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LINSCHOTEN 

Ontvangen 13 april 1983 

De ondergetekenden stellen de volgende amendementen voor: 

I 

In de beweegreden wordt in plaats van «beëindigen» gelezen: beperken. 

Artikel I wordt als volgt gelezen: 
De Wet werkloosheidsvoorziening (Stb. 1964, 485) wordt gewijzigd als 

volgt: 

A. Artikel 9 wordt gewijzigd als volgt: 
1. Het eerste lid, eerste volzin, wordt gelezen: 
1. De werknemer heeft in geval van gehele of gedeeltelijke werkloosheid 

recht op een uitkering: 
a. indien hij in de periode van 12 maanden aan het intreden van zijn 

werkloosheid onmiddellijk voorafgaande op ten minste 130 dagen in 
dienstbetrekking heeft gewerkt, en 

b. zolang hij de leeftijd van 23 jaar niet heeft bereikt, indien hij aantoont 
tevens in een periode van 3 jaar aan het intreden van zijn werkloosheid 
onmiddellijk voorafgaande ten minste gedurende 130 weken in dienstbe-
trekking van niet bijkomstige aard te zijn geweest. 

2. In het vierde lid wordt «het in artikel 19 bedoelde tijdstip» gewijzigd 
in: het voor die werknemer in artikel 19, eerste lid, bedoelde tijdstip. 

B. Artikel 19, eerste lid, wordt gelezen: 
1. Tenzij een ingevolge artikel 9 geldend recht op uitkering op grond van 

paragraaf 1 op een vroeger tijdstip is geëindigd, eindigt dit recht: 
a. voor de werknemer die op de ingangsdatum van de uitkering de 

leeftijd van 23 jaar niet heeft bereikt, op de dag, gelegen een jaar na die 
datum, of, indien het recht ingevolge het vierde lid is herleefd, even zoveel 
dagen later als de onderbreking heeft geduurd. 

b. voor de werknemer, die op de ingangsdatum van de uitkering 23 jaar 
of ouder is op de dag, gelegen twee jaar na die datum, of, indien het recht 
ingevolge het vierde lid van artikel 9 is herleefd, even zoveel dagen later als 
de onderbreking heeft geduurd, indien de werknemer op die dag de leeftijd 
van 60 jaar nog niet heeft bereikt. 
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I 

c. op de eerste dag van de maand, waarin de werknemer de leeftijd van 
65 jaar heeft bereikt, indien hij op de onder b. bedoelde dag 60 jaar of ouder 
is. 

III 

Artikel II wordt gelezen: 
Artikel I blijft tot 1 juli 1983 buiten toepassing ten aanzien van de werkne-

mer, die op de dag voor de datum van inwerkingtreding van deze wet recht 
had op een uitkering ingevolge de Wet Werkloosheidsvoorziening. 

IV 

Artikel III vervalt. 

Toelichting 

Dit amendement beoogt het recht op WWV-uitkering voor jongeren 
beneden de leeftijd van 23 jaar te beperken door enerzijds de introductie 
van een extra voorwaarde voor het recht op WWV-uitkering en anderzijds 
de duur van de uitkeringsperiode te verminderen. 

Het gewijzigde Artikel I, onder A, voert de extra uitkeringsvoorwaarde in. 
Een jongere beneden de leeftijd van 23 jaar zal, gelijk thans het geval is, 

in de 12 maanden aan het intreden van zijn werkloosheid onmiddellijk 
voorafgaande op ten minste 130 dagen in dienstbetrekking moeten hebben 
gewerkt. Daarnaast zal hij in de periode van 3 jaar aan het intreden van zijn 
werkloosheid onmiddellijk voorafgaande gedurende 130 weken een 
dienstbetrekking van niet bijkomstige aard moeten hebben gehad. Bij deze 
extra voorwaarde doet het er niet toe of hij tijdens die dienstbetrekking 
werkelijk heeft gewerkt of bij voorbeeld ziek is geweest. Het bestaan van de 
dienstbetrekking is voldoende. Ook een dienstbetrekking op minder dan 5 
dagen per week of van een geringere omvang dan normaal per week telt 
mee voor deze extra voorwaarde. Bij een dienstbetrekking van niet bijkom-
stige aard wordt gedacht aan ten minste ongeveer één dag per week. De 
bewijslast van deze extra voorwaarde rust op de werknemer. Gekozen is 
voor 130 weken in 3 jaar om mogelijke onbillijke uitkomsten bij frictiewerk-
loosheid en andere onderbrekingen van het dienstverband van geringe duur 
te voorkomen. Het gewijzigde Artikel I, onder B, stelt de uitkeringsperiode 
voor jongeren beneden de leeftijd van 23 jaar op een jaar. 

Kraaijeveld-Wouters 
Linschoten 
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