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Voorzitter: Verbeet
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van Dijck, Jan Jacob van Dijk, Jasper van Dijk, Van
Dijken, Dijsselbloem, Eijsink, Elias, Ferrier, Van Geel, Van
Gent, Gerkens, Van Gerven, Gesthuizen, Gill’ard, Graus,
Griffith, Van Haersma Buma, Halsema, Van der Ham,
Hamer, Haverkamp, Heemelaar, Heerts, Heijnen, Van
Heugten, Van Hijum, Ten Hoopen, Irrgang, Jacobi, Jager,
Jansen, Joldersma, Jonker, Kalma, Kant, Karabulut,
Knops, Koopmans, Koppejan, Koşer Kaya, Kraneveldtvan der Veen, De Krom, Kuiken, Langkamp, Leerdam,
Van Leeuwen, Leijten, Lempens, Luijben, Madlener,
Marijnissen, Mastwijk, Van Miltenburg, Neppérus, De
Nerée tot Babberich, Nicolaï, Omtzigt, Ormel, OrtegaMartijn, Ouwehand, De Pater-van der Meer, Pechtold,
Peters, Pieper, Polderman, Poppe, Van Raak, Remkes,
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Sap, Schermers, Schinkelshoek, Schippers, SchreijerPierik, Slob, Smeets, Smilde, Smits, Snijder-Hazelhoff,
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Vermeij, Vietsch, Van der Vlies, Voordewind, Vos, Jan de
Vries, Van Vroonhoven-Kok, Waalkens, Weekers,
Wiegman-van Meppelen Scheppink, Wilders, Willemsevan der Ploeg, De Wit, Wolbert en Zijlstra,
en de heer Rouvoet, viceminister-president, minister voor
Jeugd en Gezin, mevrouw Ter Horst, minister van
Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, de heer Van
der Laan, minister voor Wonen, Wijken en Integratie,
mevrouw Van Bijsterveldt-Vliegenthart, staatssecretaris
van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, mevrouw
Klijnsma, staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, en mevrouw Bussemaker, staatssecretaris van
Volksgezondheid, Welzijn en Sport.
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Aan de orde is het mondelinge vragenuur, overeenkomstig artikel 136 van het Reglement van Orde.
Vragen van het lid Depla aan de minister voor Wonen,
Wijken en Integratie over de afkoopsom, meer dan
1 mln., die scheidend voorzitter van de brancheorganisatie Aedes krijgt.
©
De heer Depla (PvdA): Voorzitter. De directeur van
Aedes, de voorzitter van de vereniging van woningbouwcorporaties, heeft inderdaad 1 mln. als vertrekpremie
meegekregen. Woningbouwcorporaties zijn organisaties
die publieke belangen realiseren en bij een publieke
organisatie behoort ook een publiek salaris. De Partij van
de Arbeid vindt deze vertrekpremie dan ook ongepast.
Het lijkt erop dat de top van de corporatiesector niet
snapt wat er in dit land speelt. Dit is niet aan huurders
uit te leggen. Ernstig is ook dat hierdoor de medewerkers
en de directeuren die hun stinkende best doen tegen een
normale beloning in diskrediet worden gebracht. Ook zij
worden aangesproken op deze salarissen in plaats van
op het vele goede werk dat zij doen. Tegen die achtergrond wil ik de minister de volgende vragen stellen.
Is de vertrekpremie voor de directeur van Aedes al
onomkeerbaar door de ledenraad van Aedes goedgekeurd? De minister gaat donderdag de scheidende
voorzitter van Aedes toespreken. De Partij van de Arbeid
vindt dat de minister deze gelegenheid te baat moet
nemen om duidelijk stelling te nemen. Is de minister
daartoe bereid? Klopt het, zoals wij in het AedesMagazine hebben gelezen, dat de heer Van Leeuwen zelf
ontslag heeft genomen? Is het normaal dat als je zelf
ontslag neemt, je zo’n vertrekpremie krijgt? Past deze
vertrekpremie bij de gedragscode van Aedes, de
gedragscodes die deze vereniging zelf met de
commissie-Izeboud heeft afgesproken?
Wij hebben te maken met een vertrekkende voorzitter
en een komende voorzitter. Daarover heb ik ook een paar
vragen. De beoogde nieuwe voorzitter van Aedes, de
heer Calon, gaat voor Aedes drie dagen in de week
werken en daarmee € 200.000 per jaar verdienen. Klopt
dat? Deelt de minister de opvatting van de fractie van de
Partij van de Arbeid dat dit bedrag buitenproportioneel is
en ruim boven de Balkenendenorm? Moet het congres
van de leden van Aedes op 23 april nog een definitief
besluit nemen over de aanstelling en de beloning van de
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Depla
nieuwe voorzitter van Aedes? Kunnen de leden van
Aedes, de directeuren van de woningbouwcorporaties,
op hun congres van 23 april nog besluiten om de
beloning van de nieuwe voorzitter onder het niveau van
de Balkenendenorm te brengen, omgerekend naar vijf
dagen per week werken? Is de minister bereid om de
corporaties op te roepen om op 23 april niet akkoord te
gaan met de voorgestelde beloning voor de nieuwe
voorzitter van twee ton voor drie dagen per week
werken? Ligt de beloning van de nieuwe voorzitter boven
de norm die de sector heeft vastgesteld met de
commissie-Izeboud en, zo ja, biedt dat mogelijkheden om
in te grijpen?
©
Minister Van der Laan: Mevrouw de voorzitter. De
eerste vraag was of de vertrekpremie onomkeerbaar
door de ledenraad van Aedes is goedgekeurd. Daar weet
ik het antwoord nog niet op. Ik heb de voorzitter van de
raad van commissarissen van Aedes, de heer Alders,
uitgenodigd voor een gesprek morgenochtend en hem
gevraagd om dan de gang van zaken rondom het besluit
toe te lichten. Ik kom net uit een vergadering van het
kabinet. Ik weet niet of de afspraak al is gemaakt, maar
dit is mijn bedoeling.
Verder vroeg de heer Depla of ik bereid ben om op het
afscheid van de heer Van Leeuwen stelling te nemen. Ja,
daartoe ben ik bereid. Ik heb hierover vrijdagmiddag
gehoord en in het paasweekend lopen nadenken, want
de etiquette schrijft voor dat je bij een afscheid geen
politieke toespraak houdt. Ik realiseer mij evenwel dat dit
afscheid gekleurd is door de afgesproken vertrekregeling.
Ik zal met inachtneming van de grenzen van het fatsoen
ruimte zoeken om deze politieke mededeling te doen. Ik
heb nog geen toelichting op de details gekregen, maar ik
heb al tegen de media gezegd dat deze regeling strijdig
is met de soberheid en de doelmatigheid die in deze
sector in acht dienen te worden genomen.
Heeft de heer Van Leeuwen zelf ontslag genomen?
Daar weet ik het fijne niet van. Ik kreeg een mapje met
ongeveer tien publicaties over het afscheid van hem en
in die afscheidpublicaties zegt de heer Van Leeuwen dat
hij zelf van Aedes afscheid heeft genomen. Wat je hoort
en leest over de regeling doet echter vermoeden dat het
begrip vrijwilligheid hier niet de inhoud heeft die wij
daaraan met het normale spraakgebruik toekennen.
Voorzichtiger kan ik het niet zeggen. Is het normaal dat
je, als je zelf ontslag neemt, zo’n vertrekpremie meekrijgt? Dat lijkt mij niet de gebruikelijke gang van zaken.
Wat is volgens de Aedes-gedragscode in zo’n situatie
een normale vertrekpremie? Hier speelt een complicatie
mee dat er alleen een Aedes-code is voor corporatiedirecteuren en niet voor de bestuurders van de koepel.
Echter, ik zou denken dat materieel die normen dan ook
gelden. Ik heb wel eens een holdingdirecteur van een
holding met zo’n honderd dochtermaatschappijen aan
iemand horen uitleggen waarom hij heel zuinig was. Het
kwam hierop neer: als ik vandaag een Mercedes 300
koop, kopen al mijn honderd vestigingsdirecteuren
morgen een 299. U hoeft niet veel van auto’s te weten,
want die bestaan niet. Maar de portee van de boodschap
was duidelijk. Ik denk dat dit ook voor Aedes geldt.
Over de nieuwe voorzitter van Aedes zal ik morgen de
vragen stellen die mij worden aangereikt door de heer
Depla. Uit het persbericht van Aedes zou volgen dat hij
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inderdaad € 200.000 krijgt voor drie dagen in de week.
Dat is inderdaad boven de Balkenendenorm, die echter
nog niet van toepassing op de sector.
Ben ik bereid de leden van Aedes op te roepen op het
congres van 23 april, waar over de aanstelling moet
worden besloten, om hier iets aan te doen? Ik wil
daarover nadenken. Dat laat ik afhangen van mijn
overleg met de heer Alders, maar ik sluit niet uit dat ik
zo’n oproep zal doen.
Ligt de beloning van de nieuwe voorzitter boven de
norm die de sector zelf heeft vastgelegd? Er is dus geen
formele norm, maar het ligt ruim boven de Izeboudnorm
die is vastgesteld voor corporatiedirecteuren.
Voorzitter. Ik hoop hiermee de vragen te hebben
beantwoord.
De heer Depla (PvdA): Voorzitter. Ik dank de minister
voor de duidelijke beantwoording. Ik concludeer dat hij
ons nog zal informeren over de vraag of hij meedoet met
de oproep aan alle corporatiedirecteuren in het land dat
zij op 23 april tegen deze beloning moeten stemmen. Dat
lijkt mij een oproep aan alle huurdersverenigingen,
verenigingen van toezichthouders en corporatiedirecteuren om te voorkomen dat zij op die manier
worden meegezogen in de negatieve beeldvorming over
de corporatiesector, die ook heel veel goede dingen doet.
Ik dank de minister dat hij ons zal informeren of hij ook
aan die actie wil meedoen.
Dit bewijst dat zelfregulering, waarvan ik altijd een
groot voorstander ben, in deze sector niet werkt als het
om beloningen gaat. Wanneer worden er wettelijke
bepalingen naar de Kamer gestuurd, zodat wij dit
eindelijk wettelijk kunnen vastleggen?
Minister Van der Laan: Voorzitter. De heer Depla heeft
het eerste punt goed begrepen.
Het punt van de zelfregulering vind ik het meest
teleurstellend van datgene wat wij de laatste dagen
hebben gehoord. De koepelorganisatie Aedes heeft
namens de woningcorporaties – althans, zo is het altijd
gesteld – de laatste vijftien jaar sinds de verzelfstandiging van de woningcorporaties geen gelegenheid
ongebruikt voorbij laten gaan om te zeggen dat zij het
beter kan dan het Rijk. Daar ben ik het niet mee eens, in
zijn algemeenheid al niet en in de verschillende
voorbeelden ook niet. Maar dit is een slecht symbool
voor het gelijk dat ik vrees dat wij dan hebben. En het is
een aanmoediging voor het Rijk om in alle redelijkheid,
na vijftien jaar vacuüm, bij de komende stelselherziening
met meer zelfvertrouwen te kijken hoe wij het eventueel
zelf moeten doen.
De heer Jansen (SP): Voorzitter. Ik vraag de minister of
hij donderdag, nadat hij daar een toespraak heeft
gehouden tot de heer Van Leeuwen, niet direct kan
vertrekken. Ik vind dat het enige juiste signaal dat hij op
dit moment kan geven.
Ik vraag de fracties van de PvdA en het CDA of zij hun
prominente leden Calon en Van Leeuwen nog op hun
maatschappelijke verantwoordelijkheid gaan aanspreken.
Het is uw achterban en het lijkt mij dat u ook invloed
kunt uitoefenen op het gedrag van uw eigen leden.
De voorzitter: Eerst de minister en daarna de woordvoerders, als zij dat wensen.
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Van der Laan
Minister Van der Laan: Ik vind het een goede suggestie
om direct na de toespraak te vertrekken, maar ik laat het
nog even afhangen van hetgeen ik morgen precies hoor
van de heer Alders voordat ik definitief iets zeg over mijn
aanwezigheid daar en de manier waarop ik dat het beste
kan doen. Ik heb ook gelezen wat in de media is gezegd
door alle Kamerleden. Ik deel de Kamerbrede opinie
volledig. Ik denk dan ook dat de Kamer begrijpt dat ik
donderdag een beetje in een netelige situatie verkeer.
De voorzitter: Mijnheer Van Bochove, wilt u reageren
op de vraag?
De heer Van Bochove (CDA): Voorzitter. Ik vind het heel
terecht dat je de voorzitter van de raad van commissarissen aanspreekt op datgene wat hij in die hoedanigheid
met een van de medewerkers van Aedes afspreekt. Daar
mag hij nadrukkelijk op worden aangesproken. Ik dacht
dat ik dat al had gedaan in het openbaar.
De heer Depla (PvdA): Wat wij in het openbaar doen,
doen wij ook intern. Dus als wij iets openbaar vinden,
zullen wij dat ook intern melden aan de betrokkenen.
Mevrouw Agema (PVV): Voorzitter. De meeste mensen
die 27 jaar bij hetzelfde bedrijf werken mogen blij zijn als
ze aan het einde van de rit nog een niet al te duur
horloge meekrijgen. En 1 mln. is natuurlijk van de zotte
en buiten elke proportie, helemaal in deze sector. Dus ik
zou toch van de minister wat meer daadkracht willen
vragen, in de zin dat hij die 1 mln. gaat terughalen.
Daarbij heb ik dezelfde vraag in de richting van de
PvdA. Is het niet de PvdA die ook nu weer blijk geeft van
die dubbelepettencultuur? Het is de heer Alders die de
heer Calon, beide PvdA’ers, naar voren schuift voor die
twee ton. Zou het niet juist de PvdA moeten zijn die de
bezem haalt door eigen gelederen? Moet de PvdA niet
eens het voortouw nemen om een halt toe te roepen aan
al die tiendubbele petten?
Minister Van der Laan: Mevrouw de voorzitter.
Allereerst de vraag van mevrouw Agema om meer
daadkracht te tonen. Ik zou graag heel draagkrachtig
willen zijn door alleen in termen van ja of nee te
antwoorden, maar dat kan ik helaas niet. In de bestaande
situatie kan ik niets aan het besluit van de raad van
commissarissen doen, omdat Aedes een vereniging is
die niet onder enige publiekrechtelijke regeling valt. Dus
ik mis het formele argument. Dat is wat mevrouw Agema
ongetwijfeld zal noemen het weinig daadkrachtige deel
van het antwoord, dat overigens wel juridisch en feitelijk
juist is.
Nu het andere deel van het antwoord. Ik heb beoogd
in de beantwoording van de vraag van de heer Depla te
zeggen dat ik in hetgeen er gebeurt rond zowel de
vertrekregeling als het, naar het schijnt, toekomstige
salaris van de nieuwe voorzitter, een symbool zie om als
minister samen met de Kamer veel duidelijker de
verantwoordelijkheid te nemen om een aantal dingen die
de laatste vijftien jaar zijn scheefgegroeid, recht te
trekken. Dat zal ik doen met de door mevrouw Agema
genoemde daadkracht. En daar ben ik ook op af te
rekenen.

gaat hierbij overigens niet om dubbele petten, maar om
een proportionele beloning. Wij lopen voorop om dat
aan te pakken. Ik hoop ook dat de PVV meedoet als wij
corporatiedirecteuren en huurdersverenigingen gaan
oproepen om op 23 april vooral tegen deze beloning te
stemmen.
Mevrouw Van der Burg (VVD): Voorzitter. Aedes en de
voorzitter van de raad van commissarissen, de heer
Alders, houden zich alleen al niet aan hun eigen codes,
zoals hier geconstateerd is. Is zo’n branchevereniging,
ook al heeft die formeel de code niet geadopteerd – dat
is overigens wel raar – voor de minister eigenlijk nog wel
een serieuze gesprekspartner, zolang die vertrekregeling
blijft? Ze houdt zich namelijk niet aan de eigen regels
maar ook niet aan de regels van fatsoen. Je kunt dit
gewoon niet maken.
Is de minister daarnaast bereid om de heer Alders, de
voorzitter van de raad van commissarissen, in het
gesprek dat hij met hem heeft te vragen, de regeling met
de heer Calon te heronderhandelen tot het niveau dat
aanvaardbaar is, zeg de Balkenendenorm voor drie
dagen?
Minister Van der Laan: Voorzitter. Natuurlijk is Aedes
nog een serieuze gesprekspartner. Dat blijft het ook als
de koepelorganisatie voor de meeste van de 455
woningcorporaties. Vanochtend heb ik overigens wel
gezegd – ik denk dat dit een heel eind komt in de richting
van wat mevrouw Van der Burg vindt en ook van mij zou
willen horen – dat het dé overlegpartner tot nu toe is. Als
wij dit moeten extrapoleren naar hoe Aedes er echt in zit,
wordt het voor mij een inspreker. Dat is geen promotie,
als ik het zo mag zeggen.
Dan de tweede vraag van mevrouw Van der Burg.
Welnu, ik moet het netjes doen. Ik moet eerst aan de
heer Alders vragen wat er precies aan de hand is en dan
kan ik naar bevind van zaken de vraag stellen. Ik kan mij
heel goed voorstellen dat ik morgen precies de vraag ga
stellen zoals mevrouw Van der Burg en ook de heer
Depla die graag gesteld willen hebben. Die vraag zou
dan kunnen luiden: is het gehoord uw toelichting en de
voorbeeldfunctie die u heeft niet beter om ook voor de
nieuwe voorzitter een regeling te treffen binnen de
Aedes-code, al is die formeel niet van toepassing?
De heer Van Bochove (CDA): De minister heeft het over
een formele positie. Hij houdt in zijn toezeggingen aan
de Kamer toch nog wat slagen om de arm. De Kamer
heeft het kabinet opgedragen om voor bestuurders van
maatschappelijke ondernemingen et cetera een regeling
voor te stellen die voldoet aan de Dijkstalnorm. De
minister moet de regeling voor de sector nog opstellen.
Hoe kan hij op dit punt zo vriendelijk zijn en zeggen dat
hij het aan hen zal vragen? Moet hij niet gewoon
daadkracht tonen en concrete maatregelen nemen? En
welke maatregelen denkt hij dan te nemen? Het verleden
is door de juridische voetangels en klemmen al lastig te
besturen, maar nieuwe zaken moeten wij vanaf vandaag
toch beter, adequater, efficiënter en to the point regelen?
Daarbij is een exorbitant inkomen van € 320.000 voor vijf
dagen werken toch echt buiten elke proportie. Wat gaat
de minister doen om de Dijkstalnorm met ingang van
vandaag in de sector in te voeren?

De heer Depla (PvdA): De vraag van mevrouw Agema
was of wij hier iets aan willen doen. Welnu, dat blijkt. Het

Minister Van der Laan: Ik wil deze vraag scherp
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beantwoorden want ik vind dat de heer Van Bochove
mijn positie geen recht doet. Twee weken na mijn
aantreden als minister heb ik voor corporatiedirecteuren
de Izeboudnorm, de norm van € 250.000 die in de sector
ontwikkeld is, verdedigd. De Kamer heeft na een goed
inhoudelijk debat een motie aangenomen waarin wordt
gezegd dat eigenlijk de Balkenendenorm moet worden
aangehouden, namelijk € 181.000. In de media heb ik
gezegd dat ik dat redelijk vond. De teleurstelling over wat
ik tot nu toe gedaan of gelaten heb, kan daarop dus geen
betrekking hebben. Dit is mijn inzet geweest na het
overleg met de Kamer.
Ik ben voorzichtig omdat ik in de formele zin van het
woord niet ga over een privaatrechtelijke vereniging. De
geachte heer Van Bochove mag erop vertrouwen dat ik
de morele kracht van alle argumenten die hier gewisseld
zijn, ten volle zal laten gelden. Ik ben 25 jaar advocaat
geweest. Ik ga hier niet zeggen dat ik juridisch ga
ingrijpen als ik van tevoren weet dat ik helemaal niet kan
ingrijpen. De scherpte van mijn antwoord ligt dan ook in
de opmerking dat ik hierbij geen enkele slag om de arm
kan nemen. Ik beloof gewoon niet iets als ik wiskundig
gezien zeker weet dat ik het niet waar kan maken. Wij
zijn het echter volstrekt eens over de morele kracht van
het parlement en de regering om aan deze praktijk een
eind te maken door te zeggen dat het zo niet hoort te
gaan in de semipublieke sector. Daarover moeten wij
geen misverstand laten bestaan.
Mevrouw Verdonk (Verdonk): Een PvdA-Kamerlid vraagt
een PvdA-minister om verantwoording af te leggen over
het salaris van € 350.000 van de nieuwe directeur van
een woningbouwcorporatie: alweer een PvdA’er. Een
salaris dat goedgekeurd is door de voorzitter van de
woningcorporatie: weer een PvdA’er. Wat een schijnheiligheid! Wanneer stopt het toch eens met de verrijking
van de eigen kliek?
De minister sprak net over morele kracht. Waarom
heeft hij niet met al die morele kracht aan de nieuwe
directeur gevraagd om af te zien van dit hoge salaris?
Minister Van der Laan: Geen enkele PvdA’er kan
gelukkig zijn met deze situatie. Het is begrijpelijk dat de
geachte mevrouw Verdonk er dat nog eens goed inwrijft.
Daar heb ik geen commentaar op. Ik heb er wel een
beetje bezwaar tegen dat zij voorbijgaat aan hetgeen ik
net heb gezegd. Ik heb gezegd dat ik morgen met de
heer Alders ga praten. Ik zal hem vragen wat de situatie
precies is en wat het salaris is van de nieuwe directeur.
Afhankelijk van wat hij mij vertelt, zal ik elke oproep
doen die nodig is en die past bij de meningen in deze
Kamer. Dat is dus helemaal geen schijnheiligheid.
Afhankelijk van die informatie zal juist de nodige
interventie plaatsvinden.
Ik wil ook zeggen dat ik het heel goed vind dat de heer
Depla, een PvdA-Kamerlid – in politieke termen is het
dan een remise van 2:2 – het initiatief heeft genomen om
mij hiernaartoe te halen zodat ik hierover met de Kamer
kan discussiëren. Ik ben het volstrekt eens met de heer
Depla dat dit niet kan.
Mevrouw Verdonk (Verdonk): Voorzitter. Dit is geen
antwoord op mijn vraag. Ik heb gevraagd waarom de
minister niet aan de heer Calon heeft gevraagd om dit
salaris niet te accepteren.
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Minister Van der Laan: Ik sluit niet uit dat dit na het
overleg met de heer Alders zal gebeuren. Sorry dat ik
deze vraag vergat te beantwoorden. Dat ligt in de lijn der
dingen en dat sluit ik zeker niet uit.
Mevrouw Van Gent (GroenLinks): Samengevat zou je
kunnen zeggen dat de Kamer en het kabinet balen als
een stekker dat dit voor de zoveelste keer gebeurt. De
heer Van Leeuwen verlaat Aedes – over de omstandigheden waaronder kun je nog discussiëren – met volle
zakken, maar hij staat vervolgens wel in zijn hemd voor
de hele samenleving. En dat lijkt mij ook heel erg terecht.
Daar komt nog eens twee ton bij voor Calon. Ik las
vandaag in het Nieuwsblad van het Noorden dat de heer
Alders zegt dat het niet gaat om salaris, maar om een
management fee waar de heer Calon alles van moet
betalen. Je zou er bijna tranen van in de ogen krijgen, als
je dat hoort.
De benoeming van Calon is nog niet rond, want daar
moet de ledenraad nog mee instemmen. Ik denk dat de
minister er dwars voor moet gaan liggen, zodat deze
benoeming niet door kan gaan, als dat voor deze
beloning is, en zodat de heer Van Leeuwen dit geld niet
gaat krijgen, of het rechtsom, linksom of door het
midden moet. De goedpraterij hieromtrent moet zo snel
mogelijk van de baan zijn. Wij staan voor de zoveelste
keer in ons hemd. Het wordt tijd dat wij hier paal en perk
aan stellen.
Ik ga zelf niet naar de afscheidsreceptie, aanstaande
donderdag, want dit lijkt mij geen reden om een feestje
te vieren. Ik kan mij heel goed voorstellen dat de
minister daar ook niet naartoe gaat. Dat is ook een beetje
genoegdoening. Hij zegt dat hij binnen de grenzen van
het fatsoen iets gaat zeggen, maar wat daar gebeurt, is
natuurlijk ook niet fatsoenlijk. Graag hoor ik hierop een
reactie.
Minister Van der Laan: Om met het laatste te beginnen,
ik heb bedoeld te zeggen dat ik ook aarzel om er
überhaupt naartoe te gaan, zoals mevrouw Van Gent in
alle duidelijkheid zegt. Dat vindt zijn oorzaak ook in het
fatsoen. Ik heb gedoeld op de neteligheid dat er aan
twee kanten van de streep fatsoensgrenzen zijn. Als ik er
donderdag doorheen kom, zou ik in ieder geval mezelf
een compliment willen geven, want dat krijg ik natuurlijk
sowieso niet van mevrouw Van Gent.
Mevrouw Van Gent (GroenLinks): Het hangt ervan af
wat u zegt.
Minister Van der Laan: Ik ga dat stevig zeggen, daar kan
de Kamer op vertrouwen.
Ik ben ook bereid om met de heer Van Leeuwen te
praten over het niet accepteren, want ik ben tot alles
bereid, maar het laat zich toch aanzien dat de heer Van
Leeuwen maanden heeft onderhandeld om deze
vergoeding van een miljoen nog wat te krijgen. Ik twijfel
niet zo heel erg aan mijn eigen onderhandelingscapaciteiten, maar hoe groot acht mevrouw Van Gent de
kans dat het een geslaagde missie wordt als wij hem
vragen of hij met minder genoegen wil nemen? Deze
vraag is retorisch bedoeld.
Het aspect van de management fee zal ik meenemen.
Ik denk dat wij ons niet hoeven begeven in de techniek.
Het gaat erom dat twee ton voor drie dagen werk ver
boven iedere code is. Voor alle duidelijkheid: ook boven

14 april 2009
TK 76

76-5952

Van der Laan
de Izeboudcode en de Balkenendenorm, waar ik ook voor
ben.
Mevrouw Ortega-Martijn (ChristenUnie): Voorzitter. Het
is natuurlijk onbestaanbaar wat hier allemaal is gebeurd.
Het is maar goed dat de minister actie gaat ondernemen.
In de rapporten van de commissie-Frijns en de
commissie-Maas is een aantal heel goede aanbevelingen
opgenomen. Mijn vraag aan de minister is in hoeverre
deze goede aanbevelingen ook kunnen doorwerken in
deze sector.
Minister Van der Laan: De praktijk van de laatste dagen
laat zien dat wij daarover niet optimistisch moeten zijn.
De commissie-Frijns had een vertrekpremie van niet
meer dan één jaarsalaris. De commissie-Tabaksblat
kwam uit op twee jaarsalarissen. Daar zit dit allemaal
heel erg ver boven, dus het zal toch niet van de
zelfregulering, maar van ons moeten komen.

dat de wettelijke grondslag is verdwenen en onrechtmatig is. De regeling moet direct worden stopgezet. Daarom
wil ik de minister een aantal vragen stellen. Waarom
heeft de minister in februari precies dat verzoek voor
ontheffing bij het CBP ingetrokken? Wat zijn de precieze
gevolgen van de uitspraak van het CBP? Was de minister
van die gevolgen op de hoogte, dat ze zich mogelijkerwijs zouden kunnen voordoen, toen hij in februari de
aanvraag introk? Is minister Van der Laan, gelet op zijn
enthousiasme, van opvatting dat registratie met ingang
van heden mogelijk moet blijven? Wat gaat de minister
eraan doen om dat mogelijk te maken?
©

De heer Remkes (VVD): Voorzitter. In december 2006
hebben de 21 Antillengemeenten een ontheffing
gekregen van het CBP in verband met de Verwijsindex
Antillianen. Die ontheffing verliep in december 2008. Als
gevolg daarvan diende de minister voor WWI een
nieuwe aanvraag in. Twee maanden later, op een
achternamiddag, werd die aanvraag ingetrokken. Ik neem
aan dat dit verband hield met het wetgevingstraject waar
minister Rouvoet mee bezig is.
Het maakt de VVD-fractie niet echt uit wat de kleur van
de kat is. Als er maar muizen worden gevangen. In dit
geval, als er maar effectieve hulpverlening wordt
gepleegd. De minister was begin maart op bezoek in
Rotterdam. Hij constateerde daar dat daar op etniciteit
werd geregistreerd en sprak de lovende woorden: ″Zoals
ik met eigen ogen heb gezien, lijkt het te werken. Het
toont Rotterdamse daadkracht.″
Het moet dan ook een behoorlijke streep door de
rekening van minister Van der Laan zijn geweest toen de
brief van het CBP op de mat viel, waarin gesteld wordt

Minister Van der Laan: Voorzitter. Ik ga eerst in op de
feiten en geef dan, heel staccato, de antwoorden op de
vragen van de geachte heer Remkes. De brief, die ik
overigens vandaag pas las, van het College Bescherming
Persoonsgegevens is naar alle gemeenten gestuurd.
Daarin wijst het CBP op het feit dat de ontheffing die
eerder aan die gemeenten was verleend voor de
verwerking van de persoonsgegevens omtrent etniciteit
in de Verwijsindex Antillianen, op 11 december is
verlopen. Het CBP stelt dat, omdat er geen nieuwe
ontheffing is aangevraagd en er ook geen wettelijke
grondslag is voor de verwerking van etnische gegevens.
Die grondslag was dus komen te vervallen. Rotterdam
daarentegen stelt dat het Transfer Informatie Punt (TIP),
waar ik inderdaad geweest ben, een organisatie in de
deelgemeente Charlois is die de herkomst registreert van
alle jongeren – daar zit het punt – en voor Charlois per
straat of wijk relevante jongeren aandraagt voor het
project. Er is geen relatie met de VIR en het gaat ook niet
alleen om Antilliaans-Nederlandse jongeren. De
gemeente heeft het TIP-project vooraf gemeld aan het
CBP, conform de procedures van het CBP. Het heeft van
het CBP een ontvangstbevestiging ontvangen met een
meldingsnummer. Rotterdam is van mening dat ze
hiermee aan alle procedures heeft voldaan en binnen de
wettelijke kaders handelt. De brief die het CBP heeft
gestuurd aan de gemeenten, is generiek van aard en
gaat niet in op de specifieke projecten en casuïstiek.
Rotterdam zal daarom in nader overleg treden met het
CBP.
Tot zo ver de feiten. Nu heel staccato het antwoord. Ik
heb het verzoek na overleg met collega Rouvoet en het
kabinet ingetrokken, omdat het gekoppeld was aan de
VIA, de Verwijsindex Antillianen. Toen werd besloten dat
de weg van de VIA doodlopend was, had het verzoek
immers geen zin meer. Ik ken niet de gevolgen van de
uitspraak. Ik houd de Kamer net de feiten voor en het
moet nog maar blijken of er iets mis is. Het zou
theoretisch natuurlijk heel goed kunnen dat Rotterdam
een verkeerde interpretatie heeft. Dan komt het probleem
op ons bordje. Ik was in ieder geval niet op de hoogte
van dat probleem. Nu komt namelijk het belangrijkste. Ik
ben het er volkomen mee eens dat het om de muizen
gaat. In Rotterdam zag ik een zeer imposante hoeveelheid muizen die daar gevangen werden, om dit beeld te
gebruiken. Niet iedereen in deze zaal is aanhanger van
het begrip ″muis″, maar daar wordt door de heer Remkes
″succesvolle hulpverleningen″ mee bedoeld. Daar is
iedereen erg voor, denk ik. Ik kan de heer Remkes
toezeggen dat als er voor de gemeente Rotterdam een
probleem ontstaat bij dit voortreffelijke project, het
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De heer Kalma (PvdA): Voorzitter. Wij hebben nog een
rapport van de commissie-Dijkstal over vertrekvergoedingen in de publieke en semipublieke sector te
goed dat de komende maanden zal verschijnen. Is de
minister van mening dat de gebeurtenis waarover wij
hier praten, net als soortgelijke gebeurtenissen, onder de
regels moet vallen die de politiek op dit terrein moet
gaan stellen? Zullen brancheorganisaties daar ook onder
vallen?
Minister Van der Laan: In het kabinet heb ik hier nog
niet over gesproken. Dit moet natuurlijk ook met alle
andere ministers worden besproken. De minister van
Binnenlandse Zaken trekt het traject van Dijkstal. Mij lijkt
dit eerlijk gezegd vanzelfsprekend.
De voorzitter: Ik dank de minister voor zijn antwoorden.
Vragen van het lid Remkes aan de minister voor Wonen,
Wijken en Integratie en de minister voor Jeugd en Gezin
over het verbod door het CBP op de (etnische)
registratie van reljeugd en overlastjongeren.
©
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kabinet extra haast zal maken met de principiële
discussie met de Kamer over de registratiekwestie.

debat daarover komt ongetwijfeld nog bij de behandeling
van het wetsvoorstel.

