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 aan De leden van de vaste commissies voor 

Sociale Zaken en Werkgelegenheid 

 

 Datum 30 oktober 2012 

 

 

Betreffende wetsvoorstel: 

 

33327 

Wijziging van verschillende wetten in verband met de vereenvoudiging van de uitvoering 

van deze wetten door het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen (Wet 

vereenvoudiging regelingen UWV) 

 

 

Eindstemming wetsvoorstel 
Het wetsvoorstel is op 30 oktober 2012 aangenomen door de Tweede Kamer. PVV, SGP, 

CDA, VVD, 50PLUS, D66, PvdA en GroenLinks stemden voor. 

 

 
Verworpen amendementen 
 

Artikel I, onderdelen G, H, K, L en N, en artikel V 

9  (Ulenbelt) 

Door de calamiteitenregeling bij onwerkbaar weer pas na 4 weken in te laten gaan wordt 

deze goed functionerende regeling feitelijk afgeschaft. Werkgevers moeten de eerste 4 

weken van het onwerkbare weer zelf het personeel doorbetalen. Gezien het grote risico 

voor ondernemers dat hiervan het gevolg is en de moeilijke economische tijden waarin de 

sector verkeerd, is dit onverstandig. Dit amendement strekt ertoe de door werkgevers 

collectief gefinancierde voorziening die haar nut bewezen heeft, in stand te houden. In de 

dekking wordt voorzien door een minieme verhoging van de WW-premie. 

Verworpen. Voor: PVV, 50PLUS, GroenLinks, PvdD en SP.  

 



 

 blad 2 

 

 

Artikel I, onderdeel G, artikel 18 

14 (Heerma c.s.) 

Het amendement beoogt de periode van vier weken die voorgesteld wordt bij de 

calamiteitenregeling voor winterse omstandigheden te beperken tot twee weken. Eveneens 

voorziet dit amendement er in dat uitzonderingen ten aanzien van deze 

calamiteitenregeling bij cao mogelijk blijven.  

 

Het amendement draagt bij aan een omgeving waarin mensen zich aangesproken en 

gestimuleerd voelen om zelf met oplossingen te komen voor maatschappelijke problemen. 

Vereenvoudiging van wetgeving op gebied van sociale zekerheid moet ook ruimte laten aan 

werkgevers en werknemers om afspraken te maken over bijvoorbeeld vorstverlet in een 

bepaalde sector.  

 

De uitkerings- en uitvoeringskosten van deze regeling worden doormiddel van een opslag 

op de sectorpremie door de sector zelf betaald. Daarbij zal het UWV ook meer inzichtelijk 

moeten maken welk bedrijf of welke subsector welke lasten on een sectorfonds 

veroorzaakt.  

 

De belangrijkste bepalingen van de calamiteitenregeling worden met dit amendement in de 

wet opgenomen om zo bij te dragen aan de transparantie van wetgeving. Rechten en 

plichten behoren in principe uit de wet kenbaar te zijn.  

 

Omdat het niet praktisch zou zijn om deze bepalingen in te voeren tijdens het 

winterseizoen wordt invoering voorzien op 1 juli 2013.  

Verworpen. Voor: CDA, SGP, ChristenUnie, 50PLUS, GroenLinks, PvdD en SP. 

 

 

Moties 
 

11 (Van Weyenberg en Heerma) over langdurige ziekte tijdens deelname aan de 

startersregeling 

Verworpen. Voor: PVV, SGP, CDA, 50PLUS, ChristenUnie, D66, GroenLinks, PvdD 

en SP. 

 

12  16 (Heerma) over maatwerk bij de calamiteitenregeling 

Aangenomen. Voor: SGP, CDA, ChristenUnie, 50PLUS, PvdA, GroenLinks, PvdD en 

SP. 

 

13 (Karabulut en Ulenbelt) over inkomensverrekening voor de startersregeling 

Verworpen. Voor: 50PLUS, PvdD en SP. 

 


