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Amendementen zijn in volgorde van stemming - op artikelnummer - weergegeven: allereerst de aangenomen en/of overgenomen 
amendementen, vervolgens de verworpen of ingetrokken amendementen en tenslotte eventuele moties. Vervangen amendementen zijn 
d.m.v. een  aangegeven: bijv. 7  8  20. Amendement nr. 7 is vervangen door amendement nr. 8, dat op zijn beurt vervangen is 
door amendement nr. 20. De vette notatie van het stuknummer geeft aan dat dit het definitieve amendement is. De stemmingslijsten 
worden gemaakt op basis van de ongecorrigeerde draad van de vergadering. 
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Betreffende wetsvoorstel: 
 
35680 
Wijziging van de Wet arbeid vreemdelingen in verband met het toekomstbestendig maken 
van de wetgeving op het terrein van arbeidsmigratie 
 
Eindstemming wetsvoorstel 
Het wetsvoorstel is op 22 juni 2021 aangenomen door de Tweede Kamer. 
Voor: GroenLinks, Volt, DENK, PvdA, Fractie Den Haan, D66, ChristenUnie, VVD, CDA en 
BBB. 
Tegen: SP, BIJ1, PvdD, Groep Van Haga, JA21, SGP, PVV en FVD. 
 
Aangenomen amendementen 
 
Vervallen van artikel I, onderdeel B en wijziging van onderdeel C 
8  9  20 (Wiersma) over de toets op de wervingsinspanningen van de werkgever niet 
facultatief 
 
Het wetsvoorstel verplaatst de toets of de werkgever inspanningen heeft gepleegd om de 
arbeidsplaats door prioriteitgenietend aanbod op de arbeidsmarkt te vervullen naar artikel 
9, waardoor deze toets niet langer dwingend is maar facultatief. Indiener wil de voorrang 
voor prioriteitgenietend aanbod onverminderd in stand houden en deze eis daarom 
dwingendrechtelijk houden. Dit amendement zorgt ervoor dat de toets op de 
wervingsinspanningen van de werkgever onder artikel 8 blijft vallen. 
Aangenomen. Voor: SP, GroenLinks, BIJ1, PvdD, Fractie Den Haan, ChristenUnie, 
VVD, SGP, JA21, BBB, PVV, FVD en Groep Van Haga. 
De fractie van GroenLinks heeft na de stemming gemeld dat de fractie geacht wil 
worden tegen het amendement gestemd te hebben. 
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Artikel I, onderdelen C en D 
7  19 (Wiersma) over een aanbod voor scholing op het gebied van de Nederlandse taal 
 
De indiener wil bevorderen dat arbeidsmigranten uit derde landen, waarvoor een 
tewerkstellingsvergunning nodig is, de Nederlandse taal leren als zij voor langere tijd in 
Nederland komen werken. Hoewel er expats en bedrijven zijn die hierin het goede 
voorbeeld geven, is dit geen gemeengoed. De indiener wil dit verbeteren. Omdat de 
werkgever direct belang heeft bij de tewerkstellingsvergunning, voegt dit amendement een 
inspanningsverplichting voor de werkgever als voorwaarde voor een 
tewerkstellingsvergunning die langer dan een jaar duurt.  
 
Het huidige artikel 9, eerste lid, onderdeel c, van de Wet arbeid vreemdelingen biedt een 
weigeringsgrond voor het afgeven van een tewerkstellingsvergunning of gecombineerde 
vergunning, wegens het niet naleven van voorschriften. Bij het niet naleven van de 
inspanningsverplichting voor scholing op het gebied van de Nederlandse taal, voegt dit 
amendement een weigeringsgrond toe indien er in de afgelopen vijf jaar niet aan deze 
voorwaarde is voldaan. Het niet naleven van de vergunningsvoorwaarden, waaronder de 
inspanningsverplichting voor scholing op het gebied van de Nederlandse taal, kan leiden tot 
intrekking van de tewerkstellingsvergunning of gecombineerde vergunning op grond van 
artikel 13, onderdeel b, van de Wet arbeid vreemdelingen. 
Aangenomen. Voor: SP, BIJ1, Volt, PvdA, PvdD, Fractie Den Haan, ChristenUnie,  
VVD, SGP, JA21, BBB, PVV en Groep Van Haga. 
De fractie van de PvdA heeft na de stemming gemeld dat de fractie geacht wil 
worden tegen het amendement gestemd te hebben. 
 
 
Moties 
 
10 (Van Weyenberg en Maatoug) over een brede adviescommissie om vast te stellen in 
welke sectoren en beroepen arbeidsmigranten nodig zijn 
Aangenomen. Voor: SP, GroenLinks, BIJ1, Volt, DENK, PvdA, PvdD, Fractie Den 
Haan, D66, ChristenUnie, VVD en CDA. 
 
11  16 (Van Baarle) over een evaluatie van de wetswijziging binnen drie jaar na 
inwerkingtreding 
Met algemene stemmen aangenomen. 
 
12 (Van Baarle) over een verruiming van de arbeidsduurbeperking voor vluchtelingen tot 
26 weken 
Verworpen. Voor: SP, GroenLinks, BIJ1, Volt, DENK, PvdA, PvdD, Fractie Den 
Haan, D66 en ChristenUnie. 
 
13 (Van Baarle) over een specificering dan wel aanscherping van de 
huisvestingsvoorwaarde in de Wav 
Aangenomen. Voor: SP, GroenLinks, BIJ1, Volt, DENK, PvdA, PvdD, Fractie Den 
Haan, D66, ChristenUnie, SGP, JA21, BBB, PVV, FVD en Groep Van Haga. 
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14 (Simons) over een uitgebreid plan om uitbuiting van arbeidsmigratie effectief en harder 
te bestrijden 
De uitslag van de stemming bij handopsteken kon niet worden vastgesteld.  
Op een nader te bepalen moment wordt hoofdelijk over deze motie gestemd. 
 
15 (Simons) over een verbod voorbereiden op de samensmelting van de rollen van 
werkgever en verhuurder 
Verworpen. Voor: SP, GroenLinks, BIJ1, Volt, DENK, PvdA, PvdD, Fractie Den 
Haan, PVV en FVD. 
 
17 (Wiersma) over het tegengaan van misbruik van werkvergunningen en referentschap 
door statelijke actoren 
Met algemene stemmen aangenomen. 
 