De heer Remkes (VVD): Ik begrijp dat de minister van
oordeel is dat de bestaande praktijk in Rotterdam
gewoon doorgang kan vinden en dat die praktijk
desgewenst door andere gemeenten gevolgd kan
worden. Ik zou het op prijs stellen als de analyse van de
minister van de uitspraak van het CBP over de Rotterdamse praktijk per ommegaande aan de Kamer wordt
gestuurd.

De heer Dibi (GroenLinks): Voorzitter. Het CBP is heel
duidelijk: etnisch registreren is op dit moment onrechtmatig en moet onmiddellijk worden stopgezet. Mijn
vraag aan de minister van Integratie is of hij alle
gemeenten direct zal laten weten dat zij ermee moeten
ophouden. Hij heeft een juridische achtergrond. Ik neem
dus aan dat hij dit moeiteloos oppikt.
Ik heb ook een vraag aan de fractie van zowel
ChristenUnie als PvdA. De leden van de Partij van de
Arbeid zijn tijdens hun congres luid en duidelijk geweest:
niet etnisch registreren. Betekent dit dat de PvdA van
standpunt is gewijzigd? Mevrouw Ortega-Martijn heeft
ook vaak gezegd dat dergelijke registratie niet aan de
orde is. Laten ook deze coalitiefracties het kabinet weten
dat hiermee gestopt moet worden, tenzij nut en
noodzaak heel duidelijk aangetoond worden?

Minister Van der Laan: Dat heeft de heer Remkes goed
begrepen. Ik maak daar de kanttekening bij dat ik mij
hierbij baseer op de informatie van de gemeente
Rotterdam. Dat is het enige waar ik aan kan komen zo na
het paasweekeinde. Die gemeente meent aan alle
procedures te hebben voldaan en meent te handelen
binnen de wettelijke kaders. Rotterdam zal daarover ook
overleg zoeken met het CBP. Mocht daar een probleem
ontstaan, dan gaan wij het niet groter maken maar juist
kleiner. De discussie met de Kamer wordt dan versneld.
Daarvoor zit ook minister Rouvoet hier. In de VIR zit geen
etnische registratie. Het kan echter verlichting geven om
de proef met de VIR te versnellen.
Mevrouw Dezentjé Hamming-Bluemink (VVD):
Voorzitter. Ik vraag minister Rouvoet het volgende. Het
EKD kent 1600 veldjes die met een veelheid aan
informatie ingevuld kunnen worden. Het gaat ook over
kinderen waar niets mis mee is. Wij spreken nu over de
verwijsindex, zoals die onder andere in Rotterdam
functioneert met het oog op de Antillianen. Het zijn
systemen om adequate en gerichte hulpverlening te
bieden. Daarbij mag de herkomst van jongeren echter
niet worden geregistreerd, terwijl dat juist mogelijkheden
biedt om een groep adequaat aan te pakken die
oververtegenwoordigd is in criminaliteit, schuldhulpverlening, schooluitval et cetera. Wat is het excuus
van de minister om bij de verwijsindex het registreren
van etniciteit te belemmeren?
Minister Rouvoet: Voorzitter. Het debat over het
wetsvoorstel dat bij de Kamer ligt, over de precieze ″ins
and outs″ van de verwijsindex, hebben wij nog te goed.
Wij hebben echter te maken met een oordeel van het
College Bescherming Persoonsgegevens dat nu gebruik
maken van registratie van etniciteit in algemene zin
onrechtmatig is. Samen met collega Van der Laan zeg ik
dat wij dit dispuut even aan de betreffende gemeenten
en het CBP laten. Er zal helderheid moeten komen over
of wat lokaal gebeurt wel mogelijk is binnen de
bestaande grenzen. Tot dusver hebben wij niet meer dan
het oordeel van het CBP.
Mijn argumentatie om dergelijke registratie in het
wetsvoorstel niet op te nemen heb ik al uitvoerig
opgenomen in de memorie van toelichting. Het lijkt mij
niet nodig om die hier te herhalen. Een van de gebruikte
argumenten, overigens een sterk argument, is dat de
Raad van State zegt dat het opnemen van registratie van
etniciteit in een Verwijsindex risicojongeren geen
toegevoegde waarde heeft en niet strookt met de
bedoelingen van zo’n verwijsindex. Het is daarmee in
strijd met de Grondwet en met internationale verdragen.
Dat is een krachtig argument om het niet te doen. Het
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Minister Van der Laan: Voorzitter. Soms sta je wat
wankel in de Kamer, soms als gevolg van het debat en
soms als gevolg van het meubilair. Dat zal ik niet laten
weten. Het CPB heeft zelf een handhavende bevoegdheid. Als het CPB van mening is dat er moet worden
ingegrepen in Rotterdam en elders waar dezelfde situatie
zich voordoet, dan zal het dat zelf doen. Rotterdam zal
echter nog overleg voeren en het is dus ook maar de
vraag of het zo uitpakt.
Ik wijs er nog op dat het kabinet heel genuanceerd en
gedifferentieerd zal kijken naar het vraagstuk van de
etnische registratie. Er zijn plaatsen waar het al lang
gebeurt in de GBA en door politie en UWV. Het kabinet
wil dit in ieder geval zo houden en het wil nagaan of dit
op sommige plaatsen moet worden toegevoegd. Die
principiële discussie zal in de boezem van het kabinet
worden gevoerd en daarna – nog voor de zomer – met
de Tweede Kamer.
De voorzitter: Mijnheer Dijsselbloem, wilt u nog
reageren op de vraag van de heer Dibi?
De heer Dijsselbloem (PvdA): Heel graag, voorzitter. Op
ons congres is hier inderdaad over gesproken. Ik heb het
congres voorgehouden dat het kabinet nog voor de
zomer met een principiële brief komt die meer in de
breedte gaat. Er zijn immers meer voorbeelden, de
minister noemde er zojuist ook al een paar. Het leek het
congres heel verstandig om dan het debat aan te gaan
met het kabinet. Tot die tijd moeten wij hier pragmatisch
mee omgaan.
Zal ik nu meteen mijn vraag stellen aan de minister?
De voorzitter: Nee, dat komt later.
Mevrouw Van Toorenburg (CDA): Er wordt gesproken
over de coalitie. Het standpunt van de CDA-fractie is
helder: wij hechten groot belang aan de registratie van
etniciteit, maar doelgericht. Daarom vraag ik aan het
kabinet of het nu nog acceptabel is om lang te wachten –
tot de zomer – met een brief over de etnische registratie.
Ik pleit ervoor dat die discussie in de tijd naar voren
wordt gehaald, juist gelet op de problemen. Wij voeren
hier debatten over Roma kinderen, over Marokkaanse
jongeren, over Antilliaanse jongeren, dan moeten wij
deze kinderen doelgericht kunnen registreren. Niet
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registreren om het registreren, maar om een effectief
beleid te kunnen voeren. Wij kunnen dan niet wachten
tot de zomer met een brief. Koppen bij elkaar, wij willen
reacties!
Minister Van der Laan: Ik ben het eens met ieder woord
dat mevrouw Van Toorenburg heeft gesproken. Ik wil hier
nog aan toevoegen dat het ook juridisch heel ingewikkeld is. Daarom denk ik dat onze oorspronkelijke
planning goed is. Mocht het misgaan in de casus in
Rotterdam die de aanleiding vormt voor dit overleg, dan
ontstaat een andere situatie die dichter komt bij de
conclusie van mevrouw Van Toorenburg. Dan zal ik het
kabinet voorstellen om in de versnelling te gaan.
Mevrouw Langkamp (SP): Ik hoor een beetje verschil
tussen de opvatting van beide ministers. Minister
Rouvoet zegt dat etnische registratie geen toegevoegde
waarde heeft. Minister Van der Laan heeft zich echter
enthousiast uitgelaten over de gang van zaken in
Rotterdam. Ik krijg graag opheldering over het kabinetsstandpunt.
Een tweede vraag is wat de etnische registratie in
Rotterdam nu concreet heeft opgeleverd. Laten wij wel
wezen, het heeft alleen maar zin als het ook iets oplevert.
Minister Rouvoet: Ik kan heel kort zijn in antwoord op
de eerste vraag. Er is geen verschil van mening tussen
de leden van het kabinet. Ik heb gesproken over het
begrip ″geen toegevoegde waarde″ in een verwijzing
naar het advies van de Raad van State over de mogelijkheid om registratie op etniciteit op te nemen in de
Verwijsindex risicojongeren. Daar heeft registratie geen
toegevoegde waarde en is die dus in strijd met de
internationale verdragen. Dat is de argumentatie van de
Raad van State en die heeft specifiek betrekking op de
registratie in het kader van de VIR. Daar ligt ook mijn
verantwoordelijkheid en ik heb gezegd dat wij dit niet
zullen doen. De Kamer heeft echter een brief van ons
beiden ontvangen waarin wij schrijven dat wij graag een
zorgvuldige discussie willen voeren over de bredere
vraag, dus of je los van de VIR iets zou moeten doen met
doelgroepenbeleid en dus registratie op etniciteit. Wij
zitten op dit punt volstrekt op een lijn.
Mevrouw Langkamp (SP): Ik heb geen antwoord
gekregen op de vraag wat dit concreet heeft opgeleverd
in Rotterdam.
Minister Van der Laan: Ik weet niet of het veel heeft
opgeleverd uit oogpunt van etnische registratie, want
iedere jongere werd geregistreerd. Wat ik gezien heb en
waarover ik enthousiast ben, is dat onder de jongeren
die contact kregen met het TIP, het aantal recidive of
nieuwe contacten de verkeerde kant op aanzienlijk
daalde. Daar was mijn enthousiasme op gebaseerd en
niet op het feit dat het via etnische registratie ging. Als
daarover een misverstand is ontstaan, dan ligt dat aan
mij.
De heer Dijsselbloem (PvdA): Het gaat er uiteindelijk
om dat de specifieke problemen waar die zich voordoen,
van specifieke antwoorden kunnen worden voorzien als
dat nodig is. Mevrouw Van Toorenburg heeft de
voorbeelden al genoemd. Wij spreken over de specifieke
problematiek van Roma kinderen die niet op school
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verschijnen, Marokkaanse jongetjes die ontsporen, enz.
Kunnen beide ministers ons verzekeren dat het specifieke
beleid waar zij zelf en de gemeenten veel in investeren,
op geen enkele manier in gevaar komt door de recente
brief van het college?
Minister Van der Laan: Wij zien op dit moment niet dat
dit in gevaar komt. Morgen hebben wij overigens de
gelegenheid om er dieper op in te gaan. Dan discussiëren wij met de Kamer over de brief inzake de Marokkaanse jongeren. In lijn met wat ik aan mevrouw Van
Toorenburg heb toegezegd: mocht de Rotterdamse
situatie ertoe leiden dat er een streep gaat door wat wij
nu goedvinden en willen continueren, dan hebben wij als
kabinet de taak om het gat zo snel mogelijk te vullen.
Mevrouw Verdonk (Verdonk): Waar hebben wij het
precies over? Groepen Marokkaanse en Antilliaanse
jongens, die ongeveer vijftien keer zo crimineel zijn als
Nederlandse jongens. Deze groepen veroorzaken
problemen in wijken en buurten, pakken tassen uit
handen van oude vrouwtjes, overvallen winkels en
burgers, mishandelen mensen, noem maar op. De
problemen met die groep moeten we nu eens een keer
oplossen! Die jongens moeten zich aanpassen aan de
Nederlandse samenleving, anders kunnen ze beter
verdwijnen. Is de minister dat met mij eens?
Minister Van der Laan: Ik hoorde de geachte afgevaardigde Verdonk zeggen dat deze jongeren vijftien keer zo
crimineel zijn. De statistieken zijn zeker alarmerend, maar
het gaat niet om vijftien keer zo crimineel. Uit mijn
hoofd, ik kan er iets naast zitten: twee keer zo vaak
schooluitval, drie keer zo vaak werkzoekend, ruim vier
keer zo vaak verdachte en in aanraking met de politie.
Deze cijfers kunnen wisselen, afhankelijk van de
leeftijden en de specifieke groepen. Ook ik houd van een
stevig debat, maar er zit een groot verschil tussen vijftien
en vier keer zo vaak.
Mevrouw Verdonk (Verdonk): Vier keer zo vaak is niet
ernstig?
De voorzitter: U had het woord niet.
Minister Van der Laan: Ik ben begonnen met te zeggen
dat het een ernstig probleem is. Dat ik secuur wil
discussiëren, betekent niet dat ik het probleem wegpoets.
Er zit een verschil tussen vijftien en vier keer zo vaak. Ik
ben het echter eens met mevrouw Verdonk dat het een
ernstig probleem is.
De voorzitter: Dat was volgens mij de vraag van
mevrouw Verdonk.
Mevrouw Verdonk (Verdonk): Mijn vraag was of de
minister het met mij eens is dat die jongeren zich
moeten aanpassen of anders weg moeten wezen. Ik ken
de minister als een man met duidelijke standpunten, dus
ik vraag zijn mening.
Minister Van der Laan: Ik had misschien meteen met
dat punt moeten beginnen.
De voorzitter: Dat was prettiger geweest met het oog
op de tijd.
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Van der Laan
Minister Van der Laan: In zijn algemeenheid kun je dat
zeker niet stellen. Die jongeren hebben vaak de
Nederlandse nationaliteit. Het kan zijn dat ze daarnaast
nog een andere nationaliteit hebben, maar ook dan is
niet aan de orde dat zij weg moeten. Zij moeten zich wel
aanpassen, zodat de cijfers over deze groepen in de
richting gaan van de normale statistiek. Dit kan door
alles te doen wat wij in redelijkheid van hen mogen
vragen.
Mevrouw Ortega-Martijn (ChristenUnie): Etnische
registratie in Rotterdam gebeurt al jaren, maar ik heb een
andere vraag aan de minister. Is er sprake van verplichte
etnische registratie, of wordt tegen de jongeren gezegd
dat zij eraan mogen meewerken?
Minister Van der Laan: Hierop moet ik het antwoord
schuldig blijven. Ik zal dit nagaan en mevrouw Ortega
erover berichten. Ik weet dit absoluut niet.
De heer Brinkman (PVV): Wij moeten weer wachten op
de maatregelen van dit kabinet. Dat is jammer. Ik ben
namelijk erg bang dat die corrupte eilanden straks weer
al hun criminelen dumpen, zoals zij in het verleden ook
hebben gedaan. Nederland registreert niet en voor we
het weten zitten we in dit land voor de zomer weer met
duizenden extra criminele Antillianen. Als de minister
daar net als ik bang voor is, wat gaat hij er dan aan
doen?
Minister Van der Laan: Bij dit kabinet hoeft men in de
regel niet zo lang te wachten op maatregelen; ook ik mag
spreken in algemeenheden. Ik ben rustig omdat ik hoop
dat de Rotterdamse situatie in het overleg tussen de
gemeente en het College bescherming persoonsgegevens gewoon overeind blijft. Daar is op zich niets
mis mee. Mevrouw Van Toorenburg en anderen heb ik
toegezegd: als het onverhoopt misgaat, zullen wij
ingrijpen. De discussie over registratie zullen wij dan
moeten versnellen. Voor wat betreft de mensen die van
de Antillen komen: ik pleeg ook wel eens televisie te
kijken en ik zie dat u een groot expert bent in het
bedenken van maatregelen om de corruptie op de
Antillen aan te pakken. Hier staat dat volgens mij echter
geheel buiten.

vandaag in Trouw: ″Ik ben bang dat er in ons verpleeghuis voortijdig mensen zijn overleden.″
Tekortschietende zorg is een sluipmoordenaar. Deze
woorden niet van mijzelf. De fractievoorzitter van de SP
Agnes Kant zei dit al in 2002. Al jaren praten wij over
tekorten in de zorg, de verschraling en de chronische
tekorten aan goed opgeleid personeel die komen door
bezuinigingen en efficiëntiekortingen. Ook dit jaar wordt
de zorg voor ouderen gekort met 100 mln. aan
efficiëntiekortingen. Vindt de staatssecretaris het efficiënt
dat er steeds lager gekwalificeerd personeel wordt
ingezet dat niet constateert dat iemand ondervoed is, een
botbreuk heeft of wellicht in de laatste fase van zijn leven
verkeert? Al jaren praten wij over de tekortschietende
zorg in verpleeghuizen en deze staatssecretaris noemt
dat incidenten. Hoeveel incidenten heeft deze staatssecretaris nodig om in te grijpen?
De Inspectie voor de Gezondheidszorg constateert dat
er risico’s bestaan bij dit verpleeghuis, maar dat deze
risico’s zijn niet groter zijn dan die elders in de Randstad.
Vindt de staatssecretaris dat antwoord acceptabel? Per
wanneer gaat zij er nu eens voor zorgen dat de inspectie
niet reageert, maar optreedt en er actief op afgaat?
Wanneer gaat zij ervoor zorgen dat zorgen van het
personeel over de kwaliteit van de zorg ook worden
opgelost? Met andere woorden: wanneer hoeven wij hier
niet meer te spreken over drie verpleeghuisartsen die
stoppen met hun mooie werk vanwege de slechte
kwaliteit?
©

Mevrouw Leijten (SP): Voorzitter. Drie artsen in een
verpleeghuis in Amsterdam hebben gefrustreerd hun
baan opgezegd. Zij werden geconfronteerd met oudere
bewoners die dagenlang pijn hadden na botbreuken, met
bewoners bij wie ondervoeding niet was geconstateerd
en zij merkten op dat bewoners die stervende waren niet
de bijstand van een arts hadden. Een van de artsen zei

Staatssecretaris Bussemaker: Voorzitter. Met mevrouw
Leijten vind ik het natuurlijk ernstig als verpleeghuisartsen hun baan opzetten, zeker als dat betekent dat zij
elders gaan werken en niet meer in de zorg. Ik ben ook
met haar eens dat de signalen die in Trouw stonden
ernstig zijn. Ik merk hierbij op dat die signalen nieuw
zijn, dus dat die niet eerder zijn gemeld. De verpleeghuisartsen hebben wel eerder met de inspectie gesproken.
De IGZ heeft ook eerder een onderzoek gedaan, een
regulier onderzoek, naar de kwaliteit van zorg. Er is ook
een melding geweest, maar dat was een algemene
melding die niet werd gedaan op grond van heel
concrete feiten. De inspectie heeft naar aanleiding van
die melding een gesprek met de verpleeghuisartsen
gehad. Daarin werd de conclusie bevestigd dat nader
onderzoek op dat moment niet aan de orde was.
De IGZ heeft wel opgetreden en heeft zich hier
nadrukkelijk mee bezig gehouden. Zij heeft de raad van
bestuur aanbevolen dossieronderzoek te laten doen door
onafhankelijke verpleeghuisartsen om te bezien of er
sprake is van de genoemde incidenten. De vertrokken
verpleeghuisartsen kunnen dossiers aanwijzen, die
worden onderzocht en daarover wordt met de inspectie
overlegd. Dat onderzoek loopt nu en zal ongeveer twee
maanden duren.
De inspectie is afgelopen donderdag bij zorginstelling
Jan Bonga op bezoek geweest. Dat was een regulier
bezoek. Ik heb het verslag daarvan nog niet gekregen. Op
basis van beide verslagen zal ik mij erover beraden of in
dit geval nadere maatregelen nodig zijn. Ik kan dus niet
aangeven of hier meer aan de hand is dan een algemene
melding van een ontevreden verpleegarts en of er heel
concrete feiten zijn. Mocht dat het geval zijn, worden die
aangepakt.
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Vragen van het lid Leijten aan de staatssecretaris van
Volksgezondheid, Welzijn en Sport over de zorginstelling in Amsterdam waar drie verpleeghuisartsen zijn vertrokken vanwege slechte zorg.
De voorzitter: Gezien het feit dat het bijna 14.50 uur is
en er nog twee series vragen te gaan zijn, zijn bij de
laatste twee series vragen geen aanvullende vragen
mogelijk.
©
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Bussemaker
Ik kom nu op de vraag op het lager gekwalificeerde
personeel en de relatie die de artsen leggen tussen
incidenten en het laaggekwalificeerde personeel. Ik ben
in gesprek met de inspectie om hen extra tijd te laten
besteden aan de kwaliteit van het personeel en het
toezicht. Wij willen dit opnemen in het Jaarplan van de
inspectie voor 2010. Dat kan verdere aanknopingspunten
opleveren of inderdaad sprake is van laaggeschoold
personeel en welke factoren veroorzaken dat er binnen
de ene instelling goede en binnen een instelling minder
goede zorg wordt geleverd. Overigens wijs ik er op dat
ons meer signalen bereiken. De organisatie Buurtzorg
meldt bijvoorbeeld dat de mix van hoog- en laagopgeleid
personeel niet altijd adequaat is. Ook laagopgeleid
personeel moet goed kunnen melden en kunnen
signaleren wanneer artsen moeten worden ingeschakeld.
Dat in antwoord op de vragen van mevrouw Leijten over
het personeel.
Zij stelde vervolgens dat de efficiencykortingen,
bezuinigingen en verschralingen de oorzaak zouden zijn.
Ik stel nogmaals dat het AWBZ-budget de afgelopen tien
jaar nagenoeg is verdubbeld. In deze regeerperiode
groeit het AWBZ-budget met 2 mld. Dat is na aftrek van
maatregelen. Voor extra personeel in de verpleging en
verzorging heeft dit kabinet bovendien structureel 250
mln. uitgetrokken. Dat betekent dat er veel en heel
makkelijk kan worden geklaagd over verschraling en
bezuinigingen, maar dat dit niet wordt gestaafd door de
feiten. Daarmee heb ik gestelde alle vragen beantwoord.
Mevrouw Leijten (SP): Voorzitter. Ik sta paf van dit
antwoord. Er zou wel eens een relatie kunnen bestaan
tussen de opleiding van het personeel en de kwaliteit.
Dat hoort de staatssecretaris niet voor het eerst.
Daarover praten wij al sinds tien, veertien jaar geleden.
Het is mooi dat de inspectie er in 2010 mee aan de slag
gaat, maar wij willen nu oplossingen. Wij willen dat nu
wordt gestopt met de bezuinigingen op de ouderenzorg.
Wij willen dat het over is met het chronisch tekort aan
personeel. Het bedrag van 240 mln. waarover de
staatssecretaris het heeft, klinkt mooi. Maar waar zijn die
handen dan. Zij moet er dan ook bij vertellen dat er 100
mln. efficiencykorting overheen gaat. Waar moet in de
zorg nog efficiënter worden gewerkt? Laat zij dat dan ook
eens een keer vertellen.
Staatssecretaris Bussemaker: Voorzitter. Natuurlijk
bestaat een relatie tussen de kwaliteit van het personeel
en de kwaliteit van de zorg. Dat is in de hele zorg het
geval. Daarom zetten wij in op de kwaliteit van het
personeel. Maar de zorginstellingen moeten ervoor
zorgen dat men adequaat personeel heeft. Mevrouw
Leijten weet net zo goed als ik dat er in Nederland
tweeduizend zorginstellingen zijn en dat deze zelf
verantwoordelijk zijn voor het personeel. Mijn verantwoordelijkheid en de verantwoordelijkheid van de
inspectie is dat de kwaliteit van de zorg op orde is. Wij
zullen niet dralen om daarvoor maatregelen te nemen. Ik
zou denken dat mevrouw Leijten blij zou moeten zijn dat
dit volgend jaar, in het jaarplan van de inspectie, bij
uitstek een thema is waarnaar de inspectie strenger gaat
kijker.
Daarnaast stelde mevrouw Leijten een vraag over het
tekort aan personeel. De middelen die wij hebben
uitgetrokken, hebben nu al geleid tot meer dan 5000
extra handen aan het bed. De verhalen over efficiency-
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kortingen zijn echt te makkelijk. Zoals ik heb gezegd,
komt er 2 mld. bij, ook als je de efficiencykortingen etc.
meerekent. Er gaat heel veel extra geld naar de zorg. Wij
moeten ons met z’n allen afvragen waarom de ene
zorginstelling in staat is om daarvoor veel betere zorg te
leveren dan de andere.
De voorzitter: Ik heb net gezegd: geen aanvullende
vragen. Er zijn nog vijf minuten voor de vierde vraag.
Vragen van het lid Van der Ham aan de minister van
Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over het
bericht dat de rijksoverheid de slechtste betaler
van rekeningen is ondanks beloften van premier
Balkenende op het MKB-congres in 2008.
©
De heer Van der Ham (D66): Voorzitter. De overheid
betaalt te langzaam. Daardoor komen bedrijven in de
problemen. Premier Balkenende heeft op het MKBcongres in november gezegd daar onmiddellijk wat aan
te gaan doen.
In eerste instantie leek het kabinet werkelijk stappen te
zetten. Het had goede voornemens. Dat is zeer belangrijk. De kaspositie van het bedrijfsleven kan daardoor
namelijk verbeterd worden. Betere betaling door de
overheid zou ook 2000 extra banen kunnen opleveren.
Het gebeurt echter nog steeds niet. Overheden betalen
nog steeds te langzaam. Wij leven nu al half april. Het is
dus alweer een halfjaar later. In deze tijden van crisis –
hup, weer een bank kopen! – moet zo’n simpele en
effectieve maatregel toch zo uitgevoerd zijn. Hoe kan dit,
vraag ik de minister.
De minister zegt nu dat zij de collega’s extra ″op hun
vestje wil spuwen″. Op een vestje spuwen is natuurlijk
interessant voor de mkb’ers in het stoomwezen. Maar
wat voor doorzettingsmacht heeft de minister nu
precies? Hoe gaat zij precies de bureaucratie slechten?
Naast de ministeries die te traag betalen, zijn ook
provinciale en lokale overheden vaak wanbetalers. Wat
gaat de minister daaraan doen? Premier Balkenende
beloofde in november hen eveneens aan te spreken. Is
dat inmiddels gebeurd? Ook daarop krijg ik graag een
reactie.
Wanneer gaat die tikker dan precies tellen? Is dat de
datum die op de factuur staat of is het de datum die
door de overheid wordt gehanteerd? Daar kunnen soms
drie tot vier weken tussen zitten. In Frankrijk is inmiddels
wettelijk vastgelegd dat de datum op de factuur leidend
is. Dat geeft meer rechtszekerheid aan mkb’ers. Hoe gaat
de Nederlandse regering daarmee om?
De premier heeft op het MKB-congres verder gezegd
dat hij ondernemers in het midden- en kleinbedrijf bij de
aanbestedingen van de overheid sneller in aanmerking
wil laten komen. Hij zei tevens dat hij afspraken wil
maken met de gemeentes over de stijging van lokale
belastingen en leges. Graag krijg ik ook op deze punten
een reactie van de minister. Wat is daaraan op dit
moment gedaan? Zijn er stappen gezet?
©
Minister Ter Horst: Voorzitter. Ik ben blij dat ik hier een
antwoord mag geven naar aanleiding van een toespraak
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Ter Horst
van de minister-president. Je kunt altijd weer stijgen in je
ministerschap. De minister-president heeft daar gezegd:
″Daarom zal ik tegen mijn collega’s in het kabinet zeggen
’houdt u aan de betalingsafspraken’ en mocht dat niet
gebeuren, dan is de vervolgstap helder.″ Daarna heeft hij
ondernemers opgeroepen om gebruik te maken van de
mogelijkheid tot rentevergoeding. De minister-president
heeft zich uiteraard aan zijn uitspraak gehouden en heeft
zijn collega’s in het kabinet opgeroepen zich aan de
afspraken te houden. Sterker nog, het kabinet heeft met
zichzelf afgesproken dat de betalingstermijn naar 30
dagen gaat. Wij zijn dus allemaal opgeroepen om onze
rekeningen binnen 30 dagen te betalen, ook omdat wij
ons realiseren hoe belangrijk dat is voor het bedrijfsleven, zeker in deze tijden van crisis. Ik heb begrepen dat
90%-95% van de betalingen op tijd, dus binnen 30 dagen,
geschiedt.
Zoals de Kamer wellicht weet, heb ik in EenVandaag
bedrijven die een rekening aan de rijksoverheid hebben
gezonden, waarvan de betalingstermijn is overschreden
en de overheid dus te laat betaalt, publiekelijk opgeroepen dit bij mij te melden, zodat ik die misstand kan
proberen op te lossen. Daarbij heb ik het wel over de
rijksoverheid. De Kamer weet dat wij niet over de
gemeentelijke en de provinciale overheden gaan. Zij
weet ook dat wij deze wel hebben opgeroepen deze lijn
te volgen.
Ik denk overigens dat de echte winst kan worden
behaald zodra er elektronisch wordt betaald, maar je
kunt pas elektronisch betalen nadat er elektronisch is
gefactureerd. Heel recent – het persbericht is nog niet
eens uit – is een convenant gesloten om inderdaad over
te gaan tot elektronisch factureren. De doelstelling is om
in 2010 ten minste 10% van alle facturen aan de
overheden digitaal te versturen. Dat betekent dat dan ook
10% van alle facturen digitaal zal worden betaald. Dat zal
de betalingssnelheid zeer doen toenemen.
Voorzitter. Daarmee heb ik volgens mij de vragen van
de heer Van der Ham beantwoord.
De heer Van der Ham (D66): Voorzitter. De minister
heeft mijn vragen toch niet helemaal beantwoord. Ik
stelde een vraag over de termijn. Wanneer gaat de tikker
tellen? Tevens stelde ik het punt van die lokale overheden aan de orde, waar ontzettend veel winst valt te
halen. Het totale liquiditeitsprobleem in het mkb
bedraagt 15 mld. Deze minister is de minister voor de
lokale overheden. Een beetje ″bevordering″ kunnen wij
ons helemaal niet permitteren. De regering is voortdurend bezig met het stimuleren van de Nederlandse
bedrijvigheid. Wij hebben het hier nu over een gratis
maatregel. Het bedrijfsleven is niet geholpen met een
beetje kletsen met elkaar. Ik wil dus echt steviger taal van
de minister horen. Ik hoop dat zij echt vaart gaat maken,
want wij willen niet blijven fungeren als een soort van
politiek incassobureau voor het Nederlandse mkb.
Minister Ter Horst: Ten eerste: ik ken niet precies die
datum; ik zal dat nagaan. Als privépersoon ga ik ervan
uit dat als ik een rekening moet betalen, dat de datum op
de factuur geldt en niet de datum dat ik de factuur heb
ontvangen. Ik zal echter nagaan of dat inderdaad de
datum is waarop de termijn aanvangt.
Wat het tweede betreft, ben ik het met u eens. Wij
zullen dat ook zeker in overleg met VNG en IPO aan de
orde stellen. Overigens, uw vraag suggereert enigszins
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dat u denkt dat gemeenten een langere betalingstermijn
kennen dan het Rijk. Dat is nog maar de vraag. Ik zeg
absoluut toe dat wij dit punt in overleg met VNG en IPO
opnieuw op de agenda zetten.
De voorzitter: Daarmee zijn wij gekomen aan het eind
van het mondelinge vragenuur. Ik zie dat mevrouw
Blanksma van de CDA-fractie nog een vraag wil stellen,
maar ik heb zo’n acht minuten geleden gezegd geen
aanvullende vragen toe te staan bij de laatste twee sets
vragen, omdat wij anders in tijdsproblemen komen.
Ik wil overgaan tot een aantal mededelingen, waarvan
de eerste een heel bijzonder karakter heeft. Ik verzoek
daarom de leden, hun plaatsen in te nemen.
Waarde collega’s, dames en heren, vorige week
bereikte ons het hartverscheurend bericht van het
overlijden van Lucas, zoon van Natasja van den Berg en
Kees Vendrik, broertje van Lisa en Samuel. Op 17 september 2008 deelde ik u mee dat Lucas was geboren. 201
dagen heeft Lucas op deze wereld mogen zijn. Namens u
heb ik Natasja en Kees onze diepe gevoelens van
medeleven met het verlies van Lucas, hun ″wolkje″,
overgebracht en hen veel kracht toegewenst. Natasja en
Kees vroegen mij, u hun dank over te brengen voor de
vele blijken van betrokkenheid en steun die zij van
collega’s en medewerkers van de Kamer hebben
ontvangen.
(De aanwezige leden nemen enkele ogenblikken stilte in
acht.)
De voorzitter: Ik deel aan de Kamer mee dat de
volgende leden zich hebben afgemeld:
Boelhouwer en Fritsma;
Van de Camp, ook morgen;
Vendrik, de gehele week.
Deze mededeling wordt voor kennisgeving aangenomen.
De voorzitter: Op de tafel van de griffier ligt een lijst
van ingekomen stukken. Op die lijst staan voorstellen
voor de behandeling van deze stukken. Als voor het
einde van de vergadering daartegen geen bezwaar is
gemaakt, neem ik aan dat daarmee wordt ingestemd.
Regeling van werkzaamheden
De voorzitter: De fractie van de PVV heeft verzocht om
schriftelijke stemming over de voordracht van drie
kandidaten ter vervulling van een vacature bij de
Belastingkamer van de Hoge Raad. Ik stel voor, deze
stemming een week uit te stellen.
Ik stel voor, hedenmiddag ook te stemmen over de
PKB Randstad 380 kV verbinding Haarlemmermeer Oost
(31574, nr. 3), over de motie ingediend bij het desbetreffende notaoverleg (31574, nr. 7) en over de brief van het
Presidium over een adviesaanvraag aan de Raad voor
Cultuur (31482, nr. 33).
Overeenkomstig de voorstellen van de voorzitter wordt
besloten.
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De voorzitter: Ik deel aan de Kamer mee dat de
commissie voor het onderzoek van de Geloofsbrieven
het lid Jan de Vries tot haar voorzitter heeft gekozen.
Het woord is aan de heer De Wit als voorzitter van de
vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid
voor twee verzoeken.
De heer De Wit (SP): Voorzitter. In de eerste plaats
verzoek ik om het verslag van het algemeen overleg over
de herstructurering van de Wet sociale werkvoorziening
op de agenda te plaatsen.
De voorzitter: Wij zullen dit verslag toevoegen aan de
agenda.
De heer De Wit (SP): In de tweede plaats verzoekt de
vaste commissie om uitstel van het debat over de
wijziging van de AOW dat voor morgen is gepland.
De voorzitter: U doet het verzoek dus namens de
commissie?
De heer De Wit (SP): Inderdaad.
De voorzitter: Dan neem ik aan dat niemand daar
bezwaar tegen heeft. Wij zullen dit onderwerp afvoeren
van de agenda voor morgen.
Het woord is aan de heer De Roon.
De heer De Roon (PVV): Voorzitter. Ik wil graag de
staatssecretaris van Justitie interpelleren naar aanleiding
van de berichtgeving dat de nationale recherche heeft
geconstateerd dat zware criminelen ook vanuit hun cel
leiding blijven geven aan criminele organisaties.
De heer Teeven (VVD): Voorzitter. De fractie van de VVD
steunt wel een verzoek om een spoeddebat over dit
onderwerp. Als de heer De Roon zijn verzoek in die
richting wil wijzigen, heeft hij onze steun.
Mevrouw Van Velzen (SP): Voorzitter. De SP-fractie
verneemt graag eerst van het kabinet hoe groot het
probleem is. Ik stel voor dat wij op basis van een brief
nagaan of een debat hierover nodig is.
De voorzitter: Mijnheer De Roon, er zijn u twee
alternatieven aangereikt.
De heer De Roon (PVV): Voorzitter. Ik constateer dat ik
voldoende steun heb voor een spoeddebat en dan kies ik
daarvoor.

