Eerste Kamer der Staten-Generaal
Centraal Informatiepunt
Den Haag, 29 april 1999
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:
26063

Wijziging van de Ziektewet en enkele andere wetten in verband met het uitsluiten
van het recht op een socialeverzekeringsuitkering bij vrijheidsontneming en het
openstellen van socialezekerheidsregelingen in die gevallen waarin de
tenuitvoerlegging van een vrijheidsstraf of vrijheidsbenemende maatregel buiten
een justitiële inrichting plaatsvindt (Wet socialezekerheidsrechten gedetineerden)

EINDSTEMMING WETSVOORSTEL: het wetsvoorstel is op 27 april 1999 aangenomen.
De fracties SP, GL, GPV en RPF stemden tegen. (herstelt: stond oorspronkelijk SGP)
AANGENOMEN EN OVERGENOMEN AMENDEMENTEN
Artikel XVA
8 (Wilders c.s.)
Met dit amendement wordt een artikel aan het wetsvoorstel toegevoegd waarin de eenmalige
informatieverstrekking van de Minister van Justitie aan het Landelijk instituut sociale
verzekeringen respectievelijk de Sociale Verzekeringsbank wordt vastgelegd ten aanzien van
het zittende gedetineerdenbestand. Hiermee wordt in de wet vastgele gd dat de Minister van
Justitie ook het zittende bestand gedetineerden met een uitkering welke op grond van deze
wet dient te worden beëindigd, aan Lisv en SVB dient te melden. In het wetsvoorstel wordt
weliswaar gesproken over het niet langer hebben van een recht op de daar genoemde
uitkeringen voor diegene die rechtens zijn vrijheid is ontnomen, maar noch in de memorie van
toelichting noch in de schriftelijke voorbereiding is de eenmalige informatieverstrekking over
het zittende gedetineerdenbestand expliciet genoemd. Met dit amendement wordt hierin
alsnog voorzien.
Overgenomen

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.

VERWORPEN, INGETROKKEN EN/OF VERVALLEN AMENDEMENTEN
Artikel I
14 → 15 (Van Dijke)
Het is, gelet op het doel van het onderhavige wetsvoorstel, niet wenselijk dat
uitkeringsgerechtigde gedetineerden in het buitenland hun uitkering verliezen, als de detentie
evident in strijd is met een verdrag betreffende de rechten van de mens. Dit amendement
beoogt dan ook de uitvoeringsinstanties de bevoegdheid te geven in specifieke gevallen van
detentie in het buitenland het recht op een sociale zekerheidsuitkering te handhaven.
Verworpen, voor GL D66 SGP GPV RPF SP
13 (Harrewijn)
Dit amendement strekt tot het doen vervallen van de artikelen van het wetsvoorstel die
betrekking hebben op wetten die nu geen regeling betreffende vrijheidsontneming kennen
(onderdelen III t/m VII van het amendement). Artikel I wordt beperkt tot de bepaling over de
tenuitvoerlegging van vrijheidsstraf buiten een justitiële inrichting.
Bij aanneming van dit amendement wordt het opschrift vervangen door: Wijziging van de
Ziektewet en enkele andere wetten in verband met het openstellen van
socialezekerheidsregelingen in die gevallen waarin de tenuitvoerlegging van een vrijheidsstraf
of vrijheidsbenemende maatregel buiten een justitiële inrichting plaatsvindt (Wet
socialezekerheidsrechten gedetineerden).
Ingetrokken
Artikel II
9 (De Wit)
Zolang een gedetineerde niet onherroepelijk is veroordeeld en hij dus mogelijk ten onrechte is
gedetineerd, is het niet gerechtvaardigd zijn uitkering te beëindigen. Het beëindigen van de
uitkering heeft bovendien grote sociale consequenties voor preventief gehechten. Zij hebben
er belang bij om in ieder geval zolang hun onherroepelijke veroordeling nog niet vaststaat de
financiële middelen te behouden om hun vaste lasten te betalen en aan hun overige financiële
verplichtingen te kunnen blijven voldoen. Preventief gehechten behouden daarom tijdens hun
detentie tot aan de onherroepelijke veroordeling hun uitkeringsrechten. Het amendement
beperkt zich tot die wetten waarin thans geen regeling is opgenomen ten aanzien van degene
die rechtens zijn vrijheid is ontnomen.
Verworpen, voor SP GL
Artikel VIII
10 (De Wit)
Voor nog niet veroordeelden en kortgestraften is het ten behoeve van hun resocialisatie van
essentieel belang dat zij gedurende hun detentie hun woonruimte kunnen aanhouden. Het
amendement stelt buiten twijfel dat een gedetineerde aanspraak maakt op bijzondere bijstand
ten behoeve van de noodzakelijke uitgaven voor woonruimte met de daarbij behorende
vaste lasten.
Verworpen, voor GL SP
19 (Smits)
Detentie van de alleenstaande ouder, of detentie van beide ouders, heeft voor de
achterblijvende kinderen tot gevolg dat het gezinsinkomen wegvalt. Om te voorkomen dat
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minderjarige kinderen, zonder de noodzakelijke middelen van bestaan komen te zitten, wordt
hen bij uitzondering een recht op bijstand toegekend.
Ingetrokken
Artikel XIV
12 (Van Dijke )
Gelet op de ingrijpende financiële gevolgen van het voorliggende wetsvoorstel voor degenen
die op het moment van inwerkingtreding gedetineerd zijn of in een tbs-kliniek worden
behandeld is een beperkte overgangstermijn wenselijk.
Verworpen, voor SP GL GPV RPF
Artikel XV
11 (Van Dijke)
Het is niet wenselijk de sociale zekerheidsrechten van degenen die op het moment van
inwerkingtreding van de wet gedetineerd zijn of in een tbs-kliniek worden behandeld aan te tasten.

Ingetrokken

MOTIES
16 (Van Dijke) over eigenbijdrageregeling
Verworpen, voor SP GL GPV RPF
17 (Harrewijn) over eigenb ijdrageregeling voor gedetineerden met een eigen inkomen
Verworpen, voor GL SP
18 (Harrewijn) over een detentie- en resocialisatiefonds
Verworpen, voor GL SP
20 (De Wit) over een volwaardige beloning voor in detentie verrichte werkzaamheden
Verworpen, voor SP GL
22 (Smits) over het informeren van de gemeenten over het recht op bijstandsuitkering voor
kinderen van gedetineerden
Aangenomen, voor SP GL PvdA D66 VVD GPV
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