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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: 

 

30800 XV  Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Sociale Zaken en 

Werkgelegenheid voor het jaar 2007 

 

 

 

 

EINDSTEMMING WETSVOORSTEL: het wetsvoorstel is op 31 oktober 2006 met 

algemene stemmen aangenomen door de Tweede Kamer. 

 

 

 

 

AANGENOMEN EN OVERGENOMEN AMENDEMENTEN 

 

Artikel 23 Re-integratie 

Artikel 28 Pensioenbeleid 

12→28 (Mosterd en Verbeet) 

Voor gescheiden mensen is bewust de Wet Verevening Pensioenen bij Scheiding ingevoerd. 

Dit om te voorkomen dat een van de ex-partners achterblijft zonder pensioen terwijl beide 

partners dat pensioen toen zij nog niet gescheiden waren in gezamenlijkheid hebben 

opgebouwd. De Wet Verevening Pensioenen bij Scheiding geldt niet voor mensen die voor 

1981 zijn gescheiden. Bij de stemmingen over de Pensioenwet werd de motie 

Mosterd/Verbeet (30 413, nr. 69) aangenomen met het verzoek aan de regering om een 

uitgewerkt plan te maken voor het verstrekken van een eenmalige uitkering aan deze mensen. 

Volgens de regering heeft de groep de volgende kenmerken: gescheiden voor 27 november 

1981, minimaal 6 jaar getrouwd geweest, op 1 januari 2007 de leeftijd van 65 jaar of ouder, 

alleenstaand en niet samenwonend op 1 januari 2007, niet vallend onder de doelgroep van de 

Wet VPS, artikel 12 (overgangsrecht), een (fiscaal) inkomen van minder of gelijk aan 110% 

van de AOW voor alleenstaanden. De kosten voor een uitkering bedragen 65 mln. euro (60 

mln voor de uitkering, 5 mln. uitvoeringskosten). Dit amendement maakt het mogelijk voor 

deze groep een eenmalige uitkering te verstrekken. De eenmalige uitkering wordt verdeeld 
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over 2007 en 2008. Voor 2007 wordt er 32,5 mln. gehaald uit het flexibel reïntegratiebudget 

(artikel 23). Dit budget heeft de afgelopen jaren een forse onderbenutting laten zien en de 

verwachting is dat ook in 2008 deze onderbenutting er zal zijn. Het bedrag wordt toegevoegd 

aan de programma-uitgaven voor de pensioenwet in artikel 28.  

Aangenomen met algemene stemmen 

 

Artikel 23 Re-integratie 

Artikel 30 Inkomensbeschermingmet activering 

13→33 (Verburg en Bussemaker) 

De Tijdelijke Regeling Inkomensvoorziening is een belangrijk instrument in het kader van de 

herbeoordeling WAO en re-integratiebegeleiding. Dit amendement regelt extra budget voor 

deze regeling om het mogelijk te maken dat de regeling gaat gelden voor re-integratie- en 

scholingstrajecten in het kader van re-integratie na de herbeoordeling WAO. Dit amendement 

wordt gedekt door bij artikel 23 de juridisch niet verplichte programmauitgaven te 

verminderen met 8 miljoen. In artikel 30 wordt de post TRI verhoogd met 8 miljoen.  

Aangenomen. Voor: SP, GroenLinks, PvdA, D66, CDA, ChristenUnie, SGP, LPF en 

Groep Van Oudenallen 

 

Artikel 24 Sociale werkvoorziening 

14→34 (Verburg en Bussemaker) 

Dit amendement beoogt het decentrale WSW-budget met 25 miljoen te verhogen om zo de 

wachtlijsten voor de WSW aan te kunnen pakken. Dat wordt gedaan door het bedrag dat is 

gereserveerd voor de modernisering van de WSW (20,3 miljoen) te verplaatsen naar het 

decentraal budget en door 4,7 miljoen van de indicatiestelling WSW te verplaatsen naar het 

decentraal budget. Het decentraal budget komt daarmee op 2 234,9 miljoen. Dit is mogelijk 

omdat de modernisering van de WSW is uitgesteld. 

