
Overzicht van   afdeling Inhoudelijke Ondersteuning 
stemmingen in de 
Tweede Kamer 
 

 
 

 
 
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  aangegeven: bijv. 7  8  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 8 december 2022 

 
 
Betreffende wetsvoorstel: 
 
36200 XV 
Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Sociale Zaken en 
Werkgelegenheid (XV) voor het jaar 2023 
 
 
Eindstemming wetsvoorstel 
Het wetsvoorstel is op 8 december 2022 aangenomen door de Tweede Kamer.  
Voor: SP, GroenLinks, Volt, DENK, Fractie Den Haan, PvdA, Lid Gündoğan, D66, Lid 
Omtzigt, ChristenUnie, VVD, SGP, CDA, BBB en PVV. 
Tegen: BIJ1, PvdD, FVD, JA21 en Groep Van Haga. 
 
 
Aangenomen amendementen 
 
Begrotingsstaat artikel 2 Bijstand, Participatiewet en Toeslagenwet 
Begrotingsstaat artikel 99 Nog te verdelen 
62 (De Kort c.s.) over een pilot met een no-riskpolis  
 
Circa 290.000 bijstandsgerechtigden zijn al meer dan 2 jaar aangewezen op de bijstand. 
Zij hebben een grote afstand tot de arbeidsmarkt. Dit alles terwijl er op dit moment veel 
kansen zijn op de krappe arbeidsmarkt. Uit eerder onderzoek kwam naar voren dat de no-
riskpolis voor bepaalde groepen en onder specifieke omstandigheden kan helpen op de weg 
naar werk(behoud). Een pilot kan meer zicht bieden of een no-riskpolis voor de groep 
langdurig bijstandsgerechtigden werkt; hoeveel van hen komen door een no-riskstatus 
extra aan het werk en stromen daardoor (duurzaam) uit de bijstand? 
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Dit amendement voorziet in financiële middelen voor het samen met UWV en gemeenten 
uitwerken van een concreet voorstel voor een pilot met een no-riskpolis voor langdurig 
bijstandsgerechtigden. 
Aangenomen. Voor: SP, GroenLinks, Volt, DENK, Fractie Den Haan, PvdA, PvdD, 
Lid Gündoğan, D66, Lid Omtzigt, ChristenUnie, VVD, SGP, CDA, BBB, JA21, PVV en 
Groep Van Haga. 
 
Begrotingsstaat artikel 2 Bijstand, Participatiewet en Toeslagenwet 
Begrotingsstaat artikel 99 Nog te verdelen 
59 (De Kort) over extra geld voor het UWV voor voorzieningen voor blinden of 
slechtzienden 
 
Nederland kent 360.000 blinden en/of zeer slechtzienden, ook wel visueel beperkten. Deze 
groep kent een arbeidsparticipatie van slechts 29%. Ondersteuning voor deze beperking 
kan deze groep momenteel bij de gemeente vinden, via de Participatiewet. Dit levert 
problemen op, omdat niet alle gemeentes de specialistische kennis en middelen in huis 
hebben die de slechtziende doelgroep nodig heeft om geactiveerd te worden op de 
arbeidsmarkt. Een ander probleem is dat als de voorzieningen wel op orde zijn, deze bij 
een verhuizing naar een andere gemeente weer ingeleverd worden. Momenteel ligt er een 
wetswijziging klaar «om de uitvoering van technische werkvoorzieningen voor mensen uit 
de doelgroep Participatiewet met een visuele beperking over te dragen aan het 
Uitvoeringsinstituut werknemers- verzekeringen (UWV)». Het UWV zal dus vanaf 2024 het 
centrale servicepunt vormen voor visueel beperkten, en hen helpen aan hulpmiddelen 
en/of (intensieve) begeleiding om op de arbeidsmarkt te geraken. Hiervoor zijn vanaf 2024 
in een opbouwend traject financiële middelen voorzien. Dit amendement reserveert een 
toevoeging op deze middelen van 600.000 euro. Dit omdat door het instellen van een 
effectief, centraal servicepunt meer visueel beperkten in de participatiewet zich kenbaar 
zullen maken en een beroep zullen doen op ondersteuning om op de arbeidsmarkt te 
geraken. Een adequate financiering is dus op zijn plaats: het gereserveerde bedrag zal 
benut moeten worden om de nodige voorzieningen voor mensen met een visuele beperking 
tijdig voorradig te krijgen. Dit amendement draagt bij aan de naleving van het VN-verdrag 
Handicap.  
Dekking wordt gevonden op artikel 99. 
Met algemene stemmen aangenomen.  
 
