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Betreffende wetsvoorstel: 

 

31567 Bundeling van het WWB-werkdeel, budgetten voor 

inburgeringsvoorzieningen en de middelen voor 

volwasseneneducatie (Wet participatiebudget) 

 

 

Eindstemming wetsvoorstel 

Het wetsvoorstel is op 11 november 2008 aangenomen door de Tweede Kamer.  De 

fracties van de PvdA, GroenLinks, D66, PvdD, ChristenUnie, SGP, CDA en het lid Verdonk 

stemden voor. 

 

 

Aangenomen en overgenomen amendementen 

 

Artikel 3 

11 → 13 → 15 → 22 (Karabulut c.s.)  

Dit amendement regelt dat het participatiebudget inzetbaar is voor jongeren van 16 of 17 

jaar oud die dreigen uit te vallen uit school, maar middels een leer/werktraject alsnog een 

startkwalificatie kunnen behalen. Voor jongeren vanaf 18 jaar en jongeren onder de 18 

jaar voor wie de kwalificatieplicht niet geldt, is dit al mogelijk. Voor jongeren onder de 

achttien jaar waarvoor de kwalificatieplicht wel geldt is dit niet mogelijk.  Om te 

voorkomen dat jongeren onnodig uitvallen, wordt met dit amendement de mogelijkheid 

geboden eventuele ondersteuningskosten die nodig zijn bij leerwerktrajecten te 

financieren. Het amendement is er op gericht extra ondersteuning, te weten begeleiding op  

of naar een leerwerktraject, te kunnen bieden aan jongeren die anders zouden uitvallen.  

De financiering van de scholingscomponent van een leerwerktraject kan in deze gevallen 
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niet uit het participatiebudget plaatsvinden, net zomin als de financiering van de 

loonkosten of andere tegemoetkomingen, zoals een stagevergoeding. Om dit alsnog 

mogelijk te maken wordt aan artikel 3 een lid toegevoegd waarin wordt geregeld dat in 

aanvulling op het eerste lid het college re-integratievoorzieningen kan aanbieden aan  

personen van 16 of 17 jaar oud voor wie de leerplicht of kwalificatieplicht nog wel geldt, 

voor zover deze re-integratievoorzieningen voorzien in de kosten van ondersteuning die 

nodig is bij een leer-werktraject. 

Aangenomen. Tegen: PVV 

 

Artikel 6 

12 → 21 (Spekman c.s.) 

Dit artikel is geënt op de regeling in de Wet Werk en Bijstand die experimenten mogelijk 

maakt. Dit artikel strekt ertoe experimenten uit te kunnen voeren indien zich 

omstandigheden voordoen die niet bij onderhavige Wet zijn voorzien. Bij een experiment 

zal een aantal toelatingseisen voor deelname gaan gelden. Dit is van belang met het oog 

op een goede beheersbaarheid van de financiële en sociale risico’s waarmee experimenten 

gepaard kunnen gaan. De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid kan op grond 

van bij of krachtens algemene maatregel van bestuur vastgelegde criteria gemeenten 

aanwijzen die mogen deelnemen aan het experiment. Gemeenten moeten hiervoor een 

verzoek indienen. Bij ministeriële regeling kan worden bepaald aan welke voorwaarden een 

dergelijk verzoek moet voldoen en hoeveel gemeenten er maximaal aan het experiment 

kunnen deelnemen. In bepaalde omstandigheden kan de minister de aanwijzing ook weer 

intrekken. Zowel aan de aanwijzing als aan de intrekking kunnen voorschriften worden 

verbonden. Experimenten zijn per definitie van tijdelijke aard en de looptijd dient dus 

beperkt te worden. Anderzijds dient er voldoende tijd beschikbaar te zijn om conclusies te 

kunnen trekken over de effecten van een experiment en de eventuele bredere toepassing. 

De looptijd van experimenten bedraagt daarom ten hoogste drie jaar. Verder is het van 

belang om te onderzoeken of de doelstellingen van experimenten worden bereikt. Mede op 

grond van de evaluatie kan worden bepaald of een experiment tot wetswijziging moet 

leiden.  

Aangenomen. Tegen: PVV 

 

Diverse artikelen  

18 → 19 (Spies c.s.)  

Het is wenselijk om in het wetsvoorstel een aantal keuzes scherper te maken en vast te 

leggen. Om die reden voorziet dit amendement in een volledige ontschotting van de 

middelen voor re-integratie, educatie en inburgering per 1 januari 2010. Ook wordt 

vastgelegd dat de verplichte aanbesteding bij ROC’s per 1 januari 2011 vervalt. Door deze 

keuzes nu te maken en vast te leggen kunnen alle betrokken partijen zich hierop 

voorbereiden. Dit amendement is gewijzigd in verband met een typefout in onderdeel 

III. 

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

en het lid Verdonk 
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Moties 

 

20 → .. (Spies/Spekman) over 50 mln. uit het educatiebudget voor taal en rekenen in het 

mbo 

Aangenomen. Tegen: PVV 

 


