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 aan De leden van de vaste commissie voor 
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 datum 8 december 2020 

 

 

Betreffende wetsvoorstel: 

 

35570 XV 

Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Sociale Zaken en 

Werkgelegenheid (XV) voor het jaar 2021 

 

Eindstemming wetsvoorstel 

Het wetsvoorstel is op 8 december 2020  aangenomen door de Tweede Kamer. 

Voor: SP, PvdA, Krol, GroenLinks, 50PLUS, Van Kooten-Arissen, DENK, D66, VVD, SGP, 

CDA, ChristenUnie, PVV en FVD. 

Tegen: PvdD. 

 

Aangenomen amendementen 
 

Departementale begrotingsstaat artikel 2 Bijstand, Participatiewet en 

Toeslagenwet 

Departementale begrotingsstaat artikel 99 Nog onverdeeld 

19 → 21 → 22 (Renkema c.s.) over middelen voor kinderen in armoede 

 

Hoezeer we ook ons best moeten doen om het voorkomen, er zullen onvermijdelijk meer 

kinderen in armoede terecht komen als gevolg van de coronacrisis. Indieners vinden het 

belangrijk dat kinderen zo weinig mogelijk hoeven te merken van een leven in armoede en 

dat zij mee kunnen blijven doen. Indieners stellen daarom voor de landelijke subsidie voor 

kinderen in armoede eenmalig te verhogen met € 2 miljoen. Dit geld kan ingezet worden 

om nieuwe doelgroepen te bereiken (die nog helemaal niet bekend zijn met alle 

regelingen) en vervolgens de extra kinderen die dan in beeld komen te helpen, zodat alle 

kinderen mee kunnen doen met bijvoorbeeld sport of een verjaardagsfeestje. Dekking 

wordt gevonden in de reservering voor de uitvoeringskosten ZZP (handhaving 

minimumtarief), welke in 2021 hoogstwaarschijnlijk niet volledig nodig zullen zijn. 

Met algemene stemmen aangenomen. 
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Departementale begrotingsstaat Artikel 13 Integratie en maatschappelijke 

samenhang 

10 (Becker) over middelen in te zetten voor aanpak culturele onderdrukking en 

ondersteuning zelfbeschikking 

 

Het amendement beoogt incidenteel € 300.000 vrij te maken voor middelen (uit te keren in 

2021) die ten goede komen aan een of meerdere organisatie(s) die strijden tegen culturele 

onderdrukking en voor zelfbeschikking. De indiener is van mening dat het aanpakken van 

culturele onderdrukking en het ondersteunen van zelfbeschikking in Nederland nodig is 

voor een volwaardige integratie van een ieder in de samenleving. Daarom heeft de Kamer 

het kabinet recentelijk opgeroepen om een meerjarig interdepartementaal actieprogramma 

eergerelateerd geweld (Kamerstukken II 2020/21, 35341, nr. 8) te starten. Daarnaast is 

het van groot belang dat organisaties die de moed hebben op te staan, bij voorkeur vanuit 

de gemeenschappen zelf en die zich onvoorwaardelijk inzetten voor de vrijheid en tegen 

eergerelateerd geweld, gesteund worden. Voorwaarde voor de middelen is dat organisaties 

een effectief bestedingsplan indienen en een aantoonbaar trackrecord hebben om met een 

integrale, brede aanpak verschillende problemen rond onderdrukking, schadelijke 

traditionele praktijken, te agenderen, erover voor te lichten en deze ook op te lossen. Met 

het vorig jaar breed gesteunde amendement (Kamerstukken II 2019/20, 35300-XV, nr. 

28) wordt nu geïnvesteerd om de positie van verborgen vrouwen te verbeteren. Met dit 

amendement zet de indiener een tweede stap om in aanmerking komende organisaties 

beter te ondersteunen en zo culturele onderdrukking aan te pakken en zelfbeschikking te 

ondersteunen waarbij zij specifiek beoogt de positie van lhbti’ers in gesloten 

gemeenschappen te verbeteren.  

