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Aan de leden en de plv. leden van de Vaste Commissie 

voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid  

 

 

 

 

 

OVERZICHT van stemmingen in de Tweede Kamer betreffende wetsvoorstel: 

 

29268  Wijziging van de Werkloosheidswet in verband met afschaffing van de 

vervolguitkering  

 

 

 

EINDSTEMMING WETSVOORSTEL: het wetsvoorstel is op 20 november 2003  

aangenomen . D66, VVD, ChristenUnie, SGP, CDA en LPF stemden voor.  

 

 

VERWORPEN, INGETROKKEN EN/OF VERVALLEN AMENDEMENTEN 

 

Artikel G 

7 (Van Gent) 

Met dit amendement wordt geregeld dat sociale plannen welke voor 11 augustus 2003 zijn 

gesloten door bijvoorbeeld werkgever en vakbonden, volledig worden gerespecteerd. Mensen 

die reeds voor 11 augustus 2003 wisten dat zij op een later moment ontslagen zouden worden, 

kunnen op deze manier aanspraak blijven maken op de uitkeringsrechten die zij naar 

redelijkheid konden voorzien op het moment van afsluiten van het sociaal plan 

Ingetrokken  

 

 

Beweegredenen 

Artikelen I en III 

8 (Noorman-den Uyl) 

Met dit amendement wordt de vervolguitkering WW voor oudere werknemers die op de 

eerste dag van de werkloosheid 57,5 jaar of ouder zijn gehandhaafd. Daarvoor geldt de 

overweging dat na een lang arbeidzaam leven en een onvrijwillig ontslag een beroep op de 

bijstand (IOAW) als onbillijk beschouw moet worden evenals het verlies van enige uitkering 

indien men een verdienende partner heeft. Voorkeur heeft een voorliggende voorziening zoals 

de WW-vervolguitkering die door de sociale partners gefinancierd wordt. Voorts is het 
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overgangsrecht technisch aangepast. Indien dit amendement wordt aangenomen komt het 

opschrift luiden: Wijziging van de Werkloosheidswet in verband met afschaffing van de 

vervolguitkering voor werknemers jonger dan 57,5 jaar. 

Verworpen. Voor: SP, GroenLinks en PvdA  

 

 

Beweegredenen 

Artikelen I en II 

9 (Noorman-den Uyl) 

Met dit amendement wordt de vervolguitkering voor werkloze werknemers beperkt tot één 

jaar. Ter overweging geldt dat de beperking van rechten door de voorgestelde wet zich alleen 

richt op tweeverdieners en mensen met en eigen woning. Het afwentelen van bezuinigingen 

op deze beide groepen werklozen waarvan niet vaststaat dat de draagkracht in inkomen groter 

is dan die van andere werklozen wordt als onevenredig en onbillijk beschouwd. Indien dit 

amendement wordt aangenomen komt het opschrift te luiden: Wijziging van de 

Werkloosheidswet in verband met beperking van de duur van de vervolguitkering 

Verworpen. Voor: SP, GroenLinks en PvdA  

 

 

Artikel I onderdeel G 

10 (Noorman-den Uyl) 

Met dit amendement wordt geregeld dat de WW-vervolguitkering alleen vervalt voor 

werknemers die werkloos worden na inwerkingtreding van het wetsvoorstel. Met dit voorstel 

krijgt het wetsvoorstel derhalve volledig eerbiedigende werking. 

Verworpen. Voor: SP, GroenLinks, PvdA, ChristenUnie en SGP 

 

 

MOTIES 

12 (Noorman-den Uyl enVan Gent) over het ontwerp van de premieregeling 

Afgevoerd van de agenda 

 

11 (Noorman-den Uyl enVan Gent) over het betrekken van de afschaffing van de WW-

vervolguitkering bij een integraal WW-advies van de SER 

Verworpen. Voor: SP, GroenLinks en PvdA  

 

13 (Verburg c.s.) over afspraken met UWV en CWI inzake actieve bemiddeling 

Aangenomen met algemene stemmen 


