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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 
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Betreffende wetsvoorstel: 

 

31577 Regels met betrekking tot participatieplaatsen en 

loonkostensubsidies (Wet stimulering arbeidsparticipatie) 

 

 

Eindstemming wetsvoorstel 

Het wetsvoorstel is op 11 november 2008 aangenomen door de Tweede Kamer.  SP, PvdA, 

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

 

Aangenomen en overgenomen amendementen 

Diverse artikelen 

15 (Van Hijum/Spekman) 

Naast de gemeente, moet ook het UWV participatieplaatsen kunnen realiseren. Evenals de 

gemeente heeft ook het UWV contacten met maatschappelijke instellingen, die 

participatieplaatsen kunnen bieden. Participatieplaatsen kunnen bovendien ook prima bij 

private bedrijven worden gerealiseerd. Daarnaast is het inefficiënt dat het UWV wel de 

re-integratievisie voor haar cliënten opstelt, maar de uitvoering per definitie moet 

overdragen aan gemeenten. 

Aangenomen. Voor: PvdA, GroenLinks, D66, PvdD, ChristenUnie, SGP, CDA en het 

lid Verdonk 

 

Diverse artikelen 

14 (Van Hijum/Spekman) 

Gebleken is (nota naar aanleiding van het verslag) dat de maximale premie qua inkomen 

wel stimuleert om aan een participatieplaats deel te nemen, maar niet of minder om van 

daar uit door te stromen naar regulier werk. Dit geld met name voor gehuwden. De 
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gemeenteraad kan bij verordening regels stellen, onder meer met betrekking tot de hoogte 

van de premie in relatie tot de armoedeval. Dit amendement moet bevorderen dat dit ook 

daadwerkelijk in voldoende mate gaat gebeuren. 

Aangenomen. Voor: SP, PvdA, GroenLinks, D66,  PvdD, ChristenUnie, SGP, CDA en 

het lid Verdonk 

 

Verworpen, ingetrokken en/of vervallen amendementen 

Diverse artikelen 

12 → 18 (Ulenbelt) 

Uitzendbureaus bemiddelen naar tijdelijk werk. De loonkostensubsidies 

moeten leiden tot een duurzame aanstelling. Dit amendement schrapt de 

mogelijkheid om loonkostensubsidies te gebruiken voor uitzendwerk. 

Verworpen. Voor: SP, PvdD en PVV 

 

Diverse artikelen 

11 → 13 (Karabulut) 

Dit amendement strekt ertoe dat de mogelijkheid voor het verlengen van de 

participatieplaats na twee jaar met nog tweemaal een jaar wordt geschrapt. Hierdoor is het 

niet mogelijk om mensen langdurig te laten werken met behoud van uitkering. 

Verworpen. Voor: SP, D66, PVV en het lid Verdonk 

 

Artikel VIII, onderdeel A 

Artikel VIII, onderdeel C, onder 2, vijfde lid 

10 (Karabulut) 

Dit amendement strekt ertoe dat gemeenten de plicht krijgen om mensen zonder als mét 

een startkwalificatie, scholing of opleiding aan te bieden, wanneer zij werken op een 

participatieplaats. Hiermee worden niet alleen de kansen op de arbeidsmarkt van mensen 

zonder startkwalificatie vergroot maar ook die van mensen met een startkwalificatie. 

Verworpen. Voor: SP, GroenLinks, PvdD, PVV en het lid Verdonk 

 

Artikel VIII, onderdeel C, onderdeel 2, zesde lid 

Artikel VIII, onderdeel D 

9 (Karabulut) 

Dit amendement strekt ertoe dat de premie voor mensen met een participatieplaats 

maandelijks wordt uitbetaald. Werk moet lonen, ook voor mensen met een 

participatieplaats. Dat komt beter tot zijn recht als mensen dit terugzien in het 

maandinkomen. De premie moet daarom maandelijks worden uitgekeerd in plaats van 

halfjaarlijks of jaarlijks. 

Verworpen. Voor: SP, GroenLinks, PvdD, PVV en het lid Verdonk 

 

Moties 

16 (Hijum/Spekman) over het gericht en selectief inzetten van loonkostensubsidie 

Aangenomen. Voor: SP, PvdA, GroenLinks, D66, PvdD, ChristenUnie, SGP en het 

CDA 