Begrotingsstaat artikel 13 Integratie en maatschappelijke samenhang 
7 (Van Baarle) over een nationaal onderzoek inzake moslimdiscriminatie 
 
Dit amendement voorziet in het reserveren van € 250.000 voor het uitvoeren van een 
nationaal onderzoek naar moslimdiscriminatie. De Nationaal Coördinator tegen 
Discriminatie en Racisme adviseert in het Nationaal Programma tegen Discriminatie en 
Racisme het volgende: «Tevens acht de NCDR het wenselijk dat er binnen twee jaar een 
onafhankelijk nationaal onderzoek wordt afgerond naar moslimdiscriminatie in Nederland. 
Een integraal omvattend onderzoek is nodig naar de mate waarin, in welke situaties en op 
welke domeinen (zoals woningmarkt, zorg, publieke ruimte, financiële dienstverlening) 
deze specifieke vorm van discriminatie voorkomt.». Dit amendement reserveert € 250.000 
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om volgend jaar aan te vangen met het onafhankelijke onderzoek naar 
moslimdiscriminatie. Dit bedrag wordt gedekt uit artikel 13 van de begroting 
Aangenomen. Voor: SP, GroenLinks, BIJ1, Volt, DENK, Fractie Den Haan, PvdA, 
PvdD, Lid Gündoğan, D66, ChristenUnie en CDA. 
 
Begrotingsstaat artikel 13 Integratie en maatschappelijke samenhang 
Begrotingsstaat artikel 99 Nog te verdelen 
21 (Ceder c.s.) over de programmaonderdelen ‘NT2 aan kansrijke asielzoekers’ en 
‘Meedoenbalies’ 
 
In het coalitieakkoord is afgesproken dat kansrijke asielzoekers vanaf dag één les krijgen 
in de Nederlandse taal en het makkelijker voor hen wordt om werk of vrijwilligerswerk te 
verrichten. Afgelopen jaren heeft COA hier werk van gemaakt door middel van het 
aanbieden van NT2-lessen aan kansrijke asielzoekers en Meedoenbalies als onderdeel van 
het programma Vroege Integratie en Participatie. Deze onderdelen helpen asielzoekers bij 
het leren van de taal en bij het uitvoeren van met name vrijwilligerswerk in de omgeving 
van het azc waar de asielzoekers verblijven. Zo stimuleren ze een succesvolle integratie 
van asielzoekers door het meedoen vanaf dag één. De indieners achten het daarom van 
belang dat de genoemde programmaonderdelen ook in 2023 doorgang vinden. Dit 
amendement regelt dat er 4 miljoen euro wordt vrijgemaakt 
Aangenomen. Voor: SP, GroenLinks, BIJ1, Volt, DENK, PvdA, PvdD, Lid Gündoğan, 
D66, Lid Omtzigt, ChristenUnie, VVD, SGP, CDA, BBB en JA21. 
 
Begrotingsstaat artikel 13 Integratie en maatschappelijke samenhang 
26 (Becker) over een impuls aan de mentaliteitsverandering omtrent de zelfredzaamheid 
van vrouwen  
Het komt helaas nog steeds voor dat niet iedereen in Nederland zichzelf kan zijn. Ook komt 
het nog steeds voor dat niet iedereen volwaardig kan deelnemen aan de samenleving 
omdat er inbreuk wordt gemaakt op iemands zelfbeschikkingsrecht. Het Meerjarenplan 
zelfbeschikking dat SZW onlangs aan de Kamer heeft gestuurd, richt zich op 
mentaliteitsverandering, het verhogen van de financiële zelfredzaamheid en duurzame 
participatie van vrouwen met een migratieachtergrond in een afhankelijkheidssituatie. Om 
een extra impuls te geven aan mentaliteitsverandering in gesloten gemeenschappen met 
het oog op financiële zelfredzaamheid van vrouwen in een afhankelijkheidssituatie vindt de 
indiener het van belang om in 2023 € 150.000 extra toe te voegen aan artikel 13. Hierbij 
wordt rekening gehouden met de financiële regels van het Rijk. De dekking wordt 
gevonden binnen de niet-juridisch verplichte middelen binnen artikel 13. 
Aangenomen. Voor: SP, GroenLinks, Volt, Fractie Den Haan, PvdA, PvdD, Lid 
Gündoğan, D66, Lid Omtzigt, ChristenUnie, VVD, CDA, BBB en Groep Van Haga. 
 
Begrotingsstaat artikel 99 Nog te verdelen 
19  25 (Palland en Ceder) over het reserveren van een bedrag voor voedselhulp 
 
In 2023 is binnen het budget voor aanvullende, incidentele middelen crisisaanpak 
(flankerend beleid) een bedrag van € 9 miljoen gereserveerd voor het opschalen van 
effectieve aanpakken. Dit amendement reserveert uit deze € 9 miljoen een bedrag van € 5 
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miljoen op het terrein van voedselhulp. Het beschikbare bedrag voor het opschalen van 
effectieve aanpakken wordt daarmee verlaagd naar € 4 miljoen. 
De € 5 miljoen voor voedselhulp kan worden ingezet om extra ondersteuning te bieden aan 
Voedselbanken Nederland, dat te maken heeft met een toename van klantenaantallen en 
een afnemend voedselaanbod. Daarnaast dienen de middelen om initiatieven die zich 
richten op het verstrekken van (gezond) voedsel- en persoonlijke verzorgings/hygiëne 
producten aan mensen die dat nodig hebben, te ondersteunen en om initiatieven te 
faciliteren door hen bij elkaar te brengen, zodat zij van elkaar kunnen leren en elkaar 
kunnen versterken. 
Aangenomen. Tegen: Groep Van Haga. 
 