Mede daardoor wordt ook verwacht dat het aantal herindicaties lager is dan nu begroot.  

Aangenomen. Voor: SP, GroenLinks, PvdA, D66, VVD, CDA, ChristenUnie, SGP en 

Groep Van Oudenallen 

 

Artikel 30 Inkomensbescherming met activering 

Artikel 98 Algemeen 

16 (Verburg) 

Dit amendement beoogt in het kader van preventie van schulden een financiële stimulans te 

geven aan gemeenten om proactief bezig te zijn in het kader van schuldpreventie 

(voorlichting, budgetteercursussen, etc) alsmede het stimuleren van gemeenten om bij 

voedselbanken, naast een voedselpakket voor elke voedselbank klant een maatwerk 

hulpverleningspakket te bieden. De gemeentelijke kredietbanken zouden hierbij een rol 

kunnen spelen. Het amendement wordt gedekt door in artikel 98 het verplichtingenbedrag en 

uitgavenbedrag te verminderen met 10 miljoen.  

Artikel 30 wordt verhoogd met 10 miljoen op de post subsidies.  

Aangenomen. Voor: SP, GroenLinks, PvdA, D66, CDA, ChristenUnie, SGP, LPF en 

Groep Van Oudenallen 
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VERWORPEN, INGETROKKEN EN/OF VERVALLEN AMENDEMENTEN 

 

Artikel 29 Arbeidsomstandigheden, arbozorg en verzuim 

Artikel 98 Algemeen 

15 (Verburg) 

Handhaving van wet en regelgeving is van groot belang voor draagvlak en solidariteit onder 

sociale zekerheid en voorzieningen. Handhaving is tevens van belang voor draagvlak voor 

Europese samenwerking, zoals het vrij verkeer van werknemers. Naast het op elkaar 

afstemmen van handhavingsprioriteiten door de diverse handhavingsinstellingen is hiervoor 

extra budget nodig om de slagkracht voor handhaving door Arbeidsinspectie en SIOD te doen 

toenemen. Dit wordt geregeld door het verplichtingen en uitgaven bedrag van artikel 29 te 

verlagen met 5,5 miljoen en door de post subsidies in artikel 98 met 4,5 miljoen te verlagen. 

Het onderdeel handhaving in artikel 98 wordt verhoogd met 10 miljoen.  

Ingetrokken 

 

Artikel 23 Re-intergratie 

23→29 (Bussemaker)  

Dit amendement regelt een budget van € 300 000 voor een startkapitaal voor een 

Kenniscentrum Vrouwenvakscholing. De vrouwenvakscholen, die bewezen hadden onderwijs 

en werktoeleiding op maat te kunnen leren, met een zeer hoog succespercentage, zijn 

opgegaan in commerciële reïntegratiebureaus. Die kregen daar € 900 000 voor. Naar nu blijkt 

is dat geld weg, de medewerksters grotendeels ontslagen en het concept verdwenen. Met dit 

amendement blijft de formule van de vrouwenvakscholen behouden. Een Kenniscentrum 

Vrouwenvakscholing kan reïntegratiebureaus specifieke ondersteuning bieden op het gebied 

van scholing en toeleiding naar werk van met name allochtone vrouwen en laagopgeleide 

herintreedsters. 

De middelen hiervoor kunnen uit het bestaande reïntegratiebudget komen, dat deel van het 

budget dat een van de grote reïntegratiebedrijven thans krijgt.  

Ingetrokken 

 

Artikel 35 Emancipatie 

17→32 (Verburg) 

Door dit amendement wordt beoogd 2,5 miljoen van de juridisch niet verplichte 

programmauitgaven te verplaatsen naar operationele doelstelling 2. Hierdoor wordt mogelijk 

gemaakt dat het aantal vrouwen in een kwetsbare en kansarme positie, dat deelneemt aan 

vrijwillige inzet en vrijwilligerswerk te verhogen van 50 000 tot 100 000 in 2010.  

