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Amendementen zijn in volgorde van stemming - op artikelnummer - weergegeven: allereerst de aangenomen en/of overgenomen 

amendementen, vervolgens de verworpen of ingetrokken amendementen en tenslotte eventuele moties. Vervangen amendementen zijn 

d.m.v. een → aangegeven: bijv. 7 → 8 → 20. Amendement nr. 7 is vervangen door amendement nr. 8, dat op zijn beurt vervangen is 

door amendement nr. 20. De vette notatie van het stuknummer geeft aan dat dit het definitieve amendement is. De stemmingslijsten 

worden gemaakt op basis van de ongecorrigeerde draad van de vergadering. 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 aan De leden van de vaste commissie voor 

Sociale Zaken en Werkgelegenheid 

 
 datum 23 april 2008 

 
 
Betreffende wetsvoorstel: 
 

31366 Wijziging van de Wet arbeid en zorg in verband met een uitkering aan 
zelfstandigen bij zwangerschap en bevalling en een verruiming van de periode 
voor deelname aan een vrijwillige verzekering in enkele socialezekerheidswetten 
(Wet zwangerschaps- en bevallingsuitkering zelfstandigen) 

 
 

Eindstemming wetsvoorstel 
Het wetsvoorstel is op  22 april 2008 aangenomen door de Tweede Kamer. SP, PvdA, 
Groenlinks, D66, PvdD, ChristenUnie en het CDA stemden voor. 
 

Op verzoek van de VVD wordt ook over alle afzonderlijke artikelen gestemd. 
 

Aangenomen artikelen 
 
Artikel I Wijziging van de wet arbeid en zorg 

Aangenomen. Voor: SP, de PvdA, GroenLinks, de PvdD, de ChristenUnie en het 
CDA 
 
Artikel II Wijziging van de wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen 
Aangenomen. Tegen: de fractie van de PVV  
 
Artikel III Wijziging van de wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering 

Aangenomen. Tegen: de fractie van de PVV  
 
Artikel IV Wijziging van de werkloosheidswet 
Aangenomen. Tegen: de fractie van de PVV  

 
Artikel V Wijziging van de ziektewet 

Aangenomen. Tegen: de fractie van de PVV  
 
Artikel VI Overgangsbepaling 
Aangenomen. Voor: SP, PvdA, GroenLinks, D66, PvdD, de ChristenUnie en het CDA 
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Artikel VII Evaluatie 
Aangenomen. Voor: SP, PvdA, GroenLinks, D66, PvdD, de ChristenUnie, SGP en 

het CDA 
 
Artikel VIII Inwerkingtreding 
Aangenomen. Voor: sp, PvdA, GroenLinks, D66, PvdD, ChristenUnie en het CDA 
 
ArtikelIX Citeertitel 
Aangenomen. Voor: SP, PvdA, GroenLinks, D66, PvdD, ChristenUnie en het CDA 

 

Aangenomen en overgenomen amendementen 
 
Artikel VIII 
8 → 11 → 12 →15 (Van Gent c.s.) 

De indiener van dit amendement stelt voor om zelfstandigen zo spoedig mogelijk recht te 
geven op een zwangerschaps- en bevallingsuitkering. De aanleiding hiervoor is dat de 
Tweede Kamer al driemaal in meerderheid heeft besloten tot herinvoering van deze 
uitkering (september 2006: motie-Halsema en Verhagen, oktober 2006: motie-Van Gent 
en Verburg, juni 2007: motie-Halsema). In reactie hierop heeft het kabinet in november 
2007 besloten dit te regelen. 

Vrouwelijke zelfstandigen mogen niet de dupe worden van de relatief lange doorlooptijd 
van de wetsbehandeling. Daarom wordt voorgesteld om vrouwelijke zelfstandigen die 
bevallen met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin deze 
wet wordt geplaatst, aanspraak te laten maken op een zwangerschaps- en 
bevallingsuitkering. Door deze wijziging kunnen vrouwelijke zelfstandigen reeds eerder dan 
de door de regering aangekondigde datum van 1 juli 2008 een uitkering wegens 
zwangerschap en bevalling krijgen. 

