
Amendementen zijn in de 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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 Den Haag, 2 september 2003 
 
Aan de leden en de plv. leden van de  
Vaste Commissie voor Sociale Zaken en 
Werkgelegenheid 
 

 
 

 
OVERZICHT van stemmingen in de Tweede Kamer betreffende wetsvoorstel: 
 
28960  Invoering van de Wet werk en bijstand (Invoeringswet Wet werk en bijstand) 
    
 
EINDSTEMMING WETSVOORSTEL: het wetsvoorstel is op 2 september 2003 
aangenomen door de Tweede Kamer. D66, VVD, SGP, CDA en LPF stemden vóór. 
 
AANGENOMEN EN OVERGENOMEN AMENDEMENTEN 
 
Vervanging van artikel 10, lid 2 
9→11 (Van Gent en Noorman-den Uyl) 
Met dit amendement wordt het de Colleges toegestaan een collectieve aanvullende 
ziektekosten verzekering te verstrekken uit een oogpunt van doelmatigheid en efficiency. 
Daarnaast wordt zo het niet-gebruik van noodzakelijke voorzieningen terug gedrongen. 
Het amendement is in afwachting van de stelselherziening ziektekostenverzekering in de 
Invoeringswet opgenomen, aangezien de werking van het amendement door de 
stelselherziening van beperkte duur zou kunnen zijn. 
Met algemene stemmen aangenomen 
 
Artikel 15, onderdeel b 
12 (Bruls c.s.) 
Met dit amendement wordt beoogd gemeenten de gelegenheid te geven gedurende een 
overgangstermijn van drie jaar te komen tot een goed functionerende reïntegratiemarkt en een 
effectief gemeentelijk reïntegratiebeleid. 
Overgenomen door de regering 
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VERWORPEN, INGETROKKEN EN/OF VERVALLEN AMENDEMENTEN 
 
Nieuw lid 2 bij artikel 3 
8 (Noorman-den Uyl) 
Dit amendement is een uitvloeisel van het amendement 28 870, nr. 20. 
Niet in stemming gebracht i.v.m. het eerder verwerpen van amendement 20 op 
wetsvoorstel 28870 
 
 


