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 aan De leden van de vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid 

 

 

 datum 2 oktober 2018 

 

 

Betreffende wetsvoorstel: 

34967 

Wijziging van de Wet arbeid en zorg en enige andere wetten in verband met het 

geboorteverlof en het aanvullend geboorteverlof teneinde bij te dragen aan de ontwikkeling 

van de band tussen de partner van de moeder en het kind en tevens de positie van 

vrouwen op de arbeidsmarkt te vergroten alsmede uitbreiding van het adoptie- en 

pleegzorgverlof (Wet invoering extra geboorteverlof) 

 

Eindstemming wetsvoorstel 

Het wetsvoorstel is op 2 oktober 2018 aangenomen door de Tweede Kamer.   

Voor: SP, PvdA, GroenLinks, PvdD, DENK, 50PLUS, D66, VVD, CDA, ChristenUnie, PVV en 

FvD. 

Tegen: SGP. 

 

Verworpen amendementen 

 

Artikel I, onderdeel D, artikelen 4:2a en 4:2b 

7 (Stoffer) over aanvullend geboorteverlof van een week 

 

Ondergetekende vindt dat in de verdeling van de kosten van het verlof na de geboorte een 

evenwicht gevonden moet worden tussen werknemers en werkgevers. Het is volgens hem 

reëel dat werknemers naast een week geboorteverlof op basis van loondoorbetaling nog 

een week aanvullend verlof kunnen ontvangen op basis van de voorgestelde 

vervolguitkering die door werkgevers wordt gefinancierd. Daarmee sluit Nederland aan bij 

het Europees gemiddelde van twee weken betaald verlof; slechts in enkele landen bestaat 

een betaald verlof langer dan twee weken. Dit amendement beperkt daarom het 

aanvullende geboorteverlof van vijf weken tot een week. De verkorting van het 



 

 blad 2 

 

 

aanvullende geboorteverlof maakt het mogelijk om te komen tot invoering van een 

rouwverlof. 

Verworpen. Voor: SGP. 

 

 

Artikel I, onderdeel D, artikel 4:2b, derde lid 

8 (Jasper van Dijk) over een uitkering van 100 % 

 

Dit amendement regelt dat het aanvullend geboorteverlof wordt verhoogd van 70% van 

het dagloon naar 100% van het dagloon. Hierdoor heeft de partner de mogelijkheid om in 

totaal 6 weken betaald verlof op te nemen. Een geboorteverlof van 1 week op te nemen 

binnen 4 weken na de geboorte en een extra geboorteverlof van 5 weken op te nemen 

binnen 6 maanden na de geboorte. Door de verhoging van de vergoeding van 70% naar 

100% zal het gebruik van de regeling ook toenemen.  

 

De moeder van het kind zal dan eerder besluiten om weer te gaan werken omdat de 

partner de zorgtaken voor het kind overneemt en hiermee zal de arbeidsparticipatie van 

vrouwen stijgen. Het besluit van de partner om extra geboorteverlof op te nemen zal 

eerder worden genomen omdat het gezin er financieel niet op achteruit gaat. Gezinnen 

worden niet uitgesloten van de regeling omdat ze vanwege de financiële situatie niet 

zouden kiezen om gebruik te maken van het extra geboorteverlof. Tenslotte is het in het 

belang van het kind dat hij of zij met beide ouders een band opbouwt en het kind niet op 

een al te jonge leeftijd naar de kinderopvang te hoeven brengen.  

 

De kosten voor betaald aanvullend geboorteverlof van 5 weken bedragen € 360 miljoen. 

Daar tegenover zal door het minder gebruik aan de kinderopvang vanwege het opnemen 

van het extra geboorteverlof de kosten aan kinderopvangtoeslag afnemen. Omdat het 

amendement het tweeledig doel van de wet dichterbij brengt, namelijk het verhogen van 

de arbeidsparticipatie van vrouwen en het opbouwen van de band tussen kind en partner, 

is de indiener van mening dat de regering, in overleg met de achterban, naar mogelijke 

dekkingen zoekt. Te denken valt aan de kinderopvangtoeslag, het lage inkomensvoordeel 

of het begrotingsoverschot. 