niet meer in voor de kwaliteit van de zorg in hun
verpleeghuizen. Mede namens de fractie van de SP vraag
ik een debat aan met de staatssecretaris van VWS over
de kwaliteit van de zorg.
Mevrouw Wolbert (PvdA): Wij hebben morgen een
procedurevergadering. Ik vraag mij af waarom dit niet in
de commissie wordt besproken.
De voorzitter: Dat is een ander voorstel. Mevrouw
Agema, u hebt niet voldoende steun voor een debat.
Mevrouw Agema (PVV): Ik heb wel voldoende steun
voor een spoeddebat. Daarom zet ik mijn verzoek om in
een aanvraag van een spoeddebat.
De voorzitter: Wij zullen zien wanneer wij dit spoeddebat kunnen organiseren. Daarbij geldt een spreektijd van
drie minuten per fractie.
Het woord is aan de heer Pechtold.
De heer Pechtold (D66): Voorzitter. Ik wil graag een
debat met de minister-president naar aanleiding van de
uitlating in De Telegraaf van 10 april jongstleden van
FNV-voorzitter Jongerius dat de gemeenteraadsverkiezingen van 2010 als inzet kunnen hebben het
doorwerken tot 67 jaar. Gezien de afspraken die hier door
de premier zijn voorgelegd, lijkt mij dat raar. Ik vraag mij
af of deze uitlating past in de afspraken die met de SER
zijn gemaakt, die van een overleg in oktober repte.
Waarom nu ineens een halfjaar later, want er was alleen
tijd tot oktober om een alternatief te ontwikkelen. Bij
mijn fractie rijst de vraag of dit de inzet is van de
gemeenteraadsverkiezingen of de herverkiezing van
mevrouw Jongerius.
De heer Weekers (VVD): Mijn fractie is ook zeer
verbaasd over dit soort dolle uitspraken. Ik steun het
verzoek van de heer Pechtold dan ook graag.
Mevrouw Kant (SP): Het lijkt mij een heel goed idee om
dit bizarre voorstel eerst aan de kiezer voor te leggen. Ik
vind het dus wel een goed idee. Ik heb echter nog een
aanvullende vraag. Los van het verzoek om een debat,
kunnen wij het kabinet eerst om een brief vragen. Ik heb
begrepen dat de adviesvraag aan de SER bekend is
geworden en dat daarin allerlei voorwaarden staan
waaraan het SER-advies moet voldoen. Ik dacht dat in
het debat gezegd was ...
De voorzitter: Mevrouw Kant, ik probeer iets tegen u te
zeggen en volgens mij merkt u dat.

De voorzitter: En het voorstel van mevrouw Van Velzen?
Mevrouw Kant (SP): Ja hoor.
De heer De Roon (PVV): Ik vind het prima als er nog een
brief komt, maar ik wil in ieder geval dat dit spoeddebat
doorgaat.

De voorzitter: Wij hebben afgesproken dat wordt
gereageerd op het voorstel van degene die het doet. Als
u een ander voorstel heeft, komt u er daarna mee.

De voorzitter: Wij zullen zien of wij een moment kunnen
vinden om het spoeddebat te plannen. Daarbij gelden
spreektijden van drie minuten per fractie. Wij zullen het
stenogram doorgeleiden naar het kabinet.
Het woord is aan mevrouw Agema.

De voorzitter: Dat lijkt mij heel goed. Dan houden wij
enigszins overzicht.

Mevrouw Agema (PVV): Voorzitter. De zorgprofessionals
van Huis in de Duinen, De Zorgboog en Jan Bonga staan

Mevrouw Van Gent (GroenLinks): Voorzitter. Wij zijn
voor vrijheid van meningsuiting, ook van mevrouw
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Jongerius. Laten wij het kabinet eerst om een reactie per
brief vragen. Dan zien wij daarna wel weer.
De voorzitter: U doet hetzelfde. Het is blijkbaar heel
moeilijk. Wij gaan een keer oefenen, een oefenmiddag
voor de regeling van werkzaamheden met allemaal
nepvoorbeelden.
De heer Pechtold (D66): Voorzitter. Dit is een hartstikke
echt voorbeeld. Ik begrijp dat ik steun heb van de
VVD-fractie, waarvoor dank, voor een debat. Ik begrijp
dat andere fracties een alternatief voorstel doen, namelijk
om een brief te vragen, misschien ter voorbereiding van
het debat. U begrijpt, maar daarmee treed ik enigszins in
uw orde, dat zo’n brief verhelderend kan werken, zeker
omdat mevrouw Kant al aangaf dat er misschien nog
andere redenen voor een brief zijn.
De voorzitter: Als u als indiener uw voorstel voor een
debat knipt, namelijk als u eerst om een brief vraagt, dan
zullen wij het stenogram doorgeleiden naar het kabinet.
U hebt nog een aantal punten die u graag in de brief
beantwoord wilt zien, mevrouw Kant.
Mevrouw Kant (SP): Ja, voorzitter, ik wil graag een
toelichting van het kabinet op de vraag waarom er in de
brief voorwaarden zijn gesteld aan het advies. In het
debat met de minister-president is namelijk nadrukkelijk
gezegd dat die voorwaarden er niet zijn.
De voorzitter: Wij zullen het stenogram doorgeleiden
naar het kabinet.
Het woord is aan de heer Brinkman.
De heer Brinkman (PVV): Voorzitter. Ik wil graag een
debat met de staatssecretaris van Defensie naar
aanleiding van de kop in De Telegraaf van vandaag dat
de aankoop van de JSF wordt uitgesteld. De staatssecretaris geeft aan dat hij daarmee kan leven, maar hij is wel
bereid, de testtoestellen aan te schaffen. In onze
beleving, en het merendeel van de Tweede Kamer deelt
die mening, is de aanschaf van testtoestellen de
aanschaf van de JSF. Ik wil dan ook een debat met de
staatssecretaris.
De voorzitter: Mij is bekend dat er volgende week een
algemeen overleg plaatsvindt over de JSF. Of ben ik
verkeerd geïnformeerd?
De heer Brinkman (PVV): U bent niet abuis, voorzitter,
dat klopt. Dat is een heel belangrijk algemeen overleg. In
de commissie zal overigens het verzoek worden gedaan
om dat ook plenair te behandelen. Echter, voordat wij dat
overleg kunnen houden, moeten wij weten hoe dit nu zit
en hoe de zienswijze is, ook in de achterkamertjespolitiek. In De Telegraaf staat namelijk ook dat de
coalitiefracties nu al met elkaar vergaderen. Daar moet
helderheid over zijn voordat wij het overleg voeren.

gelezen en het bericht is heel stellig. In de tussentijd
wordt er hier in het gebouw nogal wat mist gecreëerd.
De woordvoerder van de PvdA zegt dat er helemaal geen
sprake is van achterkamertjesoverleg. Dit debat moet
inderdaad volgende week gewoon in de Kamer worden
gevoerd, maar voordat ik kleur kan bekennen of ik nu
voor of tegen een debat ben, wil ik aan de drie fractievoorzitters hier in de zaal aanwezig, vragen of er
inderdaad deze week overlegd wordt. Het lijkt mij
wenselijk om dat te weten voordat wij erover debatteren.
De heer Brinkman (PVV): Ik steun dit voorstel, voorzitter.
De voorzitter: Ja, dat snap ik.
De heer Brinkman (PVV): Dank u! Begrijpt u mij vaker?
De voorzitter: U hebt een heel slimme voorzitter
gekozen.
De heer Brinkman (PVV): Maar die heb ik niet gekozen!
De voorzitter: Dat gaan wij niet doen, mevrouw Van
Velzen.
Mevrouw Van Velzen (SP): Waarom niet? Dat lijkt mij bij
dit voorstel nogal relevant, mevrouw de voorzitter.
De voorzitter: Wij gaan gewoon een debat regelen,
zoals ik zojuist tegen uw collega Kant heb gezegd. Steunt
u het voorstel van de heer Brinkman of niet?
Mevrouw Van Velzen (SP): Ik persisteer bij mijn
voorstel.
De voorzitter: Dan had u zich zelf moeten melden voor
de regeling van werkzaamheden.
Mevrouw Van Velzen (SP): Voorzitter ...
De voorzitter: Nee, mevrouw Peters heeft het woord.
Mevrouw Peters (GroenLinks): Voorzitter. Eigenlijk heb ik
in aansluiting op de opmerking van mevrouw Van Velzen
een verzoek aan u. Ik zou wel eens het oordeel van het
Presidium willen hebben over het volgende. Stel dat het
bericht klopt en de staatssecretaris van Defensie dat
bevestigt, dus dat daags voor het grote debat dat de
Kamer hierover heeft gepland in achterkamertjes een
deal tussen de regering en de coalitiefracties wordt
gemaakt, wat vindt het Presidium daar dan van? Wij
hebben maanden gedaan over de voorbereiding van dit
debat en dan ...
De voorzitter: Daarover moet de Kamer zelf een oordeel
geven.
Mevrouw Peters (GroenLinks): Ik krijg dat graag van u
als voorzitter van het Presidium, omdat ...

De voorzitter: Voor de duidelijkheid, welk type debat
vraagt u aan?

De voorzitter: Dat krijgt u niet, echt niet.

De heer Brinkman (PVV): Vooralsnog een debat. Als ik
daar niet voldoende steun voor krijg, een spoeddebat.

Mevrouw Peters (GroenLinks): ... dit het functioneren
van de Kamer raakt.

Mevrouw Van Velzen (SP): Ik heb ook De Telegraaf

De voorzitter: Als er een vergadering van het Presidium
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is, wil ik dit punt best een keer bespreken bij het
agendapunt Kamerwerkzaamheden. Volgens mij hebt u
een vertegenwoordiger in het Presidium. Als ik mij niet
vergis, is dat mevrouw Van Gent. Zij kan dit onderwerp
aansnijden bij dit vaste agendapunt. Dan kan het prima
besproken worden.
Mijnheer Brinkman, voorlopig hebt u nog geen steun
voor uw voorstel.
Mevrouw Peters (GroenLinks): Ik wil nog ingaan op het
voorstel van de heer Brinkman. Ik steun zijn verzoek
graag als hij dat wil omzetten in een verzoek om een
spoeddebat.
De voorzitter: De heer Brinkman heeft eerst verzocht
om een gewoon debat. U had moeten luisteren en niet
moeten lezen. De heer Brinkman heeft om een gewoon
debat gevraagd, niet om een interpellatie.
Mevrouw Peters (GroenLinks): Ik steun zijn verzoek om
een debat en eventueel een spoeddebat.
De voorzitter: Steunt mevrouw Van Velzen ook het
verzoek om een debat?
Mevrouw Van Velzen (SP): Ik heb even rondgekeken.
Zwijgen is instemmen. Er komt inderdaad
achterkamertjesoverleg en dus ...
De voorzitter: Nee, dat is het punt niet.
Mevrouw Van Velzen (SP): Als ik mijn zin mag afmaken,
mevrouw de voorzitter ...
De voorzitter: Niet als u onvolledige informatie geeft.
Zwijgen is bij een verzoek om een debat geen instemming.
Mevrouw Van Velzen (SP): Nee, ik heb gevraagd om
informatie en u hebt mij de mond gesnoerd. Meer kan ik
er niet van maken.
De voorzitter: Nee, nee, nee.
Mevrouw Van Velzen (SP): Ja, natuurlijk steun ik het
verzoek van de heer Brinkman. Daar is geen twijfel over.

De heer Brinkman (PVV): Ik zet mijn verzoek om in een
verzoek om een spoeddebat.
De voorzitter: Volgens mij is daar voldoende steun voor.
Wij zullen het spoeddebat plannen met een spreektijd
van drie minuten per fractie.
Aan de orde zijn de stemmingen over moties,
ingediend bij het spoeddebat over het protocol
betreffende het kennisnemen van stukken door de
commissie-Davids, te weten:
- de motie-De Roon over het houden van een parlementaire enquête (31847, nr. 9);
- de motie-Ten Broeke over eventuele statusverandering
van staatsgeheime informatie (31847, nr. 11).
(Zie vergadering van 1 april 2009.)
De voorzitter: Aangezien de motie-Ten Broeke (31847,
nr. 11) is ingetrokken, maakt zij geen onderdeel van
behandeling meer uit.
In stemming komt de motie-De Roon (31847, nr. 9).
De voorzitter: Ik constateer dat de aanwezige leden van
de fracties van de SP, GroenLinks, D66, de PvdD, de VVD,
de PVV en het lid Verdonk voor deze motie hebben
gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties
ertegen, zodat zij is verworpen.
Aan de orde zijn de stemmingen in verband met het
wetsvoorstel Implementatie van richtlijn nr.
2007/2/EG van het Europees Parlement en de Raad
van de Europese Unie van 14 maart 2007 tot
oprichting van een infrastructuur voor ruimtelijke
informatie in de Gemeenschap (Inspire) (Implementatiewet EG-richtlijn infrastructuur ruimtelijke
informatie) (31771), en over:
- de motie-Van Leeuwen/Vermeij over een budgetplafond
voor het programma Inspire (31771, nr. 7);
- de motie-Van Leeuwen/Van Heugten over een minimale
deelname aan Inspire (31771, nr. 8).
(Zie vergadering van 2 april 2009.)

De voorzitter: Maar zwijgen is bij een verzoek om een
debat geen instemming, wel bij een verzoek om een
brief. Dat weet u.

De voorzitter: De motie-Van Leeuwen/Van Heugten
(31771, nr. 8) is in die zin gewijzigd dat zij thans luidt:

De heer Pechtold (D66): Voorzitter. Ik steun het verzoek
om een debat, omdat de staatssecretaris zelf heeft
aangegeven wat er gebeurt. Volgens mij staat er een
hele dag gepland, maar ik houd er niet van om volgende
week toneel te spelen.

Motie

De heer Van der Staaij (SGP): Voorzitter. Wij hebben
volgende week een uitgebreid JSF-debat. Wat ons
betreft, kan dan alles wat in voor-, achter- en wat voor
kamertjes dan ook is besproken, aan de orde komen.

overwegende dat er nog grote onduidelijkheid bestaat
over de harmonisatie-eisen en toe te passen standaarden;

De voorzitter: Mijnheer Brinkman, voor het houden van
een debat hebt u geen steun.

De Kamer,
gehoord de beraadslaging,

van mening dat nut en noodzaak van het miljoenen
kostende programma Inspire niet overtuigend is
aangetoond;
verzoekt de regering, de inspanningen waarmee aan
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Inspire wordt deelgenomen aan te passen aan het
aangetoonde nut en noodzaak en aan de consequenties
die harmonisatieafspraken hebben voor de Nederlandse
datavoorziening en de benodigde budgetten,

zonder duidelijke politieke voorwaarden, geeft aan de
Burundese regering;
constaterende dat er mensenrechtenschendingen
plaatsvinden in Burundi;

en gaat over tot de orde van de dag.
Naar mij blijkt, wordt de indiening van deze gewijzigde
motie voldoende ondersteund.
Zij krijgt nr. 10 (31771).
Ik stel vast dat wij hierover nu kunnen stemmen.

verzoekt de regering, in een krachtige politieke dialoog
duidelijke afspraken te maken over de randvoorwaarden
die aan deze algemene begrotingssteun worden gesteld
en de Kamer daarover te informeren,
en gaat over tot de orde van de dag.

In stemming komt het wetsvoorstel.
De voorzitter: Ik constateer dat de aanwezige leden van
de fracties van de PvdA, GroenLinks, D66, de VVD, de
ChristenUnie, de SGP, het CDA en het lid Verdonk voor
dit wetvoorstel hebben gestemd en de aanwezige leden
van de overige fracties ertegen, zodat het is aangenomen.

Naar mij blijkt, wordt de indiening van deze gewijzigde
motie voldoende ondersteund.
Zij krijgt nr. 94 (29237).
De motie-Boekestijn (29237, nr. 90) is in die zin
gewijzigd dat zij thans luidt:
Motie

In stemming komt de motie-Van Leeuwen/Vermeij (31771,
nr. 7).
De voorzitter: Ik constateer dat deze motie met
algemene stemmen is aangenomen.
In stemming komt de gewijzigde motie-Van Leeuwen/Van
Heugten (31771, nr. 10).
De voorzitter: Ik constateer dat de aanwezige leden van
de fracties van de SP, de PvdD, de SGP, het CDA, de PVV
en het lid Verdonk voor deze gewijzigde motie hebben
gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties
ertegen, zodat zij is aangenomen.
Aan de orde zijn de stemmingen over moties,
ingediend bij het debat over begrotingssteun Grote
Merengebied, te weten:
- de motie-Irrgang/Ferrier over randvoorwaarden aan
algemene begrotingssteun (29237, nr. 89);
- de motie-Boekestijn over sectorale begrotingssteun aan
Rwanda via ngo’s (29237, nr. 90);
- de motie-Boekestijn over aanscherping van de criteria
van het ramingenmodel (29237, nr. 91);
- de motie-Boekestijn over een politieke dialoog met de
regering in Burundi (29237, nr. 92);
- de motie-Ferrier over verduidelijking van de voorwaarden voor het verlenen van begrotingssteun (29237, nr.
93).

De Kamer,
gehoord de beraadslaging,
overwegende dat het regime van Rwanda, dat gedomineerd wordt door de Tutsi-elite, zowel Hutu’s als rurale
Tutsi’s uitsluit;
overwegende dat sectorale begrotingssteun het
Rwandese regime de mogelijkheid geeft om geld vrij te
maken voor beleid gericht op uitsluiting van Hutu’s en
rurale Tutsi’s;
verzoekt de regering om hulp aan Rwanda niet meer via
sectorale begrotingssteun te laten lopen, maar via ngo’s
en dan met name in de vorm van mensenrechtenprogramma’s,
en gaat over tot de orde van de dag.
Naar mij blijkt, wordt de indiening van deze gewijzigde
motie voldoende ondersteund.
Zij krijgt nr. 95 (29237).
De motie-Boekestijn (29237, nr. 91) is in die zin
gewijzigd dat zij thans luidt:
Motie
De Kamer,

(Zie vergadering van 2 april 2009.)
gehoord de beraadslaging,
De voorzitter: De motie-Irrgang/Ferrier (29237, nr. 89) is
in die zin gewijzigd dat zij thans luidt:

overwegende dat het regime van Rwanda, dat gedomineerd wordt door de Tutsi-elite, zowel Hutu’s als rurale
Tutsi’s uitsluit;

Motie
overwegende dat een dergelijk regime niet gesteund
dient te worden door middel van algemene begrotingssteun;

De Kamer,
gehoord de beraadslaging,
overwegende dat Nederland algemene begrotingssteun,
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constaterende dat de Europese Commissie aan de hand
van het ramingenmodel van het EOF-beheerscomité wel
gekozen heeft voor het geven van algemene begrotingssteun aan Rwanda;
constaterende dat de criteria van het ramingenmodel van
het EOF-beheerscomité zo zijn geformuleerd dat Rwanda
algemene begrotingssteun gaat ontvangen;
verzoekt de regering, in overleg te treden met andere
EU-lidstaten teneinde een meerderheid te vinden om de
criteria van het ramingenmodel aan te scherpen zodat
regimes die stelselmatig bevolkingsgroepen uitsluiten
geen algemene begrotingssteun ontvangen en tijdens de
aanstaande midterm review over de richtlijnen deze zaak
aan de orde te stellen,
en gaat over tot de orde van de dag.
Naar mij blijkt, wordt de indiening van deze gewijzigde
motie voldoende ondersteund.
Zij krijgt nr. 96 (29237).
Ik stel vast dat wij nu over de gewijzigde moties
kunnen stemmen.
Aangezien de gewijzigde motie-Boekestijn (29237, nr.
95) is ingetrokken, maakt zij geen onderdeel van de
behandeling meer uit.
Daartoe wordt besloten.
In stemming komt de gewijzigde motie-Irrgang/Ferrier
(29237, nr. 94).
De voorzitter: Ik constateer dat de aanwezige leden van
de fracties van de SP, GroenLinks, D66, de PvdD, de
ChristenUnie, de SGP, het CDA en de PVV voor deze
gewijzigde motie hebben gestemd en die van de overige
fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.
In stemming komt de gewijzigde motie-Boekestijn
(29237, nr. 96).

Aan de orde zijn de stemmingen over moties,
ingediend bij het debat over de Structuurvisie voor de
Snelwegomgeving, te weten:
- de motie-Van Heugten over het opnemen van de
onderdelen die betrekking hebben op de Nationale
Snelwegpanorama’s in de bijlage bij de structuurvisie
(31500, nr. 7);
- de motie-Van Heugten over mooiere geluidswerende
voorzieningen (31500, nr. 8);
- de motie-Van Leeuwen over het integreren van de
structuurvisie Nationale Snelwegpanorama’s in de
structuurvisie Nationale Landschappen (31500, nr. 9);
- de motie-Wiegman-van Meppelen Scheppink c.s. over
het opnemen van de Nationale Snelwegpanorama’s in de
AMvB Ruimte (31500, nr. 10);
- de motie-Van Gent over het ontzien van Nationale
Landschappen bij de aanleg van nieuwe snelwegen
(31500, nr. 11);
- de motie-Van Gent over het bij de aanleg van de
Rijnlandroute niet aantasten van Nationaal Landschap
het Groene Hart en Snelwegpanorama Wijk en Wouden
(31500, nr. 12).
(Zie notaoverleg van 30 maart 2009.)
In stemming komt de motie-Van Heugten (31500, nr. 7).
De voorzitter: Ik constateer dat de aanwezige leden van
de fracties van de SP, de SGP, het CDA en het lid Verdonk
voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden
van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.
In stemming komt de motie-Van Heugten (31500, nr. 8).
De voorzitter: Ik constateer dat de aanwezige leden van
de fracties van de SP, de PvdA, D66, de VVD, de
ChristenUnie, het CDA en het lid Verdonk voor deze
motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de
overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.
In stemming komt de motie-Van Leeuwen (31500, nr. 9).

De voorzitter: Ik constateer dat de aanwezige leden van
de fracties van de SP, de VVD, de SGP, de PVV en het lid
Verdonk voor deze gewijzigde motie hebben gestemd en
de aanwezige leden van de overige fracties ertegen,
zodat zij is verworpen.
In stemming komt de motie-Boekestijn (29237, nr. 92).
De voorzitter: Ik constateer dat de aanwezige leden van
de fracties van de VVD, de SGP en de PVV voor deze
motie hebben gestemd en die van de overige fracties
ertegen, zodat zij is verworpen.
In stemming komt de motie-Ferrier (29237, nr. 93).
De voorzitter: Ik constateer dat deze motie met
algemene stemmen is aangenomen.