 

De dekking van dit amendement wordt gevonden door de post “Overige subsidies 

algemeen” op begrotingsartikel 13 (Integratie en maatschappelijke samenhang) van de 

begrotingsstaat SZW 2021 met € 300.000 incidenteel te verlagen. Tegelijkertijd wordt op 

begrotingsartikel 13 (integratie en maatschappelijke samenhang) van de begrotingsstaat 

SZW (2021) met € 300.000 incidenteel verhoogd. 

Aangenomen. Voor: SP, de PvdA, Krol, GroenLinks, de PvdD, 50PLUS, Van Kooten-

Arissen, D66, de VVD, het CDA, de ChristenUnie, de PVV en FVD. 

 

 

Departementale begrotingsstaat artikel 13 Integratie en maatschappelijke 

samenhang 

78 → 80 (Paternotte en Peters) 

 

De indieners zijn van mening dat de huidige assessment-procedure van buitenlandse 

zorgprofessionals niet naar tevredenheid loopt. Zorgpersoneel, waaronder artsen en 

apothekers, met een vluchtelingenstatus melden zich om versneld aan het werk te kunnen 

in de gezondheidszorg. In de meeste gevallen lukt dit echter niet. De huidige coronacrisis 

en het reeds bestaande tekort aan zorgpersoneel laten zien dat dit een gemiste kans is 

voor zowel de Nederlandse zorg als voor de integratie. De assessment-procedure en 

bijbehorende taalkosten zijn hoog, en werpen daarmee een grote hindernis op voor 

vaardige zorgprofessionals die zich het liefst nu al zouden inzetten in de Nederlandse 

ziekenhuizen. De indieners zijn van mening dat onder andere het beschikbaar stellen van 

subsidie voor de ondersteuning van de assessment-procedure kan bijdragen aan het 

succes van de assessmentprocedure die wordt afgenomen onder auspiciën van het VWS-

agentschap Commissie Buitenslands Gediplomeerden Volksgezondheid (CBGV). Dit 

amendement beoogt daarom het subsidiebudget van artikel 13 Integratie en 
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maatschappelijke samenhang incidenteel te verhogen met een bedrag van € 300.000. 

Dekking voor dit amendement wordt incidenteel gevonden in de niet-juridisch verplichte 

opdrachten van artikel 13. 

Aangenomen. Voor: SP, de PvdA, Krol, GroenLinks, de PvdD, 50PLUS, Van Kooten-

Arissen, DENK, D66, de VVD, de SGP, het CDA, de ChristenUnie en FVD. 

 

 

Verworpen, ingetrokken en/of vervallen amendementen 
 

Departementale begrotingsstaat artikel 1 Arbeidsmarkt 

Departementale begrotingsstaat artikel 2 Bijstand, Participatiewet en 

Toeslagenwet 

14 (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, de PvdA, Krol, GroenLinks, de PvdD, 50PLUS, Van Kooten-

Arissen, DENK, de PVV en FVD.  

 

 

Departementale begrotingsstaat Artikel 1 Arbeidsmarkt 

6 → 17 (Van Kent)  over het ontmoedigen van ontslag bij gebruikmaken van de NOW 3 

 

Bedrijven kunnen steun krijgen, terwijl ze tegelijkertijd mensen kunnen ontslaan om de 

loonsom terug te brengen. Dit amendement beoogt ontslag te ontmoedigen voor alle 

bedrijven die gebruik maken van de derde Tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor 

werkbehoud (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, de PvdA, GroenLinks, de PvdD, 50PLUS, Van Kooten-

Arissen, DENK en de PVV. 

