
30 370 Wijziging van de Werkloosheidswet en enige
andere wetten in verband met de wijziging van
het WW-stelsel (Wet wijziging WW-stelsel)

Nr. 15 AMENDEMENT VAN DE LEDEN NOORMAN-DEN UYL EN BUSSE-
MAKER
Ontvangen 1 februari 2006

De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor:

In artikel III vervallen de onderdelen C tot en met E.

Toelichting

Met het onderhavige amendement wordt geregeld dat zowel de
berekening van de hoogte (artikel 61 van de Wet werk en inkomen naar
arbeidsvermogen, hierna: Wet WIA) als de berekening van de duur (artikel
59 van de Wet WIA) van de loongerelateerde WGA-uitkering ongewijzigd
blijven ten opzichte van de huidige situatie.

De huidige maximale duur van de WGA-uitkering is 5 jaar. De effecten
van de bekorting en de interferentie op andere regelingen zijn thans
onvoldoende in beeld gebracht. Indien de WGA verder bekort zou moeten
worden, dient dat volgens de indiener in de gehele context van de WGA te
worden bezien.

De berekening van de duur van de loongerelateerde WGA-uitkering zal
met dit amendement dus niet worden aangepast aan de wijzigingen zoals
die zijn voorgenomen met betrekking tot de WW (maximale uitkerings-
duur drie jaar en twee maanden). Het ongewijzigd laten van de loongere-
lateerde WGA-uitkering betekent technisch gezien ook dat de uitkerings-
hoogte niet mee verandert met de WW (de hoogte van de WW-uitkering
bedraagt in het voorliggende wetsvoorstel over de eerste twee maanden
75% van het dagloon en vanaf de derde maand 70% van het dagloon). Om
die reden kunnen de onderdelen C (dat de berekening van de duur van de
loongerelateerde WGA-uitkering wijzigt), D (dat de berekening van de
hoogte van de loongerelateerde WGA-uitkering wijzigt) en E (dat
overgangsrecht behelst met betrekking tot de wijziging van de artikelen 59
en 61 van de Wet WIA) van artikel III vervallen.
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