De voorzitter: Ik constateer dat de aanwezige leden van
de fracties van de SP, GroenLinks, D66, de PvdD en de
VVD voor deze motie hebben gestemd en die van de
overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.
In stemming komt de motie-Wiegman-van Meppelen
Scheppink c.s. (31500, nr. 10).
De voorzitter: Ik constateer dat de aanwezige leden van
de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, D66, de
PvdD en de ChristenUnie voor deze motie hebben
gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij
is aangenomen.
In stemming komt de motie-Van Gent (31500, nr. 11).
De voorzitter: Ik constateer dat de aanwezige leden van
de fracties van de SP, GroenLinks, D66 en de PvdD voor
deze motie hebben gestemd en die van de overige
fracties ertegen, zodat zij is verworpen.
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In stemming komt de motie-Van Gent (31500, nr. 12).
De voorzitter: Ik constateer dat de aanwezige leden van
de fracties van de SP, GroenLinks, D66 en de PvdD voor
deze motie hebben gestemd en die van de overige
fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

De voorzitter: Ik constateer dat de aanwezige leden van
de fracties van de SP, GroenLinks, D66, de PvdD, de SGP
en het lid Verdonk voor deze motie hebben gestemd en
de aanwezige leden van de overige fracties ertegen,
zodat zij is verworpen.
In stemming komt de motie-Dibi c.s. (31070, nr. 48).

Aan de orde zijn de stemmingen over moties,
ingediend bij het spoeddebat over uitbesteden werk
TNT, te weten:
- de motie-Gesthuizen over het stukloon op de postmarkt
(30536, nr. 103);
- de motie-Gesthuizen/Brinkman over poststukken onder
de 50 gram (30536, nr. 104).

De voorzitter: Ik constateer dat de aanwezige leden van
de fracties van de SP, GroenLinks, D66, de PvdD, de SGP
en het lid Verdonk voor deze motie hebben gestemd en
de aanwezige leden van de overige fracties ertegen,
zodat zij is verworpen.

(Zie vergadering van 8 april 2009.)

De voorzitter: Ik constateer dat de aanwezige leden van
de fracties van de SP, GroenLinks, D66, de PvdD, de SGP
en het lid Verdonk voor deze motie hebben gestemd en
de aanwezige leden van de overige fracties ertegen,
zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Gesthuizen (30536, nr. 103).
De voorzitter: Ik constateer dat de aanwezige leden van
de fracties van de SP, GroenLinks, de PvdD, de PVV en
het lid Verdonk voor deze motie hebben gestemd en de
aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat
zij is verworpen.
In stemming komt de motie-Gesthuizen/Brinkman (30536,
nr. 104).
De voorzitter: Ik constateer dat de aanwezige leden van
de fracties van de SP, de PvdD, de SGP, de PVV en het lid
Verdonk voor deze motie hebben gestemd en de
aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat
zij is verworpen.
Aan de orde zijn de stemmingen over moties,
ingediend bij het spoeddebat over de gevolgen van
het crisispakket voor het onderwijs, te weten:
- de motie-Dibi c.s. over tegenvallers niet voor rekening
laten komen van de begroting van het ministerie van
Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (31070, nr. 46);
- de motie-Dibi c.s. over compensatie voor extra
leerlingen (31070, nr. 47);
- de motie-Dibi c.s. over de garantie dat niet wordt
bezuinigd op het primaire proces in het onderwijs
(31070, nr. 48);
- de motie-Pechtold over een financiële uitwerking van
de investeringsplannen voor onderwijs, kennis en
innovatie (31070, nr. 49);
- de motie-Dezentjé Hamming-Bluemink over doorrekening van de gevolgen van de crisismaatregelen
(31070, nr. 50).
(Zie vergadering van 8 april 2009.)

In stemming komt de motie-Pechtold (31070, nr. 49).

In stemming komt de motie-Dezentjé Hamming-Bluemink
(31070, nr. 50).
De voorzitter: Ik constateer dat de aanwezige leden van
de fracties van de SP, GroenLinks, D66, de PvdD, de VVD
en het lid Verdonk voor deze motie hebben gestemd en
de aanwezige leden van de overige fracties ertegen,
zodat zij is verworpen.
Aan de orde zijn de stemmingen over moties,
ingediend bij het debat over schuldhulpverlening, te
weten:
- de motie-Karabulut over aan banden leggen van het
verstrekken van leenbijstand (24515, nr. 147);
- de motie-Karabulut over een totaalverbod op reclames
voor persoonlijke leningen op televisie (24515, nr. 148).
(Zie vergadering van 9 april 2009.)
In stemming komt de motie-Karabulut (24515, nr. 147).
De voorzitter: Ik constateer dat de aanwezige leden van
de fracties van de SP, GroenLinks en de PvdD voor deze
motie hebben gestemd en die van de overige fracties
ertegen, zodat zij is verworpen.
In stemming komt de motie-Karabulut (24515, nr. 148).
De voorzitter: Ik constateer dat de aanwezige leden van
de fracties van de SP, de PvdD en de SGP voor deze
motie hebben gestemd en die van de overige fracties
ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Dibi c.s. (31070, nr. 46).

In stemming komt de motie-Dibi c.s. (31070, nr. 47).

Aan de orde zijn de stemmingen in verband met het
wetsvoorstel Wijziging van de Wet maatschappelijke
ondersteuning, wat betreft de wijze waarop een
aanspraak bestaat op een individuele voorziening
en enige andere wijzigingen (31795), en over:
- de motie-Leijten over correct toepassen van de cao
thuiszorg en het functiewaarderingssysteem (31795, nr.
22);
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De voorzitter: Ik constateer dat de aanwezige leden van
de fracties van de SP, GroenLinks, D66, de PvdD en het
lid Verdonk voor deze motie hebben gestemd en de
aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat
zij is verworpen.

Stemmingen

76-5964

Voorzitter
- de motie-Leijten over toekennen van huishoudelijke
zorg na huisbezoek (31795, nr. 23);
- de motie-Willemse-van der Ploeg over opnemen van
gezondheidstoestand en sociaaleconomische positie in
verdeelmodel (31795, nr. 25);
- de motie-Wolbert/Sap over de omvang van contracten
(31795, nr. 26);
- de motie-Wolbert c.s. over doorstromen van alfahulpen
naar andere functies (31795, nr. 27);
- de motie-Wolbert c.s. over de gevolgen op de arbeidsmarkt van de wijziging van de Wmo (31795, nr. 28);
- de motie-Sap c.s. over netto uitbetalen van het pgb
(31795, nr. 29);
- de motie-Sap c.s. over het aanspraak kunnen maken op
diensten van de SVB voor Wmo-cliënten die kiezen voor
een pgb (31795, nr. 30).

overwegende dat door bruto-uitbetaling budgethouders
te vaak onbewust en te laat geconfronteerd worden met
hoge eigenbijdragerekeningen;

(Zie vergadering van 9 april 2009.)

en gaat over tot de orde van de dag.

De voorzitter: De motie-Wolbert c.s. (31795, nr. 28) is in
die zin gewijzigd dat zij thans luidt:

Deze gewijzigde motie is ondertekend door de leden Sap,
Van Miltenburg, Koşer Kaya en Wolbert. Naar mij blijkt,
wordt de indiening ervan voldoende ondersteund.
Zij krijgt nr. 33 (31795).
Ik stel vast dat wij nu over deze gewijzigde moties
kunnen stemmen.
Op verzoek van mevrouw Willemse-van der Ploeg stel
ik voor, haar motie (31795, nr. 25) van de agenda af te
voeren.

Motie
De Kamer,
gehoord de beraadslaging,

van mening dat bij de wijze van uitbetalen van het pgb
niet bureaucratische overwegingen, maar de belangen
van de budgethouder voorop dienen te staan;
van mening dat bruto-uitbetalen van het pgb bovendien
tot onnodig heen en weer schuiven van gemeenschapsgeld leidt;
verzoekt de regering, een onderzoek uit te voeren naar
de mogelijkheden om het pgb netto door gemeenten te
laten uitbetalen en de Kamer voor de zomer over de
resultaten te informeren,

overwegende dat door de wetswijziging Wmo gemeenten verplicht worden, cliënten vooraf te informeren over
de keuzemogelijkheden betreffende hulp in de huishouding;

Daartoe wordt besloten.

van mening dat het belangrijk is dat de cliënt alle
informatie krijgt om een eigen keuze te kunnen maken
zonder dat andere overwegingen daarbij een rol spelen;

De voorzitter: Ik constateer dat de aanwezige leden van
de fracties van de PvdA, GroenLinks, D66, de PvdD, de
VVD, de ChristenUnie, de SGP, het CDA, de PVV en het
lid Verdonk voor dit amendement hebben gestemd en de
aanwezige leden van de fractie van de SP ertegen, zodat
het is aangenomen.
Ik stel vast dat door de aanneming van dit amendement de overige op stuk nr. 31 voorkomende amendementen als aangenomen kunnen worden beschouwd.
Ten gevolge van de aanneming van dit amendement is
het gewijzigde amendement-Van der Vlies c.s. (stuk nr.
20) vervallen.

verzoekt de regering, zolang noodzakelijk een onderzoek
uit te voeren naar de arbeidsmarktgevolgen van de
invoering van deze wetswijziging, waarbij tevens
specifiek gekeken wordt naar de ontwikkeling van de
vraag naar respectievelijk zorg in natura, het pgb en een
financiële vergoeding én de uitkomsten van de overlegbepaling inzake overname van het personeel en de
Kamer hierover te informeren,
en gaat over tot de orde van de dag.
Deze gewijzigde motie is ondertekend door de leden
Wolbert, Sap, Leijten, Koşer Kaya en Van Miltenburg.
Zij krijgt nr. 32 (31795).
De motie-Sap c.s. (31795, nr. 29) is in die zin gewijzigd
dat zij thans luidt:
Motie

In stemming komt het amendement-Van Miltenburg c.s.
(stuk nr. 31, II).

In stemming komt het amendement-Van der Vlies (stuk
nr. 12) tot het invoegen van onderdeel Aa.
De voorzitter: Ik constateer dat dit amendement met
algemene stemmen is aangenomen.
In stemming komt het nader gewijzigde amendementVan der Vlies/Van Miltenburg (stuk nr. 21).
De voorzitter: Ik constateer dat dit nader gewijzigde
amendement met algemene stemmen is aangenomen.

De Kamer,
In stemming komt het amendement-Leijten (stuk nr. 14).
gehoord de beraadslaging,
overwegende dat veel gemeenten ervoor kiezen om het
persoonsgebonden budget (pgb) bruto uit te betalen en
de eigen bijdrage door het CAK te laten verrekenen;
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De voorzitter: Ik constateer dat de aanwezige leden van
de fracties van de SP, GroenLinks, de PvdD, de PVV en
het lid Verdonk voor dit amendement hebben gestemd
en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen,
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Voorzitter
In stemming komt het amendement-Wolbert (stuk nr. 18).
De voorzitter: Ik constateer dat de aanwezige leden van
de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, de PvdD, de
ChristenUnie, de SGP, de PVV en het lid Verdonk voor dit
amendement hebben gestemd en de aanwezige leden
van de overige fracties ertegen, zodat het is aangenomen.
In stemming komt het amendement-Leijten (stuk nr. 13).

In stemming komt de gewijzigde motie-Wolbert c.s.
(31795, nr. 32).
De voorzitter: Ik constateer dat deze gewijzigde motie
met algemene stemmen is aangenomen.
In stemming komt de gewijzigde motie-Sap c.s. (31795,
nr. 33).

De voorzitter: Ik constateer dat de aanwezige leden van
de fracties van de SP, GroenLinks, de PvdD en de PVV
voor dit amendement hebben gestemd en die van de
overige fracties ertegen, zodat het is verworpen.

De voorzitter: Ik constateer dat de aanwezige leden van
de fracties van de PvdA, GroenLinks, D66, de PvdD, de
VVD, de ChristenUnie, de SGP, het CDA, de PVV en het
lid Verdonk voor deze gewijzigde motie hebben gestemd
en de aanwezige leden van de fractie van de SP ertegen,
zodat zij is aangenomen.

In stemming komt het amendement-Leijten (stuk nr. 11).

In stemming komt de motie-Sap c.s. (31795, nr. 30).

De voorzitter: Ik constateer dat de aanwezige leden van
de fracties van de SP, GroenLinks, de PvdD en de PVV
voor dit amendement hebben gestemd en die van de
overige fracties ertegen, zodat het is verworpen.

De voorzitter: Ik constateer dat de aanwezige leden van
de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, D66, de
PvdD, de VVD, de ChristenUnie, de SGP, de PVV en het
lid Verdonk voor deze motie hebben gestemd en de
aanwezige leden van de fractie van het CDA ertegen,
zodat zij is aangenomen.

In stemming komt het wetsvoorstel, zoals op onderdelen
gewijzigd door de aanneming van de amendementenVan Miltenburg (stuk nrs. 31, I tot en met VII), het
amendement-Van der Vlies (stuk nr. 12), het nader
gewijzigde amendement-Van der Vlies/Van Miltenburg
(stuk nr. 21) en het amendement-Wolbert (stuk nr. 18).
De voorzitter: Ik constateer dat dit wetsvoorstel met
algemene stemmen is aangenomen.
In stemming komt de motie-Leijten (31795, nr. 22).
De voorzitter: Ik constateer dat de aanwezige leden van
de fracties van de SP, GroenLinks, de PvdD en de PVV
voor deze motie hebben gestemd en die van de overige
fracties ertegen, zodat zij is verworpen.
In stemming komt de motie-Leijten (31795, nr. 23).
De voorzitter: Ik constateer dat de aanwezige leden van
de fracties van de SP en de PVV voor deze motie hebben
gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij
is verworpen.

Aan de orde zijn de stemmingen over moties,
ingediend bij het spoeddebat over milieuvergunningen
voor veehouderijbedrijven, te weten:
- de motie-Neppérus over ontheffing van de algemene
vergunningplicht voor bestaand gebruik (31920, nr. 2);
- de motie-Polderman over een inventarisatie van het
aantal veehouderijbedrijven dat geen actuele
natuurbeschermingswetvergunning heeft (31920, nr. 3);
- de gewijzigde motie-Koopmans/Van der Vlies over een
passender definitie van ″bestaand gebruik″ (31920, nr. 4).
(Zie vergadering van 9 april 2009.)
De voorzitter: Op verzoek van de heer Polderman stel ik
voor, zijn motie (31920, nr. 3) van de agenda af te voeren.
Op verzoek van de heer Koopmans stel ik voor, zijn
gewijzigde motie (31920, nr. 4) van de agenda af te
voeren.
Daartoe wordt besloten.

In stemming komt de motie-Wolbert/Sap (31795, nr. 26).

In stemming komt de motie-Neppérus (31920, nr. 2).

De voorzitter: Ik constateer dat de aanwezige leden van
de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, D66, de
PvdD, de VVD, de ChristenUnie, de SGP, de PVV en het
lid Verdonk voor deze motie hebben gestemd en de
aanwezige leden van de fractie van het CDA ertegen,
zodat zij is aangenomen.

De voorzitter: Ik constateer dat de aanwezige leden van
de fracties van de VVD, de SGP, het CDA en het lid
Verdonk voor deze motie hebben gestemd en de
aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat
zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Wolbert c.s. (31795, nr. 27).

Aan de orde is de behandeling van:
- de PKB Randstad 380 kV verbinding Haarlemmermeer Oost (31574, nr. 3).

De voorzitter: Ik constateer dat de aanwezige leden van
de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, D66, de
PvdD, de VVD, de ChristenUnie, de SGP, het CDA en het
lid Verdonk voor deze motie hebben gestemd en de
aanwezige leden van de fractie van de PVV ertegen,
zodat zij is aangenomen.

(Zie notaoverleg van 6 april 2009.)
De voorzitter: Ik stel voor, de planologische kernbeslissing goed te keuren.
Daartoe wordt besloten.
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Mevrouw Karabulut (SP): Voorzitter. We staan voor een
gigantisch probleem. De onverbiddelijke crisis van het
ongebreidelde kapitalisme raakt mensen heel hard.
Duizenden werknemers zijn hun baan kwijtgeraakt, het
aantal vacatures slinkt en de jeugdwerkloosheid groeit.
Nu al zijn 85.000 jongeren werkloos. Dit aantal dreigt
volgend jaar op te lopen tot 150.000. 55.000 jongeren
behoren tot de harde kern van werklozen. Het mbo staat
oog in oog met een dreigend tekort van maar liefst
150.000 stageplaatsen. Door de crisis willen 40.000
leerlingen in het mbo langer onderwijs volgen. Of daar
geld voor is, is nog maar de vraag.
En wat doet het kabinet? Het kabinet verzuimt om snel
met een plan te komen tegen de jeugdwerkloosheid.
Terwijl er een heuse systeemcrisis heerst, komt het
kabinet met een flutwet, die jongeren achteruit in plaats
van vooruit helpt. Wij stemmen in met het doel van het
wetsvoorstel dat wij vandaag bespreken, namelijk dat
jongeren zo lang mogelijk naar school gaan of werken,
zodat zij op eigen benen kunnen staan en een aangename toekomst tegemoet kunnen zien, maar de
SP-fractie vindt dat het kabinet met dit wetsvoorstel
naast de pot pist. De titel is weliswaar ″Wet investeren in

jongeren″ maar concreet gaat het om een forse
bezuiniging van maar liefst 249 mln. in de komende
jaren.
Met dit wetsvoorstel pakt het kabinet een belangrijk
grondrecht af; het recht op bijstand voor jongeren onder
27 jaar. De SP-fractie vindt dit ongewenst. Met dit
wetsvoorstel wordt niets toegevoegd aan bestaande
mogelijkheden uit de Wet werk en bijstand voor
gemeenten. Het kabinet zegt met deze wet de moeilijk
bereikbare jongeren, jongeren met een arbeidshandicap,
dakloze jongeren en jongeren die meerdere problemen
tegelijk hebben, te willen bereiken, maar zij bereikt alleen
maar het tegenovergestelde. Deze jongeren worden
verder het moeras ingeduwd.
Ik zal achtereenvolgens ingaan op de verschillende
onderdelen van de wet, te weten het recht op bijstand,
de inkomensvoorziening, het werkleeraanbod en de
rechten en plichten van jongeren, om te eindigen met de
jongeren die niet worden bereikt met deze wet.
Artikel 20, lid 3, van de Grondwet luidt: ″Nederlanders
hier te lande die niet in het bestaan kunnen voorzien,
hebben een bij wet te regelen recht op bijstand van
overheidswege.″ Ook in het Europees Sociaal Handvest
is neergelegd dat eenieder recht heeft op bescherming
tegen armoede en sociale uitsluiting. Het is voor mijn
fractie onacceptabel dat het kabinet met dit wetsvoorstel
de bijl zet in onze grondrechten, zoals neergelegd in de
Grondwet. Laat ik nogmaals duidelijk zijn, wij verschillen
niet van mening over het doel dat jongeren idealiter naar
school moeten of werken, maar wel over het middel om
het recht op bijstand voor jongeren onder 27 jaar af te
schaffen. De SP-fractie vindt het asociaal om de crisis of
jeugdwerkloosheid te misbruiken voor het afschaffen van
de bijstand voor deze jongeren. Ook voor jongeren onder
27 jaar moet een recht op inkomensvoorziening als
sociaal vangnet blijven bestaan. Daarom heb ik een
amendement ingediend op stuk nr. 18. Ik hoor hierop
graag een reactie van de staatssecretaris.
Het afschaffen van het recht op bijstand heeft een
averechts effect, omdat dit juist de groepen met veel
problemen raakt die het kabinet zegt te willen bereiken,
zoals zwerfjongeren, tienermoeders, jongeren met een
arbeidshandicap en andere werkloze jongeren. Deze
groepen hebben vaak eerst een inkomen nodig om een
dak boven het hoofd te kunnen krijgen, de problemen op
te lossen en dan inderdaad te gaan leren of werken. Een
goede diagnose kost nu eenmaal tijd en de jongeren
hebben in de tussentijd een inkomen nodig om die
problemen te kunnen oplossen. Alle jongerenorganisaties noemen het belang van het recht op
bijstand als wisselgeld voor een normaal bestaan. Deze
groepen worden afgeschrikt als zij dat niet krijgen. Dan
raak je hen kwijt en duw je hen verder de problemen in,
met als gevolg dat er nog meer dakloze jongeren zullen
zijn.
Dan kom ik nu op de inkomensnormen. Als je dan
eenmaal ja hebt gezegd tegen een werkleeraanbod, krijg
je, als je onvoldoende inkomen genereert, een inkomensvoorziening. De normbedragen komen overeen met de
bedragen die in de Wet werk en bijstand staan. Als je
echter 21 of 22 jaar bent en je woont op jezelf, heb je
gewoon dikke pech, want investeren in deze jongeren
betekent volgens het kabinet in de praktijk dat je met
deze wet € 220 minder krijgt. De SP ziet geen enkele
reden om 21- en 22-jarigen de armoede in te duwen. Het
is algemeen bekend dat een inkomen op bijstandsniveau
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Aan de orde is de stemming over een motie,
ingediend bij de behandeling van de PKB Randstad
380 kV verbinding Haarlemmermeer Oost (31574),
te weten:
- de motie-Zijlstra over het voor het traject BleiswijkVijfhuizen kiezen voor ondergrondse gelijkstroom
elektriciteitsbekabeling (31574, nr. 7).
(Zie notaoverleg van 6 april 2009.)
De voorzitter: Ik constateer dat de aanwezige leden van
de fracties van GroenLinks, D66, de PvdD, de VVD, de
SGP, de PVV en het lid Verdonk voor deze motie hebben
gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties
ertegen, zodat zij is verworpen.
Aan de orde is de behandeling van:
- de brief van het Presidium over een adviesaanvraag aan de Raad voor Cultuur over de
wenselijkheid van alternatieve vormen van
culturele vertegenwoordiging op specifieke
locaties (31482, nr. 33).
De voorzitter: Ik stel voor, conform het voorstel van het
Presidium te besluiten en in te stemmen met de
adviesaanvraag aan de Raad voor Cultuur.
Daartoe wordt besloten.
De vergadering wordt enkele ogenblikken geschorst.
Aan de orde is de behandeling van:
- het wetsvoorstel Bevordering duurzame
arbeidsinschakeling jongeren tot 27 jaar (Wet
investeren in jongeren) (31775).
De algemene beraadslaging wordt geopend.
©
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Karabulut
geen vetpot is. Voor veel mensen is het iedere maand
weer met veel moeite de eindjes aan elkaar knopen.
Daarom moeten de normen voor een inkomensvoorziening voor 21- en 22-jarigen gewoon aansluiten bij
de huidige normbedragen in de Wet werk en bijstand.
Hiertoe heb ik het amendement op stuk nr. 10 ingediend.
Het kabinet zegt dat de Wet investeren in jongeren
gericht is op duurzame arbeidsparticipatie. Daar is de SP
het volmondig mee eens. Het moet gaan om duurzame
arbeidsparticipatie, maar dan moet dat natuurlijk wel in
de wet staan. Het wordt veelvuldig genoemd in de
toelichting, maar in de wettekst schittert deze formulering door afwezigheid. In artikel 5 wordt slechts
gesproken van ″algemeen geaccepteerde arbeid″. Dat is
volstrekt onvoldoende en komt niet overeen met wat in
de toelichting staat. Daarom heb ik amendement op stuk
nr. 17 ingediend, zodat ook in de wet heel duidelijk komt
te staan dat het moet gaan om duurzame arbeidsparticipatie.
Voor de inhoud van het werkleeraanbod verwijst het
kabinet door naar gemeenten, die het aanbod concreet
moeten invullen. In de tekst van de toelichting wordt
veelvuldig Work First genoemd. Dat is nu niet bepaald
altijd maatwerk. Het zal betekenen dat jongeren in de
praktijk moeten werken voor de uitkering. De SP is hier
geen voorstander van. Wat ons betreft, moet werk
gewoon lonen. Als jongeren dan echter tijdelijk op Work
First zitten of vrijwilligerswerk doen, mag daar best een
onkostenvergoeding of premie tegenover staan. In het
wetsvoorstel geldt dit voor jongeren niet. Als zij een
onkostenvergoeding krijgen of een premie, als zij bezig
zijn met terug te keren naar die arbeidsmarkt, moeten ze
die gewoon weer inleveren. Dat is werken en toch niets
opschieten. Dat is niet bepaald investeren in de toekomst
van jongeren, maar hun die toekomst ontnemen. Om dit
te veranderen, heb ik een amendement ingediend op
stuk nr. 19.
De plichten van jongeren staan duidelijk omschreven
in het wetsvoorstel. Wat mij betreft ontbreken de
rechten. Die moeten gemeenten nader invullen, zegt het
kabinet. Zo kan dan de ene gemeente Work First
standaard gaan aanbieden, terwijl de andere bijvoorbeeld wel werk maakt van maatwerk. De ene gemeente
zal jongeren horen, de andere minder of niet om tot haar
besluit te komen. Dat kan toch niet de bedoeling zijn? De
rechten van jongeren moeten nader omschreven worden
in de wet. Het is niet meer dan logisch dat jongeren, als
ze er niet uit komen of als er een verschil van mening
bestaat, het recht krijgen om onafhankelijk advies in te
schakelen, bijvoorbeeld van een onafhankelijk arbeidsadviseur, een arts of een begeleider van de jongere.
Onafhankelijk advies inschakelen moet dus niet
voorbehouden zijn aan het college, maar geldt zeker en
vooral ook voor jongeren. Stel dat je twijfelt, dat je even
niet meer weet of het aanbod je wel past, dan moet
contra-expertise een optie zijn. Dat moet gewoon in de
wet staan en hiertoe dient het amendement op stuk nr.
16.
Dan kom ik op het punt van de jongeren die vooral
niet bereikt worden met deze wet. In de memorie van
toelichting zegt het kabinet zich ervan bewust te zijn dat
met het bereiken van dit wetsvoorstel niet in één keer
een volledig sluitende aanpak van alle inactieve jongeren
zal kunnen worden bereikt. Toen ik dat las, dacht ik dat
dit nogal zwak uitgedrukt is. De groep jongeren die
tussen wal en schip valt, zwerft, schulden heeft, met

De heer Van der Vlies (SGP): Niemand zal ontkennen
dat mevrouw Karabulut een stevig en kritisch verhaal
houdt over het wetsvoorstel. Daartoe heeft uiteraard elke
fractie het recht. Het verbaast mij echter enigszins dat zij
in haar laatste alinea’s weinig onderscheid maakt tussen
jongeren die kunnen werken en het willen en jongeren
die kunnen werken en dat om de een of andere reden
niet willen. Het is helder dat wij royaal moeten zijn voor
iemand die niet kan werken. Maar iemand die wel kan
werken, maar dat om de een of andere reden niet wil?
Daar hoort natuurlijk een verhaal bij, bijvoorbeeld over
psychische factoren. Mevrouw Karabulut heeft daarvan
een opsomming gegeven. De samenleving mag daar
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psychische problemen kampt of uitvalt op school, heeft
niets aan dit voorstel. Sterker nog, dit wetsvoorstel zal
deze jongeren alleen maar afschrikken, terwijl de
professionals buitenspel worden gezet. Het is daarom
van belang dat deze jongeren een vaste begeleider
krijgen. Dat hoeft niet per se een gemeenteambtenaar te
zijn. Het mag ook een jongerenwerker zijn of iemand van
de opvang. Is het kabinet hiertoe bereid? Het geld dat het
kabinet zegt te willen besparen – ik noem het de
bezuiniging die samenhangt met deze wet – kan
bijvoorbeeld in deze begeleiding geïnvesteerd worden.
Het kabinet schrijft in de memorie van toelichting dat het
een reeks van voorzieningen moeten zijn ten behoeve
van duurzame arbeidsparticipatie. De gemeente moet de
jongeren blijven volgen. Dat vereist een investering.
Een van de belangrijkste aanbevelingen van het
rapport van de Algemene Rekenkamer, Aanpak harde
kern jeugdwerklozen, is dat jongeren behoefte hebben
aan een vaste begeleider in het woud van instanties en
regels. De samenwerking tussen instanties loopt vaak
immers vaak mis. Gaat het kabinet zorgen voor zo’n
begeleider?
Het kabinet zegt te investeren in jongeren. In plaats
daarvan komt het met een wetsvoorstel met een
ordinaire bezuiniging van 249 mln. in de komende jaren.
In het crisisplan zegt het kabinet 250 mln. te willen
investeren tegen de jeugdwerkloosheid. Het is een
gemakkelijke rekensom: het kabinet investeert welgeteld
1 mln. ter bestrijding van de jeugdwerkloosheid. Er
wordt 80 mld. geïnvesteerd in de banken en 1 mln. als
het gaat om de jongeren en de toekomst van ons land.
Dit kabinet zou zich moeten schamen. Ik vraag de
staatssecretaris om eerlijk te zijn. Is dit wat zij wil? Is dit
haar manier om de meest kwetsbaren te beschermen en
de mensen aan de onderkant van de arbeidsmarkt
vooruit te helpen? Volgens mij kan het antwoord alleen
maar ″nee″ zijn.
Het voorliggende wetvoorstel is ongewenst, ongepast
en bovenal overbodig. Het is ongewenst omdat het
jongeren een grondrecht afpakt dat iedere Nederlander
geniet, het recht op bijstand. Het is ongepast omdat de
SP van het kabinet verwacht dat het in de crisis iets doet
tegen jeugdwerkloosheid in plaats van jongeren verder
in de problemen te brengen. Het is overbodig omdat het
helemaal niets toevoegt aan wat gemeenten nu al
moeten en kunnen doen om jongeren aan een baan of
opleiding te helpen. Sterker nog, door dit wetsvoorstel
zal de groep jongeren met veel problemen die zich
nergens melden dat nu al helemaal niet meer doen. Er
moet dan ook echt geïnvesteerd worden in jongeren. Het
kabinet moet met een plan tegen de jeugdwerkloosheid
komen. Kabinet, ga daarmee aan de slag!
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Karabulut
toch kritische vragen over stellen en mag toch enige druk
zetten op behoud en genezing van betrokkenen?

daardoor geen inkomensvoorziening krijgen, hebben
toch geld nodig. Niet iedereen heeft royale ouders.

Mevrouw Karabulut (SP): Ik heb nergens gezegd dat dat
niet mag. De goedwillende jongeren moeten wij niet
straffen door hun het recht op inkomensvoorziening af te
pakken. Er moet gezorgd worden voor banen, stages en
opleidingen. Jongeren die daaraan niet mee willen doen,
moeten aangepakt worden. Dan moeten er sancties
volgen. Dat is nu in de Wet werk en bijstand al het geval.

