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 aan De leden van de vaste commissie voor 

Sociale Zaken en Werkgelegenheid 

 

 datum 19 februari 2010 

 

 

Betreffende wetsvoorstel: 

 

31071 Voorstel van wet van de leden Halsema en Van Gent tot wijziging van de Wet 

arbeid en zorg (babyverlof) 

 

 
Eindstemming wetsvoorstel 
Het wetsvoorstel is op 18 februari 2010 verworpen door de Tweede Kamer. SP, 

GroenLinks, D66, PvdD en PVV stemden voor. 

 

Verworpen, ingetrokken en/of vervallen amendementen 
 

Artikel I, artikel 4:2 

10 (Agema) 

Dit amendement beoogt het huidige kraamverlof van twee werkdagen uit te breiden naar 

een vaderverlof van eenmaal de arbeidsduur per week. 

Ingetrokken 

 

Artikel I, artikel 4:2 

11 (Koser Kaya) 

Dit amendement beoogt de partner van de moeder een afdwingbaar recht te verlenen op 

het opnemen van twee weken ouderschapsverlof binnen het tijdsbestek tot vier weken na  

de bevalling. Dit recht kom bovenop de twee dagen van het huidige bevallingsverlof. 

Hiermee wordt de partner van de moeder in de gelegenheid gesteld verantwoordelijkheid 

te nemen in de zorg voor het kind in de eerste levensweken, maar worden werkgevers niet 

buitenproportioneel belast met de financiering ervan. 

Ingetrokken 



 

 datum 19 februari 2010 

 blad 2 

 

 

 

Moties 
 
15 (Sap) over onderzoek naar betere toegankelijkheid van verlofregelingen 

Aangenomen. Voor: SP, PvdA, GroenLinks, D66, PvdD, ChristenUnie, SGP, CDA en 

PVV 

 

16 (Smilde/Ortega-Martijn) over voor 1 mei 2010 naar de Kamer sturen van het 

wetsvoorstel inzake meer flexibiliteit bij ouderschapsverlof 

Aangenomen. Voor: VVD, ChristenUnie, SGP, CDA, PVV en het lid Verdonk 


