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Betreffende wetsvoorstel: 
 
35473  
Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 
(XV) voor het jaar 2020 (Derde incidentele suppletoire begroting inzake noodpakket banen 
en economie 2.0) 
 
Eindstemming wetsvoorstel 
Het wetsvoorstel is op 30 juni 2020 met algemene stemmen aangenomen door de Tweede 
Kamer.   
 
Verworpen amendementen 
 
Artikel I Arbeidsmarkt van de begrotingsstaat  
3 (Smeulders) over middelen voor scholing 
 
De economie gaat de komende tijd drastisch veranderen, en de arbeidsmarkt daarmee 
ook. In een aantal sectoren zal de komende jaren nog veel minder werk zijn dan er was 
voor de coronacrisis. Daarentegen zijn er ook sectoren die voor de coronacrisis al te maken 
hadden met personeelstekorten, of dat nu hebben gekregen. Om ervoor te zorgen dat zo 
weinig mogelijk mensen aan de kant komen te staan, is het van groot belang om de 
komende tijd mensen van de ene naar de andere sector te begeleiden. De indiener 
waardeert het dat het kabinet hier ook oog voor heeft en geld vrijmaakt voor het 
programma NL Leert door. De indiener is echter van mening dat het voorgestelde bedrag 
van 50 miljoen euro niet genoeg is voor de enorme opgave waar we voor staan. Naast 
online advies en een campagne moet er ook geld worden vrijgemaakt voor begeleiding van 
werk naar werk, die bijvoorbeeld door UWV, gemeenten of vakbonden kan worden 
verzorgd. Indiener stelt daarom voor het bedrag te verhogen met 100 miljoen euro. 
Verworpen. Voor: SP, PvdA, GroenLinks, PvdD, DENK, 50PLUS, Krol/Van Kooten-
Arissen, SGP en PVV. 
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Artikel I Arbeidsmarkt van de begrotingsstaat  
7 (Smeulders) over middelen voor verlenging TOFA 
 
Met deze incidentele begroting maakt het kabinet geld vrij voor een verlenging van het 
noodpakket banen en economie. Werkgevers kunnen NOW aanvragen tot en met 
september, zodat zij hun werknemers kunnen doorbetalen. Ook zelfstandigen houden 
(onder aangescherpte voorwaarden) tot en met september recht op de TOZO. De regeling 
voor flexwerkers (de TOFA) is echter enkel een compensatie voor de maanden maart, april 
en mei. Indiener acht dit onrechtvaardig en stelt daarom voor ook de TOFA te verlengen 
tot en met september. Dit amendement maakt daar het benodigde geld voor vrij.  
Verworpen. Voor: SP, GroenLinks, PvdD, DENK, 50PLUS, Krol/Van Kooten-
Arissen, PVV en FVD. 

(De Voorzitter van de Tweede Kamer heeft op 2 juli 2020 meegedeeld dat het lid Van Haga 
bij de stemmingen op dinsdag 30 juni geacht wenst te worden vóór dit  amendement te 
hebben gestemd) 
 
 
Artikel 2 Bijstand, Participatie en Toeslagenwet van de begrotingsstaat 
4 (Gijs van Dijk) over middelen voor de Tozo voor jonge zelfstandigen  
 

Vanwege de Corona-crisis zijn duizenden jonge zelfstandigen hun inkomsten kwijtgeraakt. 
Ook voor hen zijn deze inkomsten van groot belang om de vaste lasten te kunnen betalen. 
Deze jonge zelfstandigen, tot 21 jaar, kunnen op dit moment al gebruik maken van de 
vangnet-regeling voor zelfstandigen, de Tozo-uitkering, en ontvangen, als zij voldoen aan 
de voorwaarden, slechts € 259,78 per maand. Jonge zelfstandigen geven echter aan dat 
met dit bedrag nauwelijks de vaste lasten kunnen betalen.  
 
