Eerste Kamer der Staten-Generaal
Centraal Informatiepunt
Den Haag, 19 november 2001
Aan de leden en de plv. leden van de Vaste Commissie
voor Financiën

OVERZICHT van stemmingen in de Tweede Kamer betreffende wetsvoorstel:
28016

Wijziging van enkele sociale zekerheidswetten (Belastingplan 2002-V – Sociale
zekerheidswetgeving)

EINDSTEMMING WETSVOORSTEL: het wetsvoorstel is op 15 november 2001
aangenomen. GroenLinks, PvdA, D66, VVD, ChristenUnie en SGP stemden voor.

AANGENOMEN EN OVERGENOMEN AMENDEMENTEN
Artikelen I onderdeel A artikel 23, I onderdeel E artikel 79b, Artikel I onderdeel F
artikel 91a, II, onderdeel G, III onderdeel A artikel 82, III onderdeel B artikel 82a,
Artikel III onderdeel C artikel 97c, III onderdeel D artikel 105, III onderdeel E artikel
130g en VI
13→15→20 (Smits c.s.)
Werkgevers worden met een korting op de premie WAO en AWF gestimuleerd een
arbeidsgehandicapte werknemer aan te nemen dan wel in dienst te houden. Dit amendement
beoogt de stimulans een gelijk bedrag totaal 2042 euro te laten zijn voor werknemers, opdat
de hoogte van het inkomen van de werknemer geen rol speelt bij de overweging van de
werkgever om een arbeidsgehandicapte in dienst te houden of te nemen. Voor werknemers die
minder dan de helft van het minimumloon verdienen, doorgaans deeltijdwerkers met weinig
arbeidsuren, wordt in een lager bedrag voorzien van 454 euro. Tevens bewerkstelligt het
amendement dat de werkgever niet heel snel over hoeft te gaan tot het declareren van
werkelijk gemaakte onkosten voor een werknemer met arbeidshandicap en een laag salaris.
Aangenomen. Voor: SP, GroenLinks, PvdA, CDA, ChristenUnie en SGP

Amendementen zijn in de 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.

Artikel I, onderdeel E,
16→17 (Wilders c.s.)
Met dit amendement wordt beoogd dat het in het hele loongebouw aantrekkelijker wordt voor
werkgevers om oudere werknemers in dienst te nemen. Daarnaast leidt het voorstel er ook toe
dat de doorstroom van oudere werknemers naar hogere beloningschalen wordt gestimuleerd
waardoor er extra ruimte ontstaat voor nieuwe oudere werknemers. Op deze wijze wordt de
arbeidsparticipatie van ouderen over de hele breedte gestimuleerd.
Aangenomen. Voor: D66, VVD, CDA, SGP
Amendement 15
14→19→21 (Subamendement - Van Dijke)
Met dit amendement wordt beoogd de korting op de verschuldigde werknemerspremie van
WAJONG-gerechtigden extra te verhogen met 1360 euro. De dekking wordt gevonden door
de overcompensatie uit het amendement van Van der Vlies c.s. (28 013 nr. 22).
Aangenomen. Tegen: VVD
VERWORPEN, INGETROKKEN EN/OF VERVALLEN AMENDEMENTEN
Artikelen I, onderdelen B en D
8 (Smits en Vendrik)
Dit amendement handhaaft de bestaande premiekorting voor
werkgevers die werk uitbesteden aan de Sociale Werkvoorziening. Het
intrekken van de premievrijstelling met het argument dat WSW-werknemers
beter kunnen instromen in het gewone bedrijfsleven, mist zijn
doel. Het intrekken van de premiekorting leidt slechts tot betekenisvol
omzetverlies voor de sociale werkvoorziening.
Ingetrokken
Artikel I onderdeel A
10 (Smits en Vendrik )
Arbeidsongeschikten met een WAZ- WAJONG- of WAO-uitkering kunnen na
werkaanvaarding worden herbeoordeeld. Het amendement strekt ertoe in alle gevallen, dat de
betrokken uitkeringsgerechtigde inkomsten uit arbeid geniet die herbeoordeling achterwege te
laten voor een periode van drie jaar, zodat die uitkeringsgerechtigde de zekerheid krijgt niet in
een lagere arbeidsongeschiktheidsklasse te worden ingedeeld als gevolg van de
werkaanvaarding. Inkomsten uit werk zullen wel in alle gevallen worden verrekend op de
wijze als in de artikelen 44 WAO, 58 WAO en 50 WAJONG wordt bepaald.
Ingetrokken
Artikelen I onderdelen B en D
18 (Vendrik)
Dit amendement handhaaft de korting op de basispremie WAO bij het in dienst nemen of in
dienst houden van de arbeidsgehandicapten.
Verworpen. Voor: SP en GroenLinks
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Artikel I, onderdeel E, artikel 79a,
9 (Smits/Vendrik)
Dit amendement beperkt de premiekorting voor werkgevers voor werknemers ouder dan 58
jaar tot werknemers ouder dan 58 jaar die minder verdienen dan het bedrag waarover WAOen WW-premies zijn verschuldigd (maximumdagloon). De premiekorting maakt dat
loonkosten voor oudere werknemers worden verlaagd voor werkgevers met als bedoeling de
instroom in WW en WAO van oudere werknemers te verminderen. Uit informatie van het
LISV blijkt dat van de werknemers die een WW-uitkering krijgen toegekend, 89% minder
verdient dan het maximumdagloon. De beperking van de premiekorting tot werknemers
die niet meer dan het maximumpremieloon verdienen maakt dat het instrument gericht wordt
ingezet voor die groep werknemers voor wie het WW-risisco het hoogst is.
Verworpen. Voor: SP, GroenLinks, PvdA, ChristenUnie

MOTIES
23 (De Vries c.s.) over stimulering van waterkrachtcentrales
Aangenomen met algemene stemmen
24 (Dijsselbloem c.s.) over inkomensondersteuning voor chronisch zieken en gehandicapten
Aangenomen met algemene stemmen
25 (Dijsselbloem c.s.) over achterstelling van co-ouders
Aangenomen. Tegen: SGP
26 (Dijsselbloem/Vendrik) over groenfinanciering
Aangenomen met algemene stemmen
29 (De Haan) over bedrijfsopvolging binnen de familiesfeer
Verworpen. Voor: SP, CDA, ChristenUnie en SGP
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