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 aan De leden van de vaste commissie voor 

Sociale Zaken en Werkgelegenheid 

 

 

 Datum 5 juli 2012 

 

 

Betreffende wetsvoorstel: 

 

 

33241 
Wijziging van de Ziektewet en enige andere wetten om ziekteverzuim en 

arbeidsongeschiktheid van vangnetters te beperken (Wet beperking ziekteverzuim en 

arbeidsongeschiktheid vangnetters)  

 

 

Eindstemming wetsvoorstel 
Het wetsvoorstel is op 5 juli 2012 aangenomen door de Tweede Kamer. GroenLinks, D66, 

VVD, SGP, ChristenUnie,  CDA, groep Kortenoeven/Hernandez en lid Brinkman stemden 

voor. 

 

 

Aangenomen en overgenomen amendementen 
 

 

Artikel IX 

9  10  12  22 (Klaver) 

Het effect van dit wetsvoorstel is met enige onzekerheid omgeven. Het is dan ook van 

belang om te monitoren wat de effecten van deze wijziging in de praktijk zijn. Met dit 

amendement wordt daarom een evaluatiebepaling opgenomen in de wet. De Minister van 

Sociale Zaken en Werkgelegenheid zal binnen drie jaar na de inwerkingtreding van deze 

wet en telkens na vier jaar een evaluatie van de wet aan de Staten-Generaal zenden. 

Aangenomen. Voor: SP, PvdD, PvdA, GroenLinks, D66, ChristenUnie, CDA en PVV  

 



 

 Datum 5 juli 2012 

 blad 2 

 

 
Verworpen, ingetrokken en/of vervallen amendementen 
 

Artikel I onderdelen E, F en Q 

11  13 (Vermeij c.s.) 

Met dit amendement wordt de arbeidsverledeneis geschrapt. De arbeidsverledeneis creëert 

een tweedeling in de sociale zekerheid tussen werknemers die ziek zijn met een vast 

contract en de flexwerkers. Dit amendement voorkomt dat er een tweedeling ontstaat 

tussen twee soorten werknemers, naar gelang de aard van het dienst verband. Bovendien 

kunnen er door deze arbeidsverledeneis zeer schrijnende situaties ontstaan. Bijvoorbeeld 

voor de volledig zieken, van deze mensen kan geen arbeidsdeelname of pogingen daartoe 

op dat moment worden verwacht. Zij kunnen door de arbeidsverledeneis terugvallen op 

een bijstandsgerelateerde uitkering, zonder dat zij in staat zijn om te werken. 

Verworpen. Voor: SP, PvdD, PvdA en PVV 

 

 

Moties 
 

14 (Klaver c.s.) over begeleiding van zieke werklozen 

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

PVV 

 

15 (Vermeij en Ulenbelt) over aanhouden van het wetsvoorstel 

Verworpen. Voor: SP, PvdD, PvdA en PVV 

 

16 (Huizing)  over een anticumulatieregeling voor Ziektewet- en WW-uitkeringen  

Verworpen. Voor: VVD en lid Brinkman 

 

17 (Huizing en Van Hijum) over het oprekken van de loonsomgrens voor kleine werkgevers  

Aangenomen. Voor: GroenLinks, D66, VVD, SGP, CDA, PVV,  groep 

Kortenoeven/Hernandez en lid Brinkman 

 

18 (Van den Besselaar) over eenduidige definities 

Verworpen. Voor: SP, PvdD, PvdA, SGP en PVV 

 

19 (Van den Besselaar) over het hanteren van de voorhangprocedure 

Verworpen. Voor: SP, PvdD, PvdA en PVV 

 

20 (Verhoeven c.s.) over vangnetters met psychosociale problemen 

Verworpen. Voor SP, PvdD, PvdA, GroenLinks, D66, SGP en ChristenUnie 

 

21 (Van Hijum c.s.) over werkhervatting van vangnetters 

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

groep Kortenoeven/Hernandez en lid Brinkman 

 


