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 aan De leden van de vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid 

 

 

 datum 13 december 2016 

 

 

Betreffende wetsvoorstel: 

 

34550 XV 

Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Sociale Zaken en 

Werkgelegenheid (XV) voor het jaar 2017 

 

 

Eindstemming wetsvoorstel 

Het wetsvoorstel is op 8 december 2016 aangenomen door de Tweede Kamer.  SP, PvdD, 

PvdA, GroenLinks, D66, Van Vliet, 50PLUS, Klein, Houwers, Monasch, VVD, SGP, 

ChristenUnie, CDA, Groep Bontes/Van Klaveren en PVV stemden voor. 

 

 

Aangenomen amendementen 
 
Artikel 1 Arbeidsmarkt 
Artikel 2 Bijstand, Participatiewet en Toeslagenwet 

19 (Tanamal c.s.) over een programma beroepsziektes 

 

Het aantal beroepsziekten in Nederland is nog steeds hoog. Een integrale aanpak, in 

samenwerking met organisaties als de longalliantie, kan voorkomen dat mensen 

gezondheidsschade oplopen door blootstelling aan gevaarlijke stoffen op het werk. Met het 

bedrag van € 100.000 kunnen alvast voorbereidende activiteiten voor een programma 

beroepsziekten worden gestart. 

 

De dekking voor dit amendement wordt gevonden in het niet-juridisch verplichte gedeelte 

van artikel 2. 

Met algemene stemmen aangenomen. 
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Artikel 2 Bijstand, Participatiewet en Toeslagenwet 
Artikel 99 Nominaal en onvoorzien 

17 (Van 't Wout en Kerstens) over versterking van initiatieven in de grensstreek 

 

Om de kansen die er momenteel zijn voor bemiddeling van werkloze werkzoekenden over 

de grens met Duitsland en België beter te kunnen benutten, wordt een appèl gedaan op de 

14 arbeidsmarktregio´s in de grensstreek. Ter versterking van reeds bestaande initiatieven 

aan de grens is daarom een tijdelijke impuls nodig. Hiertoe dient incidenteel voor 

arbeidsmarktregio´s die zijn gelegen aan de grens € 100.000 per grensregio beschikbaar 

te komen.  

Dit geld is bestemd om het organiserend vermogen (personele capaciteit) in deze 

grensregio´s tijdelijk te vergroten, waarbij er oog moet zijn voor bestaande initiatieven 

van bijvoorbeeld de Euregio's of het sectorplan Grenzeloos werken. Van belang is dat deze 

middelen aanvullend worden ingezet en daarmee bestaande initiatieven versterken. Deze 

middelen worden beschikbaar gesteld vanuit de onbenutte middelen van de sectorplannen. 

Deze middelen worden tot de inhoudelijke invulling heeft plaatsgevonden gereserveerd op 

“artikel 99, Nominaal en onvoorzien”.   
Aangenomen. Voor: de PvdA, GroenLinks, D66, Van Vliet, 50PLUS, Klein, de Groep 
Kuzu/Öztürk, Houwers, Monasch, de VVD, de SGP, de ChristenUnie en het CDA. 

 
 

Artikel 2 Bijstand, Participatiewet en Toeslagenwet 

18 (Van 't Wout en Kerstens) over scholingsvouchers 

 

Gezien het hoge gebruik van de regeling scholingsvouchers wordt het subsidieplafond 

waarschijnlijk al voor 1 januari 2017 bereikt, terwijl de regeling oorspronkelijk zou lopen 

tot eind 2017. Met verhoging van het subsidieplafond tijdelijke regeling subsidie scholing 

richting een kansberoep wordt ervoor gezorgd dat de regeling niet nu hoeft te worden 

gesloten. Dekking wordt gevonden in de onderuitputting sectorplannen. Logica voor deze 

dekking is met name dat de regeling nauw aansluit bij het doel van de sectorplannen en 

eerder ook uit de onderuitputting van de sectorplannen is gefinancierd.   
Aangenomen. Tegen: PVV. 

