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NADER GEWIJZIGD VOORSTEL VAN WET 
21 oktober 1986 

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

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten: 
Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is enige 

wijzigingen van overwegend technische aard aan te brengen in een aantal 
voorstellen van wet in het kader van de herziening van het stelsel van 
sociale zekerheid; 

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

ARTIKEL I 

Indien het bij koninklijke boodschap van 17 oktober 1985 ingediende 
voorstel van wet tot verlenging van toeslagen tot het relevante sociaal 
minimum aan uitkeringsgerechtigden op grond van de Werkloosheidswet, 
de Ziektewet, de Algemene Arbeidsongeschiktheidswet, de Wet op de 
arbeidsongeschiktheidsverzekering en de Wet arbeidsongeschiktheids-
voorziening militairen tot wet wordt verheven, wordt deze als volgt 
gewijzigd: 

A. Artikel 1 , eerste lid, onderdeel f, wordt vervangen door: 
f. minimumloon: 
1°. voor de persoon, bedoeld in artikel 2, eerste of tweede lid, het 

minimumloon per dag, bedoeld in artikel 8, eerste lid, onderdeel c, van de 
Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag (Stb. 1968, 657), en 

2°. voor de persoon, bedoeld in artikel 2, derde lid, het voor zijn 
leeftijd geldende minimumloon per dag, bedoeld in artikel 8, eerste lid, 
onderdeel c, van de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag in 
verbinding met artikel 8, derde lid, van die wet. 

B. Artikel 2 wordt gewijzigd als volgt: 
1. Het derde lid wordt vervangen door: 
3. Behoudens het vierde lid heeft voorts recht op toeslag een onge-

huwde, die: 
a. recht heeft op loondervingsuitkering, en 
b. per dag een inkomen heeft dat lager is dan 70% van het minimumloon. 
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2. Voorts wordt een nieuw vierde lid toegevoegd, luidende: 
4. Geen recht op toeslag heeft de in het derde lid bedoelde ongehuwde, 

die de leeftijd van 21 jaar nog niet heeft bereikt en behoort tot het 
huishouden van zijn ouders of pleegouders. 

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. 

D. Artikel 29, derde lid, vervalt. 

ARTIKEL II 

Indien het bij koninklijke boodschap van 17 oktober 1985 ingediende 
voorstel van wet tot het treffen van een inkomensvoorziening voor oudere 
en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers van wie het 
recht op een uitkering op grond van de Werkloosheidswet is geëindigd 
tot wet wordt verheven, wordt deze als volgt gewijzigd: 

A. Artikel 3 wordt gewijzigd als volgt: 
1. Het vierde lid wordt vervangen door: 
4. In deze wet en de daarop berustende bepalingen wordt als alleen-

staande werkloze werknemer aangemerkt de niet gehuwde dan wel 
duurzaam gescheiden levende werkloze werknemer, die niet een geza-
menlijke huishouding voert als bedoeld in het tweede lid, en die niet is 
een thuisinwonende werkloze werknemer. 

2. Het vijfde en zesde lid van artikel 3 worden vernummerd tot zesde 
en zevende lid, waarna een nieuw vijfde lid wordt ingevoegd, luidende: 

5. In deze wet en de daarop berustende bepalingen wordt als thuisin-
wonende werkloze werknemer aangemerkt de niet gehuwde dan wel 
duurzaam gescheiden levende werkloze werknemer van 18 tot en met 20 
jaar zonder kinderen, die behoort tot het huishouden van zijn ouder(s) of 
pleegouder(s) en die niet een gezamenlijke huishouding voert als bedoeld 
in het tweede lid. 

