje» geregeld. Het opstapje is de 
mogelijkheid betrokkene één arbeidsongeschiktheidsklasse hoger in te 
delen dan zijn werkelijke mate van arbeidsongeschiktheid. Het opstapje 
kan worden verleend aan iemand die gedeeltelijk arbeidsongeschikt is en 
wiens inkomsten uit arbeid minder bedragen dan evenredig is aan zijn 
nog bestaande arbeidsgeschiktheid. Dit betekent dat zich de situatie kan 
voordoen dat de werkgever minder betaalt dan het functieloon en dat dus 
loondispensatie wordt verleend op grond van artikel 8 van de Wet arbeid 
gehandicapte werknemers (WAGW). In deze situatie behoeft echter geen 
sprake te zijn van een duidelijk verminderde arbeidsprestatie, hetgeen 
volgens de huidige redactie van artikel 8 een voorwaarde is voor het 
verlenen van loondispensatie. 

De SVr heeft er in zijn op 18 september 1986 uitgebrachte advies 
uitdrukkelijk op gewezen dat uit artikel 8 van de WAGW niet kan worden 
afgeleid dat indien er wel sprake is van een opstapje maar niet van een 
duidelijk verminderde arbeidsprestatie toch loondispensatie wordt 
verleend. De thans voorgestelde wijziging van artikel 8 leidt ertoe dat 
loondispensatie niet alleen kan worden verleend wanneer sprake is van 
een duidelijk verminderde arbeidsprestatie, maar ook wanneer sprake is 
van een opstapje of van beide. 

Voor de goede orde zij nog vermeld, dat loondispensatieverlening 
uiteraard niet aan de orde is als er geen sprake is van betaling van minder 
dan het voor de functie geldende loon, ook al is er een opstapje toegekend. 

Onderdeel XII 

De wijzigingen in artikel 78 zijn van louter technische aard. 

De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, 
L. de Graaf 
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