 
 

Artikel 2 Bijstand, Participatiewet en Toeslagenwet 
Artikel 99 Nominaal en onvoorzien 

20 (Kerstens en Van 't Wout) over een eenmalige impuls voor klantprofielen 

 

Voor een goede matching van mensen op de banenafspraak is inzicht in vaardigheden en 

competenties van potentiële kandidaten van groot belang is. Uit cijfers van UWV blijkt dat 

het aantal profielen van gemeentelijke kandidaten in de Kandidaatverkenner voor de 

banenafspraak achterblijft. Ook geven werkgevers signalen dat zij aangepaste en geschikte 

banen hebben, maar geen geschikte kandidaten krijgen. Om gemeenten in 

arbeidsmarktregio’s een eenmalige extra impuls te geven voor het opstellen en 

beschikbaar maken van klantprofielen wordt € 3,5 miljoen beschikbaar gesteld vanuit 

onbenutte middelen van de sectorplannen.  
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Deze middelen worden tot de inhoudelijke invulling helder is zo lang gereserveerd op 

“artikel 99, Nominaal en onvoorzien”. 
Aangenomen. Voor: de PvdA, GroenLinks, D66, Van Vliet, 50PLUS, Klein, de Groep 
Kuzu/Öztürk, Houwers, Monasch, de VVD, de SGP, de ChristenUnie en het CDA. 

 

 
Artikel 2 Bijstand, Participatiewet en Toeslagenwet 
Artikel 96 Apparaatsuitgaven kerndepartement 

16 → 21 (Van Weyenberg en Karabulut) over €0,5 miljoen voor het team 

arbeidsdiscriminatie 

 

Met het amendement Van Weyenberg/Karabulut (34000-XV, nr. 14) is vanaf 2015 budget 

beschikbaar gesteld voor de inrichting van het team arbeidsmarktdiscriminatie binnen de 

Inspectie SZW. Dit team heeft in 2015 80 bedrijven bezocht, voor 2016 staan 200 

bedrijven op de planning. Uit bezoeken blijkt dat veel bedrijven het beleid rondom 

arbeidsmarktdiscriminatie nog niet op orde hebben, vaak niet uit onwil, maar vanuit 

onkunde en handelingsverlegenheid. Een effectievere aanpak vergt een focus op 

voorlichting (daarmee kunnen preventief meer bedrijven worden bereikt dan met 

inspecties) in combinatie met meer inspecties op basis van risicoselectie.  

Een extra inzet van €0,5 mln. in 2017 (en €0,5 mln. in 2018) kan een extra impuls hieraan 

geven.   

Aangenomen. Voor: de SP, de PvdD, de PvdA, GroenLinks, D66, 50PLUS, Klein, de 

Groep Kuzu/Öztürk, Monasch, de VVD, de SGP, de ChristenUnie en het CDA. 

 

 
Artikel 2 Bijstand, Participatiewet en Toeslagenwet 
Artikel 99 Nominaal en onvoorzien 

22 (Kerstens en Van 't Wout) over het inzetten van ervaringsdeskundigen 

 

Steeds meer werkgevers staan open voor medewerkers met een arbeidsbeperking. Toch 

moeten veel werkgevers deze stap nog maken. De inzet van ervaringsdeskundigen, 

mensen uit de doelgroep, kan daarbij stimulerend werken. Niemand beter dan de mensen 

zelf kunnen enthousiasmeren en laten zien wat hun talenten zijn en wat hun meerwaarde 

is. Om dit in een aantal arbeidsmarktregio’s mogelijk te maken, moet incidenteel €100.000 

beschikbaar komen. In overleg met de Landelijke Cliëntenraad en de aanjagers voor de 

banenafspraak zal bekeken worden hoe de doelgroep voor werkgevers in een aantal 

arbeidsmarktregio’s een gezicht en een stem kunnen krijgen. Deze middelen worden tot de 

inhoudelijke invulling heeft plaatsgevonden gereserveerd op “artikel 99, Nominaal en 

onvoorzien”. 

Aangenomen. Tegen: PVV. 
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Verworpen amendement 

 
Artikel 96 Apparaatsuitgaven kerndepartement 
Artikel 99 Nominaal en onvoorzien 
13 (Van Weyenberg) over het uitbreiden van de capaciteit bij de Inspectie SZW 

 

De capaciteit van de Inspectie SZW staat onder druk. De komende jaren komt de inzet van 

extra inspecteurs ten gevolge van het sociaal akkoord te vervallen. Daarnaast is sinds 

2011 het aantal controles op arbeidsmarktfraude (Wml, Wav, Waadi), meer dan 

gehalveerd. Ook het aantal geconstateerde overtredingen is door de terugloop in capaciteit 

sterk afgenomen, evenals de boeteopbrengsten. Met de extra middelen als gevolg van de 

motie-Kerstens/Van Weyenberg is de beperking van het aantal inspecteurs enigszins 

gedempt. Nog steeds is echter voor de komende jaren een forse daling voorzien van het 

aantal inspecteurs, terwijl het voor het waarborgen van goede arbeidsomstandigheden en 

het voorkomen van arbeidsmarktfraude noodzakelijk is dat voldoende capaciteit 

beschikbaar is. Dit amendement stelt 9 miljoen euro beschikbaar om vanaf 2017 de 

Inspectie SZW uit te breiden. Dekking hiervoor wordt gevonden door een verlaging van de 

uitgaven op artikel 99 met 9 miljoen euro.  