Verworpen. Voor: SP, PvdD en DENK. 

 

 

Artikel I, onderdeel D, artikel 4:2b, derde lid 

9  11  12 (Jasper van Dijk) over minimumloon in plaats van 70% uitkering 

 

Dit amendement regelt dat op het moment dat 70% van het loon van de werknemer 

minder is dan het minimumloon, deze werknemer het minimumloon ontvangt. In andere 

woorden, mensen die onder het minimumloon dreigen te komen wanneer zij kiezen voor 

het opnemen van het extra geboorteverlof van 5 weken, zullen door het voorgestelde 

amendement op het terechtkomen op het niveau van het minimumloon. 

De kosten voor het amendement bedragen € 13 miljoen euro en kan worden gevonden in 

het verlagen van het lage inkomensvoordeel (LIV). 

Verworpen. Voor: SP, PvdD en DENK. 
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Artikel I, onderdeel D, invoeging artikel 4:2ba 

Artikel I, onderdeel D, artikel 4:2c 

10 (Jasper van Dijk) over aanvullend geboorteverlof voor zzp'ers 

 

Dit amendement regelt dat een ZZP’er recht op een uitkering heeft gedurende het 

aanvullend geboorteverlof. De indiener gaat ervan uit dat een ZZP’er zelf geboorteverlof 

regelt en dat hij dit opneemt gedurende de eerste twee weken na de bevalling. De eerste 

week na de bevalling is veelal kraamhulp aanwezig, waardoor veel vaders ervoor kiezen 

om pas de tweede week na de bevalling geboorteverlof op te nemen. Hierop aansluitend is 

het mogelijk voor de ZZP’er om aanvullend geboorteverlof op te nemen voor maximaal vijf 

weken in een periode van zes maanden te rekenen vanaf twee weken na de bevalling, 

gedurende welke hij een recht op uitkering heeft. Het is nadrukkelijk niet de bedoeling dat 

gedurende het aanvullend geboorteverlof werkzaamheden worden verricht door de ZZP’er. 

Deze wordt door deze regeling immers in de gelegenheid gesteld om, net als andere 

vaders en moeders, een band op te bouwen met de pasgeborene. Om dit doel te 

ondersteunen is er ook een mogelijkheid voor het UWV om de uitkering te weigeren indien 

uit controle blijkt dat de ZZP’er toch werkzaamheden verricht of heeft verricht gedurende 

de periode dat hij een uitkering in verband met aanvullende geboorteverlof geniet.  

 

De kosten voor het amendement bedragen € 15 miljoen euro en kan worden gevonden in 

het verlagen van het lage inkomensvoordeel (LIV). 

Verworpen. Voor: SP, PvdD, DENK en SGP. 

 

 

 

Moties 

 

13 (Smeulders c.s.) over promoten van voorbeelden van ruimer kraamverlof 

Aangenomen. Voor: SP, PvdA, GroenLinks, PvdD, DENK, 50PLUS, D66, VVD, CDA 

en ChristenUnie. 

 

14 (Van Kooten-Arissen c.s.) over de wettelijke bescherming van meeroudergezinnen 

Verworpen. Voor: SP, de PvdA, GroenLinks, de PvdD, DENK en 50PLUS. 

 

15 (Gijs van Dijk c.s.) over voorkomen dat partners onder het sociaal minimum belanden 

Aangehouden. 

 

16 (Stoffer) over een regeling voor rouwverlof 

Verworpen. Voor: SP, de PvdA, GroenLinks, de PvdD, DENK, de SGP, de PVV en 

FvD. 

 

17 (Wiersma c.s.) over vroegtijdig in kaart brengen van belemmeringen 

Met algemene stemmen aangenomen. 


