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Amendementen zijn in 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 à aangegeven: bijv. 7 à 8 à 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. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 aan De leden van de vaste commissie voor 

Sociale Zaken en Werkgelegenheid  

 

 

 Datum 29 februari 2012 

 
 

Betreffende wetsvoorstel: 

 

33.065 

Wijziging van de Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen in verband met 

aanpassing van de dienstverlening van het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen 

aan werkgevers en werkzoekenden en de opheffing van de Raad voor werk en inkomen als 

publiekrechtelijke rechtspersoon met een wettelijke taak en van de Werkloosheidswet en 

enige andere wetten in verband met de beëindiging van de inzet van het re -

integratiebudget Werkloosheidswet en van loonkostensubsidie s 

 

 
Eindstemming wetsvoorstel 
Het wetsvoorstel is op 28 februari 2012 aangenomen door de Tweede Kamer. D66, VVD, 

SGP, ChristenUnie, CDA en de PVV stemden voor. 
 

 
Verworpen, ingetrokken en/of vervallen amendementen 
 

Diverse artikelen 
18 à 21 (Klaver en Vermeij)  

Dit amendement regelt dat een orgaan dat uitkeringen verzorgt, niet altijd 

verplicht is tot terugvordering. Indien een uitkeringsgerechtigde bijvoorbeeld 

door verkeerde informatie van het bewuste orgaan een te hoge uitkering heeft 

ontvangen, kan in alle redelijkheid dit niet de uitkeringsgerechtigde worden 

verweten. In zo’n geval hoeft het orgaan dan niet terug te vorderen.  

Verworpen. Voor: SP, PvdD, PvdA, GroenLinks en de ChristenUnie 
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Moties 
 

10 (Van Hijum) over intensivering van van-werk-naar-werkbemiddeling 

Aangenomen. Voor: PvdD, PvdA, GroenLinks, D66, SGP, ChristenUnie en het CDA 
 

11 (Koser Kaya  c.s.) over gegevensuitwisseling zichtbaar maken voor klanten 

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

 
12 (Koser Kaya  en Klaver) over aandachtspunten voor de monitoring 

Aangehouden. 

 

13 (Koser Kaya) over digitale coaching 

Verworpen. Voor: PvdD, GroenLinks, D66 en de ChristenUnie  

 

14 (Vermeij en Klaver) over evaluatie van de dienstverlening 

Aangehouden. 

 

15 (Vermeij) over aanhouden van het wetsvoorstel 

Verworpen. Voor: SP, PvdD, PvdA en GroenLinks  

 

16 (Vermeij en Klaver) over voortzetting van succesvolle pilots 

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

het CDA 
 

17 (Klaver) over behoud van loopbaanbegeleiding in het eerste jaar van werkloosheid 

Verworpen. Voor: GroenLinks, D66 en de ChristenUnie 

 

 

 