B. Artikel 4 wordt gewijzigd als volgt: 
1. In het eerste lid wordt de komma na onderdeel c vervangen door 

een puntkomma, waarna een nieuw onderdeel wordt ingevoegd, luidende: 
d. de thuisinwonende werkloze werknemer, 

2. Het derde lid, onderdeel c, wordt vervangen door: 
c. voor de alleenstaande werkloze werknemer van 23 jaar en ouder 

zonder kinderen de grondslag netto gelijk is aan 70% van het netto-mini-
mumloon; 

3. Aan het derde lid worden toegevoegd de onderdelen d en e, 
luidende: 

d. voor de alleenstaande werkloze werknemer van 18 tot en met 22 
jaar zonder kinderen de grondslag netto gelijk is aan de som van de voor 
de leeftijd geldende uitkeringsbedragen per maand, genoemd in artikel 4, 
derde lid, onderdeel b, c en d, en artikel 6, eerste lid, onderdeel d tot en 
met h, van het Bijstandsbesluit landelijke normering (Stb. 1983, 132); 
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e. voor de thuisinwonende werkloze werknemer de grondslag netto 
gelijk is aan de som van de voor de leeftijd geldende uitkeringsbedragen 
per maand, genoemd in artikel 5, eerste lid, onderdeel a, b en c, en artikel 
6, eerste lid, onderdeel f, g en h, van het Bijstandsbesluit landelijke 
normering. 

C. In artikel 6 vervalt na «echtgenote» de komma. 

D. In artikel 7, eerste lid, onderdeel b, wordt na «alleenstaande» 
ingevoegd: en de thuisinwonende. 

E. Artikel 8 wordt gewijzigd als volgt: 
1. Het tweede lid, onderdeel c, wordt vervangen door: 
c. voor de alleenstaande werkloze werknemer van 20 jaar en ouder 

zonder kinderen 15% van de toepasselijke grondslag, bedoeld in artikel 4, 
derde lid, onderdelen c en d;. 

2. Aan het tweede lid worden de onderdelen d en e toegevoegd, 
luidende: 

d. voor de alleenstaande werkloze werknemer van 19 jaar zonder 
kinderen een bedrag per maand dat zodanig wordt vastgesteld dat dit 
bedrag netto gelijk is aan het in artikel 11a, onderdeel g, van het Bij-
standsbesluit landelijke normering genoemde bedrag per maand; 

e. voor de thuisinwonende werkloze werknemer 15% van de toepasse-
lijke grondslag, bedoeld in artikel 4, derde lid, onderdeel e. 

3. Toegevoegd wordt een derde lid, luidende: 
3. Het eerste lid is niet van toepassing op het inkomen uit arbeid van 

een alleenstaande werkloze werknemer van 18 jaar zonder kinderen. 

F. In artikel 15, eerste lid, onderdeel b, wordt na «eerste en tweede 
lid» een komma geplaatst. 

G. In artikel 24, eerste lid, wordt «vastgelegde» vervangen door: 
vastgestelde. 

H. In artikel 24, tweede lid, wordt na «tot» ingevoegd: en met. 

I. In artikel 26, eerste lid en tweede lid, wordt na «verzetten» een 
komma geplaatst. 

J. In artikel 27, eerste lid, wordt na «eerste lid» een komma geplaatst. 

K. In artikel 36, tweede lid, wordt na «81 d» een komma geplaatst. 

L. In artikel 38, tweede lid, vervalt na «Onder»; de. 

M. In artikel 4 1 , tweede lid, wordt na «uitblijft» een komma geplaatst. 

ARTIKEL III 

Indien het bij koninklijke boodschap van 17 oktober 1985 ingediende 
voorstel van wet tot verzekering van werknemers tegen geldelijke 
gevolgen van werkloosheid tot wet wordt verheven, wordt deze als volgt 
gewijzigd: 

A. In artikel 10 dient de dertiende regel van de tekst twee posities 
naar rechts te worden verplaatst. 
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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: 

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. 

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 
aanmerking zijn genomen» vervangen door: en voor zover zij niet reeds 
eerder in aanmerking is genomen. 

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. 

E. Artikel 21 wordt gewijzigd als volgt: 
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 regeis, voor zover geen nieuw 
recht op uitkering bestaat. 

F. In artikel 29, eerste lid, wordt «onderdeel d, e, f, of h» vervangen 
door: onderdeel d, e, f of i, en wordt «vemoeden» vervangen door: 
vermoeden. 

