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Nr. 13 NOTA VAN WIJZIGING
Ontvangen 22 maart 1990

In het voorstel van wet worden de volgende wijzigingen aangebracht:

I

In artikel I, onderdeel A, wordt in artikel 61c, eerste lid, de
zinsnede «middelen tot 90% van het voor hem geldende normbedrag
bedoeld in de artikelen 3 tot en met 6, eerste lid, van het Bijstandsbesluit
landelijke normering (Stb. 1983, 132).» vervangen door: de som van:

a. 90% van het voor hem geldende normbedrag bedoeld in de
artikelen 3 tot en met 6, eerste lid, van het Bijstandsbesluit landelijke
normering (Stb. 1983, 132);

b. de premie van een door de betrokkene gesloten ziektekostenverze–
kering; en

c. de voor rekening van betrokkene komende woonkosten verminderd
met ontvangen huursubsidie of woonkostentoeslag, voor zover de
woonkosten, na deze vermindering, meer bedragen dan het maximum–
bedrag dat in de laagste inkomenscategorie voor eigen rekening komt
volgens tabel I van de Wet individuele huursubsidie (Stb. 1988, 343),
met dien verstande dat deze verhoging niet meer bedraagt dan de
huursubsidie waarop volgens tabel I van de Wet individuele huursubsidie
bij de maximumgrens in de laagste inkomenscategorie recht bestaat.

II

In artikel I, onderdeel A, wordt in artikel 61g de zinsnede
«vermeerderd met de daarover verschuldigde loonbelasting en premies
ingevolge de Algemene Ouderdomswet, de Algemene Weduwen– en
Wezenwet en de Ziekenfondswet» vervangen door: alsmede de daarover
verschuldigde loonbelasting en premies ingevolge de Algemene Ouder–
domswet, de Algemene Weduwen– en Wezenwet, de Algemene Arbeids–
ongeschiktheidswet, de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten en de
Ziekenfondswet, behoudens de nominale premie op grond van die wet.

012537F
ISSN0921 7371
SOU uitgeverij 's Gravenhage 1990 Tweede Kamer, vergaderjaar 1989-1990, 20 598, nr. 13



III

In artikel II, onderdeel A, wordt in artikel 25d, eerste lid, de
zinsnede «middelen tot 90% van het voor hem geldende normbedrag,
bedoeld in de artikelen 3 tot en met 6, eerste lid, van het Bijstandsbesluit
landelijke normering (Stb. 1983, 132).» vervangen door: de som van:

a. 90% van het voor hem geldende normbedrag bedoeld in de
artikelen 3 tot en met 6, eerste lid, van het Bijstandsbesluit landelijke
normering (Stb. 1983, 132);

b. de premie van een door de betrokkene gesloten ziektekostenverze–
kering; en

c. de voor rekening van betrokkene komende woonkosten verrninderd
met ontvangen huursubsidie of woonkostentoeslag, voor zover de
woonkosten, na deze vermindering, meer bedragen dan het maximum–
bedrag dat in de laagste inkomenscategorie voor eigen rekening komt
volgens tabel I van de Wet individuele huursubsidie (Stb. 1988, 343),
met dien verstande dat deze verhoging niet meer bedraagt dan de
huursubsidie waarop volgens tabel I van de Wet individuele huursubsidie
bij de maximumgrens in de laagste inkomenscategorie recht bestaat.

Toelichting

I en III

In artikel 61, eerste lid, van de ABW en artikel 25d, eerste lid, van de
IOAW en de IOAZ was reeds bepaald dat betrokkene na verrekening ten
minste moet kunnen beschikken over een inkomen ter hoogte van 90%
van het toepasselijke normbedrag. Toegevoegd is het bedrag van de
eventueel ten laste blijvende premie van een ziektekostenverzekering en
van de huur of de kosten van een eigen woning, voor zover deze huur of
de woonkosten de woonkostencomponent, zoals gehanteerd in de
Algemene Bijstandswet, te boven gaan. Deze laatste verhoging wordt
aan een maximum gebonden ter voorkoming dat bij een dure woning
geen verrekeningsmogelijkheid zou bestaan. Met deze toevoegingen
wordt aangesloten bij hetgeen als beslagvrije voet wordt voorgesteld in
het wetsvoorstel tot algemene regeling van beslag op loon, sociale uitke–
ringen en andere periodieke betalingen (Kamerstukken I, 1988/89,
17897, nr. 101).

II

De redactie van artikel 61 g is aangepast aan de belastingherziening
van 1 januari 1990, waarbij ook de premies AAW en AWBZ in de
loonheffing worden betrokken.

De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,
E. Ter Veld
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