De heer Nicolaï (VVD): De PVV-fractie heeft al eerder het
punt gemaakt dat eigenlijk iedere jongere zich zou
moeten melden. Dit kan waarschijnlijk juridisch niet,
maar de PVV vindt dit nog steeds heel gewenst. Ik
begrijp dit niet. Je moet je melden als er een probleem is
of als je geld wilt, maar wat als je geen probleem maakt
en geen geld wilt? Ik welke communistische wereld leeft
de PVV dat toch iedereen zich moet melden?

De heer Van der Vlies (SGP): Dat verhaal kan ik
plaatsen voor de eerste categorie jongeren die mevrouw
Karabulut noemde, maar niet voor de tweede categorie.
Ik doel dan op de jongeren die niet bereikt worden door
dit wetsvoorstel. Ik had daarbij ook dit onderscheid
verwacht.
Mevrouw Karabulut (SP): Bij jongeren die kampen met
psychische problemen, die dakloos zijn en noem maar
op, zal sprake zijn van enige onwil. De vraag is echter of
deze jongeren met dit wetsvoorstel worden bereikt. Mijn
antwoord is ″nee″.
©
De heer Bosma (PVV): Mevrouw de voorzitter. De Wet
investeren in jongeren is in de optiek van de PVV-fractie
een verbetering ten opzichte van de huidige situatie. De
werkloosheid onder jongeren is hoger dan gemiddeld en
het feit dat ongeveer 25.000 jongeren in de bijstand
zitten in plaats van dat zij leren of werken, is een
ongezonde situatie zowel voor betrokkenen als voor de
samenleving.
Jongeren die gezond zijn van lijf en leden horen
natuurlijk niet in de bijstand. Voor hen mag een uitkering
niet voorop staan, maar moet toetreding tot de arbeidsmarkt voorop staan. Een werk- of leeraanbod aan
jongeren en het bieden van een inkomensvoorziening als
zo’n aanbod wordt geaccepteerd, is dus een goed
uitgangspunt.
Het is ook terecht dat een inkomensvoorziening vervalt
als een werk- of leeraanbod wordt geweigerd. Door een
uitkering niet meer voorop te stellen, is het overigens
ook terecht dat deze benadering buiten de sfeer van de
Wet werk en bijstand valt en in een aparte wet wordt
geregeld. Ik heb echter nog de volgende vragen bij deze
Wet investeren in jongeren.
Allereerst lijkt het toch een groot manco van de wet te
zijn dat er geen meldplicht is voor de jongeren. Hierdoor
is het risico groot dat juist de harde kern van de
probleemjongeren zich niet zal melden waardoor de wet
natuurlijk heel veel aan kracht en effectiviteit inboet. Het
zijn juist de probleemjongeren die bereikt moeten
worden. Zij zijn het probleem dat moet worden opgelost.
Hoe ziet het kabinet dit? Als een meldplicht echt
onmogelijk is, vraag ik het kabinet hoe de jongeren
worden bereikt die niet van het werkleerrecht gebruik
willen maken. Het kabinet legt de bal nu wel heel
gemakkelijk bij de gemeenten. Ik krijg graag een
duidelijker visie op dit vraagstuk.
Hoewel het kabinet hoopt dat bijvoorbeeld door mond
tot mond reclame veel jongeren over de streep worden
getrokken, zullen er velen zijn die er een wat onverschilliger houding op nahouden dan het kabinet wenst.
Jongeren die geen werk of scholing accepteren en
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De heer Bosma (PVV): Deze wet beoogt een probleem
aan te pakken en als de jongeren ongrijpbaar zijn – en
dat zijn zij nu – wordt het probleem niet aangepakt.
Volgens de wet wordt er een aanbod gedaan, maar als
de mensen zich niet melden en je weet niet hoe de vork
in de steel zit, kun je het probleem niet aanpakken. Ik ben
het met de heer Nicolaï eens dat de Raad van State
vraagtekens heeft gesteld bij het melden, maar als
jongeren ongrijpbaar zijn, kun je ze ook niet te pakken
nemen.
De heer Nicolaï (VVD): Ik blijf dit een beangstigend
wereldbeeld vinden van de heer Bosma. Als iemand
geen geld vraagt en geen problemen veroorzaakt,
waarom zou hij zich dan bij de overheid moeten melden
om in de gaten te worden gehouden?
De heer Bosma (PVV): Ik heb zojuist al geantwoord op
die vraag. Deze wet beoogt iets aan te pakken en het
gaat juist om de probleemjongeren. Dan moet je in kaart
kunnen brengen wat er rondloopt. Nu wordt de bal bij de
gemeenten gelegd en wordt er gezegd en gedacht dat
het door mond tot mond reclame allemaal wel goed
komt. Dit lijkt mij een ijdele wens.
Het is ook nog niet duidelijk hoe wordt bepaald
wanneer iemand niet geacht wordt te kunnen werken of
leren en dus toch een inkomensvoorziening krijgt. Ik
vraag het kabinet om voor de gemeenten heel duidelijke
grenzen te formuleren. Is er bijvoorbeeld geleerd van het
gedrag van gemeenten die bij de uitvoering van de Wet
werk en bijstand veel te veel mensen vrijstellen van de
sollicitatieplicht?
De heer Dibi (GroenLinks): Voorzitter. Excuses, ik stond
iets te laat op, maar ik schrok ook van het maatschappijbeeld van de heer Bosma. Ik moest denken aan een
politiestaat waarin alles geregistreerd moet worden en
iedereen zich moet melden. Ik borduur nog even voort
op de vraag van de heer Nicolaï. Je vraagt geen geld van
de Staat, dus je wilt geen uitkering trekken, zoals de heer
Bosma het altijd noemt, en je zorgt niet voor problemen,
dus niet voor overlast en criminaliteit. Waar bemoeit hij
zich dan mee?
De heer Bosma (PVV): Dit is de derde keer dat mij
dezelfde vraag wordt gesteld. Ik kan natuurlijk antwoord
een en antwoord twee herhalen. Het spijt mij dat ik de
heer Dibi heb laten schrikken en dat hij meende dat hij
uit zijn bankje naar voren moest komen. Ik meen dat hij
in ieder debat de positie van de PVV neemt en daar dan
100% bij optelt. Vorige week beschuldigde hij mij er al
van dat ik alle scholen wil veranderen in bunkers. Nu
dicht hij mij een communistisch wereldbeeld toe.
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De voorzitter: Nee, dat zei de heer Nicolaï.
De heer Bosma (PVV): Dat is waar, dat zei de heer
Nicolaï. Neem mij niet kwalijk.
De heer Dibi (GroenLinks): De heer Bosma moet juist blij
zijn dat ik hem niet negeer maar het democratische
debat met hem zoek in het parlement; dat doe ik nu. Hij
is voorstander van een meldplicht. Dan moet hij
overtuigend uitleggen waarom zo’n meldplicht nuttig is
als iemand geen beroep doet op de Staat en niet voor
problemen zorgt. Dat heeft hij nog niet gedaan, dus
daarom stel ik de vraag nogmaals.
De heer Bosma (PVV): Als dat niet gebeurt – daar is de
heer Dibi blijkbaar voorstander van – is dit wetsvoorstel
een wassen neus. In dat geval weet je niet wat voor
vlees je in de kuip hebt.
Voorzitter. Kan de garantie worden gegeven dat niet
veel te veel jongeren worden vrijgesteld van werken of
leren op grond van slecht omlijnde sociale of andere
omstandigheden? Een ander punt dat vraagtekens
oproept, is dat jongeren na een weigering om een werkof leeraanbod te accepteren zich steeds opnieuw kunnen
melden voor zo’n aanbod. Het is een soort procedures
stapelen. Hoe wordt misbruik tegengegaan? Op deze
manier kan immers steeds een inkomensvoorziening
worden veiliggesteld gedurende de tijd die een
gemeente nodig heeft om een werkleeraanbod te doen.
Die periode is nauwelijks afgebakend.
Een andere punt zijn de sancties. Bij ernstig wangedrag in de werk- of leersituatie kan de inkomensvoorziening verlaagd worden. Waarom wordt men in
zo’n geval niet gelijk uitgesloten van het recht op een
werk- of leeraanbod? Het kabinet moet deze grens
stellen, zodat de omgevingen waarin wordt gewerkt en
geleerd, worden gevrijwaard van wangedrag. Jongeren
moeten niet de kans krijgen om de zaak bij herhaling te
verzieken.
De voorzitter: Dan geef ik het woord niet, zoals op de
sprekerslijst staat, aan mevrouw Van Gent, maar aan de
heer Dibi. Dat valt me nu pas op. Ook heb ik nog niet
gezegd dat mevrouw Koşer Kaya wel had willen
deelnemen aan het debat, maar dat zij in een ander
debat in dit huis zit. Zij kan niet op twee plekken tegelijk
zijn.
©
De heer Dibi (GroenLinks): Voorzitter, ik vervang mijn
zeer gewaardeerde partijgenote Wilhelmina van Gent. Zij
zal het niet leuk vinden dat ik haar Wilhelmina noem,
maar zo heet zij echt.
De voorzitter: Maar het lucht u op.
De heer Dibi (GroenLinks): Ja, het lucht mij op. Ik ben
ook wel blij dat ik haar vervang in dit debat, want wij
spreken al heel lang over deze Wet investeren in
jongeren. Ik was daar altijd van onder de indruk omdat ik
dacht: jeetje, het kabinet gaat echt investeren in
jongeren. De heer Aboutaleb, de huidige burgemeester
van Rotterdam, zei altijd: wij moeten jongeren niet op
hun 21ste al met pensioen sturen. Dat was mij uit het
hart gegrepen. Het beloofde wat: focussen op jongeren
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door begeleiding, scholing, arbeidsparticipatie, verbetering van hun maatschappelijke positie en een sluitende
aanpak in het jeugdbeleid. Dit is belangrijk omdat
investeren in jongeren nu urgenter is dan ooit. Als wij nu
niets doen, dan stijgt de jeugdwerkloosheid in 2010 naar
18,5%. Dat is schrikbarend, aangezien met 8,5% de teller
al op 72.000 werkloze jongeren staat.
Het is een cliché maar o zo waar: de jeugd heeft de
toekomst. Als straks de babyboomers met pensioen
gaan, hebben wij iedereen die nu jong is, hard nodig om
de tent draaiende te houden. Daarvoor moeten de
jongeren van nu tegen die tijd met zijn allen de handen
uit de mouwen steken. Al lijkt het nu ver weg, wij
moeten dit nu al serieus nemen en beseffen dat jongeren
die nu langs de kant staan, mogelijk de langdurig
werklozen van morgen zijn.
Wij moeten jongeren inderdaad niet op hun 21ste met
pensioen sturen, maar ook niet op hun 21ste al de goot
in drijven. Dat dreigt te gebeuren met dit wetsvoorstel. Ik
was blij met alle voornemens, maar schrok van de
uitwerking in het wetsvoorstel. Het lijkt er namelijk op
dat de kansen voor jongeren om aan de slag te gaan,
kleiner worden dan nu. De kracht van de huidige Wet
werk en bijstand met de work-firstaanpak is nu juist dat
gemeenten zelf creatief kunnen zijn om jongeren aan het
werk of op school te krijgen. Ze hebben daarin een eigen
vrijheid. Wat past goed bij deze jongere en wat bij die?
Deze jongere heeft een stok achter de deur nodig, maar
die is heel bereidwillig en heeft ambitie en wil misschien
juist op een hoger onderwijsniveau starten. Kortom, in
het gesprek met een jongere kun je bepalen wat het
beste past. Door je nu op landelijk niveau te gaan
bemoeien met het maatwerk van gemeenten, creëer je
juist problemen. Het is een beetje ironisch dat de vader
van dit wetsvoorstel het zichzelf als burgervader van
Rotterdam moeilijker maakt. De cruciale vraag is: wat
biedt de Wet investeren in jongeren – eigenlijk moet die
gewoon ″wet bezuinigen op jongeren″ heten – meer dan
de Wet werk en bijstand? Deze vraag wordt gesteld door
het werkveld en de Raad van State. Graag krijg ik een
reactie van beide staatssecretarissen.
De heer Biskop (CDA): De heer Dibi zegt dat maatwerk
meer op zijn plaats zou zijn geweest dan dit wetsvoorstel. Dit wetsvoorstel stelt gemeenten toch in staat om
een werkleeraanbod te doen, waarmee zij maatwerk
kunnen leveren?
De heer Dibi (GroenLinks): Ja, maar dat kan ook met de
WWB. De enige verandering die ik in de huidige wet heb
kunnen vinden – ik begrijp nu waarom deze wet nodig is
– is een bezuiniging van 143 mln. Volgens mij is deze
wet gewoon ingediend als ordinaire bezuiniging.
De heer Biskop (CDA): Dan heb ik u verkeerd begrepen,
want ik meende te horen dat u uw betoog begon met de
opmerking dat deze wet het maatwerk dat er al was niet
mogelijk zou maken. Ook in deze wet is dat maatwerk
mogelijk, zegt u?
De heer Dibi (GroenLinks): Mijn vraag aan u is –
misschien moet u die beantwoorden in uw eigen inbreng
– wat de toegevoegde waarde is van deze wet. Die vraag
stel ik niet alleen, maar ook de Raad van State, de FNV,
FNV Jong, Divosa en de VNG. Een groot aantal
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organisaties vraagt zich dus af waar dit kabinet mee
bezig is en dat vraag ik mij eigenlijk ook af.
Ook ik vind dat je op je 21ste niet met pensioen kan,
maar ook zeker niet in de goot moet belanden. Kwetsbare jongeren die nu langs de kant staan – dat dreigen er
alleen maar meer te worden – worden door deze wet niet
bediend. Sterker nog, zij krijgen de boodschap van het
kabinet: als je bij ons op bezoek komt, krijg je een
aanbod en als je dat aanbod niet accepteert, heb je pech
want je krijgt geen uitkering, maar we hebben je dan wel
in beeld. Dat is een heel erg afschrikkend beleid richting
jongeren.
Ik noem een voorbeeld. Stel je klopt bij de gemeente
aan omdat je er iets van wilt maken. Je denkt: ik heb te
lang niets gedaan met mijn leven en ik wil er nu echt iets
van gaan maken. De ambtenaar bij de dienst werk en
inkomen, of hoe die ook heet, zegt: wij hebben nog wel
een opening als toiletjuffrouw bij de McDonald’s. Dan
moet je dat maar slikken. Deze wet biedt jongeren geen
recht om zelf ook invloed te hebben op het werkaanbod.
Ook ik zeg dat jongeren niet te veel moeten zeuren als zij
een aanbod krijgen, maar zij moeten daar wel enige
zeggenschap over hebben. Zij moeten niet zomaar alles
hoeven accepteren wat op ze afkomt. De fractie van
GroenLinks wil dat jongeren meer zeggenschap krijgen
over hun eigen leven en toekomst. Is de staatssecretaris
bereid om jongeren die zeggenschap ook te geven en die
wettelijk te verankeren? Ik overweeg hierover een motie
in te dienen.
Ik zie deze wet ook in lijn met andere wetten rondom
jongeren waarbij ik toch het gevoel krijg dat jongeren
worden beschouwd als wegwerpmedewerkers. Ik doel
met name op de Flexwet op grond waarvan iemand het
ene tijdelijke contract krijgt, vervolgens een ander en
daarna het derde, waarna hij weer verder kan gaan
zoeken naar een andere baan. Wij willen dat ook jongere
werknemers gewoon een sociaal minimum krijgen, dus
dat zij kunnen rekenen op goede arbeidsvoorwaarden.
Het is niet de bedoeling dat er van alles met ze kan
worden gedaan omdat ze jong zijn.
Nu gebruiken de gemeenten de leuze ″work first″. Wij
zouden zeggen ″scholing first and work second″. Het idee
dat ook Ingrado aandraagt, namelijk scholing boven
werk, werk boven uitkering, spreekt GroenLinks heel erg
aan. Het eerste aanbod dat jongeren moeten krijgen als
zij bij de gemeente belanden, moet zijn om weer naar
school te gaan. Geef de jongeren echt perspectief. Dat
kan gewoon door onderwijs, onderwijs en nog eens
onderwijs. Met de huidige krapte op de arbeidsmarkt is
dat nog belangrijker dan normaal. Ik overweeg ook op dit
punt een motie in te dienen.
Ik heb een vraag aan de staatssecretaris van SZW,
omdat zij volgens mij jaren met haar poten in de modder
heeft gezeten. Zij heeft juist in een gemeente gezien hoe
dingen op lokaal niveau gaan. Mijn vraag is wat zij dacht
toen zij deze wet voorgeschoteld kreeg. Zij is niet de
moeder van de wet – de vader is burgemeester
Aboutaleb – maar zij heeft hem overgedragen gekregen.
Bekroop haar ook niet hetzelfde gevoel als mij, namelijk
de vraag wat nu eigenlijk de toegevoegde waarde is van
deze wet? Zorgen wij er niet nu juist voor dat jongeren
zich helemaal niet meer komen melden bij gemeenten?
Heeft deze wet misschien niet juist een averechts effect?
Ik hoor graag een eerlijk antwoord van de staatssecretaris. Laat de Wet investeren in jongeren zijn naam eer aan

De heer Van der Vlies (SGP): Maar het is toch zo dat wij
wel degelijk gaan regelen dat mensen tot 27 jaar of een
onderwijsplek hebben of een toeleiding naar een
arbeidsplek hebben gekregen. Of ik heb het niet

Tweede Kamer

14 april 2009
TK 76

Investeren in jongeren

doen en ook echt een investering zijn in jongeren in
plaats van een ordinaire bezuiniging.
Ik heb nog een vraag over de harde kern jeugdwerklozen en de zwerfjongeren. Die vormen een groep die nu
niet in beeld is. De SP-fractie stelde al voor om daar een
soort vaste begeleider voor in te zetten, om die zich te
laten ontfermen over deze jongeren. Hoe kijkt de
staatssecretaris daar tegenaan in relatie tot deze wet?
Volgens mij biedt deze wet namelijk totaal geen handvat
om die jongeren aan te spreken.
Tot slot heb ik een vraag aan de staatssecretaris van
OCW. Vandaag is een motie van mij weggestemd – daar
ben ik natuurlijk heel erg droevig over – waarin werd
verzocht om alle extra leerlingen die als gevolg van deze
kredietcrisis naar het mbo gaan te compenseren. Daar is
nu nog geen meerderheid voor. Waarschijnlijk wordt er
nog over onderhandeld in de boezem van het kabinet,
zoals men dat noemt. Wat vindt de staatssecretaris
daarvan? Is zij het niet met mij eens dat al die jongeren
die nu richting het mbo gaan ervan verzekerd moeten
zijn dat hun onderwijs door de overheid wordt gefinancierd? Wij moeten dus niet allerlei tekorten bij mboinstellingen krijgen waardoor zij mogelijk mensen niet
zouden gaan accepteren. Dat lijkt mij in deze tijden geen
goede zaak, want dan krijgen wij weer een nieuwe
generatie langdurig werklozen. Juist in je jeugd is het
heel belangrijk om meteen goed te beginnen. Als je
eenmaal aan een uitkering gewend raakt, is de kans heel
groot dat je er niet meer uit komt.
De heer Van der Vlies (SGP): Ik wil de heer Dibi een
informatieve vraag stellen. Hij heeft dit wetsvoorstel
gekenschetst als een geesteskind van staatssecretaris
Aboutaleb.
De heer Dibi (GroenLinks): Dat klopt niet helemaal.
De heer Van der Vlies (SGP): Dat vergeef ik hem graag.
Het is een woordspeling. Maar de Kamer had er al eerder
toe besloten. Ik heb niet scherp wat de positie van
GroenLinks daarin is geweest. Heeft de fractie van de
heer Dibi voor of tegen gestemd over de gedachte dat
wij voor alle jongeren tot 27 jaar zouden gaan regelen
dat zij of op school zitten of een werkplek hebben?
De heer Dibi (GroenLinks): Het is heel goed dat de heer
Van der Vlies de parlementaire geschiedenis er bij haalt.
Het wetsvoorstel is geen bedenksel van de heer
Aboutaleb maar geeft uitvoering aan allerlei moties die
eerder zijn aangenomen. GroenLinks is altijd voorstander
geweest van het uitgangspunt dat jongeren in de bloei
van hun leven niet meteen in een uitkering moeten
belanden en ook niet op hun luie gat moeten gaan zitten.
Zij mogen niet werkeloos aan de kant staan maar
moeten dan gewoon naar school gaan, werken, sporten
of wat dan ook. Dit uitgangspunt steunen wij volledig.
Maar ik zie dat niet terug in deze wet. Dat was de grote
teleurstelling van de GroenLinks-fractie. Nu is het
wetsvoorstel er eindelijk, en blijkt het gewoon een
bezuiniging.
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helemaal goed begrepen. Misschien moet ik die
constatering tot mijn grote ontsteltenis doen.
De heer Dibi (GroenLinks): Ja. Dat klopt. Die gedachte
steun ik ook. Al vind ik de grens van 27 jaar enigszins
arbitrair. En al vind ik ook dat je als jongere, wanneer het
echt niet anders kan, een beroep moet kunnen doen op
een overheid die een soort sociaal vangnet voor je heeft.
Maar dat moet echt een uiterst redmiddel zijn. Het
uitgangspunt van school of werk eerst blijf ik onverkort
steunen. Wij vinden dat dit met de huidige wetgeving
echter al lang kan. Gemeenten vragen zich terecht af wat
de toegevoegde waarde van deze nieuwe wet is. Wat
biedt deze nieuwe wet hen wat zij voorheen nog niet
hadden aan instrumenten om de jongeren kansen te
geven? Ik zie in deze nieuwe wet geen nieuwe instrumenten. Ik zie wel bezuinigingen.
De voorzitter: Ik meen dat wij dit al voldoende hebben
uitgesproken.
De heer Dibi (GroenLinks): Ik wil nog even benadrukken
dat de Partij van de Arbeid een amendement heeft
ingediend dat er in ieder geval voor wil zorgen dat
jongeren een normaal minimumjeugdloon ontvangen en
het dus niet hoeven te rooien op basis van studiefinanciering of wat dan ook.
De voorzitter: Ik geef het woord aan de heer Nicolaï ...
Ik moet daar natuurlijk aan toevoegen: van de VVDfractie. Volgens mij hebben wij geen andere heer Nicolaï
in huis, maar desondanks bent u van de VVD-fractie.
©
De heer Nicolaï (VVD): Dank voor uw introductie,
voorzitter.
Voorzitter. Het leek zo mooi – de heer Van der Vlies
verwees er al naar – en het was een brede wens van de
Kamer: tot je 27ste ben je in Nederland of aan het werk
of aan het scholen of studeren. Volgens mij was dat een
wens van velen hier. Het stond ook expliciet in het
VVD-verkiezingsprogramma, dus wij hadden hooggespannen verwachtingen en des te groter was onze
teleurstelling toen wij dit wetsvoorstel zagen. Ik zeg
straks nog iets over de teleurstelling aan alle kanten; de
vorige sprekers verwezen er al terecht naar.
De kern van het wetsvoorstel is dat de plicht om aan
de slag te gaan of om te gaan studeren wordt omgezet
in een recht. Jongeren die aan de slag zouden moeten
zijn of in de schoolbanken zouden moeten zitten, hebben
nu rechten gekregen in plaats van een stimulans.
Vervolgens komt de plicht bij de gemeenten te liggen.
Dat is ook het grootste bezwaar dat ik tegen deze
omdraaiing van de hele gedachte ″je bent tot je 27ste op
de een of andere manier aan de slag″ heb, omdat het de
verantwoordelijkheid bij de gemeenten legt. Ik hoor
graag van beide bewindspersonen, uit hun eigen mond,
waarom zij nu denken dat jongeren vooral die verantwoordelijkheid niet zouden aankunnen of niet zouden
moeten krijgen. Ik vind dit wezenlijk verkeerd. Als het
gaat over wereldbeelden – ik zie dat collega Bosma is
vertrokken – dan is dit niet mijn wereldbeeld en daarom
sta ik principieel negatief tegenover het thans voorliggende wetsvoorstel.
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Daarmee kom ik op die bredere afwijzing van dit
wetsvoorstel. De bezwaren komen werkelijk van alle
kanten. Volgens mij is het voor zeer veel partijen en
mensen uitgelopen op een grote teleurstelling. Het is
nogal wat als VNG – dus alle gemeenten – de uitvoerende diensten, Divosa, en FNV gezamenlijk betogen dat
dit helemaal niets oplost. In feite is dat de conclusie in
hun brieven, hun stukken en hun commentaren. Zij
schrijven zelfs letterlijk dat het hele wetsvoorstel niet ten
doel heeft om die participatie van jongeren te bevorderen en dat dit niet helpt. Om nog letterlijker te citeren,
schrijven zij in hun brief: ″Wij verwachten niet dat dit
wetsvoorstel gemeenten en jongeren verder zal helpen
bij het gezamenlijk beoogde resultaat.″ Ik vind dat nogal
wat en ik vind het vervolgens schaamteloos als het
kabinet dat zo makkelijk terzijde legt.
Het deed me wel even denken aan de vaker gevoerde
discussie met een vorige staatssecretaris van Sociale
Zaken en Werkgelegenheid over jonge moeders met
kinderen tot vijf jaar, die vrijgesteld zouden moeten
worden van de sollicitatieplicht, welk element ook in het
vandaag voorliggende wetsvoorstel zit. Bij die discussie
was eigenlijk iedereen die weet hoe het in de wereld
werkt, tegen die vrijstelling, inclusief de vroegere collega
van de huidige staatssecretaris van Sociale Zaken en
Werkgelegenheid, de Haagse wethouder Kool, die het
een slecht idee vindt omdat een sollicitatieplicht nu juist
nodig is die moeders uit hun isolement te halen. Dat
element komt weer terug in het thans voorliggende
wetsvoorstel. De geschiedenis herhaalt zich ook door het
brede verzet. Uiteindelijk vraag je je af welke steun dan
nog overblijft. Waarschijnlijk is dat het coalitieakkoord
dat ooit is geschreven. Ik roep echter het kabinet op: hou
alsjeblieft niet op met denken!
Ik heb enkele concrete vragen aan de staatssecretarissen. Deze zijn vooral gericht aan de staatssecretaris van
Sociale Zaken en Werkgelegenheid, maar uiteindelijk aan
beide staatssecretarissen. Met dit wetsvoorstel krijgen
gemeenten zeer veel nieuwe verantwoordelijkheden op
hun bordje. Hoe gaan zij dat doen? Gemeenten geven
zelf aan wel nieuwe regels opgelegd te krijgen, maar
geen nieuwe instrumenten en geen geld te krijgen.
Waarom zouden zij dus in staat zijn om te doen wat
nodig is? Als zij het niet kunnen, dan hebben wij
vervolgens een heel ingewikkelde constructie verzonnen
die niet werkt – de leer- en werkmogelijkheid wordt
onvoldoende aangeboden – en moet die jongere dus na
een heleboel extra gedoe net zo goed naar dat
uitkeringsloket. Als de gemeenten het wel kunnen,
kunnen zij dat dan al per 1 juli 2009? Dat is een bezorgde
vraag, laat ik het zo maar formuleren. Bovendien betoogt
de VNG dat de hele financiële onderbouwing in de
stukken van het kabinet niet klopt.
Het principiële punt is de Wet werk en bijstand. De
Raad van State heeft daar terecht de vinger opgelegd,
omdat deze wet vooral zo goed werkt doordat deze heel
direct de verantwoordelijkheid bij de gemeenten legt,
die, als zij het goed doen, vervolgens de voordelen ook
direct merken. Het thans voorliggende wetsvoorstel haalt
die verantwoordelijkheid daar in één klap weg. Dit
wetsvoorstel regelt de verantwoordelijkheid centraal,
althans beoogt dat te doen, wat, naar ik vrees, niet zal
lukken. Ik heb bezwaar tegen de rompslomp. Tegen een
beschikking voor een werk- of leeraanbod is bezwaar en
beroep mogelijk. Leidt dat niet tot heel veel extra gedoe
dat wij iedereen zouden willen besparen, de gemeenten
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De heer Nicolaï (VVD): Ik wil best mijn betoog nog een
keer houden, want ik heb zeker geprobeerd, onze
bezwaren duidelijk te maken. Ik heb bezwaren van
principiële aard die te maken hebben met de omdraaiing
van rechten en plichten. Je ontneemt jongeren de plicht
om aan de slag te gaan of een opleidingsplaats te zoeken
en legt die bij die overheid. Dat is principieel een
verkeerde verdeling van rechten en plichten. Verder heb
ik de uitvoerbaarheid als bezwaar genoemd. Kern is dat
ik vrees dat deze wet niet helpt. Dit is een wetsvoorstel
dat veel gedoe, onzekerheid en gehannes oplevert. Je
kunt je in gemoede afvragen of het ook maar iets zal
helpen. Ik denk dat het eerder averechts werkt. Als
medewetgever moet je daar tegen stemmen. Ik roep
andere fracties in de Kamer op om daar goed over na te
denken.
©
De heer Nicolaï (VVD)
© M. Sablerolle – Gouda