G. In artikel 42 , negende lid, onderdeel b, wordt «een» vervangen 
door: en. 

H. In artikel 46, tweede lid, wordt «op de wijze als bij die maatregel 
wordt aangegeven» vervangen door: op de wijze als bij en krachtens die 
maatregel wordt aangegeven. 
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1. 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 
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. 

K. In artikel 54, eerste lid, wordt «de in artikel 53, eerste lid, onderdeel 
a en b, bedoelde personen» vervangen door: de in artikel 53, eerste lid, 
onderdeel a, bedoelde persoon, en wordt na «hoofdstuk II» ingevoegd: en 
door de in artikel 53, onderdeel b, bedoelde persoon, binnen drie maanden 
na de dag van zijn vertrek naar het ontwikkelingsland. 

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. 

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 
bedrijfsvereniging wordt aangewezen waarbij een werknemer is verzekerd, 
zonodig in afwijking van artikel 99 en het eerste lid. 

ARTIKEL IV 

Indien het bij koninklijke boodschap van 17 oktober 1985 ingediende 
voorstel van wet tot nadere wijziging van de Algemene Arbeidsongeschikt-
heidswet en de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering tot wet 
wordt verheven wordt in artikel II, artikel 18, tweede lid, van de Wet op 
de arbeidsongeschiktheidsverzekering «het laatste heeft verricht» 
vervangen door: het laatst heeft verricht. 
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ARTIKEL V 

Indien het bij koninklijke boodschap van 23 januari 1986 ingediende 
voorstel van wet tot intrekking van de Werkloosheidswet, invoering van 
een nieuwe Werkloosheidswet en een aantal andere wetten, alsmede de 
in het kader van die intrekking en invoering te treffen overgangsregelingen 
en de daarmee verband houdende wijzigingen van een aantal wetten en 
regelingen tot wet wordt verheven, wordt deze als volgt gewijzigd: 

A. In artikel 4, tweede lid, onderdeel b, wordt de komma na «doorbe-
taalde» vervangen door een puntkomma. 

B. In artikel 5, tweede lid, onderdeel b, wordt de komma na «doorbe-
taalde» vervangen door een puntkomma. 

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 Werkloos-
heidswet. 

D. In artikel 17» eerste lid, onderdeel b, wordt na «ouder» ingevoegd: 
is. 

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 
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. 

F. Artikel 24 wordt gewijzigd als volgt: 
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. 

2. Aan het slot van het tweede lid wordt de punt vervangen door een 
komma, waarna wordt toegevoegd de zinsnede: doch ten hoogste het 
verschil tussen het bedrag, genoemd in het eerste lid, en een uitkering als 
bedoeld in Hoofdstuk II, Afdeling II, van de nieuwe Werkloosheidswet 
berekend naar een dagloon gelijk aan het minimumloon, bedoeld in artikel 
14, tweede lid, van de nieuwe Werkloosheidswet. 

G. Artikel 33, wordt gewijzigd als volgt: 
1. In onderdeel D, wordt «Aan artikel 5c wordt een vijfde lid toegevoegd, 

luidende:» vervangen door: In artikel 5c worden het vijfde en zesde lid 
vernummerd tot het zesde en zevende lid, waarna een nieuw vijfde lid 
wordt ingevoegd, luidende:. 

2. In onderdeel E wordt het voorgestelde artikel 16a gewijzigd als 
volgt: 

1°. In het eerste lid wordt na «21 jaar of ouder is, doch» ingevoegd: 
bij de aanvang van een kalenderjaar. 
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2°. In het eerste lid wordt na «ten minste gelijk is aan» ingevoegd: 
70% van. 

3°. Het tweede lid wordt vervangen door: 

2. De in het eerste lid bedoelde verhoging bedraagt het verschil tussen 
het bedrag, genoemd in het eerste lid of indien dit lager is het dagloon en 
de uitkering, bedoeld in artikel 16, met dien verstande dat indien artikel 
17 wordt toegepast in aanmerking wordt genomen het uit te betalen 
bedrag van de uitkering na toepassing van artikel 17, verhoogd met het 
bedrag van de in laatst genoemd artikel bedoelde inkomsten. 

