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Betreffende wetsvoorstel: 

 

34730 XV 

Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Sociale Zaken en 

Werkgelegenheid (XV) voor het jaar 2017 (wijziging samenhangende met de 

Voorjaarsnota) 

 

 

Eindstemming wetsvoorstel 

Het wetsvoorstel is op 6 juli 2017 met algemene stemmen aangenomen door de Tweede 

Kamer.    

 

 

Verworpen amendementen 

 

Artikel 2 Bijstand, Participatiewet en Toeslagenwet  

5 (Van Rooijen) over scholing richting kansberoepen.   

 

Onderzoek wijst uit, dat scholing een kosteneffectief arbeidsmarktinstrument is, indien het 

wordt ingezet binnen vier jaar na instroom in de WW. Scholing is bovendien het meest 

effectief, als het ingezet wordt bij mensen met (meer kans op) langdurige werkloosheid, 

waaronder ouderen.  

 

Het budget voor de succesvolle subsidieregeling richting een «kansberoep» voor  

werkzoekende werknemers, werklozen en zelfstandigen – door  scholingsvouchers 

beschikbaar te stellen – is voor de doelgroep «econmiebreed» uitgeput.  
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Inmiddels kunnen géén aanvragen voor scholingsvouchers uit deze doelgroep meer worden 

gehonoreerd, omdat het subsidieplafond is bereikt. Door te kiezen voor het stimuleren van 

scholing richting een «kansberoep», worden naar verwachting de baankansen van deze 

werkzoekenden, nu en in de toekomst vergroot. Een «kansberoep» biedt een meer dan 

gemiddelde kans op (nieuw) werk.  

 

Het amendement strekt ertoe, € 18 miljoen toe te voegen aan het subsidiebudget voor de 

doelgroep «economiebreed». Voor dekking van het amendement wordt genoegen genomen 

met een minder groot overschot op de begroting. 

Verworpen. Voor: de SP, GroenLinks, de PvdD, DENK, 50PLUS en FvD. 

 

Artikel 2 Bijstand, Participatiewet en Toeslagenwet 

6 (Jasper van Dijk en Leijten) over 100 miljoen voor mensen met een arbeidsbeperking. 

 

Dit amendement maakt eenmalig 100 miljoen euro beschikbaar voor mensen met een 

arbeidsbeperking. De Algemene Rekenkamer constateert dat beschut werk moeizaam van 

de grond komt. De garantiebanen bij de overheid blijven flink achter. Het aantal 

garantiebanen bij het bedrijfsleven ligt wel op schema, maar betreft vaak tijdelijke banen. 

Bovendien wordt een groot deel van deze garantiebanen bij het bedrijfsleven gerealiseerd 

middels detachering via de sociale werkvoorziening. Dit toont aan dat sociale 

werkvoorzieningen de komende jaren nog een belangrijke rol hebben bij het begeleiden 

van mensen met een arbeidsbeperking naar een baan buiten een sociale werkvoorziening. 

Door de bezuinigingslast worstelen sociale werkvoorzieningen om het hoofd boven water te 

houden.  

 

267 Wethouders hebben een Manifest aan de Kamer gestuurd waarin zij aangeven graag te 

willen investeren in werk voor kwetsbare groepen, maar dat dit onvoldoende slaagt 

vanwege de zware bezuinigingslast. Het beeld is dat het begeleiden van mensen met een 

arbeidsbeperking nog onvoldoende van de grond komt en meer tijd nodig heeft. De 

Wethouders concluderen dat er jaarlijks structureel 400 miljoen extra nodig is voor de 

arbeidsparticipatie van kwetsbare groepen. De bezuiniging van 1.8 miljard is hen te fors 

gebleken. Daarom maakt dit amendement geld vrij om gemeenten gedeeltelijk tegemoet 

te komen in de hen opgelegde taken. Daartoe reserveert dit amendement 60 miljoen ten 

bate van het Participatiebudget zodat gemeenten extra kunnen investeren in het 

daadwerkelijk begeleiden van mensen naar werk en het versterken van de structuren 

hiertoe. 

 

Tevens reserveert dit amendement 40 miljoen euro om de bezuiniging op de sociale 

werkvoorziening met een jaar uit te stellen. Er is reeds 1.000 euro per werknemer in de 

sociale werkvoorziening per jaar bezuinigd. Er staat nog voor de komende 4 jaar een 

aanvullende bezuiniging van 500 euro per werknemer per jaar gepland. Dit amendement 

schrapt deze bezuiniging voor 2017 waardoor zowel de sociale werkvoorzieningen als de 

gemeente meer tijd krijgen, bijvoorbeeld om te kunnen investeren in het begeleiden van 

mensen met een arbeidsbeperking.  
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De sociale werkvoorziening krijgt de kans zich om te vormen tot een bedrijf met een 

breder werkveld en meer bestaanszekerheid. 

Verworpen. Voor: van de SP, de PvdD, DENK, 50PLUS en de PVV.  

 

Artikel 12 Rijksbijdragen 

3 (Van Rooijen) over een verhoging van de AOW. 

 

Dit amendement regelt dat de AOW voor en in het jaar 2017 met ongeveer 2,0% voor het 

hele jaar wordt verhoogd. De wijze waarop wordt overgelaten aan de Minister vanuit het 

oogpunt van de uitvoeringspraktijk om tot de beste oplossing voor de wijze van uitkering 

te komen. Er wordt genoegen genomen met een minder groot overschot op de begroting.  

 

Naar mening van de indiener dient deze verhoging structureel te worden doorgevoerd in de 

komende begrotingsjaren. De indiener signaleert hierbij dat de Minister hiervoor eventueel 

enige wet- en regelgeving tijdig zal moeten aanpassen. 

Verworpen. Voor: de SP, de PvdD, 50PLUS en de PVV. 

 

Artikel 96 Apparaatsuitgaven kerndepartement 

7  8 (Jasper van Dijk c.s.) over een personele uitbreiding bij de Inspectie SZW. 

 

Dit amendement regelt dat er 400 mensen bij komen bij de Inspectie SZW. De kosten 

hiervan worden geraamd op 40 miljoen. De indieners zijn van mening dat het tekort aan 

personeel bij de Inspectie SZW (voorheen Arbeidsinspectie) zo snel mogelijk dient te 

worden opgelost. Uit onderzoek blijkt dat minimaal 100 extra medewerkers nodig zijn om 

uitbuiting effectief aan te kunnen pakken. Daarnaast zijn 200 tot 300 medewerkers nodig 

zodat ook oneerlijke concurrentie aangepakt kan worden en nog eens 100 medewerkers 

extra om de veiligheid bij chemische bedrijven in de gaten te houden. 

 

Terwijl de Inspectie SZW kampt met tekorten, neemt het aantal ongevallen op de 

werkvloer toe. Zeventig doden zijn er in 2016 in Nederland gevallen bij bedrijfsongevallen. 

Een toename van ruim 37%. Ook waren er 14% meer ongevallen (ruim 2.500) waarbij 

iemand letsel opliep. Het gaat om gezondheid; het gaat om leven en dood. Indieners zijn 

dan ook van mening dat de uitbreiding van de Inspectie van SZW met de vereiste 400 

medewerkers per direct in gang dient te worden gezet. In dit amendement regelen de 

indieners de vereiste financiële ruimte voor deze uitbreiding die geraamd wordt op 40 

miljoen euro.3 Voor de dekking wordt het geraamde begrotingsoverschot in 2017 gebruikt. 

Verworpen. Voor: de SP, de PvdD, DENK en 50PLUS. 


