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

Nr. 10 AMENDEMENT VAN HET LID NOORMAN-DEN UYL
Ontvangen 17 november 2003

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:
Artikel I, onderdeel G, komt te luiden:

G

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

1. Hoofdstuk IIA, Afdeling III, zoals dat luidde op de dag voor inwerking-
treding van de wet van (datum) tot wijziging van de Werkloosheidswet in
verband met afschaffing van de vervolguitkering (Stb ...), blijft van
toepassing op een recht op uitkering waarvan de eerste werkloosheidsdag
is gelegen voor of op die dag.

2. De artikelen 48, 51 en 52, zoals die luidden op de dag voor inwerking-
treding van de in het eerste lid genoemde wet, blijven van toepassing op
de persoon die voor de datum van inwerkingtreding van die wet recht op
uitkering op grond van deze wet had, welk recht eindigt of is geëindigd op
grond van het verrichten van werkzaamheden als werknemer, en die
terzake van de verrichte werkzaamheden na inwerkingtreding van die wet
een nieuw recht op uitkering krijgt, tot aan het moment waarop dat eerste
recht zonder toepassing van de artikelen 43 en 50 zou hebben geduurd;

3. De artikelen 15, 35c, 52b, derde lid, en 52d, derde tot en met vijfde
lid, zoals die luidden op de dag voor inwerkingtreding van de in het eerste
lid genoemde wet, blijven van toepassing op de in het eerste en tweede
lid bedoelde rechten respectievelijk personen.

Toelichting

Met dit amendement wordt geregeld dat de WW-vervolguitkering alleen
vervalt voor werknemers die werkloos worden na inwerkingtreding van
het wetsvoorstel. Met dit voorstel krijgt het wetsvoorstel derhalve volledig
eerbiedigende werking.

Noorman-den Uyl
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