H. In artikel 38 wordt onder vervanging van de punt door een komma 
toegevoegd: onderscheidenlijk de Wet inkomensvoorziening oudere en 
gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers. 

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. 

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. 

K. Artikel 48 wordt gewijzigd als volgt: 
1. Het eerste lid wordt vervangen door: 
1. De persoon, die 21 jaar of ouder is, doch bij aanvang van een 

kalenderjaar jonger dan 27 jaar, die voor de toepassing van de Toesla-
genwet niet als gehuwd wordt aangemerkt en die recht heeft op uitkering 
op grond van de Algemene Arbeidsongeschiktheidswet, of de Wet op de 
arbeidsongeschiktheidsverzekering of beide wetten, berekend naar een 
arbeidsongeschiktheid van 80% of meer, en bereikend naar een grondslag 
als bedoeld in artikel 10 van de Algemene Arbeidsongeschiktheidswet, 
die ten minste gelijk is aan 70% van het minimumloon als bedoeld in 
artikel 10, tweede lid, van die wet of een dagloon als bedoeld in artikel 14 
van de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering, dat ten minste 
gelijk is aan 107,5/100 maal 70% van bedoeld minimumloon, heeft recht 
op een verhoging van zijn arbeidsongeschiktheidsuitkering, indien zijn 
arbeidsongeschiktheidsuitkering per dag, indien hij 21 jaar, 22 jaar, 
onderscheidenlijk 23 jaar of ouder is, minder bedraagt dan f47,96, 
f55,77, onderscheidenlijk f65,50. 

2. Aan het slot van het tweede lid wordt de punt vervangen door een 
komma, waarna wordt toegevoegd: doch ten hoogste het verschil tussen 
het voor betrokkene geldende bedrag, genoemd in het eerste lid, en 70% 
van het minimumloon, bedoeld in artikel 10, tweede lid, van de Algemene 
Arbeidsongeschiktheidswet. 

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 
aanvullende 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. 

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. 

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 
voorafgaande aan die waarop artikel 60 in werking treedt, het minimum-
dagloon in aanmerking werd genomen met toepassing van artikel 17, 
vierde lid, van de Ziektewet, wordt voor het recht op toeslag op grond van 
de Toeslagenwet 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. 

Q. In artikel 72, onderdeel B, wordt «het derde lid tot vierde lid» 
vervangen door: het derde en vierde lid tot vierde en vijfde lid. 

R. Artikel 77, wordt gewijzigd als volgt: 
1. «Indien het bij koninklijke boodschap van 23 augcstus 1985 ingedien-

de voorstel van Wet op de studiefinanciering (kamerstukken II 1984/1985, 
19 125) tot wet is verheven en in werking is getreden, worden in artikel 1 
van die wet de volgende wijzigingen aangebracht:» wordt vervangen 
door: 

De Wet op de studiefinanciering (Stb. 1986, 252) wordt gewijzigd als 
volgt: 

A. In artikel 1 worden de volgende wijzigingen aangebracht: 
2. Toegevoegd wordt een tweede onderdeel, luidende: 

B. In artikel 26 wordt het derde lid, onderdeel a, vervangen door: 
a. een uitkering op grond van de Algemene Bijstandswet (Stb. 1963, 

284), de Toeslagenwet (Stb. ), dan wel de Wet inkomensvoorziening 
oudere en gedeeltelijke arbeidsongeschikte werkloze werknemers (Stb. ) en 

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

Artikel 77a 

Artikel 8, eerste lid, van de Wet arbeid gehandicapte werknemers (Stb. 
1 986, 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 
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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. 

T. Artikel 78 wordt gewijzigd als volgt: 
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. 

ARTIKEL VI 

Deze wet treedt in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen 
tijdstip. 

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en 
dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren wie zulks 
aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden. 

Gegeven 

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, 
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