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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 5 november 2008 

 

 

Betreffende wetsvoorstel: 

 

31519 Wijziging van de Wet werk en bijstand, de Wet inkomensvoorziening oudere en 

gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers en de Wet 

inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen 

zelfstandigen in verband met het opnemen van nadere bepalingen met betrekking 

tot de plicht tot arbeidsinschakeling van een alleenstaande ouder met een kind 

dat de leeftijd van vijf jaar nog niet heeft bereikt (Wet verbetering 

arbeidsmarktpositie alleenstaande ouders)   

 

 

Eindstemming wetsvoorstel 

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

van de SP, PvdA, PvdD, ChristenUnie, SGP en het CDA stemden voor. 

 

 

Aangenomen en overgenomen amendementen 

 

Artikelen I, II en III 

10  17 (Spekman c.s.)  

Dit amendement strekt ertoe dat de alleenstaande ouder die beschikt over een voldoende 

startkwalificatie door de gemeente de mogelijkheid wordt geboden om een 

beroepsopleidende leerweg op maximaal MBO-4 niveau af te ronden binnen de periode van 

zes jaar dat deze ouder ontheven kan worden van de arbeidsplicht. Met het voorgaande 

wordt beoogd dat de arbeidsmarktpositie van de alleenstaande ouder aanzienlijk wordt 

verbeterd. 

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



 

 datum 5 november 2008 

 blad 2 

 

 

Verworpen, ingetrokken en/of vervallen amendementen 

 

Artikelen I, II en III 

8 (Karabulut) 

Dit amendement strekt ertoe dat de ontheffingsperiode niet wordt gemaximaliseerd, maar 

afhankelijk wordt gemaakt van de leeftijd van het jongste kind van de alleenstaande ouder 

in de bijstand. Hiermee wordt alleenstaande ouders in de bijstand met kinderen onder de 

vijf jaar de keuzemogelijkheid gegeven om zelf zorg te dragen voor jonge kinderen. Dit 

amendement waarborgt dat alleenstaande ouders met een kind onder de vijf jaar het recht 

op ontheffing van de arbeidsverplichting krijgen. 

Verworpen. Voor: SP, PvdD en de SGP 

 

Artikelen I, II en III 

9 (Karabulut/Van Gent) 

Dit amendement strekt ertoe dat zowel alleenstaande ouders in de bijstand zonder als mét 

een startkwalificatie, scholing of opleiding aangeboden krijgen door de gemeente, wanneer 

zij gebruik maken van het recht op ontheffing van de arbeidsplicht. Hiermee worden niet  

alleen de kansen op de arbeidsmarkt van alleenstaande ouders in de bijstand zonder 

startkwalificatie vergroot maar ook die van alleenstaande ouders in de bijstand met 

startkwalificatie.  

Verworpen. Voor: SP, GroenLinks, D66 en de PVV 

 

Artikelen I, II en III 

11 (Van der Ham) 

Bijstandsgerechtigden moeten zo snel mogelijk terugkeren naar de arbeidsmarkt, zodat de 

afstand tot de arbeidsmarkt niet onnodig wordt vergroot. Voor kinderen vanaf vier jaar 

bestaat de mogelijkheid om naar de basisschool te gaan. Vanaf deze leeftijd is het voor 

alleenstaande ouders dus mogelijk om weer aan de slag te gaan. De leeftijd van het kind, 

geldend voor de ontheffing, kan dus worden verlaagd van vijf naar vier jaar. 

Verworpen. Voor: GroenLinks, D66, VVD en het lid Verdonk 

 

Artikelen I, II en III 

12  18 (Van der Ham)  

Door deze wijziging wordt de ontheffing van sollicitatieplicht niet generiek toegekend. Er 

wordt geen afbreuk gedaan aan het principe «werk boven inkomen». In principe werken 

mensen, tenzij er zwaarwegende redenen zijn om dit niet te doen. De wijziging handhaaft 

de verkorting van de maximale ontheffingsperiode. 

Verworpen. Voor: GroenLinks, D66, PvdD, VVD, PVV en het lid Verdonk 

 

 

Moties 

 

13 (Van der Ham) monitoren van de relevantie van gevolgde opleidingen 

Verworpen. Voor: SP, D66, PvdD, VVD en de PVV 

 



 

 datum 5 november 2008 

 blad 3 

 

 

14 (Van Gent/Karabulut) over laten gelden van maximering bijverdienregeling voor 

alleenstaande ouders met ontheffing sollicitatieplicht voor duur ontheffing 

Verworpen. Voor: SP, GroenLinks, D66 en de PvdD 

 

15 (Van Gent) over o.a. geen onderscheid tussen oude en nieuwe bestand 

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

het lid Verdonk 

 

16 (Brinkman/Fritsma) over handhaving arbeidsverplichting voor alleenstaande ouders van 

kinderen tot 5 jaar tot aan grens van minimaal 20 arbeidsuren per week 

Verworpen. Voor: D66,VVD, PVV en het lid Verdonk 


