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Wijziging van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek, de Wet allocatie arbeidskrachten door
intermediairs, de Wet financiering sociale verzekeringen en enige andere wetten om de balans
tussen vaste en flexibele arbeidsovereenkomsten te verbeteren (Wet arbeidsmarkt in balans)
(35074) – Stemmingsuitslagen 5 februari 2019
Amendementen (in stemvolgorde)
 35074-15 Amendement d.d. 25 januari 2019 - B. van Kent, Tweede Kamerlid Amendement van het
lid Van Kent over het gelijktrekken van de pensioenpremie [INGETROKKEN]
 35074-32 Amendement d.d. 30 januari 2019 - G.J. (Gijs) van Dijk, Tweede Kamerlid Amendement
van het lid Gijs van Dijk c.s. over een gelijke pensioenregeling voor payrollers [INGETROKKEN]
 35074-36 Amendement d.d. 31 januari 2019 - B. van Kent, Tweede Kamerlid Gewijzigd
amendement van het lid Van Kent 35074-36 tvv nr. 16 over interne scholing [INGETROKKEN]
 35074-30 Amendement d.d. 30 januari 2019 - C. Stoffer, Tweede Kamerlid Gewijzigd amendement
van het lid Stoffer ter vervanging van nr. 20 over een regeling voor jongeren [INGETROKKEN]
 35074-31 Amendement d.d. 30 januari 2019 - C. Stoffer, Tweede Kamerlid Gewijzigd amendement
van het lid Stoffer ter vervanging van nr. 23 over uitzonderingen in verband met seizoenswerk
[INGETROKKEN]
 35074-41 Amendement d.d. 31 januari 2019 - T. Kuzu, Tweede Kamerlid Amendement van het lid
Kuzu 35074-41 over wijzigen wetsvoorstel in "Wet arbeidsmarkt uit balans" [VERWORPEN]
 35074-13 Amendement d.d. 25 januari 2019 - B. van Kent, Tweede Kamerlid Amendement van het
lid Van Kent over het vervangen van de vier-dagentermijn [VERWORPEN]
 35074-40 Amendement d.d. 31 januari 2019 - B. van Kent, Tweede Kamerlid Gewijzigd
amendement van het lid Van Kent 35074-40 tvv nr. 14 over een contract met vaste arbeidsomvang
van rechtswege [VERWORPEN]
 35074-39 Amendement d.d. 31 januari 2019 - C.M. van Brenk, Tweede Kamerlid Gewijzigd
amendement van het lid Van Brenk 35074-39 tvv nr 25 over een arbeidsomvang van rechtswege
na 12 maande [VERWORPEN]
 35074-61 Amendement d.d. 5 februari 2019 - C. Stoffer, Tweede Kamerlid Gewijzigd amendement
van het lid Stoffer c.s. 35074-61 tvv nr 58 over arbeidsrecht seizoensarbeid [AANGENOMEN]
 35074-56 Amendement d.d. 4 februari 2019 - C. Stoffer, Tweede Kamerlid Amendement van de
leden Stoffer en Baudet 35074-56 over arbeidsrecht 21-minners [VERWORPEN]
 35074-38 Amendement d.d. 31 januari 2019 - P.H.M. Smeulders, Tweede Kamerlid Nader
gewijzigd amendement van het lid Smeulders c.s. 35074-38 tvv nr. 29 over het niet wijzigen van de
proeftijdbepalingen [AANGENOMEN]
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 35074-12 Amendement d.d. 25 januari 2019 - B. van Kent, Tweede Kamerlid Amendement Van
Kent over het niet verlengen van de ketenbepaling [VERWORPEN]
 35074-24 Amendement d.d. 29 januari 2019 - G.J. (Gijs) van Dijk, Tweede Kamerlid Amendement
van het lid Gijs van Dijk over een uitzondering voor het primair onderwijs [VERWORPEN]
 35074-28 Amendement d.d. 30 januari 2019 - P.H.M. Smeulders, Tweede Kamerlid Amendement
van de leden Smeulders en Van Kent ter vervanging van nrs. 6 en 19 over het niet versoepelen
van het ontslagrecht [VERWORPEN]
 35074-59 Amendement d.d. 4 februari 2019 - C. Stoffer, Tweede Kamerlid Amendement van de
leden Stoffer en Baudet 35074-59 tv. nr. 21 over vergoedingen bij ontslag [VERWORPEN]
 35074-33 Amendement d.d. 30 januari 2019 - B. van Kent, Tweede Kamerlid Amendement van de
leden Van Kent en Gijs van Dijk ter vervanging van nr. 17 over meer ruimte voor maatwerk bij
vergoeding [VERWORPEN]
 35074-26 Amendement d.d. 30 januari 2019 - C.M. van Brenk, Tweede Kamerlid Amendement van
het lid Van Brenk over het verhogen van de vergoeding bij cumulatiegrond [VERWORPEN]
 35074-34 Amendement d.d. 30 januari 2019 - B. van Kent, Tweede Kamerlid Gewijzigd
amendement van het lid Van Kent ter vervanging van nr. 18 over een verhoogde opbouw
transitievergoeding [VERWORPEN]
 35074-27 Amendement d.d. 30 januari 2019 - C.M. van Brenk, Tweede Kamerlid Amendement van
het lid Van Brenk over de allocatiefunctie toevoegen ipv payrolling [VERWORPEN]
 35074-60 Amendement d.d. 5 februari 2019 - C. Stoffer, Tweede Kamerlid Gewijzigd amendement
van het lid Stoffer c.s. 35074-60 tvv nr. 55 over premie 21-minners [AANGENOMEN]
 35074-57 Amendement d.d. 4 februari 2019 - C. Stoffer, Tweede Kamerlid Amendement van de
leden Stoffer en Baudet 35074-57 over premie seizoensarbeid [VERWORPEN]
Wetsvoorstel
 35074 Wetgeving d.d. 7 november 2018 - W. Koolmees, minister van Sociale Zaken en
Werkgelegenheid Wijziging van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek, de Wet allocatie
arbeidskrachten door intermediairs, de Wet financiering sociale verzekeringen en enige andere
wetten om de balans tussen vaste en flexibele arbeidsovereenkomsten te verbeteren (Wet
arbeidsmarkt in balans) [AANGENOMEN]
Voor:

VVD (33)
CDA (19)
D66 (19)
ChristenUnie (5)
SGP (3)
Forum voor Democratie (2)

Tegen:

PVV (20)
GroenLinks (14)
SP (14)
PvdA (9)
PvdD (5)
50Plus (4)
DENK (3)
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Samenvatting van de vóór de stemming over het wetsvoorstel afgelegde stemverklaringen
 T. Kuzu namens DENK:
De fractie van DENK ziet dat er op onderdelen verbeteringen in het wetsvoorstel zitten, zoals
gelijke arbeidsvoorwaarden voor payrollwerknemers en andere werknemers en de WWpremiedifferentiatie. Er zijn echter ook enkele verslechteringen. De transitievergoeding bij
ontslag voor mensen met een langer dienstverband wordt fors verlaagd, de cumulatiegrond
wordt ingevoerd waardoor het ontslagrecht wordt versoepeld en de ketenregeling gaat terug
van twee naar drie jaar waardoor mensen langer moeten wachten op een vaste baan. Al met al:
wanneer we kijken naar de balans is die negatief. Nu het amendement over de titel van de wet
“Wet arbeidsmarkt uit balans” is verworpen, kunnen we niet anders dan tegen het wetsvoorstel
stemmen.
 C. Stoffer namens SGP:
In deze wet zitten sowieso positieve punten. Meer ruimte voor maatwerk en vervanging bij
ziekte in het onderwijs.
Voor de volgende drie punten hebben wij ons ingezet:
-

minder lasten voor werkgevers bij bijbaantjes van studenten;
rekening houden met seizoensarbeid, met name in de land- en tuinbouw;
oudere mensen die net voor hun pensioen werkloos raken en dan hun eigen huis moeten
opeten; dit zijn de mensen die voor Nederland hard hebben gewerkt.