 

 

 

Departementale begrotingsstaat artikel 2 Bijstand, Participatiewet en 

Toeslagenwet 

11 (Gijs van Dijk) over middelen voor sociaal werkbedrijven 
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Van links tot rechts bestaat de wens om sociaal werkbedrijven door te ontwikkelen tot 

sociaal ontwikkelbedrijven. Er bestaat derhalve een aanzienlijke kans dat na de formatie 

besloten wordt die keuze te maken. Het is dan wel cruciaal dat voorkomen wordt dat 

sociaal werkbedrijven worden gesloten, hetzij om financiële redenen, dan wel omdat 

gemeenten zelfstandig beleid wensen te voeren. Sommige sociaal werkbedrijven, zoals 

SOWECO en Wedeka, staan op het punt te worden ontmanteld.  

 

Door de coronacrisis draaien sociaal werkbedrijven minder omzet. Tegelijkertijd is hun 

inzet noodzakelijk om te voorkomen dat mensen terugvallen in een uitkering. In 2020 zijn 

sociaal werkbedrijven hiervoor deels gecompenseerd. Voor 2021 is nog geen compensatie 

voorzien. Daardoor bestaat het risico dat bedrijven omvallen, of moeten bezuinigen op de 

begeleiding van mensen of dienstverlening aan werkgevers.  

 

Dit amendement verhoogt derhalve de middelen op artikel 2 met € 70 miljoen om sociaal 

werkbedrijven te compenseren in 2021. Indiener beoogt daarbij expliciet dat de regering 

maatregelen treft om te voorkomen dat gemeenten onomkeerbare beslissingen nemen die 

gevolgen hebben voor sociaal werkbedrijven. Dit amendement ziet dus op twee zaken: 

voorkomen dat onomkeerbare stappen worden gezet, en het bieden van voldoende 

financiële middelen om dat mogelijk te maken. 

 

De uitgaven zijn incidenteel om de gevolgen van de corona-crisis te bestrijden, en worden 

derhalve gedekt uit de algemene middelen. 

Verworpen. Voor:  SP, de PvdA, Krol, GroenLinks, de PvdD, 50PLUS, Van Kooten-

Arissen, DENK en de PVV. 

 

 

 

Departementale begrotingsstaat artikel 2 Bijstand, Participatiewet en 

Toeslagenwet 

5 → 18 (Van Kent) over middelen voor het opschorten 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. Dekking hiervoor wordt gevonden in 

de algemene middelen, zoals bij het huidige crisis en herstelpakket. Indiener verzoekt de 

Minister bij aanname van het amendement de opschorting van de partnertoets te regelen 

in de onderhavige regelgeving. 

Verworpen. Voor: SP, de PvdA, Krol, GroenLinks, de PvdD, 50PLUS, Van Kooten-

Arissen, DENK, de PVV en FVD. 
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Departementale begrotingsstaat artikel 99 Nog onverdeeld 

16 → 20 (Gijs van Dijk) over middelen voor tijdelijke crisisbanen 

 

Vanwege de coronacrisis verliezen veel Nederlanders nu hun baan. Tegelijkertijd zijn er 

grote, nijpende tekorten in sectoren als de zorg, de veiligheid, het onderwijs, maar ook in 

de wijken. Daarbij gaat het om belangrijke functies voor de bestrijding van de coronacrisis, 

zoals plekken bij de GGD, BOA’s voor veiligheid op straat, onderwijsassistenten tegen 

leerachterstanden en schoonmakers voor hygiëne en desinfectie. Om die reden stelt 

indiener voor om op korte termijn tenminste 5.000 tijdelijke crisisbanen te realiseren. Met 

dit amendement wordt daarvoor een bedrag van € 200 miljoen uitgetrokken. Daarmee 

kunnen sectoren met tekorten en gemeenten aan de slag met het creëren van crisisbanen.  

Dit amendement wordt gefinancierd uit de algemene middelen. 

Verworpen. Voor: SP, de PvdA, Krol, GroenLinks, de PvdD, 50PLUS, Van Kooten-

Arissen, DENK, de PVV en FVD.  

 

 

 

 


