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 aan De leden van de vaste commissie voor 

Sociale Zaken en Werkgelegenheid 

 

 datum 17 februari 2010 

 

 

Betreffende wetsvoorstel: 

 

32058  Tijdelijke verruiming van de mogelijkheid in artikel 668 van Boek 7 van 
het Burgerlijk Wetboek om arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd 
aan te gaan in verband met het bevorderen van de arbeidsparticipatie 
van jongeren  

 

 

Eindstemming wetsvoorstel 
Het wetsvoorstel is op 16 februari 2010 aangenomen door de Tweede Kamer. PvdA, 

GroenLinks, D66, PvdD, VVD, ChristenUnie, SGP, CDA, PVV en het lid Verdonk stemden 

voor. 

 

 

Verworpen, ingetrokken en/of vervallen amendementen 
 

Artikel I 

10  11 (Ulenbelt)  

Voor werknemers met een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd is er een 

ontslagvergoeding vastgelegd. De vergoeding heeft tot doel om de schade die ontslag 

veroorzaakt te compenseren. Een werknemer met een tijdelijke arbeidsovereenkomst heeft 

nooit recht op een vergoeding aan het einde van zijn arbeidsrelatie omdat deze van 

rechtswege eindigt. Dit amendement geeft per gewerkt jaar het recht op 1 maandsalaris 

ontslagvergoeding. Indien dit amendement wordt aangenomen wordt aan het opschrift 

toegevoegd: en toekenning van een vergoeding aan de werknemer over de looptijd van 

een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd. 

Verworpen. Voor: SP 



 

 datum 17 februari 2010 

 blad 2 

 

 

 

Diverse artikelen 

9 (Vos) 

Een werknemer onder de 27 jaar die na vier tijdelijke contracten alsnog geen vast contract 

wordt aangeboden moet worden gecompenseerd voor zijn of haar aanbod van flexibele 

arbeid en de daarmee gepaard gaande onzekerheid over het inkomen. Flexwerkers bouwen 

vaak ook minder recht op WW op door de korte contracten. De compensatie in de vorm 

van een maandsalaris per gewerkt jaar dient twee doelen: financiële overbrugging bij het 

vinden van nieuw werk en een prikkel voor de werkgever om de tijdelijke werknemer na 

vier contracten niet zomaar op straat te zetten. Aangezien dit wetsvoorstel een tijdelijk en 

experimenteel karakter heeft kan met dit amendement ook worden geëxperimenteerd met 

een eerder voorstel uit de evaluatie van de flexwet om flexwerkers een beperkte 

ontslagvergoeding te geven. 

Ingetrokken 

 

 