 
 
Verworpen amendementen 
 
Begrotingsstaat artikel 2 Bijstand, Participatiewet en Toeslagenwet 
Begrotingsstaat artikel 13 Integratie en maatschappelijke samenhang 
18 (De Graaf) over middelen voor de Vereniging van Nederlandse Voedselbanken 
 
Dit amendement regelt voor het jaar 2023 dat in artikel 13 Integratie en maatschappelijke 
samenhang van de departementale begrotingsstaat de middelen voor de subsidie aan 
Vluchtelingenwerk Nederland worden verlaagd en worden overgeheveld naar de Vereniging 
van Nederlandse Voedselbanken. 
Verworpen. Voor: Fractie Den Haan, Lid Omtzigt, BBB, JA21, PVV en Groep Van 
Haga. 
 
Begrotingsstaat artikel 10 Tegemoetkoming ouders 
Begrotingsstaat artikel 11 Uitvoeringskosten 
20  24  82 (Stoffer) over een eenmalig uitkering voor ouders die vanaf 1 juli 2023 hun 
eerste kindje krijgen  
 
De geboorte van een eerste kind gaat gepaard met een forse kostenpost voor gezinnen, 
onder andere vanwege een eventuele verbouwing, de aanschaf van een kinderwagen of 
babykamer. Dit amendement regelt daarom een eenmalige uitkering van € 1.000 voor 
ouders die vanaf 1 juli 2023 hun eerste kindje krijgen. Indiener is van mening dat een 
tegemoetkoming in deze kosten bijdraagt aan een gezinsvriendelijk beleid. De regeling 
geldt ook voor geadopteerde kinderen.  
In 2023 worden volgens de geboorteprognose van het Centraal Bureau voor de Statistiek 
(CBS) ongeveer 84.000 eerstgeborenen verwacht. Gelet op de uitvoeringstechnische 
aspecten acht indiener het wenselijk de maatregel per 1 juli 2023 in te laten gaan. Dekking 
wordt gevonden in het verlagen van het budget voor het coronatoegangsbewijs. Daartoe is 
een amendement ingediend op de begroting van het Ministerie van Volksgezondheid, 
Welzijn en Sport.2 
2 Kamerstukken II 2022/23, 36200 XVI, nr. 1. 
Verworpen. Voor: SP, SGP, JA21, PVV en FVD. 
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Begrotingsstaat artikel 99 Nog onverdeeld 
6 (Nijboer en Maatoug) over het extra verhogen van het minimumloon  
 
Dit amendement maakt middelen vrij voor de verhoging van het minimumloon naar 14 
euro per uur, op basis van een 36-urige werkweek, en de daarbij horende stijging van 
onderliggende regelingen. Dit amendement is op deze manier vorm gegeven omdat de 
minimumloonverhoging per AMvB loopt en de Kamer een AMvB niet kan amenderen. De 
verhoging van de middelen wordt gedekt door het verhogen van de belastingen op 
vermogen en winst. De indieners van het amendement zullen hiervoor separate 
amendementen indienen.  
De indieners van dit amendement roepen het kabinet op om het minimumloon derhalve 
met 12,5% aanvullend te verhogen (op de reeds voorgenomen verhoging van het kabinet). 
Hiertoe zal in de tweede termijn van de Algemene Financiële beschouwingen een motie 
worden ingediend.  
De 8 miljard euro komt voort uit de doorrekening van de tegenbegroting van de PvdA en 
GroenLinks waarin deze maatregel stond. De verhoging van het minimumloon leidt tot een 
aanzienlijke koopkrachtverbetering voor personen met een loon op en boven het 
minimumloon en voor uitkeringsgerechtigden waaronder ontvangers van de AOW, bijstand 
en loongerelateerde uitkeringen zoals de WW en de WIA. Ook leidt de verhoging van het 
minimumloon tot hogere uitgaven aan toeslagen.  
Om precies te zijn betekent een verhoging van het minimumloon met 12,5% een stijging 
van de uitgaven aan de AOW en Anw (3,7 miljard euro), aan de WIA en WAO (1,2 miljard 
euro), aan de bijstand (0,6 miljard euro), aan de Wajong en TW (0,6 miljard euro), aan de 
zorgtoeslag en het WKB (0,6 miljard euro), aan de huurtoeslag (0,4 miljard euro) aan de 
WW en ZW (0,3 miljard euro) en aan het LIV (0,3 miljard euro). Tevens stijgen de 
uitgaven aan lonen in de publieke sector (0,3 miljard euro). 
Verworpen. Voor: SP, GroenLinks, BIJ1, Volt, DENK, Fractie Den Haan, PvdA,  
PvdD, BBB en PVV. 
 