Ingetrokken 

 

Artikel 23 Re-integratie 

18 (Bussemaker) 

De wachtlijsten WSW zijn aan het toenemen de laatste jaren. Zowel in het aantal mensen met 

een WSW-indicatie dat op de wachtlijst staat als hoe lang mensen op de wachtlijst staan. Dit 

amendement heeft tot doel om de verliezen die SW-bedrijven hebben geleden als gevolg van 

de afschaffing van SPAK en VLW te compenseren zodat de wachtlijsten zullen afnemen. 

Door het afschaffen van de SPAK en VLW zijn de SW-bedrijven gekort met € 80 miljoen. 

Voor 2006 zijn de SW-bedrijven gecompenseerd met € 35 miljoen. Door amendement op 

kamerstuk 30 800 XV, nr. 14 (Verburg) wordt € 25 miljoen gereserveerd voor 2007 om extra 

arbeidsplaatsen in de WSW te realiseren. Hiermee blijft er nog steeds een tekort van € 20 

miljoen voor de SW-bedrijven. Dit amendement zorgt ervoor dat de SW-sector voor 2007 

volledig wordt gecompenseerd en hierdoor de wachtlijsten worden verkort. 
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Dekking kan worden gevonden in de te verwachten onderbesteding van het W-deel van de 

WWB voor 2006. Het W-deel is het budget dat gemeenten in kunnen zetten voor de 

reïntegratie in het kader van de WWB. Jaarlijks ontvangen de gemeenten € 1,6 miljard. In 

2005 bleef 14% (€ 218 miljoen) van het budget onbesteed (onderzoek Divosa en Regioplan). 

De verwachting is dat dit in 2006 niet minder zal zijn.  

Verworpen. Voor: SP, GroenLinks, PvdA en ChristenUnie 

 

Artikel 23 Re-integratie 

20→21 (Bussemaker) 

De onafhankelijke arbeidsadviseur is onderdeel van de SUWI-wet en op experimentele wijze 

ingevoerd in 2004. De drempelloze toegang op het CWI voor mensen om uit te zoeken hoe ze 

aan de slag kunnen blijkt goed te werken, zo hebben de experimenten geleerd. Maar 

desondanks is er voor 2007 geen financiering voor gereserveerd. Dit amendement zorgt er 

voor dat de onafhankelijke arbeidsadviseurs behouden blijven.  

Verworpen. Voor: SP, GroenLinks, PvdA, ChristenUnie, SGP en LPF 

 

Artikel 23 Re-integratie 

Artikel 25 Arbeid en zorg 

22 (Bussemaker) 

Het is onwenselijk dat zelfstandige onderneemsters sinds het afschaffen van de WAZ geen 

recht op zwangerschaps- en bevallingsverlof meer hebben. Deze voorziening dient op zo kort 

mogelijke termijn geregeld te worden. Met dit amendement wordt binnen het artikel 

zwangerschaps- en bevallingsverlof geld gereserveerd voor een fonds waaruit het verlof voor 

zelfstandige onderneemsters betaald kan worden. Om daarvoor in aanmerking te komen 

dienen onderneemsters ten minste een jaar in het bezit te zijn van een VAR-verklaring. Zij 

krijgen tijdens hun verlof een uitkering ter hoogte van 70% van het wettelijk minimumloon. 

Dit amendement zorgt ervoor dat er voor 2007 € 10 miljoen gereserveerd wordt voor 

zwangerschaps- en bevallingsverlof voor zelfstandige onderneemsters. De structurele kosten 

bedragen € 21 miljoen per jaar.  