en de betrokkenen? Het leidt tot stijging van de
administratievelastendruk bij gemeenten. Is er een
inschatting van de mate waarin loonkostensubsidies
ingezet zullen worden?
De Raad van State en de Inspectie Werk en Inkomen
geven aan dat niet duidelijk is hoe goed toezicht op de
uitvoering van de wet uitgeoefend kan worden. Het
kabinet kan niet volstaan met het antwoord dat ik
gelezen heb, namelijk dat het wel meevalt. Ik vind dat
een punt van zorg.
Ik weet hoe sterk de coalitiedwang vaak is, dus de
kans is groot dat wij deze heilloze weg toch opgaan. Dan
krijgen wij over vier jaar te horen of de wet een succes
is. Dat vind ik een lange periode voor een zo ingrijpende
wet waarbij door velen zo veel vraagtekens worden
gezet. Wanneer is de wet een succes? Hoe meet je dat?
Wat zijn de indicatoren of criteria op grond waarvan
wordt bezien of deze verkeerde weg wellicht hier en daar
toch iets heeft opgeleverd?
De heer Dibi (GroenLinks): U noemt veel grote bezwaren
die ook mijn fractie heeft. Wijst uw fractie het wetsvoorstel af?
De heer Nicolaï (VVD): Ik ben altijd nieuwsgierig en ik
blijf altijd goede hoop houden. Ik ben dan ook benieuwd
wat de vertegenwoordigers van het kabinet zullen
zeggen. Simpel politiek gezien, sta ik er zeer negatief
tegenover. Er moeten wel heel bijzondere dingen gezegd
worden, wil het nog tot een positief advies aan mijn
fractie leiden.
De heer Biskop (CDA): De heer Nicolaï begon zijn
betoog met de opmerking dat de VVD iets dergelijks heel
graag wilde. Hij verwees naar het VVD-verkiezingsprogramma, maar hij had ook het CDA-verkiezingsprogramma kunnen noemen. Wij willen heel graag dat
jongeren óf leren óf werken. Nu ligt er een wetsvoorstel
waarin dat wordt geregeld en dan staat de heer Nicolaï
daar zeer negatief tegenover. Hij haalde eigenlijk alleen
maar bezwaren van anderen aan. Ik heb hem niets over
de mening van de VVD-fractie horen zeggen.
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De heer Spekman (PvdA): Voorzitter. Vanwege de
economische urgentie komt deze wet op het goede
moment. De heer Dibi noemde de aantallen jongeren die
aan de kant dreigen te komen te staan. In de jaren
tachtig, niet zo heel lang geleden, hebben wij dat eerder
meegemaakt. Destijds was het in de mode om niet in
deze groep jongeren te investeren, maar ze op een
zogenaamd rusttraject te zetten. Een groot gedeelte van
die jongeren van toen rust nu nog. Zij hebben heel lang
geen enkele ondersteuning gekregen. Zij zijn aan de kant
komen te staan en hebben geen kans meer gekregen
omdat zij ondertussen te oud waren geworden of omdat
zij het werkritme totaal waren afgeleerd. Zij waren niet
meer gewend om regelmatig ’s ochtends op tijd op te
staan om naar hun werk te gaan.
Deze wet is een instrument, niet meer en niet minder.
Ik verwacht van het kabinet optimale creativiteit bij de
uitwerking van het sociaal akkoord en zeker daadkracht
om ruimte te creëren voor werkgelegenheid voor deze
jongeren. De heer Kamps van de SER zei in een
interview dat er veel creativiteit nodig is. Hij sprak over
de mogelijkheid van gemeenten om de groenvoorziening
in eigen hand te nemen. Hij noemde een aantal
willekeurige voorbeelden. Alle ideeën zijn welkom om
ervoor te zorgen dat deze jongens en meiden niet aan de
kant komen te staan, maar aan het werk blijven.
Hetzelfde geldt in de zorg. Daar is veel werkgelegenheid.
Hij gaf het voorbeeld van iemand die in opleiding is als
timmerman, maar daarmee is hij het nog niet. Dan is er
niet veel mis mee om tijdens of na de opleiding tijdelijk
in de zorg te werken en daarna het vak van timmerman
uit te oefenen. Dat vraagt iets van de ministeries van
Onderwijs en Sociale Zaken om die mogelijkheid te
creëren, maar dat is onderdeel van een sociaal plan.
Mevrouw Karabulut (SP): Ik ben het helemaal met de
heer Spekman eens dat gegeven de crisis, de stijgende
jeugdwerkloosheid en de tienduizenden jongeren die nu
al op zoek zijn naar werk, geïnvesteerd moet worden in
jongeren. De jeugdwerkloosheid moet worden tegengegaan. Deze wet bezuinigt echter juist. De heer Spekman
zegt dat deze wet een instrument biedt, maar deze wet
biedt geen enkel extra instrument dan wat gemeenten al
in handen hebben. Mijn concrete vraag aan de heer
Spekman is of hij het kabinet oproept om de bezuiniging
die gepaard gaat met deze wet, ongedaan te maken.
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Spekman
Waarin zit volgens de heer Spekman de meerwaarde van
dit wetsvoorstel?
De heer Spekman (PvdA): Op uw laatste vraag ga ik nog
uitgebreid in. In mijn inbreng loop ik langs wat ik goed
vind van de wet, waar deze in mijn ogen meerwaarde
heeft en op welke onderdelen naar mijn mening
aanpassing nodig is.
In reactie op de vraag over de bezuiniging: geld
uitgeven is voor mij nooit een doel op zichzelf geweest.
Het gaat mij om de resultaten die wij willen bereiken. Ik
vraag het kabinet om ervoor te zorgen dat wij niet in de
fout vervallen van de jaren tachtig, toen wij jongeren op
een rusttraject zetten. Dat kost vrij veel geld, terwijl de
jongeren uiteindelijk voorgoed zijn afgeschreven voor de
Nederlandse arbeidsmarkt. Dat wil ik niet. Of dat nu met
een bezuiniging gepaard gaat of dat wij er geld aan
verdienen, hoe je het wilt noemen, dat maakt mij niet uit,
maar geld uitgeven is voor mij geen doel op zich bij dit
onderwerp. Voor mij is het doel dat de jongeren niet aan
de kant staan.
Mevrouw Karabulut (SP): Dit is geen antwoord op mijn
vraag. Er zijn 85.000 jongeren werkloos. Er zitten nu
25.000 jongeren in de bijstand die op zoek zijn naar een
baan. Er zijn 40.000 plekken voor jongeren die extra lang
een mbo-opleiding zullen volgen. Er is een tekort van
150.000 stageplaatsen. Me dunkt, dat dit investeren
noodzakelijk maakt, tegen de jeugdwerkloosheid. Voert u
met dit wetsvoorstel gewoon een ordinaire bezuiniging
door, ja of nee?
De heer Spekman (PvdA): Ik herhaal mijn antwoord.
Voor mij gaat het er op zich niet om, geld uit te geven.
Als het kabinet zijn werk doet en het zorgt ervoor dat
veel minder van deze jongeren in de bijstand komen en
dus een beroep doen op de algemene middelen, maar
aan de slag zijn bij een werkgever, is dat inderdaad een
besparing, maar dat is ook goed voor de jongeren. Ik wil
graag dat het kabinet die twee klappen maakt.
Mevrouw Karabulut (SP): Gaat u de bezuiniging van 249
mln. in de komende drie jaar investeren in stages en
opleidingen?

Spekman wijst op de 250 mln. voor het komende jaar
voor het mbo, maar feitelijk betekent deze wet gewoon
het afschaffen van een sociaal vangnet voor jongeren tot
27 jaar, dus minder instroom van jongeren in de Wet
werk en bijstand. Dat klopt toch?
De heer Spekman (PvdA): Ik zei al tegen mevrouw
Karabulut dat ik nog maar net was begonnen met het
geven van mijn mening over de wet en dat ik wilde
zeggen wat gewijzigd zou moeten worden. Op dit punt
kom ik uitgebreid terug.
De heer Dibi (GroenLinks): Maar u begon met iets te
zeggen over de geschiedenis en u zei dat de Wajong’ers
voorheen een rusttraject kenden. Daarmee kondigde u
eigenlijk aan dat met deze wet voor een geheel nieuwe
lijn werd gekozen en dat daarmee veel meer zou worden
ingezet op de combinatie van werken en leren door
jongeren. Mijn concrete vraag is nu: wat is volgens u de
belangrijkste toegevoegde waarde van dit wetsvoorstel?
Welk instrument krijgt het nummer 1? Welk instrument is
dermate nodig dat wij dit wetsvoorstel vandaag moeten
bespreken?
De heer Spekman (PvdA): Voor mij is absoluut het
belangrijkste dat iedere jongere een leerwerkaanbod
krijgt en dat niet een deel van de jongeren van het kastje
naar de muur wordt gestuurd. Het gaat mij om de
melders. Het gaat mij er dus om dat als een jongere zich
meldt, hij niet te horen krijgt: daar is de deur en daar
vindt u het uitzendbureau. Later blijkt soms dat die
jongere een beetje malende was. Met die jongen loopt
het vervolgens helemaal mis en glijdt hij weg ik het
circuit van de daklozen.
De heer Dibi (GroenLinks): Mijn vraag was: wat is het
nieuwe, wat is de toegevoegde waarde van deze wet?
Waar u op doelt, kan al met de Wet werk en bijstand. De
gemeenten kunnen nu al het nodige doen. Alle gemeenten kunnen jongeren een passend werk- of leeraanbod
doen. Nogmaals, waarop baseert u de jubelstemming dat
deze wet een breuk is met de geschiedenis en dat wij
hiermee eindelijk inzetten op werken en leren?

De heer Spekman (PvdA): In het regeerakkoord is een
bezuiniging ingeboekt op dit punt omdat wij de
overtuiging hebben dat wij met dit wetsvoorstel, of het
wetsvoorstel dat toen al in de hoofden speelde, kunnen
realiseren dat minder jongeren een beroep doen op de
algemene kas. Dat is het doel. Vervolgens heb ik met
blijdschap, die ik met u deel, gezien dat het kabinet in
het sociaal akkoord extra geld heeft uitgetrokken,
namelijk 250 mln. en dat is een fiks bedrag, om deze
jongeren te helpen.

De heer Spekman (PvdA): Gemeenten kunnen veel,
maar ze doen niet alles. Ik denk aan de wethouder die
tijdens de rondetafelbijeenkomst heeft ingesproken. Hij
sprak over een geniale manier van werken, maar ik ken
veel voorbeelden van zijn eigen gemeente, voorbeelden
van jongeren die op de manier ik net beschreef werden
verwezen en die nu verworden zijn tot dak- en thuislozen. Deze wet zegt echter: iedere jongere krijgt dat
leerwerkaanbod. Daarmee is de situatie anders dan die
van nu. Er zijn nu veel gemeenten die anders opereren
dan met deze wet wordt beoogd.

Mevrouw Karabulut (SP): 1 mln.

De heer Dibi (GroenLinks): Tot slot, voorzitter ...

De heer Spekman (PvdA): U kunt een rekensom maken
van 1 mln. netto, maar ik kijk naar wat er al in de boeken
stond. Dat was een bezuiniging van 140 mln. Het kabinet
heeft gezegd dat er 250 mln. bij komt om ervoor te
zorgen dat jongeren niet aan de kant komen te staan. Dat
is hartstikke goed.

De voorzitter: Dat had ik al een keer gezegd.
De heer Dibi (GroenLinks): Dit is echt de laatste keer.
De voorzitter: U bent nog zo jong, dat was u niet
vergeten.

De heer Dibi (GroenLinks): Het is heel goed dat de heer
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Spekman
De heer Dibi (GroenLinks): Nee, al begin ik wel
vergeetachtig te worden in de Kamer.
De voorzitter: Een seniorenmomentje heet dat.
De heer Dibi (GroenLinks): Mijnheer Spekman, u zei
zojuist dat niet alle gemeenten met een passend
leerwerkaanbod komen. Eigenlijk zegt u dat het doen van
dit aanbod door het Rijk geregeld moet worden. Dus die
decentralisatie die wij in het verleden hebben ingezet,
pakt niet zo uit als wij hadden gehoopt. Daarom gaat het
Rijk zich hiermee bemoeien. Is dat de toegevoegde
waarde van deze wet?
De heer Spekman (PvdA): Ik was helemaal niet voor de
Wet werk en bijstand. Toen die behandeld werd, zat ik
niet in de Kamer. Ik was fel tegen aanneming ervan.
Later heb ik echter tegen de collega’s gezegd: fair is fair,
de Wet werk en bijstand heeft goed uitgewerkt voor de
aanpak van de bijstand. Echter, een groep die heel erg
belangrijk is, en dat is deze groep jongeren, wordt niet
bereikt. Hoe komt dat? Met het antwoord hierop kan ik
mijn betoog vervolgen.
Nu zitten er 25.000 jongeren in de bijstand. Het
grootste deel van die groep krijgt binnen zes maanden
geen ondersteuning van de gemeente, terwijl zij die
ondersteuning wel willen. 68% van deze groep van
25.000 jongeren heeft niet eens een startkwalificatie. Er is
een vrij hardnekkige groep jongeren die zich niet meldt.
Die groep bestaat uit ongeveer 50.000 jongeren, zoals
pas de Algemene Rekenkamer heeft aangetoond. Ook het
CBS-onderzoek laat zien dat er 27.000 mensen zonder
startkwalificatie thuiszitten, terwijl 19.000 mensen wel
willen werken. Ook blijkt dat 21.000 mensen met een
startkwalificatie thuiszitten en ook van die groep willen
16.000 mensen werken. Daarbij gaat het dus steeds om
de niet-melders. Wat ik nu goed vind van deze wet is dat
op grond daarvan al die mensen een aanbod wordt
gedaan en dat wat het niet melden betreft, wat nu al een
fiks probleem is, een extra slag gemaakt zou kunnen
worden. De gemeente wordt namelijk min of meer
gedwongen om een goed leerwerkaanbod te doen en om
zich ervan te vergewissen wat een jongere wel en wat hij
niet kan. Daarbij wordt ook een zekere strengheid
gehanteerd, en dat vind ik terecht. De heer Dibi gaf het
voorbeeld van de toiletjuf bij McDonalds, maar als er
geen ander werk is dan een baan bij McDonalds, wat is
er dan mis met zo’n baan? Ik vind dat daar absoluut niets
mis mee is. Iedereen jaagt in het leven zijn eigen dromen
na en zoekt werk, maar er zijn veel heel banen geschikt
om mee te beginnen. Sommigen doen die eventjes als
uitzendwerk en anderen doen die vrij lang. Ik ken
mensen die het soort werk doen waar de heer Dibi op
doelde en zij voelen zich niet minderwaardig. Zij voelen
zich minderwaardig als klanten langskomen en ze
nauwelijks door hen nauwelijks een blik waardig worden
geacht, maar ze voelen zich niet minderwaardig door het
werk zelf.
De heer Dibi (GroenLinks): Geen kwaad woord over de
toiletjuffen overal in Nederland. Volgens mij dragen wij
die allen een warm hart toe, maar tegenover de plicht
om werk te accepteren, moet ook een recht staan, het
recht om te mogen meedenken, om tegen mevrouw of
mijnheer de gemeenteambtenaar te zeggen: u doet mij
wel een interessant werkaanbod, maar ik heb behoefte
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aan iets anders; mijn onderwijsniveau rechtvaardigt die
behoefte ook. Dit wetsvoorstel biedt totaal geen
verankering van de rechten van werknemers en
jongeren. Ik hoor hierop graag de reactie van de PvdA.
De heer Spekman (PvdA): Dat is ook een van de punten
waarvan ik vind dat het iets anders zou moeten. Ik heb
het dan over het evenwicht tussen rechten en plichten.
De basis blijft voor mij de omkering richting de jongeren,
in de zin dat als er werk is, ze dat eerst moeten
accepteren; wellicht dat ze overmorgen hun droombaan
krijgen of dat ze misschien nog wel een tussenstap nodig
hebben, maar heel veel jongeren kunnen namelijk best
wel werken. Een deel van hen doet dat ook heel graag.
Dus die groei is vrij divers. Een deel van de jongeren zit
alleen maar in de bijstand omdat ze dan tegen de
politieagent kunnen zeggen dat ze hun dure gouden ring
van de bijstand hebben gekocht terwijl zij die hebben
verkregen door criminele bijverdiensten. Het is dus een
breed palet van jongeren. Er zitten heel kwetsbare
jongeren tussen, onder wie degenen die zijn afgegleden
naar het dak- en thuislozencircuit. Ik verwijs hiervoor ook
naar het minidebatje dat de heer Dibi zo-even had met
de heer Van der Vlies. Het is dus van belang om goed
onderscheid te maken tussen de verschillende groepen,
dus ook tussen hun rechten en plichten.
Mevrouw Karabulut (SP): Staat in de huidige Wet werk
en bijstand volgens u werk boven inkomen of niet?
De heer Spekman (PvdA): Ja, daarin staat werk boven
inkomen. Ik heb zo-even echter al gewezen op de
hoeveelheid jongeren die op dit moment in de bijstand
zit. En daar moeten wij van af. Het gaat namelijk om
25.000 jongeren in de bijstand en dan ook nog eens
50.000 jongeren van wie een groot gedeelte wil werken
maar ook aan de kant staat. Dat is te veel en dat kunnen
wij ons op de lange termijn niet meer veroorloven in dit
land. En dat moeten wij ook helemaal niet willen.
Mevrouw Karabulut (SP): Inderdaad, waar er werk is en
het wordt aangeboden door gemeenten aan jongeren en
ouderen, wat nu ook al gebeurt, dan heeft men dat te
accepteren. Zo men dat niet doet, heeft dat consequenties voor de eigen uitkering. Punt uit. Maar waar het
hierbij om gaat, is dat het niets extra’s is, waar met de
Wet werk en bijstand de afgelopen jaren 60% minder
jongeren in de bijstand zit. Wat u doet, is gewoon een
ordinaire bezuiniging plegen door het recht op bijstand,
dat laatste sociale vangnet, bij jongeren weg te halen.
De heer Spekman (PvdA): U kunt blijven herhalen wat u
wilt, maar ik heb er op gewezen dat er 25.000 jongeren
nu in de bijstand zitten en die binnen zes maanden geen
enkel aanbod hebben gehad voor welk werk dan ook. Ze
zijn niet beoordeeld of wat ze kunnen en op hun
barrières. Ze zitten op een zogenaamd rusttraject op
basis van de jaren tachtig. Als ik één ding zeker weet, is
het dat wij dit ons de komende periode niet kunnen
veroorloven. Anders groeit de groep van jongeren in het
rusttraject alleen maar. Dat ligt in eerste instantie dan
niet zo aan de jongeren maar wel vaak aan bepaalde
gemeenten die er bijvoorbeeld voor kiezen om de
gemakkelijksten het eerst op weg te helpen. En dat is
niet goed.
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Mevrouw Karabulut (SP): Dat is wel een heel lang
antwoord. Natuurlijk moeten de jongeren die geen
aanbod is gedaan, geholpen worden. Gemeenten geven
overigens aan dat het vaak ook jongeren zijn met
ingewikkelde problemen. Maar daarvoor behoef je toch
niet het grondrecht op bijstand voor alle jongeren onder
de 27 jaar af te pakken? Dat is wat u namelijk wel doet.

samenleving daardoor ook, nog dieper in de ellende. De
diagnose moet verbeteren. Ik wil echt graag dat de
regering concrete maatregelen neemt die een juiste,
tijdige en volledige diagnosestelling bij jongeren
bevorderen.
Ik heb het amendement van mevrouw Ortega
gesteund waardoor jongeren in een positie worden
gebracht waarin zij zelf kunnen inbrengen wat hen
beweegt en wat hun dromen en wensen zijn.

De heer Spekman (PvdA): Ik pak niets af. Dit wetsvoorstel geeft kansen aan jongeren. Er blijft een inkomensvoorziening voor jongeren die geen aanbod wordt
gedaan en voor jongeren die niet bij machte zijn om te
werken. Als jongeren echt niet kunnen of als de
gemeente geen aanbod doet omdat er simpelweg op dat
moment geen werk is – via het sociaal akkoord en de
inzet van beide staatssecretarissen moet uiteraard wel
geprobeerd worden om dergelijke situaties in de
toekomst te voorkomen – dan hebben zij recht op een
inkomensvoorziening. Die is wat mij betreft van dezelfde
hoogte als de bijstand. Daar sta ik ook voor.
Voorzitter. Er zijn drie punten ten aanzien waarvan het
mijns inziens wel iets anders zou moeten. Het eerste
betreft de inkomenshoogte met betrekking tot de situatie
die ik zo-even al beschreef. Als jongeren de kont tegen
de krib gooien en echt niet willen, dan mogen ze van mij
een heel fikse korting krijgen op hun uitkering en mag
die zelfs helemaal stopgezet worden. Maar is er geen
aanbod of gaat het om een kwetsbare groep, dan moet
de uitkering niet worden gekort. Er is immers zoiets als
een minimumbestaansniveau. Ik heb daarom samen met
collega Ortega-Martijn een amendement ingediend om
de inkomenshoogte te garanderen en om de werkwijze
die hier wordt gevolgd gelijk te schakelen aan de
werkwijze die wordt gehanteerd bij de Wet werk en
bijstand. Een mogelijk afschattingsbesluit is daar een
onderdeel van. Ik vind het cruciaal dat wij een fatsoenlijk
bestaansminimum hebben voor de mensen die tegen wil
en dank naast de samenleving komen te staan.
Verder vind ik dat de diagnose echt anders moet. Bij
de rondetafelconferentie is daar veel over gesproken.
Niemand heeft daar echt een antwoord op, maar
iedereen ziet dat het nu niet goed gaat. Dat is ook de
kritiek van de commissie van de Algemene Rekenkamer.
Het moet anders. Je kunt het bijna niet in een amendement zetten. Wij hebben er even op gestudeerd en wij
hebben ook met de Algemene Rekenkamer gesproken
over het amendement. Het is duidelijk dat het anders
moet. Er moet een passend leeraanbod worden gegeven.
Het is essentieel dat de kansen en belemmeringen tijdig,
juist en volledig in beeld worden gebracht. Wij vinden
dat de verbetering van de diagnose moet worden
gewaarborgd. Daar is alleen niet zo simpel een wetsartikel voor te verzinnen. Wij vinden ook dat de samenwerking met zorginstellingen, het bieden van meer tijd om
een uitgebreidere diagnose te stellen of het stimuleren
van jongerenloketten in de gemeente – sommige
gemeenten hebben al zo’n loket, andere niet – de
diagnose voor jongeren kan verbeteren. Het maakt
natuurlijk verschil als de man die in de daklozenwereld
de vertrouwenspersoon is voor een deel van de
jongeren, even mee kan kijken bij het stellen van de
diagnose. Soms zit je er namelijk helemaal naast. Dat
bleek ook uit het onderzoek van de Algemene Rekenkamer. Een jongere die zich meldde was helemaal
doorgedraaid, de gemeente zag dat niet en verwees hem
naar het niets. Uiteindelijk kwam die jongen, en de

De heer Spekman (PvdA): Mevrouw Karabulut kan wel
verontwaardigd zijn, maar zij en ik hebben hetzelfde
doel. Ik wil ervoor zorgen dat kwetsbare jongeren die
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Mevrouw Karabulut (SP): Ik ga even in op de diagnosestelling. De heer Spekman spreekt over een heel
belangrijke groep. Hij heeft het namelijk over de
jongeren die vaak niet vanzelf aankloppen voor hulp,
over de jongeren met meer psychische problemen, over
de zwerfjongeren. Alle organisaties waarmee wij hebben
gesproken zeggen dat voor deze jongeren een inkomensvoorziening nodig is. Rust en stabiliteit moeten worden
ingebouwd. Vervolgens kun je over het werk- en
leeraanbod gaan praten. Hoe wil de heer Spekman dat
regelen? Dat is voor mij ook een heel belangrijk punt.
Iedereen moet toegang hebben tot het grondrecht van
bijstand.
De heer Spekman (PvdA): Heel veel van deze jongeren
komen in de knel tussen de medewerkers van dak- en
thuislozeninstellingen en de medewerkers van sociale
zaken. Toevallig weet ik dat omdat ik in een vorige
functie als wethouder een dak- en thuisloze in mijn
portefeuille had. Heel veel jongeren melden zich onder
de huidige Wet werk en bijstand aan. Zij vragen om een
inkomensondersteuning, maar worden verwezen naar
het uitzendbureau. De vertrouwenspersoon, de dak- en
thuislozenmedewerker, durft niet te praten over het
inkomensverhaal omdat hij bang is voor het verlies van
de vertrouwensband. In de huidige situatie is dat
probleem groter dan wanneer wij het werk- en leeraanbod goed vormgeven en een goede positie creëren
voor de persoon van de dak- en thuislozeninstelling.
Daar ben ik van overtuigd.
Mevrouw Karabulut (SP): Toevallig heb ik ook heel veel
ervaring op dit punt. Ik heb mij als ambtenaar beziggehouden met de dak- en thuislozen in Amsterdam.
De heer Spekman (PvdA): Het is u gegund.
Mevrouw Karabulut (SP): Jazeker, dat is goed gegaan.
De heer Spekman (PvdA): Dat zei ik niet.
Mevrouw Karabulut (SP): Het probleem was dat de
jongere geen beroep kon doen op een inkomen, behalve
als er een heel goed contact was tussen bijvoorbeeld de
ambtenaar van de GGD en de ambtenaar van de
gemeente. Wat de heer Spekman signaleert onder de
huidige Wet werk en bijstand, verandert niet met deze
wet. Ik vraag daarom nogmaals of wij nu gaan regelen
dat deze jongeren toegang krijgen tot een inkomensvoorziening, zodat zij de problemen kunnen oplossen en
uiteindelijk toe kunnen werken naar een baan of een
opleiding.
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zich melden niet met een kluitje in het riet worden
gestuurd, maar daadwerkelijk worden geholpen zodat zij
er geleidelijk aan uit kunnen klimmen en weer op eigen
benen kunnen staan. Ik constateer alleen dat dit in de
huidige wet erger is dan in dit wetsvoorstel, want daarin
zit het werkleeraanbod. In combinatie met het amendement van Cynthia Ortega dat ik mede heb ondertekend
en mijn vraag om concrete maatregelen om de diagnose
te verbeteren, komen wij stukje bij beetje waar wij uit
willen komen. Wij willen dat die thuisloze jongeren wel
inkomensondersteuning kunnen krijgen op het moment
dat zij zo kwetsbaar zijn dat zij anders de vernieling in
draaien.
Mevrouw Karabulut (SP): De heer Spekman geeft geen
antwoord, want hij heeft geen antwoord. Het enige wat
hij doet, is deze jongeren, die het hartstikke moeilijk
hebben en die hij zegt te willen bereiken, verder het
moeras in drukken. Dat is wat hij doet.
De heer Spekman (PvdA): Wat is uw antwoord dan?
Mevrouw Karabulut (SP): Ik zeg dat deze jongeren een
begeleider moeten krijgen die een inkomen kan regelen
als dat nodig is, en dat doet u niet.

jongeren niet welkom zijn op het roc, zou ik een streng
gesprek met haar moeten voeren, maar ik ben ervan
overtuigd dat zij zal zeggen: als dat voor die jongeren het
beste is, zijn zij natuurlijk welkom op het roc. Sterker
nog, ik weet zeker dat de eerder door het middenveld en
het onderwijs geopperde plannen voor verlengd
doorstuderen op het mbo zeer serieus worden genomen
door het kabinet, omdat zij zeer waardevol zijn. Wanneer
er weinig banen zijn, kunnen zij beter langer op school
blijven dan dat zij die kans niet krijgen.
De heer Dibi (GroenLinks): Het regulier onderwijs wordt
niet meegenomen in dit wetsvoorstel.
De heer Spekman (PvdA): Nee, dat hoeft ook niet.
De heer Dibi (GroenLinks): Ik stelde de vraag of u vindt
dat leerlingen die zich bij het mbo melden, daar ook een
plekje moeten krijgen. De mbo-instellingen moeten niet
kunnen zeggen dat zij geen plekje voor hen hebben,
omdat zij dit niet bekostigd krijgen door de overheid. Het
kan u zijn ontgaan, maar er is op dit moment een debat
gaande over bezuinigingen in het onderwijs. Vandaag
hebt u de moties niet ondersteund.
De voorzitter: Als u nu uw vraag even stelt ...

