
 
 

 

 
1. Partijvoorzitter J.M.H.J. (Henry) Keizer opent de 140

e
 Algemene 

Ledenvergadering op zaterdag 28 november 2015 om 10:15 uur.  

2. Mevrouw H.A. (Tila) Zur Lage uit Hummelo, de heer E. (Erik) 
Struijlaart uit Purmerend, en de heer B. (Brandon) Pouw uit Leiden 
worden per acclamatie benoemd tot stem- en notulencommissie.  

3. Het jaarplan 2016 wordt goedgekeurd.  

4. De begroting 2016 wordt goedgekeurd. 

5. Het kaderstellend advies voor de Tweede Kamerverkiezingen 2017 
wordt vastgesteld. De verwijzing naar het artikel met betrekking tot de 
beperking op dubbelmandaten zal worden aangepast naar de nieuwe 
reglementen (wordt artikel 24.4 statuten).   

6. De heer R.W.P. (Robert) Reibestein is statutair aftredend als lid van 
het Hoofdbestuur.  

7. Er zijn vier moties ingediend. Moties 1 en 2 zijn ingediend door de 
Kamercentrale Dordrecht, motie 3 door de afdeling Gooise Meren en 
motie 4 door de afdeling Ommen. 

8. Motie 1: 

Roept de Tweede Kamerfractie van de VVD en het kabinet op: 

De allocatieve functie van ‘payrolling’ in het algemeen te erkennen, 
rekening houdend met het verbod op intraconcern uitzenden (artikel 
7:691 lid 6, nummer 17); 

 ‘Payrolling’ te beschouwen als een maatschappelijk geaccepteerde  
vorm van dienstverlening, waarbij werknemers ter beschikking gesteld 
worden aan opdrachtgevers die zelf verantwoordelijk zijn voor de 
werving, selectie en een deel van de begeleiding van de werknemers; 

Belemmeringen in cao’s ten opzichte van ‘payrolling’ en ‘uitzendwerk’ 
tegen te gaan, zoals ook de Europese Uitzendrichtlijn Nederland 
opdraagt en tevens ondersteund wordt door de uitspraak op 20 
november 2014 hierover van de advocaat generaal van Het Europese 
Hof; 

Geen ontmoedigende maatregelen te nemen ten aanzien van 
‘payrolling’ bij gemeenten, bij gemeentelijke deelnemingen en bij 
aanbestedingen;  

 



Uiterste terughoudendheid te betrachten ten aanzien van een 
payrollwetsvoorstel (motie Hamer) en regulering van ‘payrolling’ 
zoveel mogelijk over te laten aan sociale partners overeenkomstig het 
sociaal akkoord. 

De motie wordt overgenomen en is niet in stemming gebracht.  

9. Motie 2: 

Roept de Tweede Kamerfractie van de VVD en het kabinet op: 
 
Werkgevers de helft van de transitievergoeding te laten betalen minus 
eventuele inzetbaarheids- en transitiekosten als zij binnen 6 maanden 
na ontslag zorg dragen voor een nieuwe passende baan voor hun 
medewerker. 

De motie wordt in stemming gebracht en bij handopsteken 
aangenomen.  

10. Motie 3: 

De grootschalige modernisering van de Russische Defensie, de 
situatie in Noord-Afrika en in het Midden-Oosten in het bijzonder Syrië 
vormen een ernstige bedreiging voor de democratieën in de Wereld 
en voor de stabiliteit in Europa. De mondiale veiligheidssituatie dwingt 
tot intensivering van de krijgsmacht. 
 
De strekking van de motie wordt overgenomen en niet in stemming 
gebracht.  

11. Motie 4: 

De Tweede Kamerfractie en het kabinet op te roepen de wetgeving 
rond arbeidscontracten zo aan te passen dat seizoensbedrijven in 
staat blijven personeel op seizoensmatige basis te blijven aannemen 
door de tussenpoos tussen arbeidscontracten weer terug te brengen 
van 6 maanden naar de oude situatie van 3 maanden en daarmee de 
negatieve werkgelegenheidseffecten voor werkgevers en werknemers 
van seizoensbedrijven te voorkomen. 
 
De motie wordt in stemming gebracht en bij handopsteken 
aangenomen. 

12. Partijvoorzitter J.M.H.J. (Henry) Keizer sluit de 140
e
 Algemene 

Ledenvergadering om 12:00 uur.  

 