Verworpen. Voor: SP, GroenLinks en PvdA 

 

Artikel 23 Re-integratie 

25 (Bussemaker) 

Werkgevers (waaronder bijvoorbeeld schoolbesturen) moeten BTW afdragen bij omzetten 

van ID-ers in reguliere krachten, waardoor de kosten onnodig hoog worden. Als gevolg 

hiervan dreigen enkele honderden schoolconciërges te worden ontslagen. Dit amendement 

regelt een compensatie voor de verschuldigde BTW voor het in dienst nemen van ID-ers. 

Dekking kan worden gevonden in de te verwachten onderbesteding van het W-deel van de 

WWB voor 2006. Het W-deel is het budget dat gemeenten in kunnen zetten voor de 

reïntegratie in het kader van de WWB. Jaarlijks ontvangen de gemeenten € 1,6 miljard. In 

2005 bleef 14% (€ 218 miljoen) van het budget van 2005 onbesteed (onderzoek Divosa en 

Regioplan). De verwachting is dat dit in 2006 niet minder zal zijn. Van de onderbesteding van 

het W-deel vloeit 25% terug naar het Rijk. Dat deel dient ter dekking van dit amendement.  

Verworpen. Voor: SP, GroenLinks, PvdA, ChristenUnie, LPF en Groep Van 

Oudenallen 

 

Artikel 23 Re-integratie 

24→27 (De Wit en Bussemaker) 

De Landelijke Vereniging van Arbeidsongeschikten (LVA) behartigt de belangen van 

arbeidsgehandicapten op landelijk niveau. Naast belangenbehartiging ontwikkelt de LVA 
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onder andere informatiemateriaal, organiseert ze informatiebijeenkomsten en wordt 

voorlichting over beleid gegeven. Diverse initiatieven, waaronder de ontwikkeling van de Re-

integratiewijzer maken de LVA tot een organisatie met grote toegevoegde waarde voor de 

doelgroep. Ten einde deze activiteiten van de LVA ook in de toekomst voort te kunnen zetten 

zorgt dit amendement ervoor dat de LVA voor 2007 een subsidie ontvangt van 45 000 euro. 

Dit bedrag komt uit het flexibel re-integratiebudget (artikel 23).  

Verworpen. Voor: SP, GroenLinks, PvdA en D66 

 

Artikel 30 Inkomensbescherming met activering 

Artikel 98 Algemeen 

26 (Van der Sande) 

Schuldenproblematiek is een probleem in Nederland. Daarnaast is het probleem dat te weinig 

van schuldsanering gebruikt gemaakt wordt en dat de bestaande regelingen in onvoldoende 

mate benut worden. 

Het blijkt dat gemeenten onvoldoende de doelgroep kunnen benaderen, dat voedselbanken dat 

ook in onvoldoende mate lukt dus dat eigenlijk niemand dat doet. Het is noodzakelijk dat we 

een maatschappelijke discussie op dit terrein op starten. Zorg dragen dat dit belang ingezien 

wordt, dat successen getoond worden en dat particulier initiatief ingezet wordt om deze 

problematiek op te lossen. 

Dit kan alleen met een aansprekende persoon die als boegbeeld gaat functioneren en mensen 

op sleeptouw neemt. Voorbeeld is USA met Oprah’s Debt Diet bijvoorbeeld. Binnen haar tv 

programma besteedt Oprah Winfrey hier aandacht aan. Een team van experts helpt degenen 

die in de schulden problematiek zitten om te zorgen dat de schulden verminderen door middel 

van een debt diet program. Inmiddels doen 1 miljoen Amerikanen mee aan dit programma.  

Idee is om dit ook op te zetten in Nederland, niet vanuit de overheid gestuurd maar wel 

gestimuleerd.  

