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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. 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 aan De leden van de vaste commissie voor 

Sociale Zaken en Werkgelegenheid 

 

 datum 7 november 2007 

 

 

Betreffende wetsvoorstel: 

 

30673 Wijziging van de Wet sociale werkvoorziening in verband met een betere 

realisering van de met die wet beoogde doelen 

 

 

Eindstemming wetsvoorstel 

Het wetsvoorstel is op 6 november 2007 aangenomen door de Tweede Kamer.  PvdA, 

GroenLinks, D66, VVD, ChristenUnie, SGP, CDA, PVV en het lid Verdonk stemden voor. 

 

Aangenomen amendementen 

 
Artikel I, onderdeel I, artikel 12, zesde lid  
19 (Ortega-Martijn) 
Het budget dat gemeenten ontvangen is onder meer afhankelijk van het aantal WSW-

geïndiceerden dat beschikbaar is voor werk in sw-verband. De wettekst noch de toelichting 
hierop geeft aan wat onder «beschikbaarheid » moet worden verstaan. Gemeenten moeten 
dit begrip zelf definiëren. Dit amendement regelt dat het begrip «beschikbaarheid» bij of 
krachtens AmvB uniform gedefinieerd wordt. Zo wordt voorkomen dat onderlinge 
verschillen in wachtlijstbeheer optreden, wat kan leiden tot ongewenste uitkomsten bij 
budgettoekenningen. Ook voorkomt het rechtsongelijkheid tussen  gemeenten. 
Aangenomen. Voor: SP, PvdA, GroenLinks, D66, PvdD, ChristenUnie, SGP en het 

CDA  
 

Verworpen, ingetrokken en/of vervallen amendementen 
 
Artikel I, onderdeel A 

Artikel I, onderdeel I, artikel 11, vierde lid, onder b 
Artikel I, onderdeel I, artikel 12, derde lid 
Artikel I, onderdeel I, vervalt in artikel 12, vierde lid, onderdeel a 
16 (Lempens) 



 

 datum 7 november 2007 

 blad 2 

 

 

Dit amendement voorkomt dat de WSW-indicatie automatisch vervalt als een geïndiceerde 
bij een reguliere werkgever of als zelfstandige aan de slag gaat. De zekerheid dat 

terugkeer naar de sociale werkvoorziening mogelijk is, bevordert de bereidheid om 
«buiten» aan de slag te gaan. 
Door een verzoek tot herindicatie of op eigen verzoek kan de werknemer zijn indicatie 
definitief verliezen. 
Ingetrokken 
 
Artikel I, onderdeel B, artikel 2, tweede lid 

13 (Lempens) 
Het amendement regelt dat het SW-bedrijf jaarlijks aan het college verslag doet over zijn 

prestaties voor wat betreft het behoud danwel bevorderen van de arbeidsbekwaamheid 
van de werknemer. Het college stelt dat verslag vervolgens in handen van de 
gemeenteraad. Hierdoor wordt de verantwoordelijkheid van de gemeenteraad voor de 
sociale prestatie van het SW-bedrijf versterkt. 
Ingetrokken 

 
Artikel I, onderdeel B, artikel 2, derde lid 
18 ( Lempens) 
Het is onnodig om een nieuw adviesorgaan in te stellen, zodat Wswgeïndiceerden kunnen 
meepraten over het Wsw-beleid van een gemeente. Er is reeds een wettelijke 
vertegenwoordiging gekozen door werknemers, zijnde de ondernemingsraden. De 

gemeente moet met dit amendement de wijze van periodiek overleg met de Wsw-
ondernemingsraad en andere belanghebbenden, zoals vertegenwoordigers van wsw-
geïndiceerden, nader vastleggen in een verordening. 
Verworpen. Voor: SP, D66, PvdD en de PVV 
 

Artikel I, onderdeel F 
21 (Lempens) 

Het aantal werkgevers dat geïndiceerde werknemers in dienst heeft 
neemt af, terwijl de randvoorwaarden gunstig zijn. Met dit amendement 
worden grotere werkgevers verplicht om wsw-werknemers in dienst te 
nemen. 
Verworpen. Voor: SP en Groenlinks 
 
Artikel I, onderdeel G, artikel 7 

15 (Lempens) 
Het amendement schrapt de mogelijkheid van een persoonsgebonden 
budget voor de geïndiceerde. Het is en blijft de verantwoordelijkheid van 
het SW-bedrijf om middelen en voorzieningen te treffen voor behoud en 
verbetering van de arbeidsbekwaamheid. Die kan niet worden afgeschoven 
op de individuele SW-werknemer. 

Verworpen. Voor: SP en de PvdD 
 

Artikel I, onderdeel G, artikel 7 
17 (Lempers) 
Het amendement regelt dat een geïndiceerde werknemer na het 
eindigen van het contract bij een reguliere werkgever niet onderaan de 
wachtlijst komt te staan, maar zo snel mogelijk weer in dienst van het 

SW-bedrijf wordt genomen. 
Ingetrokken 
 
Artikel I, onderdeel I, artikel 12 
14 → 28 (Lempens) 
Door dit amendement worden gemeenten verplicht om binnen 12 maanden aan de 

geïndiceerde een dienstbetrekking bij het SW-bedrijf aan te bieden. De gemeente kan wel 
regels vast stellen om van de 12 maanden periode af te wijken. Deze wijziging betreft het 
herstellen van de onjuiste verwijzing in het tweede punt naar het tweede lid. Hier dient 
verwezen te worden naar lid 2a. 
Verworpen. Voor: SP, GroenLinks, SGP en de PVV 



 

 datum 7 november 2007 

 blad 3 

 

 

 
Artikel I, onderdeel I, artikel 12, tweede lid 

20 (Ortega-Martijn) 
Dit amendement regelt dat een WSW-geïndiceerde maximaal één keer gepasseerd mag 
worden op de wachtlijst door een geïndiceerde die, volgens de gemeenteraad, tot een 
prioritaire doelgroep behoort. 
Ingetrokken 
 

Moties 

 
22 (Lempens) om Inspectie Werk en Inkomen intensiever te laten toezien op hoe de 

gemeenten de wet uitvoeren 

Verworpen. Voor: SP, GroenLinks, D66, PvdD en de PVV  
 
23 (Lempens) over die ertoe strekt dat socialewerkvoorzieningbedrijven zich beperken tot 
de doelgroep van de Wet Sociale Werkvoorziening 
Verworpen. Voor: SP, PvdD en de PVV  
 
24 (Van Gent) om de wachtlijst voor een WSW-plek te beperken tot een jaar 

Verworpen. Voor:  SP, GroenLinks, D66, PvdD, SGP en de PVV  
 
25 (Van Gent) om aan uitkering bonus begeleid werken de voorwaarde te verbinden dat dit 
geld wordt geïnvesteerd in sociale werkvoorziening 
Ingetrokken 
 

26 (Spies/Ortega-Martijn) over (randvoorwaarden voor) de besteding van 18 miljoen euro 
voor begeleid-werkenplekken 

Met algemene stemmen aangenomen 
 
27 (Ortega-Martijn c.s.) over het informeren van personen over (hun positie op) de 
wachtlijst WSW 
Met algemene stemmen aangenomen 

 


