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Amendementen zijn in volgorde van stemming - op artikelnummer - weergegeven: allereerst de aangenomen en/of overgenomen 
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 aan De leden van de vaste commissie voor 

Sociale Zaken en Werkgelegenheid 

 

 datum 5 november 2008 

 

 

Betreffende wetsvoorstel: 

 

31514 Wijziging van de Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen en enkele 

andere wetten in verband met de evaluatie van deze wet, de Kaderwet 

zelfstandige bestuursorganen en deregulering  

 

 

Eindstemming wetsvoorstel 

Het wetsvoorstel is op 4 november 2008 aangenomen door de Tweede Kamer.  De fractie 

van de SP stemde tegen. 

 

 

Aangenomen en overgenomen amendementen 

 

Artikel 1 

12 (Van Hijum c.s.) 

Met dit amendement blijft de onafhankelijke positie van de Raad voor Werk en Inkomen 

gegarandeerd. Het overleg binnen de Raad blijft beperkt tot werkgeversorganisaties, 

werknemersorganisaties en de VNG. Door het opnemen van een wettelijke verplichting om 

periodiek met het UWV te overleggen is er een voldoende waarborg voor nauwe  

afstemming en samenwerking met het UWV. 

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

lid Verdonk 

 

 

 

 



 

 datum 5 november 2008 

 blad 2 

 

 

Artikel 1 

13 (Vermeij c.s.) 

Met dit amendement blijft de reikwijdte van het huidige takenpakket van de RWI 

ongewijzigd. Dit betekent dat de RWI zich niet hoofdzakelijk zal moeten bezighouden met 

regionale samenwerking, maar volledig de mogelijkheid behoudt om met het kabinet in 

overleg te treden over eventuele knelpunten die de arbeidsmarkt ook op landelijk niveau 

raken. 

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

het lid Verdonk 

 

Verworpen, ingetrokken en/of vervallen amendementen 

 

Artikel 1 

10 (Van Hijum c.s.) 

De toegankelijkheid en bereikbaarheid van de LWI’s moet voor cliënten gewaarborgd zijn. 

Het risico bestaat dat dit met het schrappen van het vereiste dat LWI’s voldoende 

bereikbaar moeten zijn, niet langer het geval is. De in de huidige artikelen 24 en 30 SUWI 

vóórkomende bepaling over voldoende bereikbaarheid is in het wetsvoorstel niet  

gehandhaafd; met dit amendement wordt deze bepaling teruggebracht. 

Vervallen in verband met tweede nota van wijziging 

 

Artikel 1 

9 (Ulenbelt) 

Door dit amendement wordt het UWV niet langer verplicht om re-integratiebedrijven in te 

schakelen. De arbeidsbemiddeling en wat daarvoor nodig is wordt in principe door het UWV 

zelf gedaan. De verplichting tot inschakeling van re-integratiebedrijven door gemeenten 

was al opgeheven. Partijen in de samenwerking binnen het Werkbedrijf verkeren zo in 

dezelfde positie. Er kunnen echter omstandigheden zijn waarin expertise bij het 

Werkbedrijf ontbreekt en specialistische hulp extern moet worden ingeschakeld. Hierbij valt 

b.v. te denken aan bedrijven die gespecialiseerd zijn in het bemiddelen van mensen met 

een stoornis in het spectrum van autisme. Gevolg is dat het UWV het budget voor re-

integratie kan besteden aan activiteiten in eigen beheer en slecht. 

Verworpen. Voor: SP, PvdD en de PVV 

 

Artikel 1 

11 (Van Hijum c.s.) 

Ingevolge dit amendement krijgt de delegatiebepaling over de locaties werk en inkomen 

een verplicht karakter ten aanzien van de uitwerking van de dienstverlening; in het 

wetsvoorstel is de delegatie facultatief geformuleerd. Deze algemene maatregel bevat de 

basisdienstverlening van de locaties werk en inkomen, alsmede regels op grond waarvan 

de regionale spreiding van de locaties moet plaatshebben; deze regels bevatten ook regels 

voor de regionaal te verzorgen taken, welke taken ook in de algemene maatregel worden 

genoemd. Verder bevat de amvb voorschriften over de onderwerpen die ook nu al in het 

artikellid worden genoemd. 

Ingetrokken 

 



 

 datum 5 november 2008 

 blad 3 

 

 

Moties 

 

15 (Ulenbelt) over overleg met gemeenten die LWI-vestiging binnen gemeentegrenzen 

willen houden 

Verworpen. Voor: SP en GroenLinks 

 

16 (Ulenbelt) om een reiskostenvergoeding te verstrekken aan mensen die buiten de 

grenzen van de eigen gemeente naar een Locatie Werk en Inkomen moeten reizen 

Verworpen. Voor: SP, GroenLinks, PvdD en de SGP 

 

17 (Ulenbelt) over maximum salarissen bij UWV 

Verworpen. Voor: SP, GroenLinks en de PVV 

 

18 (Ulenbelt) om te bevorderen dat de pensioenregeling van alle UWV-mederwerkers 

wordt ondergebracht bij het pensioenfonds ABP 

Verworpen. Voor: SP en GroenLinks 

 

19 (Ulenbelt) om de bemiddelings- en reïntegratieactiviteiten van het UWV uit te voeren 

onder de naam Arbeidsbureau 

Verworpen. Voor: SP, PVV en het lid Verdonk 

  

20 (Van Gent c.s.) om te bevorderen dat de Locaties Werk en Inkomen dezelfde naam 

gaan gebruiken 

Met algemene stemmen aangenomen 

 

21 (Ortega-Martijn/Vermeij) om op de Locaties Werk en Inkomen onafhankelijke informatie 

op het terrein van werk en inkomen aan te bieden 

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

de PVV 

 

22 (Ortega-Martijn) om te waarborgen dat specialistische kennis voor Wajong'ers op 

Locaties Werk en Inkomen behouden blijft 

Met algemene stemmen aangenomen 

 

23 (Ortega-Martijn) om te bevorderen dat een landelijk werkgeverspunt wordt opgericht 

waar werkgevers regio-overstijgend bediend kunnen worden 

Met algemene stemmen aangenomen 

 

24 (Vermeij) om beleidsplannen voor regionale arbeidsmarkt in samenspraak met sociale 

partners en onderwijsinstellingen in regio te maken 

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

het lid Verdonk 
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26 (Van Hijum c.s.) over regionale samenwerking en aanwijzing van bovenlokale 

dienstverlening door LWI-plus-vestigingen in deze regio's 

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

PVV en het lid Verdonk 

 

25 → 28 (Vermeij en Van Gent) over een handreiking uit te werken voor vormgeving van 

de cliëntenparticipatie in de LWI 

Aangenomen. Voor: SP, PvdA, GroenLinks, PvdD, ChristenUnie,CDA en het lid 

Verdonk 


