
30 819 Regels voor een Inkomensvoorziening voor
Oudere Werklozen (Wet inkomensvoorziening
oudere werklozen)

B VOORLOPIG VERSLAG VAN DE VASTE COMMISSIE VOOR
SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID1

Vastgesteld 27 mei 2008

Het voorbereidend onderzoek heeft de commissie aanleiding gegeven tot
het maken van de volgende opmerkingen en het stellen van de volgende
vragen.

De leden van de PvdA-fractie hebben kennis genomen van het oorspron-
kelijke wetsvoorstel IOW en van de bij nota van wijziging geïntroduceerde
tweede versie. Doel en inhoud van de tweede versie werd door hen onder-
schreven, maar zij vroegen zich wel af waarom, als dít nu de wijziging is
die de regering voorstaat, hiervoor een eigenstandige regeling nodig is.
Dit klemt temeer nu de groep waar dit wetsvoorstel op gericht is beschei-
den is in omvang, de voorgestelde regeling bedoeld is als tijdelijk en de
doelgroep bestaat uit langdurig werklozen op gevorderde leeftijd die,
zonder dat de noodzaak daarvan althans de aan het woord zijnde leden
duidelijk is, na enige jaren van onvrijwillige werkloosheid opnieuw een
andere uitkering moeten aanvragen.

Kan de minister uitleggen waarom wat met dit wetsvoorstel beoogd
wordt niet bereikt kan worden door de in 2003 afgeschafte vervolg-
uitkering (artikelen 48 t/m 52 WW) in een ietsje aangepaste vorm in ere te
herstellen? Is voor deze doelgroep en dit type bescherming een financie-
ring uit de WW-premies niet logischer dan één uit de algemene middelen?
Zo nee, waarom niet?

De leden van de commissie zien de antwoorden met belangstelling tege-
moet,

De voorzitter van de commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid,
Van Driel

De griffier van de commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid,
Van Dooren
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1 Samenstelling:
Leden: Van den Berg (SGP), Swenker (VVD),
Terpstra (CDA), Meulenbelt (SP), Ten Hoeve
(OSF), Vedder-Wubben (CDA), Kneppers-
Heijnert (VVD), Westerveld (PvdA), Biermans
(VVD), Schouw (D66), Van Driel (PvdA),
voorzitter, Leijnse (PvdA), Franken (CDA),
vice-voorzitter, Goyert (CDA), Quik-Schuijt
(SP), Klein Breteler (CDA), Huijbregts-
Schiedon (VVD), Koffeman (PvdD), Böhler
(GL), Strik (GL), Kuiper (CU), Lagerwerf-
Vergunst (CU), Rehwinkel (PvdA), Elzinga (SP),
Vacature (SP) en Yildirim (Fractie-Yildirim).
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