Verworpen. Voor: GroenLinks, VVD, LPF en Groep Eerdmans-Van Schijndel 

 

Artikel 33 Tegemoetkoming specifieke kosten 

11 (Van Gent) 

Met dit amendement op de post AKW uitkeringslasten komt de generieke verhoging van de 

kinderbijslag te vervallen. In de voorliggende begroting wordt voor 2007 125 miljoen 

uitgetrokken voor een generieke verhoging van de kinderbijslag. Hierdoor gaan alle 

huishoudens, arm en rijk, er gemiddeld vijf euro per maand op vooruit. Rijke ouders merken 

dit amper, terwijl het voor arme gezinnen onvoldoende is ter compensatie van de gestegen 

kosten van levensonderhoud, woonlasten en schoolkosten.  

In Nederland groeien 430 000 kinderen op in armoede, zo bleek uit de SCP-Armoedemonitor. 

Met dit amendement wordt voorgesteld om de beschikbare 125 miljoen exclusief vooor deze 

groep in te zetten. Dat zou betekenen dat de armste kinderen er ongeveer € 290,– per jaar op 

vooruit gaan. De SVB beschikt over alle benodigde inkomensgegevens om deze extra 

kinderbijslag over te maken aan die gezinnen die hier het meeste baat bij hebben.  

Verworpen. Voor: SP, GroenLinks en PvdA 

 

Artikel 33 Tegemoetkoming specifieke kosten 

31 (Slob) 

De inkomenspositie van alleenstaande ouders is nog steeds mager. De koopkracht van 

alleenstaande ouders op het wettelijk minimum loon is zelfs afgenomen tussen 2003 en 2007. 

Om deze groep tegemoet te komen, wordt 25 miljoen euro extra uitgetrokken voor de 

alleenstaande ouderkorting (zie amendement 30 800 IXB, nr. 8). 
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Om de verzilveringsproblematiek te omzeilen wordt met het onderhavige amendement, 25 

miljoen extra aan het budget voor bijzondere bijstand toegevoegd. Gemeenten worden 

opgeroepen bij de besteding van de bijzondere bijstand extra rekening te houden met 

alleenstaande ouders. 

De dekking wordt gevonden in de onderuitputting van de levensloopregeling voor het 

begrotingsjaar 2006.  

Verworpen. Voor: SP, GroenLinks, PvdA, ChristenUnie en SGP 

 

Artikel 34 Rijksbijdragen aan sociale fondsen en spaarfonds AOW 

10 (Van Gent) 

Met dit amendement op de post Rijksbijdrage tegemoetkoming AOW-gerechtigden komt het 

generieke extraatje voor AOW-ers van 4 euro per maand te vervallen. Ouderen met een flink 

pensioen merken deze verhoging waarschijnlijk niet eens op, terwijl het voor ouderen met 

weinig of geen pensioen onvoldoende is om het koopkrachtverlies als gevolg van onder meer 

de kortingen op de huurtoeslag en de no claim in de zorgverzekeringspremie te compenseren. 

De indiener kiest er daarom voor om de 129 miljoen euro in 2007 gerichter in te zetten.  

Er zijn ongeveer 2,6 miljoen mensen met een AOW-uitkering. De helft van hen heeft alleen 

AOW, of alleen AOW en een klein pensioentje, tot een huishoudensinkomen van bijna 

twintigduizend euro. Met dit amendement wordt voorgesteld om deze groep € 96,– per jaar 

extra te geven. De SVB heeft aangegeven deze regeling eenvoudig en goedkoop te kunnen 

uitvoeren, door koppeling van de gegevens van de Belastingdienst aan die van de eigen 

administratie.  

Verworpen. Voor: SP, GroenLinks, PvdA en LPF 

 

Toevoeging van een beleidsartikel 

19 (Van Gent) 

Het kabinet trekt structureel € 375 miljoen uit voor de afschaffing van de MEP-heffing. Alle 

ruim zeven miljoen huishoudens in Nederland krijgen hierdoor, via een verlaging van de 

energierekening, een extraatje van € 52,– per jaar. Dit amendement beoogt deze generieke 

teruggave van de MEP-bijdrage in 2007 niet te laten doorgaan. 

