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

 

 datum 4 december 2018 

 

 

Betreffende wetsvoorstel: 

35000 XV 

Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Sociale Zaken en 

Werkgelegenheid (XV) voor het jaar 2019 

 

 

Eindstemming wetsvoorstel 

Het wetsvoorstel is op 4 december 2018 aangenomen door de Tweede Kamer.   

Voor: SP, PvdA, GroenLinks, DENK, 50PLUS, D66, VVD, SGP, CDA, ChristenUnie, PVV en 

FvD. 

Tegen: PvdD. 

 

Aangenomen amendementen 

 

Departementale begrotingsstaat 

Artikel 1 Arbeidsmarkt 

Artikel 2 Bijstand, Participatiewet en Toeslagenwet 

31 (Bruins) over geld voor campagne over veilig en gezond werken 

 

Met dit amendement wordt 1 mln vrijgemaakt waarmee een brede campagne opgezet kan 

worden om veilig en gezond werken voor alle werkenden (waaronder met name ZZP’ers, 

seizoenwerkers, arbeidsmigranten, meewerkende gezinsleden) in de landbouwsector te 

bevorderen en verbeteringen mogelijk te maken, bijvoorbeeld met een regionale pilot 

specifiek gericht op arbeidsmigranten, hun rechten en betere zorg. Hierbij kan onder meer 

brancheorganisatie Stigas een belangrijke rol spelen. Dit amendement wordt gedekt uit de 

onderuitputting op het budget voor de sectorplannen (artikel 2). 

Aangenomen. Tegen: PVV. 
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Departementale begrotingsstaat 

Artikel 1 Arbeidsmarkt 

Artikel 2 Bijstand, Participatiewet en Toeslagenwet 

30  35 (Van Weyenberg) over extra geld voor de inspectie SZW 

 

Arbeidsmarktdiscriminatie is een hardnekkig probleem met grote impact op de mensen die 

het treft. De kans op een baan hangt nog te vaak af van afkomst, geslacht, keuze van 

leefvorm, leeftijd, handicap, ziekte of zwangerschap. In veel gevallen spelen (onbewuste) 

vooroordelen richting bepaalde groepen een rol, al in de werving- en selectiefase. 

 

Het kabinet heeft aangekondigd om de bevoegdheden van de Inspectie SZW te verruimen 

zodat toezicht en handhaving mogelijk wordt al tijdens de werving- en selectiefase. Nog te 

vaak gaan uitzendbureaus mee in discriminerende wensen van opdrachtgevers, of komt 

iemand met een bepaalde achternaam op de verkeerde stapel van de brievenselectie. Nog 

te vaak worden mensen niet uitgenodigd alleen op basis van hun leeftijd of verliezen 

vrouwen die zwanger zijn hun baan.  

 

In aanvulling op de middelen die het kabinet heeft vrijgemaakt om aan deze nieuwe rol 

van de Inspectie SZW invulling te geven, zorgt dit amendement voor een extra impuls. 

Door voor een periode van vier jaar € 500.000 (inclusief uitvoeringskosten) toe te voegen 

aan de capaciteit van de Inspectie, kan er in aanloop naar de aanpassing van de 

Arbeidsomstandighedenwet en straks met de nieuwe bevoegdheid van de Inspectie SZW, 

extra worden ingezet op het bestrijden van arbeidsmarktdiscriminatie. Het team 

arbeidsmarktdiscriminatie kan meer (her)inspecties uitvoeren bij werkgevers op 

discriminatie en ongelijke behandeling bij werving en selectie. Daarnaast kan het toezicht 

op discriminatie bij partijen die diensten verlenen in werving en selectie, zoals 

uitzendbureaus, verder worden ontwikkeld. 

 

Dekking wordt gevonden in de onderuitputting sectorplannen. Beoogd wordt de capaciteit 

voor de eerste vier jaar (2019–2022) te verhogen en de middelen te verdelen over de 

jaren 2019–2022 (elk jaar € 500.000). 

Aangenomen. Voor: SP, PvdA, GroenLinks, PvdD, DENK, 50PLUS, D66, VVD, SGP,  

CDA en ChristenUnie. 

 

 

Departementale begrotingsstaat 

Artikel 2 Bijstand, Participatiewet en Toeslagenwet 

Artikel 5 Werkloosheid 

28  34 (Wiersma en Pieter Heerma) over verlengen subsidie Ambachtsacademie 

 

In 2016 is via het amendement Van ’t Wout/Heerma1 opgeroepen de Ambachtsacademie 

als pilot te starten, met als doel nieuw perspectief te bieden aan vijftigplussers. De 

Ambachtsacademie is vervolgens begin dit jaar begonnen met haar opleidingen. Tientallen 

vijftigplussers zijn onder begeleiding van een leermeester nu in opleiding tot vakbekwaam 
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ondernemer in het kleinschalig ambacht. Door de Ambachtsacademie kunnen 

vijftigplussers worden opgeleid tot bijvoorbeeld banketbakker, goudsmid of glazenier en 

kunnen zo zelfstandig aan de slag. Nu verdwijnt er veel werkgelegenheid door de uitstroom 

van ambachtslieden, terwijl dit juist veel kansen biedt voor vijftigplussers. 

 

Daar is ook aantoonbaar behoefte aan. Jaarlijks stoppen er rond de 7000 ambachtslieden. 