Wij hebben Minister Koolmees uitgedaagd aan deze punten iets te doen en Minister Koolmees
heeft de handschoen opgepakt. De wet ziet er nu zo uit dat we alles overwegende vóór zullen
stemmen.
Moties (in stemvolgorde)
 35074-42 Motie d.d. 31 januari 2019 - G.J. (Gijs) van Dijk, Tweede Kamerlid Motie van het lid Gijs
van Dijk over onderzoek naar de invoering van de cumulatiegrond [VERWORPEN]
 35074-43 Motie d.d. 31 januari 2019 - G.J. (Gijs) van Dijk, Tweede Kamerlid Motie van de leden
Gijs van Dijk en Van Kent over vormen van contracting [AANGENOMEN]
 35074-44 Motie d.d. 31 januari 2019 - S.P.R.A. van Weyenberg, Tweede Kamerlid Motie van het
lid Van Weyenberg c.s. over verplichtingen voor de payrollwerkgever bij de adequate
pensioenregeling [AANGENOMEN]
 35074-45 Motie d.d. 31 januari 2019 - A.D. Wiersma, Tweede Kamerlid Motie van het lid Wiersma
c.s. over structureel 48 miljoen euro voor scholing in het mkb [AANGENOMEN]
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 35074-46 Motie d.d. 31 januari 2019 - A.D. Wiersma, Tweede Kamerlid Motie van de leden
Wiersma en Pieter Heerma over het gesprek blijven voeren met sociale partners over de
seizoensarbeid [AANGENOMEN]
 35074-47 Motie d.d. 31 januari 2019 - A.D. Wiersma, Tweede Kamerlid Motie van het lid Wiersma
over een aparte categorie in de premiedifferentiatie voor langjarige tijdelijke contracten
[AANGENOMEN]
 35074-48 Motie d.d. 31 januari 2019 - T. Kuzu, Tweede Kamerlid Motie van het lid Kuzu over de
uitwerking van de maatregel voor uitbreiding van de ketenregeling [AANGENOMEN]
 35074-49 Motie d.d. 31 januari 2019 - T. Kuzu, Tweede Kamerlid Motie van het lid Kuzu over de
loondoorbetalingsperiode voor kleine werkgevers verkorten van twee naar één jaar
[VERWORPEN]
 35074-50 Motie d.d. 31 januari 2019 - P.E. (Pieter) Heerma, Tweede Kamerlid Motie van het lid
Pieter Heerma c.s. over investeren in de scholing van werknemers in de landbouw, horeca en
recreatie [AANGENOMEN]
 35074-51 Motie d.d. 31 januari 2019 - P.E. (Pieter) Heerma, Tweede Kamerlid Motie van de leden
Pieter Heerma en Van Weyenberg over het gebruik van uitzendconstructies zonder rechtenopbouw
[AANGENOMEN]
 35074-52 Motie d.d. 31 januari 2019 - E.E.W. Bruins, Tweede Kamerlid Motie van de leden Bruins
en Pieter Heerma over overleg met sociale partners over één laagdrempelige calamiteitenregeling
[AANGENOMEN]
 35074-53 Motie d.d. 31 januari 2019 - C.M. van Brenk, Tweede Kamerlid Motie van het lid Van
Brenk over een billijke vergoeding bij verwijtbaar handelen van de werkgever [VERWORPEN]
 35074-54 Motie d.d. 31 januari 2019 - C.M. van Brenk, Tweede Kamerlid Motie van de leden Van
Brenk en Stoffer over intensiveren van het arbeidsmarktbeleid voor ouderen [VERWORPEN]
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