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 aan De leden van de vaste commissie voor 

Sociale Zaken en Werkgelegenheid 

 

 

 Datum 6 juli 2012 

 

 

Betreffende wetsvoorstel: 

 

33207 

Wijziging van de wetgeving op het beleidterrein van het ministerie van Sociale Zaken en 

Werkgelegenheid in het kader van de harmonisatie en aanscherping van de 

sanctiemogelijkheden ter versterking van de naleving en handhaving en bestrijding van 

misbruik en fraude (Wet aanscherping handhaving en sanctiebeleid SZW-wetgeving) 

 

 

Eindstemming wetsvoorstel 
Het wetsvoorstel is op 5 juli 2012 aangenomen door de Tweede Kamer. GroenLinks, D66, 

VVD, SGP, ChristenUnie, CDA, PVV, groep Kortenoeven/Hernandez en het lid Brinkman 

stemden voor. 

 

 

Aangenomen en overgenomen amendementen 
 

hoofdstuk III, artikel XIV, onderdelen A en J 

12  13 (Sterk c.s.) 

Met dit amendement vervalt de verplichting tot buiten werking stelling van de beslagvrije 

voet in de bijstand. Hiermee kan voorkomen worden dat burgers drie maanden zonder 

enige vorm van inkomen raken met alle kwalijke maatschappelijke consequenties en 

kosten die hiervan het gevolg kunnen zijn. Met name als het om gezinnen gaat, moet 

worden voorkomen dat kinderen de dupe worden 

Teneinde dit mogelijk te maken, regelt dit amendement dat de verplichte verrekening van 

de bestuurlijke boete bij recidive over de beslagvrije voet een discretionaire bevoegdheid 

van het college van B&W en de Sociale verzekeringsbank wordt. In verband hiermee kan 



 

 Datum 6 juli 2012 

 blad 2 

 

de mogelijkheid om bij dringende redenen af te wijken van de eerdere verplichte 

verrekening worden geschrapt. Ook wordt geregeld dat de uitoefening van deze 

bevoegdheid wordt vastgelegd in een gemeentelijke verordening, zodat de gemeenteraad 

het beoogde gemeentelijke beleid kan vaststellen. 

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

 

Aangenomen hoofdstukken 
 
Op verzoek van de fractie van de SP is gestemd over de afzonderlijke 

hoofdstukken. 

 

hoofdstuk I 

Aangenomen. Voor: GroenLinks, D66, VVD, SGP, ChristenUnie, CDA, PVV, groep 

Kortenoeven/Hernandez en lid Brinkman 

 

 

hoofdstuk II 

Aangenomen. Voor: GroenLinks, D66, VVD, SGP, ChristenUnie, CDA, PVV, groep 

Kortenoeven/Hernandez en lid Brinkman 

 

 

hoofdstuk III       

Aangenomen. Voor: GroenLinks, D66, VVD, SGP, ChristenUnie, CDA, PVV, groep 

Kortenoeven/Hernandez en lid Brinkman 

 

 

hoofdstuk IV 

Aangenomen. Voor: SP, PvdD, PvdA, GroenLinks, D66, VVD, SGP, PVV, 

ChristenUnie, CDA, groep Kortenoeven/Hernandez en het lid Brinkman 

 

 

hoofdstuk V 

Aangenomen. Voor: GroenLinks, D66, VVD, SGP, ChristenUnie, CDA, PVV, groep 

Kortenoeven/Hernandez en lid Brinkman 

 

 

hoofdstuk VI   

Aangenomen. Voor: SP, PvdD, PvdA, GroenLinks, D66, VVD, PVV, SGP, 

ChristenUnie, CDA, groep Kortenoeven/Hernandez en lid Brinkman 
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Verworpen, ingetrokken en/of vervallen amendementen 
 

Diverse Artikelen 

16 (Karabulut ) 

Dit amendement introduceert een staffel voor de boetemaat bij fraude met uitkeringen. Bij 

de eerste keer frauderen blijft de boete 10% van het benadelingsbedrag. Bij de tweede 

keer wordt het boetbedrag verhoogd naar 20%, bij de derde keer wordt het boetebedrag 

40%. Een soortgelijke systematiek wordt ook gehanteerd bij de boetebedragen voor 

bedrijven. Verhoging van de boetebedragen tot wel meer dan 150% zoals nu voorgesteld 

in het wetsvoorstel acht de indiener disproportioneel en niet effectief. 

Verworpen. Voor SP, PvdD en PvdA 

 

 

 

Diverse Artikelen 

14 (Karabulut) 

Dit amendement regelt dat de beslagvrije voet te allen tijde gerespecteerd wordt. De 

beslagvrije voet is erop gericht dat mensen aanspraak kunnen blijven maken op tenminste 

90% van de noodzakelijke middelen om te voorzien in de kosten van het bestaan. Door het 

buiten werking stellen van de beslagvrije voet kunnen mensen niet meer voorzien in 

basisbehoeften zoals bed, bad en brood. Opgroeiende kinderen worden onevenredig hard 

getroffen. Dit alles zal leiden tot hoge maatschappelijke kosten en sociale deprivatie. De 

indiener acht dit onwenselijk. 

Verworpen, Voor: SP, PvdD en PvdA 

 

 

 

Artikel XXVa 

9  10  11 (Klaver c.s.) 

Het kwantificeren van (gedrags)effecten is bijzonder moeilijk. Het is dan ook van belang 

om te monitoren wat de effecten van de aanscherpingen in de praktijk zijn. Met dit 

amendement wordt daarom een evaluatiebepaling opgenomen in de wet. De Minister van 

Sociale Zaken en Werkgelegenheid zal binnen één jaar na de inwerkingtreding van deze 

wet en vervolgens telkens na vier jaar een evaluatie van de wet aan de Staten-Generaal 

zenden. In de evaluatie zal vooral worden ingegaan op de volgende punten: kosten-baten 

analyse, knelpunten en gedragseffecten. 

Verworpen. Voor: SP, PvdD, PvdA, GroenLinks, D66 en ChristenUnie 
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Moties 
 

17 ( Karabulut) over een onderzoek naar bijstandsfraude 

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

 

 

18 (De Jong en Van den Besselaar) over onderzoek naar bijstandsfraude door niet-

westerse allochtonen 

Verworpen. Voor: PVV en de groep Kortenoeven/Hernandez 

 

 

19 (De Jong en Van den Besselaar) over een vermogenstoets bij aanvraag van een 

bijstandsuitkering 

Verworpen. Voor: PVV en groep Kortenoeven/Hernandez 

 

 

20 (De Jong en Van den Besselaar) over bijstand voor immigranten 

Verworpen. Voor: VVD, PVV, groep Kortenoeven/Hernandez en het lid Brinkman  

 

 

21 (Klaver c.s.) over een artikel 2 Financiële-verhoudingenwetonderzoek 

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

 

 

22  (Koşer Kaya c.s.) over het monitoren van de verhoging van de pakkans 

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

 

 

23 (Koşer Kaya en Ortega-Martijn) over voorkomen van fraude 

Verworpen. Voor: SP, PvdD, PvdA, GroenLinks, D66 en ChristenUnie 

 

 

24 (Koşer Kaya c.s.) over tijdige toezending van de AMvB 

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

 


