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Betreffende wetsvoorstel: 

 

33475 

Herziening van de Wet arbeid vreemdelingen 

 

Eindstemming wetsvoorstel 

Het wetsvoorstel is op 23 april 2013 aangenomen door de Tweede Kamer. 

PVV, SGP, CDA, ChristenUnie, VVD, 50PLUS, PvdA, PvdD en SP stemden voor. 

 

Verworpen amendementen 

 

Vervallen van artikel I, onderdeel C 

Artikel I, onderdeel D, artikel 8 

10 (Van Weyenberg)  

Tussen 2006 en 2011 daalde het aantal tewerkstellingsvergunningen van 75.000 naar 

minder dan 12.000. Dit wetsvoorstel bevat diverse maatregelen waardoor het nog 

moeilijker wordt om een tewerkstellingsvergunning te verkrijgen. Een quotum – waarbij 

het aantal tewerkstellingsvergunningen voor een sector wordt gemaximeerd, mogelijk zelfs 

op nul – is in dit licht een te ingrijpend instrument. Bedrijven moet de mogelijkheid worden 

geboden om onmisbaar personeel uit derde landen aan te nemen, zij moeten niet worden 

afgerekend op gedrag van andere bedrijven in de sector. Tot slot wordt in het wetsvoorstel 

de mogelijkheid gegeven om per algemene maatregel van bestuur een quotum op te 

leggen, waardoor de parlementaire controle beperkt is. Met dit amendement wordt daarom 

geregeld dat de mogelijkheid om een quotum te stellen aan het aantal te verlenen 

tewerkstellingsvergunningen (artikel 8, eerste lid, onderdeel h) komt te vervallen. 

Verworpen. Voor: 50PLUS, D66 en GroenLinks. 

 

Artikel I, onderdeel C, artikel 5a 

11 (Van Weyenberg) 

Een quotum aan het aantal tewerkstellingsvergunningen is een instrument dat zwaar 

ingrijpt op de sector. Met dit amendement wordt geregeld dat de algemene maatregel van 

bestuur waarbij een limiet aan het aantal te verlenen tewerkstellingsvergunningen wordt 



 

 

 blad 2 

 

 

ingesteld voor bepaalde categorieën van werkzaamheden of voor bepaalde categorieën van 

vreemdelingen wordt voorgehangen aan beide kamers der Staten-Generaal, zodat zij 

parlementaire controle beter kunnen uitoefenen. 

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

 

Vervallen van artikel I, onderdeel J 

8 (Van Vliet) 

Met het wetsvoorstel wordt een derde lid aan artikel 15 van de Wet arbeid vreemdelingen 

toegevoegd, waarin wordt geregeld dat de inlener/opdrachtgever nog steeds van iedere 

vreemdeling de identiteit moet vaststellen, maar niet de kopie van het identiteitsbewijs 

behoeft te verstrekken aan een andere werkgever in het geval de vreemdeling onderdaan 

is van een staat die partij is bij de Overeenkomst betreffende de Europese Economische 

Ruimte, onderdaan is van Zwitserland, dan wel onderdaan is van de Europese Unie, 

behalve als het een onderdaan betreft voor wie het vrij verkeer nog niet van toepassing is. 

Met dit amendement komt dit derde lid te vervallen.  

 

De voorgestelde vereenvoudiging van de verificatieprocedure klinkt sympathiek in het licht 

van administratieve lastenvermindering, maar naar de mening van de indiener weegt dit 

voordeeltje niet op tegen de daardoor toegenomen fraudegevoeligheid. Dit past niet in het 

coherente geheel van dit goede wetsvoorstel. 

Verworpen. Voor: PVV en PvdA. 

 

 

 

Moties 

 

12 (Ulenbelt) over een verplichte werkvergunning voor Bulgaren en Roemenen 

Verworpen (op 25 april 2013). Voor: PVV, PvdD en SP. 

 

13 (Ulenbelt) over een representatieve steekproef onder Roemeense en Bulgaarse 

werknemers 

Verworpen (op 25 april 2013). Voor: PVV, SGP, ChristenUnie, 50PLUS, PvdD en 

SP. 

 


