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Betreffende wetsvoorstel: 
 
31707 Wijziging van de Wet financiering sociale verzekeringen en enige andere  
 wetten in verband met de invoering van een premiekorting voor het in dienst  
 nemen van uitkeringsgerechtigden van 50 jaar en ouder en het in dienst  
 houden van werknemers van 62 jaar en ouder 
 
 
Eindstemming wetsvoorstel 
Het wetsvoorstel is op  11 november 2008 aangenomen door de Tweede Kamer.  De fractie 
van de SP stemde tegen.  
 
 
Verworpen, ingetrokken en/of vervallen amendementen 
 
Diverse artikelen 
12 (Tichelaar) 
Met dit amendement wil de indiener bereiken dat de loonkostensubsidies die het 
Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen (UWV) mag geven voor mensen tot 50 jaar, 
bij wijze van experiment ook kunnen worden uitbetaald voor mensen die 50 jaar of ouder 
zijn. Het verlenen van deze loonkostensubsidie geschiedt dan in aanvulling op de (geheel,  
gedeeltelijk of niet verzilverde) premiekorting. Verstrekking hiervan kan alleen op basis 
van maatwerk. Hiertoe is een delegatiebepaling opgenomen voor een ministeriële regeling 
met nadere voorwaarden voor het experiment. De voorgestelde premiekorting zal niet door 
alle ondernemingen volledig kunnen worden verzilverd. Verzilveringsproblemen zullen zich 
vooral voordoen bij kleine ondernemingen met enkele personeelsleden. Ook 
ondernemingen met personeel dat hoofdzakelijke wordt gerekruteerd uit 
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uitkeringsgerechtigde 50-plussers, en/of met relatief veel werknemers van 62 jaar en 
ouder kunnen te maken krijgen met verzilveringsproblematiek. Het doel van het 
wetsvoorstel (versterking van de arbeidsmarktpositie van 62-plussers en van 
uitkeringsgerechtigde 50-plussers) wordt bij deze ondernemingen niet of nauwelijks  
bereikt. In zulke gevallen kan het in de rede liggen de werkgever een loonkostensubsidie 
te verstrekken in aanvulling op een gedeeltelijk of niet verzilverde premiekorting om het 
doel van het wetsvoorstel ook daar te realiseren. Voorts merkt de indiener op dat de 
premiekorting voor 50-plussers in het eerste jaar na indiensttreding lager is dan de 
loonkostensubsidie die UWV kan inzetten voor re-integratie van 50-minnners, hoewel zowel 
50-plussers als 50-minners een zeer grote afstand tot de arbeidsmarkt kunnen hebben. In 
specifieke gevallen kan het nodig zijn boven op de premiekorting nog een extra stimulans 
te geven om een werkgever te verleiden 50-plusser met een zeer grote afstand tot de 
arbeidsmarkt in dienst te nemen. Op voorhand is niet met zekerheid te zeggen wat de 
effectiviteit zal zijn van deze extra mogelijkheden om loonkostensubsidie te verstrekken. 
Daarom is ervoor gekozen hiermee eerst te experimenteren. Op 1 januari 2009 zou het 
experiment kunnen beginnen in een beperkt aantal kleine, middelgrote en grote 
gemeenten die samen een representatief beeld geven voor heel Nederland. Na 12 
maanden zou dan duidelijk moeten zijn of deze extra mogelijkheden leiden tot meer  
uitstroom uit uitkeringen naar werk. Alsdan kan besloten worden over uitbreiding, 
voortzetting of stopzetting van het experiment. 
Verworpen. Voor: SP, PvdA, GroenLinks, PvdD, SGP en het lid Verdonk 
 
Artikel 1 
11 (Tichelaar) 
Het inkomensgedeelte waarover werkgeverspremies worden betaald, wordt jaarlijks 
verhoogd door indexatie. Het amendement strekt ertoe ook de premiekorting kosten- en 
lastenneutraal te indexeren, zoals dat ook gebruikelijk is bij fiscale heffingskortingen. In dit 
amendement wordt voorgesteld de premiekortingen in 2015 met terugwerkende kracht 
vanaf 2009 te indexeren. Dit geschiedt aan de hand van de tabelcorrectiefactor in artikel 
10.2 van de Wet inkomstenbelasting 2001. Vanaf 2016 heeft de indexering jaarlijks plaats 
overeenkomstig het genoemde artikel 10.2. Het is de bedoeling van de indiener deze 
indexering lastenneutraal te financieren door evenredige beperking van de verlaging van 
de Awf-premie, die is voorzien in de jaren 2015 tot en met 2020. Op dit moment kan nog 
niet worden voorzien welke beperking in die jaren nodig is om de indexatie lastenneutraal 
in te voeren. Daarom wordt in onderdeel III van het amendement de mogelijkheid  
gecreëerd om de voorziene verlaging van de Awf-premie te zijner tijd vast te stellen. 
Ingetrokken 
 
Artikel 1 
10  13 (Tichelaar)  
Met dit amendement wil de indiener het mogelijk maken dat werkgevers ook gebruik 
kunnen maken van een premiekorting als zij een 50-plusser in dienst nemen die recht 
heeft op een algemene nabestaandenuitkering (hierna: ANW-uitkering). Dit is van belang 
voor drie groepen ANW-gerechtigden die ouder zijn dan 50 jaar: 
(1) Mensen die zijn geboren tussen 1 januari 1947 en 1 januari 1950, van wie de partner is 
overleden. Bij de invoering van de Algemene nabestaandenwet is vastgelegd dat mensen 
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die zijn geboren voor 1950 in aanmerking komen voor een ANW-uitkering als hun partner 
is overleden, ongeacht de aanwezigheid van minderjarig kinderen. Voor zover zij geboren 
zijn vóór 1 januari 1947, vallen zij onder de regeling voor 62-plussers, die niet afhankelijk 
is van een uitkeringssituatie.  
(2) Mensen van wie de partner is overleden, en die bovendien voor ten minste 45% 
arbeidsongeschikt zijn, waarbij de arbeidsongeschiktheid ten minste drie maanden zal 
duren (criteria conform de Algemene Nabestaandenwet).  
(3) Alleenstaande ouders van wie de partner is overleden, en van wie het jongste kind 
jonger is dan 18 jaar. 
Voor deze groepen geldt dat zij geen aanspraak maken op een uitkering op grond van de 
Wet werk en bijstand (die recht zou geven op een premiekorting), maar wel op een ANW-
uitkering (die geen recht zou geven op een premiekorting). Uitsluiting van ANW’ers is 
daarmee een onwenselijke beperking van hun arbeidsmarktkansen. Het simpele feit dat 
ANW’ers geen sollicitatie- of re-integratieverplichtingen hebben, mag uiteraard niet 
betekenen dat zij een slechtere arbeidsmarktpositie krijgen dan andere 
uitkeringsgerechtigden met dezelfde leeftijd. 
Ingetrokken 
 
 
Moties 
 
14 (Van Hijum/Tichelaar) over het effect van de premiekorting op het 
arbeidsmarktperspectief voor ouderen 
Met algemene stemmen aangenomen 
 
15  18 (Ulenbelt) over aanhouding van het wetsvoorstel over de invoering van een 
premiekorting 
Verworpen. Voor: SP, PVV en het lid Verdonk 
  


