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35 074 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) 

Nr. 69  BRIEF VAN DE MINISTER VAN SOCIALE ZAKEN EN 
WERKGELEGENHEID 

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal 

Den Haag, 16 september 2019 

Hierbij bied ik u aan het ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit 
allocatie arbeidskrachten door intermediairs in verband met afwijking van 
artikel 8a van de Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs voor 
werknemers met een beperking 1. Voor de inhoud van het ontwerpbesluit 
verwijs ik u naar de nota van toelichting bij het ontwerpbesluit2. 

De voorlegging geschiedt in het kader van artikel 8a, elfde lid, van de Wet 
allocatie arbeidskrachten door intermediairs en biedt uw Kamer de 
mogelijkheid zich uit te spreken over het ontwerpbesluit voordat het aan 
de Afdeling advisering van de Raad van State ter advisering zal worden 
voorgelegd. 

Op grond van mijn toezegging zal ik ervoor zorgdragen dat de voordracht 
aan de Koning ter verkrijging van het advies van de Afdeling advisering 
van de Raad van State over het ontwerpbesluit niet eerder plaatsvindt dan 
vier weken nadat het ontwerpbesluit aan beide Kamers der Staten-
Generaal is overgelegd. 

Een gelijkluidende brief heb ik gezonden aan de voorzitter van de Eerste 
Kamer der Staten-Generaal. 

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, 
W. Koolmees

1 Raadpleegbaar via www.tweedekamer.nl
2 Raadpleegbaar via www.tweedekamer.nl
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Ontvangen ter Griffie op 16 september 2019.

De voordracht voor de vast te stellen 
algemene maatregel van bestuur is aan de 
Kamer overgelegd tot en met 14 oktober 2019.

De voordracht voor de vast te stellen 
algemene maatregel van bestuur kan niet 
eerder worden gedaan dan op 15 oktober 
2019.
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