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De leden van de vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid

29 september 2020

Betreffende wetsvoorstel:
35542
Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
(XV) voor het jaar 2020 (Vierde incidentele suppletoire begroting inzake steun- en
herstelpakket)

Eindstemming wetsvoorstel
Het wetsvoorstel is op 29 september 2020 aangenomen door de Tweede Kamer.
Voor: SP, PvdA, Krol, GroenLinks, PvdD, 50PLUS, DENK, D66, VVD, SGP, CDA,
ChristenUnie, FVD, PVV en Van Haga.
Tegen: PvdD.

Aangenomen amendement
Begrotingsstaat artikel 2 Bijstand, Participatiewet en Toeslagenwet
17  18  19 (Aartsen c.s.) over middelen voor opschorten vermogenstoets Tozo
Dit amendement beoogt middelen vrij te maken om de vermogenstoets onder de Tozo
gedurende 2020 niet in te voeren. Onder de huidige omstandigheden ligt invoering per 1
oktober van een vermogenstoets in de Tozo niet in de rede. Gezien de extra maatregelen
die nodig zijn om de verspreiding van het coronavirus in te perken, is het redelijk om
zelfstandigen ruimhartig te blijven ondersteunen. Daarbij past een aanscherping van de
voorwaarden voor een Tozo-uitkering op dit moment niet.
Aangenomen. Voor: SP, PvdA, Krol, GroenLinks, PvdD, 50PLUS, DENK, D66, VVD,
SGP, CDA, ChristenUnie, PVV, FVD en Van Haga.

Verworpen en ingetrokken amendementen
Begrotingsstaat artikel 1 Arbeidsmarkt
7  11 (Van Kent) over ontslagverbod bij NOW
Bedrijven kunnen steun krijgen, terwijl ze tegelijkertijd mensen kunnen ontslaan om de
loonsom terug te brengen. In de eerste tranche van het derde steunpakket kan dat zonder
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.
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gevolgen tot 10% van de loonsom; in de tweede tranche tot 15% van de loonsom en in de
derde tranche tot 20% van de loonsom.
Dit amendement beoogt ontslag te ontmoedigen voor alle bedrijven die gebruik maken van
de NOW 3.
Wanneer bedrijven werknemers willen laten afvloeien dient de werkgever de betreffende
werknemers van werk naar werk bij een andere organisatie of bedrijf te begeleiden,
waarbij de werknemersvertegenwoordiging hiermee schriftelijk akkoord moet zijn gegaan.
Indien hieraan niet voldaan wordt, dan wordt de subsidie gekort, waarbij de volgende
berekening geldt: het loon van de werknemer(s) voor wie de ontslagaanvraag wordt
ingediend, wordt eerst verhoogd met 50% en vervolgens wordt dat bedrag in mindering
gebracht op de loonsom waarvoor subsidie ontvangen wordt.
Verworpen. Voor: SP, PvdA, PvdD, 50PLUS, DENK en PVV.

Begrotingsstaat
artikel 1 Arbeidsmarkt
artikel 2 Bijstand, Participatiewet en Toeslagenwet
15  16 (De Jong en Wilders) over middelen voor terugdraaien versobering NOW en
Tozo
Met dit amendement wordt beoogd de versobering van de NOW en de Tozo terug te
draaien.
De indieners zijn van mening dat de voorgestelde versoberingen van de NOW en de Tozo
te vroeg komen. Bedrijven, zelfstandig ondernemers en medewerkers zijn nog altijd in
grote mate afhankelijk van steun om werkgelegenheid en inkomen zo veel als mogelijk te
behouden. Te verwachten is dat de komende maanden nog veel onzekerheid zal optreden
en dat financiële steun noodzakelijk is. Bedrijven, zelfstandig ondernemers en
medewerkers zijn in grote mate nog niet in staat zich te kunnen aanpassen aan de
veranderende economische situatie. Alles moet in het werk worden gesteld om zoveel als
mogelijk faillissementen en ontslagen als gevolg van de coronacrisis te voorkomen.
Derhalve regelt dit amendement dat middelen worden vrijgemaakt om de versoberingen in
de NOW en de Tozo terug te draaien, waaronder de partner- en vermogenstoets in de
Tozo.
Verworpen. Voor: SP, PvdA, Krol, 50PLUS, DENK, PVV, FVD en Van Haga.

