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Betreft Appreciatie amendementen WAB en reactie op motie nr. 54

Tijdens de plenaire behandeling van het wetsvoorstel tot 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) (35074) heb ik u toegezegd mijn appreciatie van de
ingediende amendementen schriftelijk te doen toe komen. In de bijlage vindt u
per ingediend amendement een samenvatting van mijn appreciatie, zoals ik u die
tijdens de plenaire behandeling heb gegeven, aangevuld met een appreciatie van
de amendementen die zijn ingediend na de plenaire behandeling.
Daarnaast kom ik nog terug op de oproep van de heer Stoffer (SGP). Hij heeft in
het debat specifiek aandacht gevraagd voor de arbeidsmarktpositie van oudere
werknemers en mij opgeroepen te zorgen voor een vangnet voor deze groep
werknemers. Tijdens de behandeling heb ik aangegeven dat het kabinet deze
oproep serieus neemt en kort de tijd ging nemen om met een voorstel te komen.
Graag doe ik de heer Stoffer hierbij de toezegging deze oproep uit te voeren in
een wetsvoorstel ter verlenging van de Wet Inkomensvoorziening voor oudere
werklozen (IOW), dat ik voornemens ben voor de zomer bij uw Kamer in te
dienen. In het regeerakkoord is opgenomen de IOW met vier jaar te verlengen en
de leeftijdsgrens met ingang van 1-1-2020 mee te laten stijgen met de AOWleeftijd. Als toezegging aan de heer Stoffer zal ik in dit wetsvoorstel voorstellen de
koppeling met de AOW-leeftijd te schrappen en de leeftijdsgrens per 1-1-2020
vast te stellen op 60 jaar en 4 maanden. Hiermee wordt de inkomenszekerheid
van oudere werklozen vergroot en het vangnet voor deze groep uitgebreid. Over
de budgettaire consequenties van het wetsvoorstel zal ik uw Kamer informeren bij
de indiening daarvan.
Tevens heb ik u toegezegd schriftelijk te reageren op motie 54, ingediend door de
leden Van Brenk en Stoffer. In deze motie wordt het kabinet uitgenodigd het
arbeidsmarktbeleid voor ouderen te intensiveren, onder andere op het gebied van
scholing, persoonlijke ondersteuning, het verkrijgen van werk en het behouden
van werk en inkomenszekerheid. Het kabinet is van mening dat een dergelijke
generieke oproep tot intensivering ongericht is en geen recht doet aan de
concrete maatregelen die het kabinet al neemt.

Pagina 1 van 2

Zo lopen er verschillende trajecten in het kader van het actieplan “Perspectief
voor vijftigplussers”, waaronder intensieve dienstverlening door het UWV en het
ontwikkeladvies voor vijfenveertigplussers. Daarom ontraadt het kabinet deze
motie.
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De Minister van Sociale Zaken
en Werkgelegenheid,

W. Koolmees
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