De indiener is van mening dat jonge zelfstandigen ook aanspraak moeten kunnen maken 
op de dezelfde, hogere, Tozo-uitkering die voor andere zelfstandigen geldt. Immers vanaf 
18 jaar zijn deze ondernemers volwassen en betalen zodoende ook het volledige bedrag 
voor de zorgverzekering, de huur en de boodschappen. Met een bedrag van € 259,78 euro 
zijn deze kosten niet te betalen. Ook voor hen moet, wat de indiener betreft, dus de 
hogere Tozo-uitkering gelden Dit amendement regelt dat alle zelfstandigen vanaf 18 jaar, 
bij verlies van inkomsten, recht hebben op een volledige Tozo-uitkering.  
 
Dit amendement regelt, met terugwerkende kracht, een hoger vangnet voor alle 
zelfstandigen vanaf 18 jaar en geldt dus voor Tozo-1 en Tozo-2. Natuurlijk moeten ook 
deze jonge zelfstandigen, net zoals andere zelfstandigen, voldoen aan het urencriterium en 
een KvK-inschrijving hebben. Hiermee sluit dit amendement aan bij de al bestaande 
voorwaarden van de door de regering voorgestelde Tozo.  
 
Voor het verhogen van het vangnet voor jonge zelfstandigen, inclusief terugwerkende 
kracht tot 1 maart, wordt een budgettair beslag van circa € 10 miljoen verwacht. Specifiek 
geldt voor Tozo-1 een budgettair beslag van € 5 miljoen. Voor Tozo-2 zijn de verwachtte 
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kosten eveneens 5 miljoen euro. Deze bedrag zijn echter een grove inschatting en zijn 
vanwege het verloop van de coronacrisis met grote onzekerheden omgeven. 
Verworpen. Voor: SP, PvdA, GroenLinks, PvdD, DENK, 50PLUS, Krol/Van Kooten-
Arissen, PVV en FVD. 
(De Voorzitter van de Tweede Kamer heeft op 2 juli 2020 meegedeeld dat het lid Van Haga 
bij de stemmingen op dinsdag 30 juni geacht wenst te worden vóór dit  amendement te 
hebben gestemd) 
 
 
Artikel 2 Bijstand, Participatie en Toeslagenwet van de begrotingsstaat 
5 (Gijs van Dijk) over middelen voor schrappen partnertoets 
 
Dit amendement beoogt de partnerinkomenstoets ook in de vangnetregeling zelfstandigen, 
Tozo-2, te schrappen. Hiermee worden de uitgaven aan de bijstand voor zelfstandigen met 
450 mln. euro verhoogd. Door het schrappen van de partnerinkomenstoets kunnen 
zelfstandig ondernemers aanspraak maken op inkomensondersteuning van 1.503 euro per 
maand, ook als hun partner een inkomen heeft. Veel zelfstandigen zijn zonder 
waarschuwing plotseling hun werk en inkomen verloren. Omdat een groot deel van de 
vaste lasten – zoals verzekeringen, afbetaling van schulden, huur of hypotheek – niet 
zomaar gewijzigd kan worden, acht de indiener het wenselijk dat ook zelfstandigen 
waarvan de partner een inkomen heeft boven het sociaal minimum, bijstand kunnen 
krijgen.  
Verworpen. Voor: SP, PvdA, GroenLinks, PvdD, DENK, 50PLUS, Krol/Van Kooten-
Arissen, PVV, FVD en Van Haga. 
 
 
Artikel 99 Nominaal en onvoorzien van de begrotingsstaat 
9 (Van Brenk) over middelen voor een Deltaplan Werk  
 
Met deze incidentele suppletoire begroting maakt het kabinet geld vrij voor een verlenging 
van het noodpakket banen en economie. Het noodpakket kan alleen structureel effectief 
zijn, als het vergezeld gaat van krachtig flankerend beleid op gebied van 
arbeidsbemiddeling en scholing.  
 
Het noodpakket is er primair op gericht werkgelegenheid, inkomenszekerheid en 
bedrijvigheid te behouden. Ondanks deze noodsteun zullen bedrijven in de huidige fase 
van de coronacrisis in moeten gaan spelen op veranderde marktomstandigheden, en zullen 
mensen ook meer hun baan gaan verliezen. UWV verwacht mogelijk een verdubbeling van 
de werkloosheid naar 700.000 mensen volgend jaar.  
 