Begrotingsstaat artikel 1 Arbeidsmarkt
6 (Smeulders) over middelen voor NL Leert Door
De economie gaat de komende tijd drastisch veranderen, en de arbeidsmarkt daarmee
ook. In een aantal sectoren zal de komende jaren nog veel minder werk zijn dan er was
voor de coronacrisis. Daarentegen zijn er ook sectoren die voor de coronacrisis al te maken
hadden met personeelstekorten, of dat nu hebben gekregen. Om ervoor te zorgen dat zo
weinig mogelijk mensen aan de kant komen te staan, is het van groot belang om de
komende tijd mensen van de ene naar de andere sector te begeleiden. De indiener
waardeert het dat het kabinet hier ook oog voor heeft en geld vrijmaakt voor het
programma NL Leert door. Het daarvoor vrijgemaakte geld is echter nu al weer op en dat
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is ontzettend zonde. De indiener is van mening dat het ook de komende maanden mogelijk
moet zijn om gebruik te maken van de regeling NL Leert Door en stelt daarom voor het
bedrag voor NL Leert Door te verhogen met 100 miljoen euro.
Ingetrokken.

Begrotingsstaat artikel 2 Bijstand, Participatiewet en Toeslagenwet
3 (Gijs van Dijk) over opschorten sollicitatieplicht en re-integratieplicht bijstand
Voor de duur van de economische crisis is het onrealistisch om te verwachten dat de
meeste bijstandsgerechtigden uitstromen naar betaald werk. Verplicht solliciteren naar
teleurstellingen, omdat er te weinig vacatures zijn, kan bovendien contraproductief
werken. Indiener beoogt daarom met dit amendement dat de regering de voorwaarden
aanpast waaronder middelen voor de participatiewet worden aangewend. Daartoe dienen
de sollicitatieplicht en de re-integratieplicht geschrapt te worden voor de duur van de
looptijd van de NOW.
Bovendien is in verscheidene steden geëxperimenteerd met het laten vervallen van deze
verplichtingen. Het Centraal Planbureau (CPB) concludeert in een eindevaluatie dat
ontheffing van verplichtingen in de bijstand geen effect heeft ten opzichte van de
uitgangssituatie. Dat wil zeggen, de ontheffing leidt niet tot een afname van de uitstroom
naar werk. Dit wordt bevestigd in een volgende studie van het CPB, waarin het CPB
aangeeft dat ontheffing van verplichtingen geen budgettaire effecten of
werkgelegenheidseffecten kent. Hiermee bevestigt het CPB de conclusies van de
Eindevaluatie van de Participatiewet zoals uitgevoerd door het Sociaal Cultureel
Planbureau, dat schrijft dat negatieve prikkels en sancties niet bijdragen aan het vinden
van werk. Intensieve begeleiding van uitkeringsgerechtigden vergroot de kans op
werk daarentegen wel. Daarmee kunnen gemeenten uitgaan van vertrouwen in mensen, in
plaats wantrouwen. Daarbij hoeft het doel niet direct uitstroom naar werk te zijn. Sommige
uitkeringsgerechtigden zijn meer gebaat bij behandeling van fysieke of mentale
gezondheidsproblemen, schuldhulpverlening, of het doen van vrijwilligerswerk. Middelen
die anders zouden worden aangewend voor het opleggen van verplichtingen, kunnen
worden aangewend voor intensieve persoonlijke begeleiding.
Verworpen. Voor: SP, PvdA, GroenLinks, PvdD, 50PLUS en DENK.