De heer Spekman (PvdA): Dat is echt veel te simpel. Dat
kan nu ook niet. Waar is dan het initiatiefwetsvoorstel
van de SP-fractie om dat te regelen? De vraag is zelfs of
dat een zegen zou zijn, want sommige begeleiders van
dak- en thuislozen willen dat helemaal niet, omdat zij
bang zijn dat zij in een heel rare relatie zitten met die
klant, als zij ook over het inkomen gaan. Daarom houden
zij dat vaak graag bij sociale zaken.
Mevrouw Karabulut (SP): De heer Spekman is gewoon
een potje aan het kaarten met de duivel. Ik heb een
amendement ingediend om de inkomensvoorziening
intact te houden, zodat jongeren een begeleider krijgen,
maar daar wil hij niets van horen. Dan moet hij niet doen
alsof ik geen voorstellen heb. Dan moet hij zelf dit
wetsvoorstel intrekken en met een behoorlijk plan
komen, maar dat doet hij niet.
De voorzitter: Ik sluit deze discussie en geef nu het
woord aan de heer Dibi.
De heer Dibi (GroenLinks): De fractie van de Partij van
de Arbeid zegt dat jongeren elk baantje moeten
accepteren dat zij krijgen, maar de fractie van GroenLinks
zegt: onderwijs, onderwijs, onderwijs, omdat gemeenten
nog zo graag kunnen willen, maar op den duur zullen er
geen baantjes zijn met de huidige krapte op de arbeidsmarkt, met dank aan de kredietcrisis. Het is heel duidelijk
wat de heer Spekman van jongeren verlangt, maar niet
wat hij van het kabinet verlangt. Ik heb er al naar
verwezen dat vandaag mijn motie is weggestemd over
het compenseren voor extra leerlingen in het mbo. De
heer Spekman zei dat hij niet wil dat jongeren met een
kluitje in het riet worden gestuurd als zij zich melden.
Eist hij ook dat het kabinet ervoor zorgt dat zij worden
geaccepteerd als zij zich melden bij mbo-instellingen?
De heer Spekman (PvdA): Een onderdeel van het
leerwerkaanbod is dat iemand naar het mbo moet
kunnen gaan. Als de staatssecretaris zegt dat deze
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De heer Dibi (GroenLinks): Dat heb ik net gedaan.
De voorzitter: Zullen wij dan naar het antwoord
luisteren?
De heer Dibi (GroenLinks): Mijnheer Spekman geeft geen
antwoord, dus misschien moet ik het nog wat scherper
formuleren.
De heer Spekman (PvdA): De vraag is mij volstrekt
duidelijk. Het citaat gaat over studeren met behoud van
uitkering. Dat is leuk in een studentenstad als Utrecht.
Dan zouden inderdaad heel veel mensen met behoud
van uitkering gaan studeren. Ik ben er een voorstander
van dat jongeren voor wie het goed is om een startkwalificatie te halen, naar het roc kunnen. Als het gaat
om de verplichting op grond van het leerwerkaanbod,
moeten zij of een baan aanvaarden of zichzelf alvast
scholen. Dat is nog iets heel anders dan de mogelijkheden van een studiebeurs en van de roc’s. Bij de
uitwerking van het sociaal akkoord moet het kabinet ook
nadenken of jongeren die klaar zijn met hun opleiding,
twee jaar extra kunnen doorstuderen. Dat vraagt de
fractie van de Partij van de Arbeid ook.
De heer Dibi (GroenLinks): Dat parkeren wij even, want
daar doelde ik niet op. Ik ga het nu heel helder formuleren. Wij vinden het in deze tijd belangrijk dat jongeren
langer op school blijven, omdat zij geen baantje zullen
vinden als zij klaar zijn. Tegelijkertijd willen wij dat alle
jongeren die werkloos worden, naar school gaan om zich
verder te kwalificeren. Dat zal extra kosten met zich
meebrengen. Daar zal het kabinet dus wat aan moeten
doen. Wij krijgen niet de garantie dat dit gaat gebeuren.
Sterker nog, er wordt waarschijnlijk vet bezuinigd. Mijn
vraag aan de heer Spekman is: eist u ook van het kabinet
– want u bent heel duidelijk in wat u van jongeren
verwacht – dat we ook deze extra kosten voor die
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jongeren compenseren, omdat we niet willen dat er een
nieuwe verloren generatie ontstaat?
De heer Spekman (PvdA): Ik vind dat deze jongeren niet
aan de kant moeten blijven staan. Ik verwacht van het
kabinet dat het alles op alles zet om deze jongeren een
kans te geven. Ik ben alleen tevreden als er minder
jongeren zullen zijn dan nu, die zich niet melden, als
meer jongeren aan het werk komen en als wij uiteindelijk
meer grip hebben op deze hele situatie. Onderwijs hoort
daar onlosmakelijk bij en maakt onlosmakelijk deel uit
van de afspraken die gemaakt zijn in het sociaal akkoord.
Het is overigens niet zo dat, als hier een motie verworpen wordt, er ineens bezuinigd wordt. Dat zit niet altijd
een-op-een gekoppeld. Ik snap echter uw teleurstelling.
De voorzitter: Meneer Spekman, gaat u verder met uw
betoog.
De heer Spekman (PvdA): Voorzitter. Dan kom ik bij de
niet-melders. Collega Nicolaï heeft dit punt ook
genoemd. De evaluatie staat nu in de wet op vier jaar. Ik
heb samen met collega’s Biskop en Ortega een amendement ingediend om die periode te verkorten naar twee
jaar. Dat hebben wij gedaan, juist omdat er zo veel kritiek
uit het veld is. Met dit amendement willen wij vastleggen
op welke dingen er getoetst moet worden. Dat zijn de
volgende drie dingen: een afname van het aantal
jongeren tot 27 jaar met een uitkering, een toename van
het aantal jongeren dat werkt of op school zit en zo veel
mogelijk jongeren die buiten het zicht van de lokale
overheden verkeren, terugbrengen in het gezichtsveld
van die lokale overheid in plaats van andersom. Wij
vinden het belangrijk om dit te doen, juist omdat er veel
ruis op de lijn zit vanuit het veld, maar ook omdat wij de
oprechte overtuiging hebben dat dit een goed wetsvoorstel is. We moeten echter altijd kritisch naar onszelf
blijven kijken; vandaar die twee jaar.
Dan kom ik aan het laatste punt, de dak- en thuislozen.
Dat is een kwetsbare groep. Ik wil toch echt van het
kabinet weten hoe het ervoor gaat zorgen dat de
samenwerking met die zorginstellingen gestand wordt
gedaan en dat die mensen in de gelegenheid worden
gesteld om mee te praten over dat werkleeraanbod. Als
het niet dermate concreet is, blijft de fout die het
Rekenkameronderzoek heeft bloot gelegd, doorgaan. Dat
is in de oude Bijstandswet al het geval. In een nieuwe
wet zou dat niet moeten. Daarvoor zijn dus echt concrete
maatregelen nodig. Denk er ook aan – daar heb ik ook
het antwoord niet op – dat in de oude wet ook een
experimenteerartikel zat. Daar hebben de grote gemeenten destijds bij de dak- en thuislozenregeling ook gebruik
van gemaakt als het ging om de bijverdienstenregeling.
Dat is weer anders dan het amendement van collega
Karabulut. Hoe zit het echter met zo’n soort regeling in
dat soort situaties?
We zijn er nog niet met dit wetsvoorstel. Niet iedereen
heeft ineens werk gevonden. Het biedt in onze ogen wel
het instrument om ervoor te zorgen dat die jongeren niet
aan de kant blijven staan en dat we niet terugvallen in de
fout van de jaren tachtig, namelijk de jongeren even op
een rusttraject te zetten om vervolgens voor eeuwig te
rusten.
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De heer Van der Vlies (SGP): Voorzitter. De SGP-fractie
kan zich goed vinden in de doelstelling van het voorliggende wetsvoorstel om een meer sluitende aanpak te
realiseren voor schoolverlaters en jeugdige werklozen. Er
is, zoals de heer Spekman al aangaf, een hele voorgeschiedenis in de jaren tachtig en negentig. Er is heel veel
gebeurd om die sluitende aanpak te realiseren, maar dat
lukte bij lange na niet. Daar waren natuurlijk redenen
voor, bijvoorbeeld conjuncturele golven, maar mijn
fractie heeft steeds begrip gehad voor de besluitvorming
onder een van de kabinetten-Balkenende, voorafgaand
aan het vierde kabinet-Balkenende, om door te pakken en
om tegen jongeren te zeggen: ″Moet je eens goed
luisteren: als je er fysiek en mentaal toe in staat bent, zit
je op school of verricht je werk. Als je kunt werken en als
de samenleving van jou mag verwachten dat je dat ook
doet, moet je dus een baan hebben. Die moet je dan wel
weten te vinden. Daar zullen we je bij helpen.″ Wie niet
kan werken, moet royaal en loyaal bejegend worden. Dat
is altijd de lijn van mijn fractie geweest. Ook op dat punt
moet maatwerk op het lokale vlak geleverd worden. Wie
niet werken wil, maar wel kan werken, mag wat mijn
fractie betreft stevig aangepakt worden. Natuurlijk
moeten ook daarbij de uitzonderingen in beeld komen. Ik
noem de niet-melders, de mensen die onderduiken in de
samenleving en ik noem ook de dak- en thuislozenproblematiek. Dat is bij ons allemaal in beeld. Ik vraag
echter om een steviger aanpak. Daartoe is besloten, wat
toen een doorbraak betekende in de gedachtevorming en
de politieke besluitvorming. Daar wordt in dit wetsvoorstel vorm aan gegeven. Mijn fractie heeft daarvoor
begrip, lettend op de voorgeschiedenis en de uitgangspunten.
De overheid kan en moet er alles aan doen om
mensen die kunnen werken weer aan het werk te krijgen.
Het is om allerlei redenen goed als jongeren die kunnen
werken zo veel mogelijk geactiveerd worden om de
arbeidsmarkt te betreden. Het voorliggende wetsvoorstel
faciliteert dat, al heeft mijn fractie nog wel een paar
fundamentele vragen over de manier waarop het
werkleerrecht voor jongeren georganiseerd wordt.
Mijn fractie waardeert het positief dat in het wetsvoorstel rekening gehouden wordt met persoonlijke
omstandigheden van jongeren. Zie bijvoorbeeld artikel
17. Mensen die door omstandigheden niet kunnen
werken hebben volgens mijn fractie in ons stelsel van
sociale zekerheid altijd toegang tot een uitkering. Ik denk
aan de mogelijkheid van ontheffing van het werkleeraanbod als een jongere om redenen van lichamelijke,
geestelijke of sociale aard niet in staat is om te werken.
Ik doel daarbij op de eerste twee leden van artikel 17.
De overheid is een schild voor de zwakken. Dat is een
Bijbels uitgangspunt dat concreet inhoud moet krijgen
waar dat aan de orde is. Ook zorgtaken worden onder de
genoemde redenen van sociale aard geschaard. Zie het
derde lid van artikel 17. Pluspunt voor mijn fractie is dat
de uitzonderingspositie van alleenstaande ouders met
een kind jonger dan 5 jaar niet wordt gebonden aan een
maximumtermijn; zie het vierde lid van artikel 17. Met de
heer Nicolaï heb ik al bij herhaling over deze bepaling
gesproken. Ook vanmiddag worden wij het daarover niet
eens. De staatssecretaris kent echter het standpunt van
mijn fractie. Op dit terrein willen wij nog wel een paar
stapjes verder gaan.
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In het verslag heeft mijn fractie de regering gevraagd
waarom zij juist nu komt met dit wetsvoorstel. De
huidige gemeentelijke aanpak begint immers vrucht af te
werpen. Natuurlijk is er nu de tegenslag van de
economische crisis die de werkgelegenheid negatief
beïnvloedt, in het bijzonder voor jongeren. Ook in mijn
fractie is de vraag aan de orde gesteld waarom er geen
intensivering komt van de huidige WWB-praktijk en de
work-firsttrajecten, wellicht met wat extra voorlichting
aan de gemeenten over de best practices in andere
gemeenten. Het antwoord van de regering dat de
uitvoering van de WWB goed gaat, maar altijd beter kan,
overtuigt mijn fractie niet. Als het probleem zit in de
grote verschillen in effectiviteit van de wijze waarop
gemeenten de strijd aangaan met de jeugdwerkloosheid,
hadden in de WWB aanpassingen voorgesteld kunnen
worden met extra waarborgen. Wij hadden ook kunnen
denken aan een aanscherping van de huidige WWB,
waarover de Raad van State ook een opmerking maakt.
Nu wordt er een heel nieuwe wet opgetuigd, die qua
vormgeving heel erg lijkt op de WWB. Bovendien
moeten er veel wijzigingen doorgevoerd worden in
allerlei andere wetten van het socialezekerheidsstelsel.
Het argument dat de paradigmashift van uitkering naar
werkaanbod niet in de systematiek van de huidige WWB
tot stand kan worden gebracht, begrijpt mijn fractie nog
niet zonder meer. In de Wet werk en bijstand ligt het
accent toch ook al op werken en daarna pas op een
uitkering? Ik vraag de staatssecretaris heel uitdrukkelijk,
nog eens in te gaan op de toegevoegde waarde van dit
wetsvoorstel naast de WWB. Zij zal van mij begrepen
hebben dat het mij niet gaat om de doelstelling, maar
om de vormgeving.
De heer Dibi (GroenLinks): Ik ben het volledig met u
eens. U hebt een lange staat van dienst in dit parlement.
Waarom is volgens u dit wetsvoorstel ingediend? Omdat
het in een regeerakkoord is opgenomen? Is het een
politiek statement?
De heer Van der Vlies (SGP): Er is terecht een antwoord
gezocht op de constatering dat rond de eeuwwisseling
jongeren niet in alle opzichten wisten mee te liften met
de aantrekkende werkgelegenheid. Zij zaten niet op
school en hadden evenmin werk. Daar zochten wij een
antwoord op in het regeerakkoord en de diverse
verkiezingsprogramma’s, ook in dat van de SGP. Het is
politiek-bestuurlijk begrijpelijk dat men dit heeft
opgepakt. Iets anders is of het voorstel meerwaarde
heeft boven de WWB. Deze wet, waar mijn fractie ook
voor heeft gestemd, scoort immers goed. Bovendien
pretendeert dit wetsvoorstel dat er banen zullen zijn.
Laten wij hopen dat de economische crisis snel voorbij
is, maar dat laatste is even niet het geval. Wat dat betreft
is het wetsvoorstel enigszins ontijdig. Ik denk overigens
dat je niet met de armen over elkaar moet gaan zitten
totdat de crisis voorbij is. Het kan niet de bedoeling zijn
dat je pas dan je instrumentenkist erop nakijkt om te zien
of de instrumenten wel passend zijn.
Voorzitter. Met dit wetsvoorstel wordt het recht op een
uitkering vervangen door een recht op werk. Mijn fractie
begrijpt de argumentatie daarachter, maar tegelijkertijd
vindt zij het een risico dat de drempel voor jongeren
groter wordt om zich bij de gemeenten te melden. Dat
moeten wij niet willen. In de huidige situatie zullen
jongeren die zich primair bij de gemeenten melden voor
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een uitkering door diezelfde gemeenten aan werk
worden geholpen. Dat mag je tenminste hopen. Als voor
werk en binding niet gemotiveerde jongeren bij voorbaat
weten dat zij geen uitkering krijgen, zullen zij zich
mogelijk minder snel melden. Dat zou een ongewenst
effect zijn van dit wetsvoorstel. De regering stelt dat het
voorstel de positie van jongeren versterkt en dat
jongeren naar verwachting daarvan gebruik zullen
maken. Ook heeft de regering er vertrouwen in dat
gemeenten ook de jongeren bereiken die zich in eerste
instantie niet melden. Hoewel dit wetsvoorstel niet
voorziet in een meldplicht voor jongeren – het advies van
de Raad van State maakt duidelijk dat dit gecompliceerd
ligt – staat het gemeenten immers vrij om eigen
initiatieven te ontplooien, gericht op het bereiken van de
groep niet-melders. Gemeenten hebben alle mogelijkheden, de ervaringen te benutten die ze bij de WWB
hebben opgedaan om maatwerk te bieden. Door
jongeren een aantrekkelijk aanbod te doen, kunnen
volgens de regering de gemeenten jongeren via
mond-tot-mondreclame verleiden om zich bij gemeenten
te melden. Einde argumentatie van de regering. Als ik
die lijn probeer te volgen, komt bij mij toch een beetje de
gedachte op dat de regering het probleem doorschuift
naar de gemeenten. Waarom komt de regering niet zelf
met een integrale visie op deze problematiek? Waarop
baseert zij het vertrouwen in gemeenten als het gaat om
het bereiken van de groep niet-melders? Is de regering
het met mij eens dat het gevaar groot is dat jongeren op
een andere manier hun geld zullen proberen te verdienen, bijvoorbeeld in het zwarte circuit? Hoe gaat de
regering erop toezien dat alle gemeenten voortvarend
met deze problematiek aan de slag gaan?
Als een jongere bezwaar of beroep instelt tegen het
werkleeraanbod, ontvangt hij of zij in de periode dat het
bezwaar of beroep aanhangig is geen inkomensvoorziening. Daarvoor heeft de regering gekozen om te
voorkomen dat jongeren onnodig en veel bezwaar en
beroep instellen. In het verslag heeft mijn fractie de
regering gevraagd of dit wel voldoende is doordacht op
het punt welke onwenselijke situaties hierdoor zouden
kunnen worden opgeroepen. Behalve het meer juridische
antwoord dat de maatregelen in overeenstemming zijn
met de uniforme regels van de AWB over rechtsbescherming, gaat de regering niet in op de sociale achtergrond
van mijn vraagstelling. Daar zou ik graag nog iets over
horen.
De heer Nicolaï (VVD): De heer Van der Vlies is
misschien nog iets beleefder in de richting van het
kabinet dan ik was door nu nog niet met zijn conclusie te
komen. Als ik nu zijn verhaal hoor over de meer
wetstechnische bezwaren en de kwaliteit van wetgeving,
je haalt alles overhoop en onderuit en je holt uit zonder
dat je eigenlijk weet wat je daarop vooruit gaat, mag ik
dat dan zo begrijpen dat er – als ik het in mijn eigen
woorden mag zeggen – toch wel iets heel bijzonders
door het kabinet naar voren moet worden gebracht, wil
hij nog positief tegenover dit wetsvoorstel komen te
staan?
De heer Van der Vlies (SGP): Over beleefdheid
gesproken, een debat bestaat doorgaans uit twee
termijnen. Je hoeft niet eerder te zeggen wat je
voornemens bent met het wetsvoorstel te doen dan op
het moment dat dat past in het debat. Wij zijn hier met
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elkaar in gesprek, hoor en wederhoor, en ik heb enkele
indringende vragen gesteld. De voornaamste kwam naar
voren in ons interruptiedebatje, namelijk wat is nu
precies de toegevoegde waarde van dit wetsvoorstel op
wat al mogelijk is in de Wet werk en bijstand. Dit is voor
mij de meest cruciale vraag en daarop moet een
overtuigend antwoord komen. Als dat niet echt gezaghebbend blijkt te zijn, is het de vraag of wij de zaak niet
te ingewikkeld maken en daarmee te weinig slagkrachtig.
Dat is dan hoogstwaarschijnlijk de keerzijde van de
medaille.
©
De heer Biskop (CDA): Mevrouw de voorzitter. Wie de
jeugd heeft, heeft de toekomst, zei mijn moeder altijd.
Jullie, zei zij dan, kunnen worden wat jullie willen, de
wereld ligt op je te wachten. Dan volgde daarna met
vriendelijke doch vastberaden stem een klus die nog
gedaan moest worden of een aansporing om het op
school beter te doen.
Dit wetsvoorstel legt in wezen de aansporing van mijn
moeder in een wet vast. Samen met de invoering van de
kwalificatieplicht vormt de Wet investeren in jongeren
een tweeluik bedoeld om voor jongeren tot 27 jaar te
komen tot een samengestelde leerwerkplicht die – en zo
stond het in het regeerakkoord – bestuurlijk kan worden
gehandhaafd door middel van verplichtende begeleidingstrajecten gericht op scholing op straffe van
inhouding op een eventuele uitkering. Dit klinkt allemaal
wat minder vriendelijk dan mijn moeder het zei, maar
bedoeld is: het is van tweeën een, of je gaat naar school,
of je werkt. De heer Van der Vlies zei dit ook al zojuist.
Mevrouw Karabulut (SP): Ik raak helemaal geïnspireerd
door de moeder van de heer Biskop. Deze wet heet
inderdaad Wet investeren in jongeren omdat de jeugd de
toekomst heeft. Hoe verhoudt een bezuiniging van 249
mln. zich met de investering in jongeren?
De heer Biskop (CDA): Dan wordt het een herhaling van
zetten, want ik kan ...
Mevrouw Karabulut (SP): Ik geloof niet dat wij al in
gesprek waren.
De heer Biskop (CDA): Nee, maar deze vraag is ook al
aan de heer Spekman gesteld en ik zal hetzelfde
antwoord geven als hij. Wij zijn met deze wet begonnen
om hier iets van te maken en als je deze wet uitvoert,
zullen er aan het einde van het liedje minder jongeren in
de bijstand zitten. Dat levert nu eenmaal geld op en wij
investeren in die zin heel erg in jongeren, in hun
scholing en arbeid. Dat is de investering.
Mevrouw Karabulut (SP): Het kabinet bezuinigt 249 mln.
Dus waar zit dan die investering in arbeid en scholing?
De heer Biskop (CDA): Daar gaat deze ...
Mevrouw Karabulut (SP): Ik wil gewoon een heel
duidelijk antwoord van de heer Biskop.
De voorzitter: Laten wij dan luisteren naar de heer
Biskop.

Tweede Kamer

Investeren in jongeren

De heer Biskop (CDA): Daar gaat dit hele wetsvoorstel
over. Daarin staat dat gemeenten jongeren een aanbod
moeten doen waar scholing of arbeid in zit dan wel een
combinatie daarvan. Dat is de investering die in jongeren
wordt gedaan, om ervoor te zorgen dat zij niet aan de
kant komen te staan.
De voorzitter: Tot slot.
Mevrouw Karabulut (SP): Laat ik de vraag dan anders
stellen. Garandeert de heer Biskop 40.000 extra plekken
in het onderwijs, een baan voor alle 85.000 jongeren die
nu werk zoeken en 150.000 stageplekken?
De heer Biskop (CDA): Dat is precies waar dit wetsvoorstel over gaat en waarom wij dit debat voeren. Een
aantal van die vragen zal ook ik aan het kabinet stellen.
Voorzitter. Voor de CDA-fractie is het altijd van groot
belang geweest om voor jongeren tot 27 jaar een
sluitende aanpak van scholing, arbeid en/of zorg te
hebben. Ook jongeren moeten maximaal participeren in
de samenleving. Voor jongeren in de leeftijd tot 18 jaar
bestaat daarvoor het instrument van de kwalificatieplicht.
De inzet vanuit het onderwijs, de gemeenten en andere
overheden is om jongeren zo lang mogelijk in het
onderwijsproces te houden en hen te stimuleren om te
komen tot een beroepskwalificatie. Wij hebben hier
regelmatig gedebatteerd over instrumenten voor het
voorkomen van voortijdig schoolverlaten, EVC’s en
leerwerktrajecten. Met dit wetsvoorstel wordt beoogd
een tweede luik aan te brengen in de sluitende aanpak.
Hoewel er het een en ander op valt aan te merken – de
CDA-fractie heeft dat bij gelegenheid ook gedaan – wordt
met dit wetsvoorstel jongeren een betere kans gegeven
in de samenleving.
In het sociaal akkoord hebben werkgevers en
werknemers duidelijke afspraken gemaakt. Werkgevers
hebben zich eraan gecommitteerd om schoolverlaters
niet langer dan drie maanden thuis te laten zitten. In de
Stichting van de Arbeid is afgesproken: ″Iedere schoolverlater die langer dan 3 maanden thuis zit dient daarom
een stageplaats te krijgen aangeboden. Sociale partners
in de sectoren maken daarbij zo mogelijk afspraken over
een voortgezet dienstverband na afloop van de stage. (...)
Sociale partners zullen zich maximaal inspannen om te
voorkomen dat leerlingen hun diploma niet kunnen halen
omdat een stageplaats ontbreekt.″ Uitvoering van deze
afspraken is van groot belang. Dit wetsvoorstel helpt
daarbij. Regie op die afspraken is dan wel nodig. Daarbij
gaat het niet alleen om het aanbod van stages en werk,
maar ook om het erop toezien dat het aanbod aansluit
op de volgende opleiding. Op welke wijze houdt de
staatssecretaris de vinger aan de polis in dit proces?
Afspraken en goede voornemens zijn geweldig, maar in
het belang van de jongeren moeten die ook worden
nagekomen. Voorkomen moeten worden dat mensen al
op jonge leeftijd, door welke omstandigheden dan ook,
niet meer meedoen.
Een belangrijk aspect van het wetsvoorstel is dat er
meer nadruk komt te liggen op het volgen en afmaken
van een opleiding. Dat is van belang, want jongeren
zonder startkwalificatie zijn vijf keer vaker werkloos. Het
is goed als jongeren kunnen voorzien in hun eigen
inkomen. Ik hoorde het de heer Dibi net al zeggen:
scholing komt voor werk, werk komt voor inkomen. Wij
zijn ervan overtuigd dat dit wetsvoorstel daarvoor gaat
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zorgen. Daarbij is van belang dat gemeenten goed
overleggen met de regionale opleidingscentra over de
groep die onder dit wetsvoorstel valt. De gemeenten zijn
lokaal verantwoordelijk, maar roc’s werken regionaal.
Hoe gaat dat precies?
In de toelichting op het wetsvoorstel wordt de
samenhang beschreven met de aanpak van voortijdig
schoolverlaten en jeugdwerkloosheid, de combinatie van
werken en leren etc. De CDA-fractie heeft gevraagd wat
het aangekondigde product van Jeugd en Gezin is om dit
in kaart te brengen. Uit het antwoord van de regering
kan ik niet wijs worden wat dit precies wordt. Er wordt
een overzicht gemaakt, maar is dat dan een ″product″?
Wil de staatssecretaris daar nog eens op ingaan?
De doelgroep van het wetsvoorstel bestaat uit
jongeren die zich bij de gemeente melden. Ook in
eerdere gevallen heeft mijn fractie gevraagd: en wat
doen wij dan met degenen die zich niet melden? De
niet-willers blijven buiten schot. In het wetsvoorstel
wordt gesteld dat de gemeenten dit moeten oppakken.
Daarmee wordt tegemoetgekomen aan de kritiek van de
Raad van State in het licht van het EVRM dat dit niet zou
toestaan. In het debat over de kwalificatieplicht heb ik
ook al aangegeven dat onzes inziens de Raad van de
State kort door de bocht gaat. Maar goed, het zij zo. In
deze wet is daar rekening mee gehouden. Toch willen wij
deze groep niet vergeten. Wat gaat de staatssecretaris
doen om de inzet op de niet-melders te verbeteren? Kan
zij nog eens klip en klaar uitspreken dat deze wet
EVRM-proof is?
Een tweede groep die buiten beschouwing blijft, is een
groep jongeren die in een inrichting of gevangenis
verblijft.
Mevrouw Karabulut (SP): De groep niet-melders betreft
jongeren met meervoudige problemen, dakloze jongeren
en jongeren met psychische problemen, om het maar
even concreet te maken. De Raad van State zegt ook dat
juist deze wet die jongeren nog verder van huis brengt,
dus dat zij zich helemaal nooit zullen melden bij de
gemeente en dat de gemeente met deze wet die
jongeren helemaal niet zal bereiken. Wat vindt u daarvan,
mijnheer Biskop?
De heer Biskop (CDA): Daar vind ik twee dingen van.
Om te beginnen definieert u die groep als een groep van
jongeren met heel veel problemen. Die kunnen er ook bij
zijn, maar wij spreken hier ook over niet-melders die zich
gewoon niet willen melden en die verder geen problemen hebben. De regering geeft aan dat de gemeente
instrumenten heeft om de groep die zich niet meldt
vanwege problemen zich te laten melden. Ik vroeg net
aan de staatssecretaris hoe zij dat nu wil vormgeven.
Mevrouw Karabulut (SP): Welke extra instrumenten
biedt deze wet gemeenten om juist die groep jongeren te
bereiken en ook de jongeren in het algemeen? Kunt u die
vraag beantwoorden?
De heer Biskop (CDA): Ja, die kan ik beantwoorden. Die
zitten er niet in. Ik heb al gezegd dat deze wet die groep
niet aanspreekt. De CDA-fractie had dat graag gewild,
maar het zit niet in de wet. Deze wet doet dat niet.

mijn vraag: ik vroeg ook wat überhaupt de meerwaarde
van deze wet is ten opzichte van de WWB.
De heer Biskop (CDA): Dat is wat anders. De helft van de
jongeren die in de WWB zitten, heeft na zes maanden
nog een aanbod gehad van de gemeente. Dat gaan wij
met deze wet in elk geval veranderen, doordat de
gemeente de plicht heeft om een aanbod te doen.
Mevrouw Karabulut (SP): U hebt geen antwoorden. Met
deze wet wordt niet de groep bereikt die het kabinet
ermee zegt te willen bereiken. Met deze wet wordt alleen
maar bezuinigd. Er wordt niet geïnvesteerd in jongeren,
maar er wordt bezuinigd. Met deze wet hebben u en het
kabinet ook geen oplossing voor de 85.000 jongeren die
nu al werk zoeken en voor jongeren die in de bijstand
zitten en nu al naar school willen. U verkoopt hier
gewoon gebakken lucht. Het enige dat u doet is het
grondrecht aantasten van jongeren jonger dan 27 om
een beroep te doen op het sociale vangnet. Dat had ik
niet van de CDA-fractie verwacht.
De heer Biskop (CDA): Mevrouw Karabulut, u kunt uw
betoog en uw woorden steeds herhalen. Doordat u ze
heel veel herhaalt, worden zij echter niet meer waar. Het
is niet waar wat u zegt. Deze wet bereikt jongeren wel.
Het betoog dat ik zojuist heb gehouden, geldt voor
degenen die zich niet melden. Ik vraag aan het kabinet
wat het daarmee doet. Het verwijst naar de gemeenten.
Ik vraag het kabinet hoe voor ons zichtbaar blijft dat er
ook werkelijk iets mee gebeurt.
De heer Dibi (GroenLinks): De WWB is succesvol, zouden
wij wel kunnen zeggen. Tegelijkertijd is er een krapte op
de arbeidsmarkt. Wij weten nu al dat de toegevoegde
waarde van de Wet investeren in jongeren kan zijn dat
een grotere groep jongeren zich niet zal melden. U zegt
nu dat deze wet belangrijk is omdat de WWB ertoe heeft
geleid dat heel veel jongeren na zes maanden nog geen
aanbod heeft gekregen. Dat kunnen wij toch prima
regelen binnen de WWB? Wij kunnen gemeenten toch
verplichten om binnen zes maanden of liefst eerder
jongeren een aanbod te doen? Als wij dat via de WWB
kunnen regelen, waar zijn wij dan nu mee bezig? Zorgen
wij er niet voor dat een nog grotere groep jongeren zich
niet zal melden?
De heer Biskop (CDA): Dat laatste valt nog maar te
bezien. Wat betreft het eerste citeert u de inbreng van
mijn fractie in het verslag. Wij hebben de regering ook
gevraagd of wij dit niet beter zouden kunnen regelen via
een toevoeging aan de WWB. Dat had misschien gekund.
Wij kunnen nu voor het beste het betere opzij opschuiven. Wij spreken nu over deze wet. Het is de overtuiging
van mijn fractie dat deze wet een meerwaarde heeft.
De heer Dibi (GroenLinks): Ik hoor nu iets heel raars. U
vindt eigenlijk dat wij gewoon de WWB moeten
aanpassen. Omdat wij echter nu toch over deze nieuwe
wet praten, vindt u dat deze een meerwaarde heeft. Vindt
u nu dat deze wet een belangrijke toevoeging is aan de
instrumenten die gemeenten nu al hebben om jongeren
te bereiken of zegt u dat dit prima binnen de WWB kan
worden geregeld?