Verworpen. Voor: de SP, de PvdD, GroenLinks, D66, 50PLUS, Klein, de Groep 

Kuzu/Öztürk, Monasch, de SGP, de ChristenUnie en het CDA. 

 

 

 

 

 

 

 

Moties 

 

23 (Karabulut en Ulenbelt) over definitief schrappen van de kostendelersnorm in de AOW  

Verworpen. Voor: de SP, de PvdD, GroenLinks, D66, 50PLUS, Klein, de Groep 

Kuzu/Öztürk, de SGP, de ChristenUnie, het CDA, de Groep Bontes/Van Klaveren 

en de PVV. 

 

24 (Karabulut en Ulenbelt) over afschaffing van de kostendelersnorm voor alle doelgroepen 

voor 2017 

Verworpen. Voor: de SP, de PvdD, 50PLUS, Klein en de Groep Kuzu/Öztürk. 

 

25 Karabulut en Ulenbelt) over structurele middelen voor nieuwe banen voor langdurig 

bijstandsgerechtigden 

Verworpen. Voor: de SP, de PvdD, 50PLUS en de Groep Kuzu/Öztürk. 

 

26(Karabulut en Ulenbelt) over aanpassing van de Overbruggingsregeling AOW 

Verworpen. Voor: de SP, de PvdD, 50PLUS, Klein, de Groep Kuzu/Öztürk, de 

Groep Bontes/Van Klaveren en de PVV. 
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27 (Karabulut c.s.) over handhaven van het verbod op doorbrengen van de weekendrust in 

de vrachtwagen 

Aangehouden op 8 december 2016. 

Aangenomen op 13 december 2016. Voor: de SP, de PvdD, de PvdA, GroenLinks, 

D66, Van Vliet, 50PLUS, Klein, de Groep Kuzu/Öztürk, Houwers, de VVD, de SGP, 

de ChristenUnie, het CDA, de Groep Bontes/Van Klaveren en de PVV. 

 

28 (Karabulut en Ulenbelt) over maatregelen tegen verdringing en uitbuiting van 

arbeidsmigranten  

Verworpen. Voor: de SP, de PvdD, 50PLUS, de Groep Kuzu/Öztürk, Monasch, de 

SGP, de ChristenUnie, het CDA, de Groep Bontes/Van Klaveren en de PVV. 

 

29 (Karabulut en Ulenbelt) over tewerkstellingsvergunningen voor werknemers uit Midden- 

en Oost-Europa 

Verworpen. Voor: de SP, de PvdD, 50PLUS, Monasch, de SGP, de Groep 

Bontes/Van Klaveren en de PVV. 

 

30 (Van 't Wout en Pieter Heerma) over ondersteuning van het initiatief van de 

Ambachtsacademie voor 50-plussers 

Met algemene stemmen aangenomen. 

 

31 (Van 't Wout en Kerstens) over het vrijgeven van gebruik van de applicatie 

"kandidatenverkenner banenafspraak" voor gebruik door gemeenten en 

arbeidsmarktregio's 

Met algemene stemmen aangenomen. 

 

32 (Pieter Heerma) over het mogelijk maken van verlies van verblijfrecht 

Aangenomen. Voor: Van Vliet, 50PLUS, Monasch, de VVD, de SGP, de 

ChristenUnie, het CDA, de Groep Bontes/Van Klaveren en de PVV. 

 

33 (Kerstens en Van 't Wout) over structurele uitbreiding van de Inspectie SZW 

Aangenomen. Voor: de SP, de PvdD, de PvdA, GroenLinks, D66, Van Vliet, 50PLUS, 

Klein, de Groep Kuzu/Öztürk, Houwers, Monasch, de VVD, de SGP, de 

ChristenUnie en het CDA. 