Begrotingsstaat artikel 2 Bijstand, Participatiewet en Toeslagenwet
4  13 (Gijs van Dijk) over middelen voor opschorten wachttijd jongeren voor ontvangen
bijstand
Het aantal jongeren dat een bijstandsuitkering aanvraagt, stijgt. Zij raken immers als
eerste werkloos, omdat jongeren vaak werken op basis van onzekere, tijdelijke contracten.
Bovendien hebben ze vaak weinig ww-rechten opgebouwd. Voor jongeren tot 27 jaar geldt
een wachttijd van vier weken na aanvraag van een bijstandsuitkering. Die periode zouden
ze moeten benutten om werk of een opleiding te zoeken.
Indiener is van mening dat deze wachttijd is gebaseerd op de foutieve aanname dat
mensen wel kunnen werken, maar dat niet zouden willen. Dit betekent dat jongeren
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gedurende een periode van vier weken verstoken blijven van inkomen, terwijl
boodschappen, de huur en de zorgverzekering gewoon betaald moeten worden.
Indiener is van mening dat de schulden die hierdoor ontstaan, voorkomen moeten worden.
Dit amendement draagt de regering daarom op de wachttijd van vier weken te schrappen
voor de duur van de looptijd van de NOW. De kosten bedragen naar schatting 5 miljoen
euro per jaar.
Dit amendement verhoogt de uitgaven aan het artikel Bijstand, Participatiewet en
Toeslagenwet met 1,25 miljoen euro om de wachttijd per 1 oktober te schrappen.
Verworpen. Voor: SP, PvdA, GroenLinks, PvdD, 50PLUS, DENK, PVV, FVD en Van
Haga.

Begrotingsstaat artikel 2 Bijstand, Participatiewet en Toeslagenwet
5  14 (Gijs van Dijk) over middelen voor verhogen bijstand jongeren tot 21 jaar
Het aantal jongeren dat een bijstandsuitkering aanvraagt, stijgt. Zij raken immers als
eerste werkloos, omdat jongeren vaak werken op basis van onzekere, tijdelijke contracten.
Bovendien hebben ze vaak weinig WW-rechten opgebouwd. De bijstandsnormen voor
jongeren van 18 tot 21 jaar zijn ontoereikend. Uit onderzoek in de gemeente Enschede
blijkt dat jongeren per maand gemiddeld 666 euro tekort komen.
Indiener is van mening dat dit onwenselijk is. Het ministerie van SZW heeft in antwoord op
schriftelijke vragen aangegeven dat een verdubbeling van de jongerennormen naar
schatting 30 miljoen euro kost.
Dit amendement verhoogt de uitgaven aan het artikel Bijstand, Participatiewet en
Toeslagenwet met 25 miljoen euro, met als doel de bijstand aan jongeren van 18 tot 21
jaar te verhogen tot 1025 euro per maand, met ingang van 1 oktober.
Verworpen. Voor: SP, PvdA, GroenLinks, PvdD, 50PLUS, DENK en PVV.

Begrotingsstaat artikel 2 Bijstand, Participatiewet en Toeslagenwet
8  9  12 (Van Kent) over middelen voor opschorting van de partnertoets
Door de toepassing van de partnertoets komt een aantal zelfstandigen niet meer in
aanmerking voor de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo). Als
gevolg hiervan loopt het gezinsinkomen van zelfstandigen, waarvan de partner een
inkomen op of boven minimumloonniveau heeft drastisch terug, terwijl de vaste lasten
vaak gebaseerd zijn op het gezamenlijk inkomen. Hierdoor ontstaan snel financiële
problemen en schulden. Naast de druk die dit op de zelfstandigen legt, legt dit ook extra
druk op gemeenten die verantwoordelijk zijn voor mensen met financiële problemen en
schulden.
Dit amendement beoogt financiële middelen vrij te maken om de partnertoets voor
zelfstandigen gedurende de looptijd van het derde steunpakket op te schorten, zodat
zelfstandigen die als gevolg van de crisis niet in staat zijn om inkomen te genereren,
gedurende de looptijd van het steunpakket in staat worden gesteld om hun vaste lasten te
kunnen blijven betalen en normaal te kunnen leven.
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Dekking hiervoor wordt gevonden in de algemene middelen, zoals bij het huidige crisis en
herstelpakket.
Verworpen. Voor: SP, PvdA, Krol, GroenLinks, PvdD, 50PLUS, DENK, PVV en Van
Haga.

