
Amendementen zijn in de volgorde van stemming – op artikelnummer – weergegeven: allereerst de aangenomen en/of overgenomen 

amendementen, vervolgens de verworpen of ingetrokken amendementen en tenslotte eventuele moties. 

Vervangen amendementen zijn d.m.v. een → aangegeven: bijv. 7 → 8→ 20. Amendement nr. 7 is vervangen door amendement nr. 8, dat op 

zijn beurt vervangen is door amendement nr. 20. De vette notatie van het stuknummer geeft aan dat dit het definitieve amendement is. De 
stemmingslijsten worden gemaakt op basis van de ongecorrigeerde draad van de vergadering.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Eerste Kamer der Staten-Generaal 

Centraal Informatiepunt 

 

 Den Haag, 25 november 2004 

 

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: 

 

29677  Wijziging van de werknemersverzekeringswetten, de Coördinatiewet Sociale 

Verzekering, de Wet inkomstenbelasting 2001 en de Wet op de loonbelasting 

1964 in verband met uitbreiding van de rechtsgevolgen van de verklaring 

arbeidsrelatie (Wet uitbreiding rechtsgevolgen VAR) 

 

 

 

EINDSTEMMING WETSVOORSTEL: het wetsvoorstel is op 23 november 2004 met 

algemene stemmen aangenomen. 

 

 

 

AANGENOMEN EN OVERGENOMEN AMENDEMENTEN 

 

Stemming op 9 november 2004 

 

Artikel VI artikel 6a, onderdeel b 

9 (Weekers c.s.) 

De regering heeft besloten om de looptijd van de VAR te beperken tot één kalenderjaar. Voor 

een goede werking van de nieuwe VAR is het echter essentieel in de wet een bepaling op te 

nemen waardoor na het verstrijken van de geldigheidstermijn van de VAR aan doorlopende 

contracten gedurende een bepaalde periode dezelfde rechtsgevolgen kunnen worden 

verbonden als voor het verstrijken van de geldigheidstermijn. Dit geeft meer zekerheid voor 

de betrokkenen, want de huidige voorgestelde systematiek zorgt alsnog voor onduidelijkheid 

over het al dan niet afdragen van premies op het moment dat een contract langer duurt dan het 

huidige jaar. Er moet immers weer een nieuwe VAR worden aangevraagd. Met dit 

amendement wordt deze beoogde doorlooptermijn gerealiseerd. De indieners hebben hierbij – 

gezien overwegingen van uitvoeringstechnische aard – gekozen voor een doorloopperiode van 

één jaar. 
Aangenomen. Voor: GroenLinks, PvdA, Groep Lazrak, Groep Wilders, D66, VVD, SGP en LPF 

 


