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De ondergetekenden stellen de volgende amendementen voor: 

I 

Artikel 20, tweede lid, onderdeel a, vervalt. 

Artikel 20, derde lid, onderdeel a, vervalt. 

Artikel 20, derde lid, onderdeel b, wordt vervangen door: 
b. beschikbaar is om arbeid als werknemer te aanvaarden voor minder 

arbeidsuren dan het aantal dat hij heeft verloren, docht voor ten minste 
vijf of ten minste de helft van zijn arbeidsuren, bedoeld in artikel 1 6, 
bedraagt de uitkering per dag 70% van het dagloon, vermenigvuldigd met 
het aantal uren werkloosheid per kalenderweek, gedeeld door het aantal 
uren dat de werknemer voor het intreden van zijn werkloosheid gemiddeld 
per kalenderweek verrichtte. Het aantal voor het intreden van de 
werkloosheid gemiddeld per week gewerkte arbeidsuren, bedoeld in de 
eerste volzin, wordt bepaald met toepassing van artikel 1 6, tweede en 
derde lid. 

IV 

In artikel 21, eerste lid, vervalt «of gedeeltelijk». 

V 

Artikel 35 wordt vervangen door: 

Artikel 35 

1. Indien de werkloze werknemer arbeid als werknemer of werkzaam 
heden als bedoeld in artikel 16, tweede lid, tweede volzin, gaat verrichten, 
wordt de uitkering verminderd met 70% van hetgeen hij met die arbeid of 
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werkzaamheden verdient, zolang en voorzover niet wordt voldaan aan een 
(gehele) eindiging van het recht op uitkering als bedoeld in artikel 20, 
eerste l id, onderdeel a en b. 

2. Voorzover de in het eerste lid bedoelde situatie niet tenminste 26 
weken heeft geduurd, wordt de duur van de uitkering, bedoeld in artikel 
42 , eerste en tweede, verlengd met de perioden waarover de werknemer 
bij toepassing van het eerste lid geen recht op de uitkering had. 

3. Indien en voorzover de in het eerste lid bedoelde situatie ten minste 
26 weken heeft geduurd, alsmede opnieuw werkloosheid is ontstaan 
bedoeld in artikel 16, heeft de werkloze werknemer opnieuw recht op 
uitkering na de beëindiging van de terzake van eerdere werkloosheid 
geldende duur bedoeld in artikel 42 , eerste en tweede lid, en artikel 5 1 . 

VI 

In a r t i ke l 43 , tweede l id, vervalt «of gedeelteli jk». 

Toe l i ch t ing 

De amendementen strekken ertoe de gedeelteli jke eindiging van het 
recht te vervangen door de zogenaamde - ook thans gehanteerde -
aftrekregeling. Middels artikel 35 , tweede lid, wordt door een herleide 
teldagensystematiek de uitkeringsduur verlengd wanneer niet opnieuwe 
is voldaan aan de referte-eis. Indien in meer dan 26 weken deels is 
gewerkt zal een nieuw recht op uitkering ontstaan na de duur van het 
recht op uitkering ter zake van de eerdere werkloosheid. Deze systematiek 
is helder, eenvoudig en voorkomt een samenloop van rechten en uitkeringen 
met aMe complexi tei t daarvan. 

Het spreekt voor zich, dat het bedoelde nieuwe recht, qua hoogte 
afhankelijk zal zijn van de verdienste gedurende die 26 weken of meer 
gewerkte periode. 

Ter Veld 
Buurmeijer 
Dales 
Van Nieuwenhoven 
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