Indieners willen voorkomen dat het vakmanschap en de kennis uit Nederland verdwijnt. 

Het probleem is dat de pilot die nu is opgebouwd, door het pilot karakter alweer wordt 

afgebouwd. Indieners willen dat voorkomen, zodat de infrastructuur en instroom de 

komende jaren in stand kan worden gehouden waardoor bezien kan worden of dit 

initiatief bijdraagt aan het omscholen en aan het werk helpen van werklozen zonder de 

infrastructuur weer af te moeten bouwen. Indieners vragen hierbij om in overleg met de 

initiatiefnemers van de Ambachtsacademie te kijken naar de mogelijkheden om de 

doelgroep voor de Ambachtsacademie te verbreden naar andere groepen (langdurig) 

werklozen. 

 

Dit amendement beoogt om voor de jaren 2019–2021 de subsidie voor de 

Ambachtsacademie met € 1 miljoen per jaar te verlengen. De middelen op artikel 5 worden 

daarom verdeeld over de jaren 2019–2021. De dekking hiervoor wordt gevonden in de 

onderuitputting op het budget voor de sectorplannen (artikel 2 Bijstand, Participatiewet en 

Toeslagenwet). 

Met algemene stemmen aangenomen. 

 

 

Verworpen amendementen 

 

Departementale begrotingsstaat 

Artikel 1 Arbeidsmarkt 

8 (Van Kent en Van Nispen) over het verlagen van het Lage-Inkomensvoordeel met €32,2 

miljoen 

 

Met dit amendement wordt het lage-inkomensvoordeel (LIV) voor 2019 met 32,2 miljoen 

euro verlaagd. De indieners zijn van mening dat het LIV niet effectief is in het doel dat 

wordt beoogd namelijk het verhogen van de werkgelegenheid. 

 

Het amendement dient ter dekking van het initiatiefwetsvoorstel meer en beter 

bewegingsonderwijs wat geregeld wordt met het amendement op de OCW begroting wat 

structureel 275,4 miljoen euro kost. 

Verworpen. Voor: SP, PvdD en 50PLUS. 

 

 

Departementale begrotingsstaat 

Artikel 1 Arbeidsmarkt 

Artikel 2 Bijstand, Participatiewet en Toeslagenwet 

9 (Jasper van Dijk en Van Kent) over € 140 miljoen voor sociale werkvoorziening 
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Dit amendement strekt ertoe een ingrijpende bezuiniging op de sociale werkvoorziening 

gedeeltelijk ongedaan te maken. Met name de voortgaande bezuiniging per werknemer in 

de sociale werkvoorziening met een WSW indicatie is problematisch. Totaal wordt per WSW 

werknemers maar liefst 3.000 euro bezuinigd. Met de middelen die vrijkomen dankzij dit 

amendement, kan de kennis en infrastructuur van sociale werkvoorzieningen landsdekkend 

blijven bestaan, zoals wordt beoogd in de motie Buma (nr. 35 000 0014). De dekking 

wordt gevonden in een verlaging van het lage inkomensvoordeel. De indieners zijn van 

mening dat het LIV niet effectief is in het doel dat wordt beoogd namelijk het verhogen van 

de werkgelegenheid. 

Verworpen. Voor: SP, PvdD, DENK, 50PLUS en PVV. 

 

 

Departementale begrotingsstaat 

Artikel 2 Bijstand, Participatiewet en Toeslagenwet 

Artikel 8 Oudedagsvoorziening 

29 (Van Kent) over middelen voor het noodfonds AOW-gat 

 

De indiener constateert dat de overbruggingsregeling AOW (OBR) vanwege een veelvoud 

aan voorwaarden een afvalrace is en er daarom nauwelijks gebruik van gemaakt kan 

worden. Mensen die buiten hun schuld met een AOW-gat worden geconfronteerd en 

hierdoor aantoonbaar financieel nadeel ondervinden moeten compensatie krijgen. Met dit 

amendement wordt geld beschikbaar gesteld zodat er een noodfonds gevormd kan worden 

van 6,5 miljoen euro voor mensen die geconfronteerd worden met een direct financieel 

nadeel vanwege de verhoging van de AOW-leeftijd. Indiener maakt deze middelen vrij voor 

een noodfonds en verzoekt de regering een voorstel tot nadere invulling te doen. 

 

Dekking wordt gevonden in een verlaging van de niet-juridisch verplichte bedragen van het 

subsidieonderdeel sectorplannen. 

Verworpen. Voor: SP, PvdA, GroenLinks, PvdD, DENK, 50PLUS, PVV. 

 

 

Departementale begrotingsstaat 

Artikel 8 Oudedagsvoorziening 

4 (Van Kent) over de verlaging van de AOW-leeftijd 

 

Met dit amendement wil de indiener de AOW leeftijd in 2019 verlagen naar 65 jaar. 

Dekking wordt gevonden in het begrotingsoverschot van 2019. Tot het einde van de 

kabinetsperiode zal het terugbrengen van de AOW leeftijd oplopen tot een geschatte 5,3 

miljard euro. Daarvoor stelt de indiener voor om dekking te vinden in een minder groot 

overschot de komende jaren dan wel andere keuzes binnen de gehele Rijksbegroting 

Verworpen. Voor: SP en 50PLUS. 


