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Bijlagen
Tweede nota van wijziging

Datum 30 januari 2019
Betreft 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)

Hierbij bied ik u, mede namens de Minister voor Rechtsbescherming, een tweede
nota van wijziging van het bovenvermelde wetsvoorstel.

De Minister van Sociale Zaken
en Werkgelegenheid,

W. Koolmees
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TWEEDE NOTA VAN WIJZIGING

Het voorstel van wet wordt als volgt gewijzigd:
In artikel III, onderdeel D, wordt artikel 27 (nieuw) als volgt gewijzigd:
1. Aan het slot van het tweede lid wordt de volgende zin toegevoegd:
Bij of krachtens algemene maatregel van bestuur kunnen nadere voorwaarden
worden gesteld aan de toepassing van de eerste zin.
2. Aan het slot van het derde lid wordt de volgende zin toegevoegd:
Bij of krachtens algemene maatregel van bestuur kunnen nadere voorwaarden
worden gesteld aan de toepassing van de eerste zin.
Toelichting
In het eerste lid van artikel 27 van de Wet financiering sociale verzekeringen
(nieuw) is een grondslag opgenomen om nadere voorwaarden te kunnen stellen
aan de toepassing van de lage WW-premie. Deze voorwaarden kunnen worden
gesteld omwille van de uitvoerbaarheid en handhaafbaarheid van de
premieheffing, alsmede de verankering van de premiedifferentiatie in de
loonaangiftesystematiek. Verzuimd was om eenzelfde grondslag op te nemen in
het tweede en derde lid. Deze bepalingen hebben betrekking op de premie over
uitkeringen, respectievelijk loon voor werknemers die de beroepspraktijkopleiding
volgen van de beroepsbegeleidende leerweg (BBL) op grond van de Wet educatie
en beroepsonderwijs.

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

W. Koolmees
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