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 aan De leden van de vaste commissie voor 

Sociale Zaken en Werkgelegenheid  

 
 datum 21 december 2010 

 
 
Betreffende wetsvoorstel: 
 
32500 XV  Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Sociale Zaken 
  en Werkgelegenheid (XV) voor het jaar 2011 
 
Eindstemming wetsvoorstel 
Het wetsvoorstel is op 16 december 2010 met algemene stemmen aangenomen door de 
Tweede Kamer.  
 
 
 
Verworpen amendementen 
 
 
Artikelen 42, 43 en 44 van de begrotingsstaat 
20 (Vermeij en Ulenbelt) 
Dit amendement beoogt het aantal inspecteurs van de Arbeidsinspectie met 30 fte uit te 
breiden. In totaal is hier een bedrag van 4 miljoen euro mee gemoeid. Dit bedrag wordt 
onderscheidenlijk toegevoegd aan de artikelen 42, 43 en 44 van de begroting van Sociale 
Zaken en Werkgelegenheid. In die artikelen bevinden zich posten voor handhaving van 
onder meer de Wet Arbeid Vreemdelingen (artikel 42), de Wet Minimumloon (artikel 43) en 
de Arbowet (artikel 44).  

Het doel van de extra inzet is om de strijd tegen uitbuiting van werknemers, illegale arbeid 
en onveilige werksituaties op te voeren. Met behulp van extra inspecties gaat de pakkans 
omhoog, waardoor de handhaving effectiever wordt.  
De verwachting is dat de kosten die met de uitbreiding zijn gemoeid, zichzelf 
terugverdienen door de extra boetes die als gevolg van de uitbreiding zullen worden geïnd. 
Daartoe zijn de ontvangsten bij de genoemde artikelen verhoogd. 
Verworpen. Voor: SP, PvdD, PvdA, GroenLinks en ChristenUnie. 



 

 
 

Artikelen 47 van de begrotingsstaat 
21 (vermeij en Ortega-Martijn) 
Dit amendement beoogt de onafhankelijke arbeidsadviseur in stand te houden. De 
onafhankelijke arbeidsadviseur is onmisbaar voor mensen om het heft in eigen handen te 
kunnen nemen om de weg naar werk weer te kunnen vinden. Het zelf kunnen meedenken 
en oppakken van re -integratie draagt in grote mate bij aan een succesvolle afloop van de 
re-integratie.  

Er is 6 miljoen euro nodig om de onafhankelijke arbeidsadviseurs hun werk te laten doen. 
Deze middelen worden gevonden door de doorwerkbonus met 6 miljoen euro te beperken. 
Bijna de helft van het budget van de doorwerkbonus komt terecht bij werknemers die 2x 
modaal verdienen, deze groep heeft geen extra bonus nodig. Bovendien is de effectiviteit 
van de doorwerkbonus uiterst gering, de doorwerkbonus leidt slechts tot gemiddeld één 
maand uitstel van pensionering. De onafhankelijke arbeidsadviseur kan ook oudere 
werklozen van goed advies voorzien, zodat zij hun weg naar de arbeidsmarkt weer kunnen 
vinden.  

De indiener zal een motie indienen waarin de regering wordt verzocht om hiertoe de 
benodigde regelgeving aan te passen. 
Verworpen. Voor: SP, PvdD, PvdA, GroenLinks en ChristenUnie. 
 
 
Artikelen 47 van de begrotingsstaat 
55 (Koser Kaya ) 
Dit amendement beoogt de onafhankelijke arbeidsadviseur in stand te houden. Deze 
arbeidsadviseurs zijn een effectieve en efficiënte vorm van re -integratie.  
Er is 6 miljoen euro nodig om de onafhankelijke arbeidsadviseurs hun werk te laten doen. 
Deze middelen worden gevonden in de subsidieregelingen binnen het Ministerie van SZW. 
De indiener van dit amendement verzoekt de regering om hier naar eigen inzicht budget 
voor vrij te maken. 
Verworpen. Voor: PvdD, PvdA, GroenLinks en D66. 
 
 
Artikel 48 van de begrotingsstaat 
18 (Karabulut en Hamer) 
Dit amendement schrapt de bezuiniging op de sociale werkvoorziening van 120 miljoen 
euro. Deze bezuiniging leidt ertoe dat mensen met een arbeidsbeperking werkeloos worden 
en dat er minder geld beschikbaar is voor begeleiding naar regulier werk, en leidt 
daarnaast tot groeiende wachtlijsten. De indieners vinden dit onacceptabel en zijn van 
mening dat deze bezuiniging op mensen met een arbeidsbeperking ongedaan gemaakt 
moet worden. Dekking voor het amendement wordt gevonden in de meevaller van € 300 
miljoen uit de najaarsnota 2010 op de post EU-afdrachten. 
Verworpen. Voor: SP, PvdD, PvdA, Groenlinks en ChristenUnie. 
 
 
Artikel 48 van de begrotingsstaat 
54 (Koser Kaya ) 
De indiener wil met dit amendement de bezuiniging van € 120 000 000 op de sociale 
werkvoorzieningen terugdraaien. Deze bezuiniging heeft als gevolg dat gemeenten en 
werkplaatsen niet aan hun taakstellingen kunnen voldoen en er te weinig plaatsen worden 
gerealiseerd.  
Het terugdraaien van de bezuiniging wordt gefinancierd door de AOW-leeftijd per 2011 met 
twee maanden te verhogen. Eerder starten met het ve rhogen van de AOW-leeftijd is 
eerlijker tegenover de 55-minners. De indiener verzoekt de regering om bij aanname van 
dit amendement de dekking te realiseren door per wetswijziging de AOW-leeftijd te 
verhogen. 
Verworpen. Voor: D66. 
 



 

 
 

 
 
 
 