In plaats van deze generieke regeling wordt voorgesteld om het bedrag van € 375 miljoen 

euro in 2007 ten goede te laten komen aan de laagste inkomens in Nederland. Deze groepen 

kunnen een extraatje het beste gebruiken. Ervan uitgaande dat ongeveer 12,5% van alle 

huishoudens een inkomen op of rond het minimum heeft, zullen deze groepen er ongeveer € 

400,– per jaar op vooruit gaan. 

De indiener laat de uitwerking van dit amendement aan het kabinet over, ook als het gaat om 

de handhaving van de MEP-heffing in 2007.  

Mogelijk kunnen de uitkeringsinstanties UWV, SVB en de sociale diensten het extraatje van € 

400, tegelijkertijd uitkeren met het vakantiegeld in mei 2007.  

Verworpen. Voor: SP, GroenLinks en Groep Eerdmans-Van Schijndel 

 

 

 

MOTIES 

 

35 (Bussemaker en Slob) over bijzondere aandacht voor onder andere Wajongers in het beleid 

ten aanzien van stages en jeugdwerkloosheid 

Aangenomen. Voor: SP, GroenLinks, PvdA, D66, CDA, ChristenUnie, SGP, Groep 

Eerdmans-Van Schijndel en Groep Van Oudenallen 
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36 (Bussemaker c.s.) over voorfinanciering van BOinK uit het Waarborgfonds kinderopvang 

Verworpen. Voor: SP, GroenLinks, PvdA, D66, LPF en Groep Van Oudenallen 

 

37 (Bussemaker en Van Gent) over behoud van de formule van de vrouwenvakscholen 

Verworpen. Voor: SP, GroenLinks, de PvdA en de Groep Van Oudenallen 

 

38 (Bussemaker) over onderzoek naar oplossing van het verzilveringsprobleem 

Aangenomen. Na hoofdelijke stemming, voor: 68, tegen: 67 stemmen 

 

Vóór stemmen de leden: Smits, Van der Staaij, Straub, Stuger, Tichelaar, Timmer, 

Tjon-A-Ten, Varela, Van Velzen, Vendrik, Verbeet, Verdaas, Vergeer, Van der Vlies, 

Klaas de Vries, Waalkens, Wagner, De Wit, Wolfsen, Albayrak, Arib, Azough, 

Bakker, Boelhouwer, Van Bommel, Van den Brink, Bussemaker, Crone, Van Dam, 

Depla, Van Dijken, Dijksma, Dijsselbloem, Dittrich, Douma, Dubbelboer, Duyvendak, 

Eijsink, Fierens, Van Gent, Gerkens, Halsema, Van der Ham, Hamer, Heemskerk, 

Herben, Hermans, Van Heteren, Huizinga-Heringa, Irrgang, Kalsbeek, Kant, Karimi, 

Koenders, Koşer Kaya, Krähe, Kruijsen, Van der Laan, Lambrechts, Marijnissen, 

Meijer, Noorman-den Uyl, Van Oudenallen, Özütok, Roefs, Samsom, Slob en Smeets. 

 

Tegen stemmen de leden: Snijder-Hazelhoff, Spies, Szabó, Veenendaal, Verburg, 

Verhagen, Vietsch, Visser, Bibi de Vries, Jan de Vries, Van Vroonhoven-Kok, 

Weekers, Weisglas, Wilders, Willemse-van der Ploeg, Van Winsen, Van Aartsen, 

Aasted Madsen-van Stiphout, Algra, Aptroot, Atsma, Van Baalen, Balemans, Van 

Beek, Blok, Van Bochove, Brinkel, Buijs, Van de Camp, Çörüz, Dezentjé Hamming, 

Van Dijk, Eerdmans, Ferrier, Van Fessem, Griffith, De Haan, Van Haersma Buma, 

Haverkamp, Hessels, Van Hijum, Hofstra, Ten Hoopen, Jager, Joldersma, Jonker, 

Koopmans, Kortenhorst, De Krom, Lenards, Mastwijk, Van Miltenburg, Mosterd, De 

Nerée tot Babberich, Nijs, Van Oerle-van der Horst, Omtzigt, Oplaat, Örgü, Ormel, 

De Pater-van der Meer, Rambocus, Van der Sande, Van Schijndel, Schippers, 

Schreijer-Pierik en Smilde. 