 

34 (Kerstens en Cegerek) over optimaal benutten van mensen met afstand tot de 

arbeidsmarkt en regionale werkgelegenheid  

Aangenomen. Voor: Van Vliet, de SP, de PvdD, de PvdA, GroenLinks, D66, 50PLUS, 

Klein, de Groep Kuzu/Öztürk, Houwers, Monasch, de SGP, de ChristenUnie en het 

CDA. 

 

35 (Kerstens) over verplichte toetsing op verdringing bij de inzet van 

uitkeringsgerechtigden  

Aangehouden. 
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36 (Kerstens en Yücel) over een publiekscampagne om kinderen in armoede mee te laten 

doen in de samenleving 

Aangenomen. Voor: de SP, de PvdD, de PvdA, GroenLinks, D66, 50PLUS, Klein, de 

Groep Kuzu/Öztürk, Houwers, Monasch, de SGP, de ChristenUnie en het CDA. 

 

37 (Kerstens en Yücel) over een vervolgonderzoek op het rapport Een Onbemind Probleem 

Aangenomen. Voor: de SP, de PvdD, de PvdA, GroenLinks, D66, 50PLUS, Klein, de 

Groep Kuzu/Öztürk, Monasch, de SGP, de ChristenUnie, het CDA, de Groep 

Bontes/Van Klaveren en de PVV. 

 

38 (Marcouch c.s.) over een pilot met anoniem solliciteren bij de rijksoverheid 

Aangehouden op 8 december 2016. 

Verworpen op 13 december 2016. Voor: de SP, de PvdD, de PvdA, GroenLinks, 

D66, 50PLUS en Klein. 

 

39 (Marcouch c.s.) over een specifiek inhaalprogramma voor achteropgeraakte 50-plussers  

Aangenomen. Voor: de SP, de PvdD, de PvdA, GroenLinks, D66, Van Vliet, 50PLUS, 

Klein, de Groep Kuzu/Öztürk, Houwers, Monasch, de SGP en het CDA. 

 

40 (De Graaf en Tony van Dijck) over het inzetten van de rentemeevaller om de AOW 

tijdelijk te verhogen 

Verworpen. Voor: de SP, 50PLUS, de Groep Bontes/Van Klaveren en de PVV. 

 

41 (De Graaf) over geen korting op de pensioenuitkeringen 

Verworpen. Voor: de SP, 50PLUS, de Groep Bontes/Van Klaveren en de PVV. 

 

42 (De Graaf) over het minder afhankelijk maken van pensioenfondsen van het Europese 

rentebeleid 

Verworpen. Voor: de SP, 50PLUS, de Groep Bontes/Van Klaveren en de PVV. 

 

43 (De Graaf) over een diepgravend onderzoek naar de Moslimbroederschap in Nederland  

Verworpen. Voor: Van Vliet, 50PLUS, Monasch, de VVD, de SGP, het CDA, de 

Groep Bontes/Van Klaveren en de PVV. 

 

44 (Van Weyenberg) over de werkloosheidsval opnemen in de begroting 

Aangehouden. 

 

45 (Van Weyenberg en Karabulut) over het beëindigen van de sollicitatieplicht bij een 

arbeidsovereenkomst 

Verworpen. Voor: de SP, de PvdD, GroenLinks, D66, 50PLUS, Klein, de Groep 

Kuzu/Öztürk, de SGP en het CDA. 

 

46 (Van Weyenberg en Schut-Welkzijn) over arbeidsongeschiktheidsverzekeringen voor ex-

kankerpatiënten 

Met algemene stemmen aangenomen. 
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47 (Van Meenen) over kwalitatief hoogstaand publiek aanbod van inburgeringsonderwijs  

Verworpen. Voor: de SP, de PvdD, GroenLinks, D66, 50PLUS, Klein, de Groep 

Kuzu/Öztürk, Monasch en de ChristenUnie. 

 

48 (Van Meenen) over evaluatie van de Wet inburgering 

Aangenomen. Voor: de SP, de PvdD, de PvdA, GroenLinks, D66, 50PLUS, Klein, de 

Groep Kuzu/Öztürk, Houwers, Monasch en de ChristenUnie. 

 

49 (Van Meenen) over het aanmerken van integratie als gezamenlijke verantwoordelijkheid 

van samenleving en nieuwkomer 

Aangehouden. 

 

50 (Van Meenen) over inburgeringsonderwijs op maat 

Verworpen. Voor: de SP, de PvdD, GroenLinks, D66, 50PLUS, Klein en de Groep 

Kuzu/Öztürk. 

 

51 (Schouten en Vermeij) over een werkgelegenheidsaanpak in de regio Drechtsteden  

Aangenomen. Tegen: Houwers. 