Om massale en langdurige werkloosheid en hoge uitkeringslasten zoveel mogelijk te 
voorkomen, moeten mensen – liefst nog vanuit hun huidige baan – gesteund worden om 
werk te vinden in kansrijke sectoren van de economie. Daarvoor is een krachtig «Deltaplan 
Werk» nodig, met financiële inbreng van overheid en bedrijfsleven.  
 
Gedoeld wordt op een nog uit te werken plan, waar her-, om- en bijscholing, intensieve 
arbeidsbemiddeling – «on the job» of vanuit een uitkering – en persoonlijke begeleiding 
deel van uitmaken.  
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Dit amendement maakt incidenteel middelen vrij om van overheidszijde een «Deltaplan 
Werk» krachtig te ondersteunen. Bedoelde middelen zullen te zijner tijd afhankelijk van de 
uitwerking van het «Deltaplan Werk» verdeeld worden over de desbetreffende 
begrotingsartikelen. 
Verworpen. Voor: SP, PvdA, GroenLinks, PvdD, DENK, 50PLUS, Krol/Van Kooten-
Arissen en PVV. 
 
 
Moties  
 
10 (Van Brenk) over geen vermogenstoets voor AOW-gerechtigde zelfstandigen met een 
inkomen onder het sociaal minimum 
Verworpen. Voor: SP, PvdA, GroenLinks, PvdD, DENK, 50PLUS, Krol/Van Kooten-
Arissen, PVV, FVD en Van Haga. 
 
11 (Gijs van Dijk) over maximeren van het aantal flexwerkers in bedrijven  
Verworpen. Voor: SP, PvdA, GroenLinks, PvdD, DENK, 50PLUS en Krol/Van 
Kooten-Arissen. 
 
12 (Gijs van Dijk en Van Weyenberg) over perspectief bieden aan en oplossingen voor 
jonge werknemers 
Met algemene stemmen aangenomen. 
 
13 (Tielen) over onderzoek om inzicht te krijgen in resterende schrijnende gevallen 
Aangehouden. 
 
14 (Smeulders) over verlenging van de Tozo  
Verworpen. Voor: SP, GroenLinks, PvdD, DENK, 50PLUS, Krol/Van Kooten-
Arissen, PVV, FVD en Van Haga. 
 
15 (Van Haga en Baudet) over ruimhartig omgaan met bedrijven met nieuwe 
loonheffingsnummers 
Aangehouden. Na stemming bij handopsteken kon de uitslag niet kan worden 
vastgesteld. 
 
16 (Van Haga en Baudet) over ballonvaart in aanmerking laten komen voor steun  
Aangehouden. 
 
17  ? (Van Haga en Baudet) over SBI-code voor huiswerkbegeleiding in aanmerking laten 
komen voor 
Aangehouden. Na stemming bij handopsteken kon de uitslag niet kan worden 
vastgesteld. 
 
18 (Edgar Mulder en Wilders) over opnemen van de ontslagboete in het tweede 
noodpakket 
Verworpen. Voor: SP, PvdA, GroenLinks, PvdD, DENK, 50PLUS, Krol/Van Kooten-
Arissen en PVV. 
 
19 (Jasper van Dijk) over het niet uitkeren van bonussen en dividend als voorwaarde voor 
de verlengde NOW-regeling 
Verworpen. Voor: SP, PvdA, GroenLinks, PvdD, DENK, 50PLUS, Krol/Van Kooten-
Arissen, PVV, FVD en Van Haga. 
 
20 (Jasper van Dijk) over een plan van aanpak om te voorkomen dat de armoede met een 
kwart zal toenemen 
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Met algemene stemmen aangenomen. 
 
21 (Van Weyenberg en Tielen) over waarborgen dat zelfstandigen alsnog de gelegenheid 
krijgen om hun aanvraag per maart te laten ingaan 
Met algemene stemmen aangenomen. 
 
22 (Öztürk) over snellere toegang tot de Tozo voor student-ondernemers 
Verworpen. Voor: SP, PvdA, GroenLinks, PvdD, DENK, 50PLUS, Krol/Van Kooten-
Arissen, PVV, FVD en Van Haga. 
 
 