 

39 (Verburg en Van der Vlies) over maatwerk bij re-integratie via een individueel re-

integratietraject (IRO) 

Aangenomen. Tegen: Groep Eerdmans-Van Schijndel 

 

40 (Verburg) over structurele verhoging van de kinderbijslag 

Aangenomen. Voor: SP, GroenLinks, PvdA, CDA, ChristenUnie, SGP en Groep Van 

Oudenallen  

 

41 (Verburg) over verruiming en vereenvoudiging van de levensloopregeling 

Aangenomen. Voor: PvdA, CDA, SGP en Groep Van Oudenallen  

 

42 (Verburg en Van der Sande) over één participatiebudget op basis van één indicatiestelling 

voor mensen met een chronische ziekte of handicap 

Aangenomen. Tegen: Groep Wilders 

 

43 (Verburg en Bussemaker) over het verstrekken van informatie door de Sociale 

Verzekeringsbank omtrent 65-plussers met onvolledige AOW 

Aangenomen. Tegen: Groep Van Oudenallen 
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44 (De Wit) over een parlementair onderzoek naar de gang van zaken bij herbeoordelingen 

Verworpen. Voor: SP, GroenLinks, PvdA en Groep Van Oudenallen 

 

45 (De Wit) over invoering van een inkomensafhankelijke kinderbijslag 

Verworpen. Voor: SP en GroenLinks 

 

46 (De Wit) over een aanvalsplan ter verbetering van de inkomenspositie van mensen onder 

de armoedegrens 

Verworpen. Voor: SP, GroenLinks, PvdA en Groep Van Oudenallen 

 

47 (Van Gent c.s.) over het aantrekken van een ambitieuze vrouw (m/v) als minister van 

emancipatie in een volgend kabinet 

Verworpen. Voor: GroenLinks, PvdA, D66 en Groep Van Oudenallen 

 

48 (Van Gent en Verburg) over een uitkering voor zwangerschapsverlof voor ondernemers, 

zelfstandigen, freelancers en meewerkende partners 

Aangenomen. Voor: SP, GroenLinks, PvdA, D66, CDA, ChristenUnie en Groep Van 

Oudenallen 

 

49 (Koşer Kaya en Van der Sande) over ontheffing van het CWI van de preventieve 

ontslagtoets 

Verworpen. Voor: D66, VVD, LPF, Groep Wilders, Groep Eerdmans-Van Schijndel en 

Groep Van Oudenallen 

 

50 (Koşer Kaya c.s.) over het niet langer via de gemeente laten verlopen van bijdragen aan de 

kinderopvang van mensen met een sociaal-medische indicatie 

Verworpen. Voor: SP, GroenLinks, PvdA, D66 en ChristenUnie 

 

51 (Koşer Kaya en Van der Sande) over een ruimere openstelling van overheidsloketten en 

dienstverlenende bedrijven 

Aangenomen. Tegen: SP 

 

52 (Van der Vlies) over intoming van de “export” van kinderbijslagbedragen 

Verworpen. Voor: VVD, SGP, LPF, Groep Wilders, Groep Eerdmans-Van Schijndel en 

Groep Van Oudenallen 

 

53 (Van Schijndel) over het vrij verkeer van werknemers met acht Oost- en Middeneuropese 

landen 

Verworpen. Voor: SP, LPF, Groep Wilders en Groep Eerdmans-Van Schijndel 

 

54 (Van Schijndel) over vrij werknemersverkeer met Bulgarije en Roemenië 

Verworpen. Voor: SP, LPF, Groep Wilders, Groep Eerdmans-Van Schijndel, en Groep 

Van Oudenallen 


