
29 268 Wijziging van de Werkloosheidswet in verband
met afschaffing van de vervolguitkering

Nr. 9 AMENDEMENT VAN HET LID NOORMAN-DEN UYL
Ontvangen 14 november 2003

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

I

In de beweegreden wordt «mitsdien de vervolguitkering af te schaffen;»
vervangen door: mitsdien de duur van de vervolguitkering te beperken;

II

Artikel I komt te luiden:

Artikel I. Wijziging Werkloosheidswet

De werkloosheidswet wordt als volgt gewijzigd:

A

Artikel 49 komt te luiden:

Artikel 49

De duur van de vervolguitkering is één jaar.

B

Aan hoofdstuk XB wordt een artikel waarvan de nummering aansluit op
het laatste artikel van dat hoofdstuk toegevoegd, luidende:

1. Artikel 49, zoals dat luidde op de dag voor inwerkingtreding van de
wet van (datum) tot wijziging van de Werkloosheidswet in verband met
beperking van de duur van de vervolguitkering (Stb ...), blijft van
toepassing op een recht op uitkering:

a. waarvan de eerste werkloosheidsdag is gelegen voor 11 augustus
2003;
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b. ontstaan als gevolg van eindiging van de dienstbetrekking door
opzegging, indien de aanzegging van de opzegging heeft plaatsgevonden
voor de in onderdeel a genoemde datum;

c. ontstaan als gevolg van ontbinding door de rechter van de dienstbe-
trekking, indien de datum waarop de ontbinding is uitgesproken is
gelegen voor de in onderdeel a genoemde datum.

2. Ten aanzien van een persoon, op wiens recht op uitkering het eerste
lid van toepassing is, en wiens recht op uitkering op grond van deze wet is
geëindigd op grond van het verrichten van werkzaamheden als
werknemer, en die ter zake van de verrichte werkzaamheden op of na
11 augustus 2003 een nieuw recht op uitkering krijgt, blijft artikel 49, zoals
dat luidde op de dag voor inwerkingtreding van de in het eerste lid
genoemde wet, van toepassing tot aan het moment waarop het eerste
recht zonder toepassing van de artikelen 43 en 50 zou hebben geduurd.

3. Met opzegging als bedoeld in het eerste lid, onderdeel b, wordt
gelijkgesteld, ontslag als bedoeld in de artikelen 93 en 94 van het
Algemeen Rijksambtenarenreglement of een overeenkomstige bepaling
van een soortgelijke regeling.

III

Artikel II, Wijziging van de Tijdelijke wet beperking inkomensgevolgen
arbeidsongeschiktheidscriteria, vervalt

Toelichting

Met dit amendement wordt de vervolguitkering voor werkloze
werknemers beperkt tot één jaar. Ter overweging geldt dat de beperking
van rechten door de voorgestelde wet zich alleen richt op tweeverdieners
en mensen met en eigen woning. Het afwentelen van bezuinigingen op
deze beide groepen werklozen waarvan niet vaststaat dat de draagkracht
in inkomen groter is dan die van andere werklozen wordt als onevenredig
en onbillijk beschouwd.

Indien dit amendement wordt aangenomen komt het opschrift te luiden:
Wijziging van de Werkloosheidswet in verband met beperking van de duur
van de vervolguitkering

Noorman-den Uyl
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