 

52 (Schouten) over verkleining van het verschil tussen tijdelijke en vaste contracten  

Verworpen. Voor: de PvdD, GroenLinks, D66, 50PLUS, de Groep Kuzu/Öztürk, de 

SGP, de ChristenUnie en het CDA. 

 

53 (Schouten en Pieter Heerma) over een onderzoek naar groepen die niet door het 

armoedebeleid bereikt worden 

Aangenomen. Voor: de SP, de PvdD, de PvdA, GroenLinks, D66, 50PLUS, Klein, de 

Groep Kuzu/Öztürk, Monasch, de SGP, de ChristenUnie en het CDA. 

 

54 (Schouten) over de bekostiging van SW-bedrijven en beschut werk  

Verworpen. Voor: de SP, de PvdD, GroenLinks, D66, 50PLUS, Klein, de Groep 

Kuzu/Öztürk, de SGP, de ChristenUnie, het CDA, de Groep Bontes/Van Klaveren 

en de PVV. 

 

55 (Voortman en Karabulut) over verruiming van de bijverdienruimte bij experimenten in 

de Participatiewet 

Verworpen. Voor: de SP, de PvdD, GroenLinks, D66, 50PLUS, Klein en de Groep 

Kuzu/Öztürk. 

 

56 (Voortman c.s.) over het mogelijk maken van een tweede meerjarencontract 

Verworpen. Voor: de PvdD, GroenLinks, D66, 50PLUS, Klein, de Groep 

Kuzu/Öztürk, de SGP en het CDA. 

 

57 (Voortman) over afschaffing van de RVU-heffing voor zware beroepen 

Verworpen. Voor: de SP, de PvdD, GroenLinks, 50PLUS, de Groep Kuzu/Öztürk, 

Monasch, de Groep Bontes/Van Klaveren en de PVV. 
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58 → 68 (Voortman) over een oplossing voor werknemers in fysiek zeer zware beroepen 

Met algemene stemmen aangenomen. 

 

59 (Krol) over het onevenwichtige resultaat van het inkomensbeleid van het kabinet  

Verworpen. Voor: de SP, de PvdD, GroenLinks, 50PLUS, de Groep Kuzu/Öztürk, de 

SGP, de Groep Bontes/Van Klaveren en de PVV. 

 

60 (Krol) over een periodieke sollicitatieplichtbeoordeling vanaf 60 jaar 

Verworpen. Voor: de SP, de PvdD, GroenLinks, 50PLUS, Klein, de Groep 

Kuzu/Öztürk, Monasch en de SGP. 

 

61 → 69 (Krol) over een toetsing van de toereikendheid van de overbruggingsregeling 

AOW  

Aangehouden op 8 december 2016 

Gewijzigd en opnieuw aangehouden op 13 december 2016. 

 

62 (Krol) over grondige toetsing van het sociaal minimum 

Verworpen. Voor: de PvdD, 50PLUS, Klein en de Groep Kuzu/Öztürk. 

 

63 (Krol) over maatregelen om onnodige pensioenkortingen te voorkomen  

Verworpen. Voor: de SP, de PvdD, 50PLUS, Klein, de Groep Kuzu/Öztürk, 

Houwers, de Groep Bontes/Van Klaveren en de PVV. 

 

64 (Öztürk en Kuzu) over het opzeggen van het vertrouwen in de minister van Sociale 

Zaken en Werkgelegenheid 

Verworpen. Voor: de Groep Kuzu/Öztürk. 

 

65 (Van Klaveren) over het laten ontbinden van stichtingen die geweldpredikers uitnodigen  

Verworpen. Voor: Van Vliet, 50PLUS, Houwers, Monasch, de VVD, de SGP, de 

Groep Bontes/Van Klaveren en de PVV. 

 

66 (Monasch en Van Vliet) over geen toegang tot de procedure voor asielzoekers die de 

grondrechten niet onderschrijven en respecteren 

Verworpen. Voor: Van Vliet, 50PLUS, Houwers, Monasch, de Groep Bontes/Van 

Klaveren en de PVV. 

 

67 (Monasch) over een onderzoek naar de invloed van de toestroom van Oost-Europese 

werknemers op de loonvorming  

Verworpen. Voor: de SP, de PvdD, Van Vliet, 50PLUS, Klein, de Groep 

Kuzu/Öztürk, Monasch, de Groep Bontes/Van Klaveren en de PVV. 

 

 

  

 

 


