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Ontvangen 11 april 1986 

De ondergetekende stelt de volgende amendementen voor: 

I 
In de beweegreden wordt «oudere» vervangen door: langdurige en 

oudere. 

II 

In artikel 2, eerste lid, onderdeel a, 2', wordt «50 jaar» vervangen 
door: 40 jaar. 

III 

In artikel 2, eerste lid, onderdeel a, 3°, vervallen «en 51» en «en een 
vervolguitkering». 

IV 

In artikel 2 wordt na het eerste lid een nieuw tweede lid ingevoegd, 
luidende: 

2. In deze wet en de daarop berustende bepalingen wordt mede als 
werkloze werknemer aangemerkt de persoon die: 

a. werkloos is en de leeftijd van 65 jaar nog niet heeft bereikt en 
b. het einde van de uitkeringsduur, bedoeld in artikel 42, tweede lid, 

van de Werkloosheidswet heeft bereikt, dan wel het einde van de uitke-
ringsduur, bedoeld in artikel 42, eerste lid, van die wet heeft bereikt, en 
voldoet aan de voorwaarde, bedoeld in artikel 42, tweede lid, onderdeel a 
of b, van die wet, doch uitsluitend wegens zijn arbeidsverleden geen 
recht heeft op verlenging van de uitkeringsduur, bedoeld in laatstgenoemd 
artikellid. 

V 

Aan artikel 6 wordt onder aanduiding van de bestaande tekst een 
tweede lid toegevoegd, luidende: 
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2. In afwijking van het eerste lid herleeft het recht op uitkering niet, 
indien voor de werkloze werknemer, bedoeld in artikel 2, tweede l id, of de 
echtgenoot een nieuw recht op uitkering ontstaat. 

VI 

Na artikel 10 wordt een nieuw paragraaf 2a ingevoegd, luidende: 

§ 2a. De duur van de uitkering 

Ar t ike l 10a 
De duur van de uitkering voor de werkloze werknemer, bedoeld in 

artikel 2, tweede lid, is één jaar. 

VII 

In artikel 55 wordt «oudere» vervangen door: langdurige en oudere. 

Toe l ich t ing 

De amendementen strekken ertoe de ongetoetste vervolguitkering uit de 
n W W te vervangen door een vervolguitkering met een inkomenstoets in 
de I 0 W en tevens de I 0 W al te laten aanvangen bij de leeftijd van 4 0 jaar. 

Op de lange duur kan de vervolguitkering worden verlengd en de 
leeftijd van 40 jaar verlaagd, zodat te zijner t i jd alle langdurig werklozen 
uit de bijstand kunnen worden gehouden. 

Bij aanvaarding van deze amendementen moet het intitulé worden 
aangepast. 

Schutte 
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