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 aan De leden van de vaste commissie voor 

Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) 

 

 datum 27 november 2014 

 

 

Betreffende wetsvoorstel: 

 

34000 XV 

Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Sociale Zaken en 

Werkgelegenheid (XV) voor het jaar 2015 

 

Eindstemming wetsvoorstel 

Het wetsvoorstel is op 27 november 2014 met algemene stemmen aangenomen door de 

Tweede Kamer. 

 

 

Aangenomen amendement 

 

Diverse artikelen van de begrotingsstaat 

12 → 14 (Van Weyenberg en Karabulut) dat budget vrijmaakt voor een inspectieteam 

arbeidsmarktdiscriminatie 

 

Uit onderzoek van het Sociaal en Cultureel Planbureau blijkt dat een kwart van de 

bevolking discriminatie ervaart. Volgens dit onderzoek wordt discriminatie het meest 

ervaren bij het zoeken naar werk en in de openbare ruimte. Op 16 mei 2014 heeft de 

minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid het Actieplan Arbeidsmarktdiscriminatie 

naar de Tweede Kamer gestuurd. Indieners willen dit Actieplan graag versterken door de 

inrichting van een inspectieteam Arbeidsmarktdiscriminatie bij de Inspectie SZW.  

 

Dit amendement maakt budget vrij voor een inspectieteam arbeidsmarktdiscriminatie bij 

de Inspectie SZW. Hiervoor wordt € 750.000 toegevoegd aan artikel 96 
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(Apparaatsuitgaven kerndepartement). Dekking hiervoor wordt gevonden voor  € 375.000 

uit artikel 1 (Arbeidsmarkt) en voor € 375.000 uit artikel 99 (Nominaal en onvoorzien). 

Aangenomen. Voor: het CDA, de ChristenUnie, de VVD, Van Vliet, 50PLUS, Klein, 

D66, GroenLinks, de PvdA, de Groep Kuzu/Öztürk, de PvdD en de SP. 

 

 

 

Verworpen amendementen 

 

 

Diverse artikelen van de begrotingsstaat 

10 (Krol) dat het budget voor de aanpak van ouderenwerkloosheid met € 15 miljoen 

verhoogt 

 

Indiener overweegt dat de werkloosheid onder ouderen weliswaar licht afneemt, maar 

dat de kans nog steeds zeer klein is dat ouderen die in de WW of de bijstand zitten aan 

werk komen. Die omstandigheden zullen waarschijnlijk niet snel verbeteren nu het 

kabinet de versnelde verhoging van de AOW-leeftijd doorzet, en langer doorwerken 

na de AOW-gerechtigde leeftijd beleidsmatig gaat stimuleren. Indiener is van mening, 

dat deze omstandigheden bij elkaar rechtvaardigen, het budget voor de bestrijding van 

ouderenwerkloosheid tot 2017 (thans € 101 miljoen), te verhogen met € 15 miljoen, en 

toe te voegen  aan de ‘Subsidieregeling scholing en plaatsing van oudere werklozen’. 

(zie Kamerstukken II 2013/14, 29 544, nr. 540: Evaluatie actieplan UWV 

55pluswerkt). Hierdoor kunnen méér oudere werklozen gericht begeleid worden naar 

werk. 

 

Met dit amendement wordt het budget voor de aanpak van ouderenwerkloosheid 

(artikel 5 Werkloosheid, inclusief ouderenwerkloosheid) met € 15 miljoen verhoogd. 

Dit bedrag wordt toegevoegd aan de post ‘Subsidies’. 

 

Dekking wordt gevonden ten laste van de niet juridisch verplichte uitgaven binnen de 

beleidsartikelen 1 (Arbeidsmarkt), 2 (Bijstand, Toeslagenwet en Sociale Werkvoorziening 

inclusief jeugdwerkloosheid), 5 (Werkloosheid inclusief aanpak ouderenwerkloosheid) en 13 

(Integratie en maatschappelijke samenhang). 

Verworpen. Voor: 50PLUS.  

 

 

Artikel 1 (Arbeidsmarkt) en artikel 96 (Apparaatskosten kerndepartement) van 

de begrotingsstaat 

13 (Van Weyenberg) dat € 1,5 miljoen vrijmaakt voor extra inspecteurs 

arbeidsmarktfraude 

 

Handhaving, handhaving en nog eens handhaving. Dat moet volgens de voorzitter van de 

Sociaal-Economische Raad de prioriteit zijn om arbeidsmarktfraude effectief te bestrijden. 

Voor gelijke kansen op de arbeidsmarkt is het van belang dat ondernemers zich houden 

aan wet- en regelgeving, zoals de  Wet arbeid vreemdelingen, de Wet minimumloon en de 
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Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs. Toch is het aantal inspecties op deze 

wetten door de Inspectie SZW de laatste jaren gedaald, van 9.629 in 2010 tot 4.000 in 

2014 (prognose). Ook wordt al enkele jaren de doelstelling ten aanzien van het aantal 

inspecties niet gerealiseerd. In 2013 werd ruim 1.100 keer minder geïnspecteerd dan 

begroot, in 2014 dreigt dit handhavingstekort op te lopen tot 2.000 minder inspecties dan 

begroot.  

 

Indiener vindt het van groot belang dat de huidige wetten goed gehandhaafd worden. 

Daarom maakt dit amendement € 1,5 miljoen vrij voor extra inspecteurs 

arbeidsmarktfraude bij de Inspectie SZW, zodat in 2015 meer inspecties kunnen 

plaatsvinden. Dit wordt gedekt door de uitgaven aan artikel 1 (Arbeidsmarkt) te verlagen. 

Verworpen. Voor: het CDA, de ChristenUnie, de SGP, 50PLUS, D66, GroenLinks, de 

PvdD en de SP. 

 

 

Artikel 2 begrotingsstaat (Bijstand, Toeslagenwet en Sociale Werkvoorziening 

inclusief aanpak jeugdwerkloosheid) 

11 (Karabulut en Ulenbelt) over een noodfonds voor de sociale werkvoorziening 

 

De indieners beogen met dit amendement een noodfonds voor de sociale werkvoorziening 

te vormen waar gemeenten aanspraak op kunnen doen voor het realiseren van in totaal 

8.000 extra plaatsen in de Sociale Werkvoorziening en 2.000 extra beschutte werkplekken. 

Dekking van dit amendement wordt gevonden in de onderuitputting bij de Najaarsnota 

2014 (Kamerstukken II, 2014/15, 34085) op SZW (13 miljoen euro), Defensie (68 miljoen 

euro), Financien (81 miljoen euro) en HGIS (91 miljoen euro). 

Verworpen. Voor: 50PLUS, de PvdD en de SP. 

 


