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Eerste Kamer der Staten-Generaal 

Centraal Informatiepunt 

 

 Den Haag, 7 april 2004 

 

Aan de leden en de plv. leden van de Vaste Commissie 

voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid 

 

 

 

 

OVERZICHT van stemmingen in de Tweede Kamer betreffende wetsvoorstel: 

 

29225  Wijziging van de Wet sociale werkvoorziening en de Wet structuur 

uitvoeringsorganisatie werk en inkomen met name in verband met de overgang 

van de indicatiestelling voor de sociale werkvoorziening van de gemeenten naar 

de Centrale organisatie werk en inkomen en verruiming van de mogelijkheden tot 

begeleid werken in het kader van de Wet sociale werkvoorziening, alsmede een 

aanpassing van de Algemene wet bestuursrecht en de Beroepswet terzake 

 

 

 

EINDSTEMMING WETSVOORSTEL: het wetsvoorstel is op 6 april 2004 met algemene 

stemmen aangenomen door de Tweede Kamer. 

 

 

 

VERWORPEN, INGETROKKEN EN/OF VERVALLEN AMENDEMENTEN 

 

Artikel II, onderdeel B, artikel 21a 

8 (Bussemaker) 

Dit amendement regelt dat de inhoud van artikel 12 van de Wet sociale werkvoorziening 

betreffende de inschakeling van deskundigen behouden blijft. Als onderdeel van het 

onderzoek op basis waarvan een indicatie wordt afgegeven kan in bepaalde gevallen een 

inhoudelijk advies worden gevraagd aan een arbeidsdeskundige, een arbeidsmarktdeskundige, 

een arts en een psycholoog.Bij ministeriële regeling zal bepaald worden in welke gevallen een 

onafhankelijk deskundigheidsoordeel noodzakelijk is. Het niveau en de onverenigbaarheid 

met andere functies, van de deskundigen zal eveneens bij ministeriële regeling geregeld 

worden. 

Ingetrokken. 
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Artikel 11, eerste lid 

Artikel II, onderdeel B, artikel 21a 

9→14 (Bussemaker) 

Dit amendement regelt dat begeleid werken opgenomen wordt in de indicatiebeschikking. 

Hierdoor is de gemeente verplicht te zoeken naar een reguliere werkplek met begeleiding op 

de werkplek als dit geïndiceerd is. Het amendement zorgt er derhalve voor dat de indicatie 

voor begeleid werken geregeld is in de Wet sociale werkvoorziening (Wsw) en een onderdeel 

wordt van de verplichte indicatie. Op grond van het vijfde lid van artikel 11 kan bij algemene 

maatregel van bestuur worden bepaald dat gemeenten de indicatie begeleid werken tijdelijk 

kunnen negeren. Hierbij wordt ondermeer gedacht aan de situatie dat er, ondanks voldoende 

inspanningen van gemeenten, niet genoeg werkgevers bereid zijn geïndiceerden op basis van 

begeleid werken in dienst te nemen. Hierdoor kan wanneer er tijdelijk geen begeleid werken 

plek gevonden kan worden, iemand via detachering of bij een sw-bedrijf kan werken. 

Verworpen. Voor: SP, GroenLinks, PvdA, Groep Lazrak, ChristenUnie en SGP. 

 

 

MOTIES 

 

10 (Noorman-den Uyl en Bussemaker) met het verzoek te bepalen wanneer een 

multidisciplinair deskundigheidsoordeel nodig is en het niveau en de onverenigbaarheid met 

andere functies van de deskundigen vast te stellen. 

Overgenomen door de Regering. 

 

 

11 (Noorman-den Uyl c.s.) met het verzoek bij de modernisering WSW de mogelijkheden van 

detachering en van begeleid werken te onderzoeken. 

Aangenomen met algemene stemmen. 

 

 

12 (Bruls c.s.) over invoering overdracht indicatiestelling van gemeenten naar CWI per 1 

januari 2005. 

Van de agenda afgevoerd. 

 

 

13 (Bruls c.s.) over implementatie Europese richtlijn voor overheidsopdrachten m.h.o.o. 

gunning van deze opdrachten aan sociale werkplaatsen. 

Aangenomen. Tegen: LPF 

 

 

 

 