Aangenomen. Voor: SP, PvdA, GroenLinks, D66, PvdD, ChristenUnie en het CDA 
 

Verworpen, ingetrokken en/of vervallen amendementen 
 
Artikel II 

Artikel III, punt 1 en punt 2 
9 → 13 (Vos/Van Gent) 
De vrijwillige aanmeldperiode voor een arbeidsongeschiktheidsverzekering wordt verruimd 
naar 52 weken. Starters die voorheen werknemer waren en als zelfstandige beginnen 
kunnen binnen een jaar na beëindiging van een dienstverband zich aanmelden voor de 
vrijwillige voortzetting van de arbeidsongeschiktheidsverzekering. De reden dat er 

voor een jaar «bedenkperiode» gekozen wordt is dat een starter meestal een jaar nodig 
heeft om goed in te kunnen schatten hoe de onderneming loopt, welke winst er te 
verwachten is en voor welk inkomen de zelfstandige zich kan en wil verzekeren. In dat jaar 
zijn immers de eerste aanslagen omzetbelasting betaald en heeft de zelfstandige de 
voorlopige aanslagen voor de inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting gekregen. De 

kans dat alleen de slechte risico’s zich aanmelden is klein, de regeling blijft beperkt tot de 

starters. Met dit amendement worden de mogelijkheden voor zelfstandigen om zich te 
verzekeren voor arbeidsongeschiktheid verruimd. 
Ingetrokken 
 
Artikel VI 
Artikel VIII 
10 (Ulenbelt) 

Dit amendement regelt dat het recht van een zelfstandige op een zwangerschaps- en 
bevallingsuitkering terugwerkt tot het moment van intrekking van de WAZ op 1 augustus 
2004. Al snel bleek de afschaffing van de WAZ tot problemen te leiden voor zwangere 
zelfstandigen. In september 2006 sprak de Tweede Kamer de noodzaak uit om wederom 
een regeling voor zwangere zelfstandigen te treffen. De gedupeerden van het ontbreken 
van de regeling worden door dit amendement gecompenseerd. Zij worden in de 
gelegenheid om binnen 10 weken na het van kracht worden van de wet hun aanvraag in te 

dienen. Er vindt geen samenloop met andere uitkeringen plaats. 
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Dekking van deze eenmalige uitgave kan gevonden in het Arbeidsongeschiktheidsfonds. 
Voor zover aan vrouwelijke zelfstandigen in het verleden een zwangerschaps- en 

bevallingsuitkering is toegekend op grond van het overgangsrecht van de Wet einde 
toegang verzekering WAZ wordt deze verleende uitkering niet aangetast door de 
terugwerkende kracht van artikel I . Dit blijkt uit de zinsnede «aan wie na 1 augustus 2004 
geen zwangerschaps- en bevallingsuitkering op grond van artikel 3:30 van de Wet arbeid 
en zorg is uitgekeerd» in artikel VIII. Artikel II geeft artikel I van het wetsvoorstel 
terugwerkende kracht tot en met 1 augustus 2004. Doordat ook artikel I onderdeel H, 
eerste lid, van het wetsvoorstel terugwerkende kracht krijgt wordt in geval van samenloop 

van een uitkering op grond van hoofdstuk 3, paragraaf 2, van de Wet arbeid en zorg met 
een uitkering op basis van de vrijwillige verzekering op grond van de Ziektewet, de 

uitkering op grond van de Wet arbeid en zorg slechts uitgekeerd voor zover die de 
uitkering op grond van de vrijwillige verzekering overtreft. 
Verworpen. Voor: SP, GroenLinks enhet lid Verdonk  
 

Moties 
 
14 (Ulenbelt) over financiering van alle zwangerschaps- en bevallingsverloven uit de 
algemene middelen 
Verworpen. Voor: SP, GroenLinksen de PvdD 


