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Eerste Kamer der Staten-Generaal 

Centraal Informatiepunt 

 

 Den Haag, 21 november 2003 

 

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: 

 

28862         Premievrijstelling bij in dienst nemen en in dienst houden van oudere werknemers  

 

 

EINDSTEMMING WETSVOORSTEL: het wetsvoorstel is op 20 november 2003 

aangenomen door de Tweede Kamer. PvdA, D66, VVD, ChristenUnie, SGP, CDA en LPF 

stemden voor. 

 

 

 

AANGENOMEN EN OVERGENOMEN AMENDEMENTEN 

 

Artikelen I, IA, II en III 

14→20→23 (Aptroot) 

Dit amendement strekt er toe de bijdrageregeling bij uitstroom van oudere werknemers te 

laten vervallen en in de plaats daarvan de premiekortingsregeling uit te breiden. Indien een 

werkgever een werknemer in dienst neemt van 50 jaar en ouder krijgt die werkgever een 

volledige vrijstelling van de WAO-basispremie. De bestaande premiekorting wordt omgezet 

in een volledige vrijstelling van de WAO-basispremie, indien een werknemer de leeftijd van 

55 jaar bereikt.  Indien het om uitvoeringstechnische redenen wenselijk is onderdelen van het 

voorgestelde artikel 79a, eerste lid, WAO op verschillende momenten in werking te laten 

treden, dient de inwerkingtredingsbepaling de mogelijkheid hiertoe te creëren. Artikel II 

voorziet hierin. Indien dit amendement wordt aangenomen komt het opschrift van het 

wetsvoorstel te luiden: Premievrijstelling bij in dienst nemen en in dienst houden van oudere 

werknemers 

Aangenomen. Voor: PvdA, D66, VVD, ChristenUnie, SGP, CDA en LPF  
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VERWORPEN, INGETROKKEN EN/OF VERVALLEN AMENDEMENTEN 

 

Artikel I onderdeel C 

8 (Huizinga-Heringa) 

De werkgeversbijdrage heeft tot doel de werkgever ertoe te bewegen oudere werknemers 

zoveel mogelijk in dienst te houden. Indien het ontslag van een oudere werknemer is toe te 

schrijven aan verwijtbaar gedrag van de werknemer en niet van de werkgever, is het niet 

billijk de werkgever toch een bijdrage te laten betalen. Met dit amendement wordt beoogd dit 

in de wettekst vast te leggen.  

Ingetrokken 

 

 

Artikel I onderdeel C 

9 ((Huizinga-Heringa) 

Met het amendement wordt beoogd de maximering van de werkgeversbijdrage te relateren 

aan de loonsom die wordt betaald in het kalenderjaar, waarover de bijdrage wordt betaald. Dat 

kan door de werkgever de mogelijkheid tot terugvordering te bieden, indien de bijdrage die 

wordt vastgesteld op basis van de loonsom over het tweede kalenderjaar voorafgaand aan het 

kalenderjaar waarover de bijdrage wordt betaald hoger uitvalt dan 3% van de loonsom in het 

kalenderjaar waarover de bijdrage wordt betaald. Op die manier wordt voorkomen dat de 

werkgeversbijdrage onevenredig hoog is. 

Ingetrokken 

 

 

Artikel I onderdeel G 

12 (Noorman-den Uyl en Van Gent) 

Dit amendement regelt dat de WW-bijdrage van werkgevers en daarmee de sollicitatieplicht 

van werknemers van 57,5 jaar en ouder die in de WW komen of minder dan een jaar in de 

WW zitten, in gaat op het moment van inwerkingtreding van de wet en niet op het moment 

van indiening bij de Tweede Kamer. 

Vervallen 

 

 

Artikel IA 

13 (Verburg) 

Dit amendement beoogt eventuele onbedoelde gedragseffecten door tijdige evaluatie te 

voorkomen. De arbeidsmarktdynamiek vereist een zorgvuldige en evenwichtige 

arbeidsmarktpositie van jongeren en oudere werknemers. 

Ingetrokken 

 

 

Artikelen IA en II 

22→24 (Van Gent en Noorman den Uyl) 

Dit amendement strekt ertoe de WAO-premiekorting, zoals voorgesteld met het amendement 

Aptroot c.s. (nr. 23), te combineren met de door de regering voorgestelde werkgeversbijdrage.  

Met dit amendement worden werkgevers dus lang twee kanten geprikkeld om oudere 
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werknemers in dienst te nemen en te houden: Aan de ene kant door een ‘negatieve’ prikkel in 

de vorm van de voorgestelde werkgeversbijdrage van 0-30% van de WW-uitkering, aan de 

andere kant door een ‘positieve’ prikkel in de vorm van een vrijstelling van de WAO-premies 

voor oudere werknemers. 

Werkgevers die een bijdrage leveren aan het vergroten van de arbeidsparticipatie van ouderen 

worden op deze manier dus ‘beloond’. Werkgevers die ouderen laten instromen in de WW 

worden ‘gestraft’. De combinatie van deze twee maatregelen zal ertoe leiden dat de 

arbeidsparticipatie van ouderen zal stijgen. 

Verworpen. Voor: SP, GroenLinks, PvdA  

 

 

MOTIES 

 

15 (Van Gent/Noorman-den Uyl) over de sollicitatieplicht voor werklozen van 57,5 jaar en 

ouder 

Verworpen. Voor: SP, GroenLinks en PvdA  

 

17 (Noorman-den Uyl enVan Gent) over een nota leeftijdsbewust arbeidsmarktbeleid  

Aangehouden 

 

18 (Noorman-den Uyl) over een om-, her- en bijscholingsprogramma voor oudere 

werknemers bij het Rijk 

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

 

19 (Noorman-den Uyl en Van Gent) over een toets van de arbeidsmarktgeschiktheid voor 

oudere werklozen 

Verworpen. Voor: SP, GroenLinks, PvdA en ChristenUnie  

 