Mevrouw Karabulut (SP): Even ter verduidelijking van
De heer Biskop (CDA): U stelt twee vragen. De eerste
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vraag beantwoord ik met: ja, ik vind dat deze wet een
bijdrage levert. De tweede hoeft geen verrassing te zijn.
Wanneer de heer Dibi de nota naar aanleiding van het
verslag zou hebben gelezen, zou hij hebben gelezen
welke vragen de CDA-fractie heeft gesteld. Dat kan dan
toch geen verrassing zijn?
De heer Dibi (GroenLinks): Dan moet de heer Biskop dus
vaststellen dat hij eigenlijk liever een andere oplossing
zou hebben gekozen en dat hij nu instemt met deze wet
terwijl deze wet er mogelijk toe zal leiden dat een nog
grotere groep jongeren zich niet zal melden. De heer
Biskop zegt dat het allemaal nog maar te bezien valt,
maar ik acht dit een groot risico. Stel je voor dat wij een
wet ″Investeren in jongeren″ noemen, terwijl die ertoe
leidt dat wij nog minder in jongeren gaan investeren.
De voorzitter: Dat was nu echt uw laatste woord.
De heer Biskop (CDA): Ik deel de analyse van de heer
Dibi niet. Hij kan dan wel zeggen dat meer jongeren zich
niet zullen gaan melden en het allemaal een doffe
ellende noemen, maar ik meen dat dit niet zo zal zijn.
Om mijn moeder nog maar een keer te citeren: lieverkoekjes worden niet gebakken. Wij hebben het over deze
wet. Deze wet levert naar onze mening een positieve
bijdrage aan het investeren in jongeren. Je investeert
immers in scholing en in arbeid.
De voorzitter: Volgens mij hadden wij dezelfde moeder,
mijnheer Biskop.
De heer Bosma (PVV): Dat moet u dan maar even achter
de schermen gaan uitzoeken. Dat zijn niet mijn zaken.
De voorzitter: Neen. Niet hier.
De heer Bosma (PVV): Tijdens een interruptie sprak de
heer Biskop over het CDA-verkiezingsprogramma. Er
gaan dagen voorbij dat ik dat niet lees. Wat stond er
precies in het CDA-verkiezingsprogramma over deze
materie?
De heer Biskop (CDA): Daarin stond dezelfde tekst als
die ik zojuist citeerde uit het Regeerakkoord.

van herkomst wel bevoegd maar niet verplicht is om een
werkleeraanbod te doen, te beperkt. Daarom heb ik op
dit punt samen met collega’s Spekman en Ortega-Martijn
een amendement ingediend, teneinde in de aangekondigde AMvB de groep jongeren die in de inrichting
verblijft, de mogelijkheid te bieden van het werkleeraanbod gebruik te maken.
De CDA-fractie spant zich in voor verbeterde
diagnosestelling bij jongeren. Andere woordvoerders
hebben hierover ook al gesproken. Mijn fractie ondersteunt van harte het voorstel van collega Ortega-Martijn
om de eigen mening van de jongeren mee te nemen in
het werkleeraanbod.
Bestaat niet het risico dat het onvermogen van
jongeren met een handicap, bij wie de diagnose nog niet
is gesteld en die dus geen inkomensondersteuning
ontvangen, om het werkleeraanbod te kunnen accepteren, wordt opgevat als een weigering? Het ontbreekt
gemeenten doorgaans immers aan medische expertise.
Diagnosestelling kan heel lang op zich laten wachten en
dan lijkt het alsof de jongere het aanbod weigert, terwijl
dat niet zo hoeft te zijn.
Bij de voorbereiding van het wetsvoorstel hebben
gemeenten, sociale diensten en andere instanties een
flinke weerstand laten zien; het is hier al uitgebreid aan
de orde geweest.
Mevrouw Karabulut (SP): Ik wil nog iets vragen over die
diagnosestelling bij jongeren. Welke consequenties
verbindt u aan het feit dat die lang op zich kan laten
wachten, dat die jongere in de tussentijd wel een
inkomen nodig heeft en als hij dat niet krijgt, hij in de
problemen komt? Wat betekent dat concreet?
De heer Biskop (CDA): Mag ik eerst wachten op het
antwoord van het kabinet op deze vraag? Ik vraag mij
namelijk af ...
Mevrouw Karabulut (SP): Dat mag wel, maar ik stel u
een vraag en niet het kabinet. Ik heb punt namelijk een
amendement ingediend om juist dat probleem op te
lossen. Steunt u dat dan op zijn minst?
De heer Biskop (CDA): Ik wil graag eerst antwoord van
het kabinet op mijn vraag. Daarna discussiëren wij in de
tweede termijn verder.

De voorzitter: Gaat u maar door.
De heer Biskop (CDA): Voorzitter. Een tweede groep die
buiten beschouwing blijft, is de groep jongeren die in
een inrichting of gevangenis verblijven. De wet voorziet
erin dat jongeren die niet in staat zijn om tot arbeid of
scholing te komen, kunnen worden vrijgesteld. Categoriaal wordt de groep die in een penitentiaire inrichting,
een justitiële jeugdinrichting of een inrichting ter
verpleging verblijft, uitgesloten van het werkleeraanbod.
De wet stelt dat jongeren die buiten de inrichting zelf
worden begeleid middels een algemene maatregel van
bestuur weer wel gebruik kunnen maken van het
werkleeraanbod. Maar juist voor jongeren in een
penitentiaire inrichting kan het bieden van scholing of
arbeid een positieve impuls betekenen voor terugkeer in
de samenleving. Het kabinet betoogt dat deze groep
jongeren in financiële zin onder het ministerie van
Justitie valt, maar dat is volgens mijn fractie ook niet het
probleem. Wij vinden de opmerking dat de gemeente
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Mevrouw Karabulut (SP): U benoemt een probleem.
Hebt u daar vervolgens geen mening over?
De heer Biskop (CDA): Ik vraag aan het kabinet of die
late diagnosestelling een risico vormt.
Mevrouw Karabulut (SP): O, u weet nog niet of dat een
risico vormt. Nou, ik kan u vertellen dat dit wel zo is.
De heer Biskop (CDA): Fijn dat u dat al wel weet.
Mevrouw Karabulut (SP): U zat anders ook bij dat
rondetafelgesprek, waar al die experts spraken over juist
deze groep.
De heer Biskop (CDA): Dus stel ik de vraag aan het
kabinet.
De voorzitter: U vervolgt uw betoog.
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De heer Biskop (CDA): Ik was gebleven bij de brede
kritiek op dit wetsvoorstel. De CDA-fractie heeft al
aangegeven – zojuist ook in een interruptiedebatje – zich
af te vragen of de Wet werk en bijstand niet geschikt zou
zijn om een en ander te regelen. Wij herkennen de
aangegeven paradigmawisseling wel: scholing, arbeid en
dan inkomen. Nogmaals, het grootste knelpunt is dat als
je kijkt wat gemeenten doen en tot nu toe hebben
gedaan met die groep jongeren, meer dan de helft na zes
maanden nog geen werkleeraanbod heeft gekregen. Dat
kan en moet beter en deze wet maakt dat mogelijk.
Een ander punt van kritiek betreft de hoogte van de
uitkering voor 21- en 22-jarigen. Met die maatregel lijkt
dit wetsvoorstel een kleine groep jongeren te treffen. Kan
de staatssecretaris nog eens duidelijk maken waarom
gekozen is voor deze groep jongeren een korting op de
inkomensvoorziening toe te passen? Is zij ervan
overtuigd dat de jongere rondkomt van het normbedrag?
Van verschillende kanten zijn vragen gesteld over de
uitvoerbaarheid van het wetsvoorstel. Zo wordt
verondersteld dat gemeenten beschikken over voldoende
werkaanbod voor jongeren. Zeker in deze economisch
gezien wat mindere tijden is het echter de vraag of
gemeenten deze jongeren gemakkelijk kan voorzien van
een passend werkleeraanbod. Als al te gemakkelijk wordt
overgeschakeld naar een inkomensvoorziening, dan
schiet dit wetsvoorstel zijn doel voorbij. Verder kan het
ontbreken van voldoende aanbod druk zetten op het ″dan
maar accepteren van een leeraanbod″. Onderwijsinstellingen worden daarmee geconfronteerd met minder
gemotiveerde leerlingen, wat ook niet de bedoeling kan
zijn. Kunnen de staatssecretarissen ingaan op de plannen
in de crisisaanpak voor het beroepsonderwijs en de
bestrijding van jeugdwerkloosheid, waarvoor twee keer
250 mln. beschikbaar is? Kunnen zij ook ingaan op de
vraag hoe deze plannen en de beschikbare middelen in
relatie tot dit wetsvoorstel worden ingezet?
Een aantal partijen heeft aangegeven dat er serieuze
ICT-problemen zijn. De regering zegt dat die op tijd
kunnen worden opgelost. Je kunt ook zo veel druk op
een systeem zetten, dat het uiteindelijk toch faalt. Wil de
staatssecretaris ingaan op de haalbaarheid ook in relatie
tot de invoeringsdatum?
De CDA-fractie heeft in een eerdere fase stilgestaan bij
de invoering van cliëntenparticipatie. De regering
verwijst naar de vrijheid die de gemeente heeft om daar
vorm aan te geven. Ziet de staatssecretaris geen
problemen om te komen tot afzonderlijke cliëntenraden
vanwege de aard van de doelgroep? Deze jongeren
melden zich voor scholing of werk, maar participeren in
een cliëntenraad is iets heel anders. Is het reëel om die
participatie te verwachten? Is het niet beter om aan te
sluiten bij de huidige vormen van cliëntenraden?
De Wet investeren in jongeren is weer een schakel in
de keten die ervoor moet zorgen dat jongeren optimale
kansen krijgen om mee te doen in onze samenleving.
Wie de jeugd heeft, heeft de toekomst, zei mijn moeder.
Maar die toekomst moet wel worden gegrepen. Deze wet
is ons inziens een instrument waarmee de jongeren via
de gemeente een kans krijgen om iets van die toekomst
te maken. Het instrument is misschien niet perfect,
misschien niet volledig en misschien niet het fraaiste wat
onze wetgeving te bieden heeft, maar het gaat uiteindelijk om de effectiviteit. Als wij er met deze wet in de hand
voor kunnen zorgen dat ieder jaar weer duizenden
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jongeren een betere toekomst krijgen, is de wet meer
dan de moeite waard.
©
Mevrouw Ortega-Martijn (ChristenUnie): Voorzitter. Het
wetsvoorstel dat wij vandaag bespreken, zal een rader
vormen in het pakket maatregelen dat het kabinet zal
presenteren. Het doel van het wetsvoorstel past bij het
uitgangspunt om alle jongeren een kans te geven.
Jongeren krijgen recht op scholing of werk, de beste
investering in hun toekomst.
De fractie van de ChristenUnie deelt de achterliggende
gedachte van het wetsvoorstel dan ook voluit. Wel vraagt
zij zich af of het daadwerkelijk het beoogde effect zal
hebben. Daar hebben wij, eerlijk gezegd, zo onze zorgen
over. In de eerste plaats hebben wij zorgen omdat de
uitvoerders, de gemeenten, behoorlijk kritisch zijn over
nut en noodzaak van het wetsvoorstel. De staatssecretaris benadrukt telkens dat een separaat wetsvoorstel
nodig is om een paradigmashift te bewerkstelligen. Hoe
kan een paradigmashift optreden als de uitvoerders zelf
het nut hiervan niet inzien? De staatssecretaris zegt er
het volste vertrouwen in te hebben dat het goed zal
komen en blijft in gesprek met gemeenten. Ik geloof echt
in de goede intenties van de staatssecretaris, maar
volgens mij is een stevige basis nodig om een wetsvoorstel tot uitvoering te brengen. Hoe staat het nu met de
bereidwilligheid van de gemeenten? Hebben de
gesprekken al tot een enthousiastere houding geleid?
In de tweede plaats hebben wij zorgen over de
realisatie van voldoende werkaanbod door gemeenten.
De staatssecretaris gelooft dat gemeenten genoeg banen
of stageplaatsen kunnen vinden, maar de arbeidsmarkt
verslechtert in hoog tempo. Meerdere, je zou haast
zeggen concurrerende, groepen zoals Wajong’ers en
WSW’ers moeten ook geplaatst worden op reguliere
arbeidsplaatsen. Kortom, het aanbod van banen neemt
af, terwijl de vraag sterkt toeneemt. Waar baseert de
staatssecretaris haar overtuiging op dat het wel goed
komt met het werkaanbod? Waar denkt zij de banen te
kunnen vinden? Ik wil echt een uitgebreid antwoord op
deze vraag omdat zij de fundamenten van het wetsvoorstel raakt.
Het kabinet streeft naar een aanbod dat gericht is op
duurzame participatie, zo lees ik telkens in het wetsvoorstel. Het begrip ″duurzaam″ lijkt echter niet meer dan een
mooie frase, want als definitie wordt gehanteerd:
arbeidsinschakeling waarbij jongeren gedurende langere
tijd aan het werk zijn en arbeid verrichten. Wat is langere
tijd? Twee maanden of een jaar? Het ligt compleet open.
In andere wetten zoals de WIA wordt een termijn van zes
maanden gehanteerd voordat sprake is van duurzame
arbeid. Is de staatssecretaris bereid om deze termijn ook
hier te hanteren, zodat jongeren in banen geplaatst
worden waarbij het vooruitzicht is dat er ten minste zes
maanden gewerkt kan worden? Dit om te voorkomen dat
jongeren telkens baantjes van twee of drie weken krijgen
aangeboden, waardoor zij niet verder komen op de
arbeidsmarkt. Graag een reactie.
Naast het werkaanbod kan scholing aangeboden
worden. Echter, veel van de jongeren die zich bij de
gemeenten melden, zullen vroegtijdige schoolverlaters
zijn. Het zal dus niet veel effect hebben om ze simpelweg
weer terug te sturen naar school. Grote kans dat zij daar
niet meer aan beginnen. In andere landen zijn er speciale
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scholen waar jongeren terechtkunnen als voorbereiding
op een terugkeer in het regulier onderwijs. Wat vindt de
staatssecretaris van dit idee? Is zij bereid om met haar
collega’s van OCW en voor Jeugd en Gezin te onderzoeken of dit model meerwaarde heeft voor de Nederlandse
situatie?
Dit wetsvoorstel biedt jongeren veel kansen, maar
bergt ook een risico in zich. De kans is aanwezig dat het
aantal niet-melders toeneemt en het zicht op deze groep
volledig verdwijnt. Wij hebben het hier dan ook over
jongeren met vaak complexe problemen die zo ook uit
beeld raken bij bijvoorbeeld de hulpverlening. De
ChristenUnie vindt het van het grootste belang dat er
parallel aan dit wetsvoorstel beleid wordt opgesteld om
deze jongeren in beeld te houden. Nu wordt dat aan
gemeenten overgelaten. Wij pleiten er echter voor dat de
staatssecretaris hier ook al maatregelen neemt,
bijvoorbeeld door snel een sluitend systeem met scholen
op te zetten waarbij scholen aan gemeenten melden
wanneer jongeren afhaken en het dus bekend is welke
jongeren risico lopen.
De heer Dibi (GroenLinks): Voorzitter. Ik begin mij een
beetje zorgen te maken, want eigenlijk alle partijen in de
Kamer uiten grote twijfels over dit wetsvoorstel. Als zelfs
de heer Van der Vlies kritisch is, dan heb je het wel erg
bont gemaakt als kabinet. Ik vraag mij af welke consequentie de ChristenUnie trekt als de antwoorden niet
bevredigend zijn. Volgens mij behandelen wij nu een
wetsvoorstel waaraan zo veel risico’s kleven dat wij beter
een aantal andere voorstellen kunnen doen en dit nog
even laten rusten, een rusttraject voor de Wet investeren
in jongeren.
Mevrouw Ortega-Martijn (ChristenUnie): Ik ben
hartstikke kritisch, maar ik wacht de antwoorden van de
bewindspersonen af.
Mevrouw Karabulut (SP): Als de antwoorden onbevredigend zijn, zegt u dan: dit wetsvoorstel nu even niet?
Mevrouw Ortega-Martijn (ChristenUnie): Voor u geldt
hetzelfde: ik wacht de antwoorden van de bewindspersonen even af.
Mevrouw Karabulut (SP): Uw verhaal spreekt mij zeer
aan. Terecht sprak u zojuist over de jongeren die
afhaken, waaronder dakloze jongeren. Alle organisaties
die zich om deze jongeren bekommeren, stellen dat de
toegang tot de inkomensvoorziening geborgd moet
worden, juist voor deze groep om daar iets mee te
kunnen doen. Steunt u mijn voorstel daartoe?
Mevrouw Ortega-Martijn (ChristenUnie): Nee, dat steun
ik niet. Ik heb zojuist tegen de staatssecretarissen gezegd
dat ik graag wil dat zij met maatregelen komen. Ik kom
op straat ook allerlei dakloze jongeren tegen. Een aantal
van hen wil dolgraag werken en dolgraag iets anders
doen met hun leven. Dan gaat het niet zozeer om het
inkomen, maar om het vinden van een waardevolle plek
in de samenleving. Mijn voorkeur gaat daar in eerste
instantie naar uit.

schulden af te betalen en voor een dak boven hun hoofd,
zodat zij zo snel mogelijk kunnen werken. Bent u dat met
mij eens?
Mevrouw Ortega-Martijn (ChristenUnie): Ik wil dat er
maatregelen worden genomen. De staatssecretaris heb ik
een vraag gesteld. Ik wil namelijk dat wij deze jongeren
goed in beeld krijgen, zodat wij vervolgens kunnen
nagaan op welke manier wij ze kunnen helpen en
ondersteunen.
Wellicht kan de Verwijsindex risicojongeren op dit
gebied iets betekenen. Wij willen voor de invoering van
de wet een overzicht van de maatregelen die de
staatssecretaris neemt om het probleem van de
niet-melders en van de risico’s die zij lopen te ondervangen. Graag krijg ik op dit punt een toezegging.
Terecht stelt de staatssecretaris dat jongeren gemotiveerder zijn wanneer zij inspraak hebben bij het
samenstellen van hun eigen traject. Het is dan ook
opmerkelijk dat er in de wet niet het recht op inspraak bij
het doen van een leerwerkaanbod is opgenomen.
Inspraak, zo stelt de staatssecretaris, moet maar via de
cliëntenparticipatie vorm krijgen, maar dat is natuurlijk
onzin. Als een jongere inspraak wil bij bijvoorbeeld het
kiezen van de opleiding voor hem of haar, gaat hij of zij
niet eerst naar de cliëntenraad. Dat zou het optuigen van
bureaucratie zijn. Wat is het probleem om in de wet vast
te leggen dat de jongeren de mogelijkheid hebben van
inspraak bij het doen van een aanbod? Let wel, ik vraag
niet om instemmingsrecht. Het uiteindelijke aanbod kan
dus afwijken van wat de jongere wil, maar laat hem
daarover in ieder geval meepraten. Daarom heb ik een
amendement ingediend, waarmee jongeren het recht op
inspraak krijgen bij het doen van een leerwerkaanbod.
Voorzitter. Zoals gezegd steunt mijn fractie de
gedachte die aan dit wetsvoorstel ten grondslag ligt. Een
uitkering mag nooit een einddoel zijn, maar zij is soms
nodig als tijdelijk vangnet. Daarom steunt mijn fractie het
amendement van de heer Spekman. Daarmee wordt
beoogd om de voorziening voor 21- en 22-jarigen niet te
verlagen. Werken of leren is het uitgangspunt, maar een
afdoende voorziening voor mensen die tussen wal en
schip vallen, moet er gewoon blijven.
De voorzitter: Hiermee zijn wij gekomen aan het eind
van de eerste termijn van de kant van de Kamer. Mij lijkt
dat wij de voorbereiding van het antwoord door de
bewindslieden kunnen combineren met de schorsing
voor de dinerpauze. Dat betekent dat wij een normale
dinerpauze hebben en dit debat om 19.00 uur vervolgen.
De vergadering wordt van 17.30 uur tot 19.00 uur
geschorst.
©

Mevrouw Karabulut (SP): Dat delen wij. Natuurlijk gaat
daar de voorkeur naar uit, maar juist vanwege de situatie
waarin zij verkeren, hebben zij een inkomen nodig om

Staatssecretaris Klijnsma: Voorzitter. Ik dank alle geachte
afgevaardigden voor hun inbreng in eerste termijn. We
spreken vandaag over het wetsvoorstel Investeren in
jongeren (WIJ). Natuurlijk is de noodzaak voor dat
wetsvoorstel aan de orde. Dat hebben alle leden ook
naar voren gebracht.
Ik zou heel graag willen ingaan op de vraag wat de
regering nu met dit wetsvoorstel beoogt, zowel in de
context van de economische crisis, als anderszins. De
noodzaak van dit wetsvoorstel ligt in het feit dat er nog
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veel jongeren op dit moment in de bijstand zitten die niet
werken en geen opleiding doen. Zij gaan dus niet naar
school en hebben geen werk, met andere woorden zij
doen niet mee. Dat is de essentie van dit wetsvoorstel.
Op dit moment krijgt meer dan de helft van die jongeren
met een WWB-uitkering, binnen een half jaar geen traject
aangeboden door de gemeente en blijft dus werkloos.
Dat is zorgelijk. Hun toekomstperspectief wordt
somberder naarmate ze langer aan de kant staan. De
noodzaak voor dit voorstel was al aanwezig ten tijde van
de hoogconjunctuur, maar gelet op de huidige economische crisis is dit wetsvoorstel misschien nog wel meer
opportuun.
De heer Dibi – hij is nu nog niet aanwezig – heeft
gewezen op het feit dat ik dit wetsvoorstel heb aangetroffen bij mijn aantreden als staatssecretaris. Ik moet
zeggen dat ik toen vele wetsvoorstellen heb aangetroffen. Bij zo’n aantreden spring je natuurlijk toch op een
rijdende trein, waarvan de WIJ onderdeel uitmaakte. De
afgelopen weken, zo niet maanden is mij meer en meer
het belang duidelijk geworden dat dit wetsvoorstel door
de Kamer en door de samenleving wordt gedragen,
opdat wij jongeren veel meer kansen kunnen geven. Op
mijn werkbezoeken en tijdens mijn interactie met vele
wethouders de afgelopen weken en maanden heb ik ook
met eigen ogen gezien dat het nog niet overal schering
en inslag is als het gaat om het helpen van jonge
mensen naar een opleiding of een baan. Het is voor mij
echt een drive om hiertoe een stok achter de deur te
zetten richting gemeenten en richting jongeren. Wij
moeten jongeren namelijk ″never nooit″ thuis laten
zitten. Ik denk dat dit de grootste gemene deler van dit
wetsvoorstel is. Het is ontzettend belangrijk dat de
jongeren zelf ook weten dat ze naar hun gemeente
kunnen stappen, in de zin dat ze recht op een opleiding
en op werk hebben, omdat ze niet aan de kant willen
blijven staan en er dus in hen geïnvesteerd moet
worden. Het is natuurlijk aan de jongeren zelf om het
werkleeraanbod te benutten en zo te voorkomen dat ze
voor langere tijd aan de kant komen te staan. Het
wetsvoorstel legt de focus op werk en op leren en niet
op een inkomensvoorziening. Ik zie dat de heer Dibi
inmiddels is binnengekomen. Ja, mijnheer Dibi, u had
mij heel persoonlijk aangesproken, dus ik vond het ook
heel belangrijk om mij middels de voorzitter tot u te
richten. U hebt groot gelijk; ik heb een aantal wetsvoorstellen aangetroffen en je springt op een rijdende trein.
Over het ene wetsvoorstel ben je dan wellicht net iets
vrolijker dan over het andere. Dat kan, dat wil ik niet
verhelen, maar dit wetsvoorstel heb ik gaandeweg de
afgelopen weken een steeds warmer hart toegedragen. Ik
sta hier dus ook met verve dit wetsvoorstel te verdedigen, omdat het gaat om jongeren en om de vraag hoe je
voorkomt dat ze zoals in de jaren tachtig is gebeurd, als
plumpuddingen worden afgeschreven. Geprobeerd moet
worden te bewerkstelligen dat ze echt mee kunnen gaan
doen.
Ik vind het hartstikke mooi dat de afgevaardigden
eigenlijk allemaal de klemtoon hebben gelegd op de
jongeren zelf en op het feit dat het voor een groot aantal
jongeren niet zomaar schering en inslag is dat het lukt.
Belangrijk is om ook tijdens een economische crisis te
blijven investeren in jongeren en niet tegen hen te
zeggen ″jongens, blijf even rustig zitten, want er komt
weer een eind aan die crisis en dan steken wij wel weer
een hand uit om jullie te helpen″. Het gaat erom dat je

De heer Dibi (GroenLinks): Ik dank de staatssecretaris
voor haar reactie. Excuus dat ik wat later binnenkwam.
Mijn vraag gaat over de politieke erfenis die de
staatssecretaris heeft ontvangen. Je kunt deze ook
afwijzen. Dat kan ook met andere erfenissen. Dit is een
erfenis uit de tijd voor de crisis. De crisis heeft gezorgd
voor een nieuwe situatie, ook op de arbeidsmarkt. Daar
is nu krapte. Denkt de staatssecretaris dat zij de
verwachting die zij met deze wet creëert, namelijk het
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de beroepsvaardigheden van jongeren op peil houdt, dat
zij nieuwe vaardigheden kunnen verwerven zodat zij na
de crisis met volle spirit mee kunnen doen.
Ik moest even aan de term wennen, maar een
″hiaatpercentage″ van 52 is te groot.
Mevrouw Karabulut (SP): Een hiaatpercentage van 52
houdt in dat de gemeenten aan de helft van de 25.000
jongeren die nu een bijstandsuitkering krijgen, geen
mogelijkheid tot werken of leren heeft aangeboden. Ik
ben het met de staatssecretaris eens dat dit percentage
te groot is. Waarom doen gemeenten dat niet? Wat is er
aan de hand? Weet de staatssecretaris dat?
Staatssecretaris Klijnsma: Specifiek weten wij dat niet,
want je moet ook hier echt maatwerk leveren. In mijn
rondgang van de afgelopen weken en maanden heb ik
echter gezien dat het aan de orde is. Ik vind dat men,
eufemistisch gezegd, wat meer enthousiasme aan de dag
moet leggen om dit wel van een goed gezicht te
voorzien. Daar heb ik de gemeenten ook op aangesproken. Ik vind het niet verkeerd om daar eens een nieuw
label op te plakken, zodat niet alleen de gemeenten,
maar ook de jongeren zelf en iedereen die met die
jongeren te maken heeft weten dat dit de volle aandacht
heeft van de gemeenten en de jongeren zelf. Dat geldt
ook voor de werkgevers en voor iedereen op de
werkpleinen. Het is belangrijk dat je onderstreept dat het
ons gaat om het op weg helpen van de jongeren.
Mevrouw Karabulut (SP): Welke extra mogelijkheden
biedt deze wet aan de gemeenten?
Staatssecretaris Klijnsma: Gemeenten weten dan dat zij
jongeren de garantie moeten geven op werk of een
opleiding. Gemeenten hebben natuurlijk al tal van
mogelijkheden om deze opdracht gestand te doen. Daar
appelleren wij ook aan, maar het nieuwe van deze wet is
dat jongeren naar hun eigen gemeenten toe kunnen
stappen om die garantie op te eisen.
Mevrouw Karabulut (SP): Dat is onder de Wet werk en
bijstand ook al het geval. Of wil de staatssecretaris dat
tegenspreken?
Staatssecretaris Klijnsma: Nee, volgens de Wet werk en
bijstand wordt niet de garantie gegeven. Volgens die wet
kun je wel een inkomen krijgen. De meerwaarde van
deze wet is juist dat men in eerste instantie bekijkt of de
jongere geschikt of in staat is om de hand aan de ploeg
te slaan. Als dat het geval is, dan wordt dat ook van de
jongere verwacht. Dan gaat de jongere niet het
uitkeringstraject in en dan wordt hij ook niet als een
plumpudding afgeschreven. Dan gaan wij ermee aan de
slag. De heer Van der Vlies zei daar ook het een en ander
over.
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aanbieden van passend werk en passende scholing, kan
waarmaken op een arbeidsmarkt waar niet meer zoveel
plek is?
Staatssecretaris Klijnsma: Het is de kunst – en dat is
echt een kunst; dat wil ik niet verhelen – om alle
jongeren die zich melden een passend aanbod te doen.
Dat kan natuurlijk uit werk bestaan. De heer Dibi heeft
dan wel een punt, want het werk is nu niet meer zo dik
gezaaid als anderhalf jaar geleden, maar er zijn nog
steeds vacatures, zeker in de zorg en in het onderwijs.
Het is dus geënt op werk. Het is ook geënt op stageplaatsen. Als jonge mensen langer dan drie maanden
thuiszitten, dan hebben zij daar recht op. Het is voorts
geënt op een leeraanbod anderszins. Collega Van
Bijsterveldt zal daarover nog het een en ander zeggen.
Het kan natuurlijk ook geënt zijn op activering in de
brede zin van het woord. Wat mij betreft mag vrijwilligerswerk daarbij ook een belangrijke rol spelen, als de
gemeente er maar voor zorgt dat een jong mens niet op
de bank blijft zitten, thuis voor de tv.
De heer Dibi (GroenLinks): Het gaat een hele kunst
worden, dat ben ik met u eens. GroenLinks wil eigenlijk
in plaats van werk boven scholing, scholing boven
uitkering, overstappen naar scholing boven werk, werk
boven uitkering. Hoe kunt u er samen met staatssecretaris Van Bijsterveldt voor zorgen dat er de komende tijd
afspraken worden gemaakt met alle betrokken partijen
om passende scholing te creëren? Ik denk dat die kunst
waarover u het had, heel vaak onmogelijk zal blijken te
zijn, en dan moeten er wel scholingsplaatsen zijn. Wat
voor concrete, afrekenbare doelstellingen kunt u
formuleren om dat te gaan regelen?
Staatssecretaris Klijnsma: Ook dat is een waanzinnige
uitdaging. Daarom is de urgentie van de wet ook zo
wezenlijk. Het betekent dat je al perspectief biedt voor
jonge mensen die in mei/juni uitstromen uit een
opleiding, dus dat je tegen die jonge mensen zegt: kijk
om je heen, wil je een vervolgopleiding, wil je een
stageplek, wil je onmiddellijk aan het werk? Al die
verschillende gradaties moet je natuurlijk goed doorakkeren met die jonge mensen. Je moet er dus voor zorgen
dat je samen met de onderwijsinstellingen, waarover
mijn collega nog wat zal zeggen, en de gemeenten die
sluitende aanpak beetpakt, want nu komen die jonge
mensen van school.
De heer Dibi (GroenLinks): Dan de volgende casus. Stel
dat een jongere aanklopt bij een gemeente voor een
leerwerktraject en de gemeente kan dat niet vinden, wat
gebeurt er dan bij deze nieuwe wet die u nu lanceert?
Wat zou er dan anders gaan dan bij de Wet werk en
bijstand?
Staatssecretaris Klijnsma: Je klopt aan bij de gemeente
en de gemeente gaat samen met jou kijken naar wat het
beste bij jou past. Dat was ook een vraag die iedere
woordvoerder stelde. Er is altijd iets in het verschiet wat
bij jou kan passen. Deze wet strekt er nu juist toe dat
jonge mensen kunnen vergen van hun gemeentebestuur
dat er ook echt een aanbod is. Dat is de extra impuls
voor gemeenten. Dat is ook waar gemeenteraden zich
veel meer nog dan tot nu toe om zouden moeten
bekommeren, dat men het college of de wethouder in
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kwestie heel goed volgt in het aanbod voor jonge
mensen, want er is in de samenleving een hoop te doen
en dat kan op allerlei verschillende manieren. Degene die
hier nu centraal staat, is de jongere die dat aanbod moet
krijgen.
De heer Nicolaï (VVD): Ik neem het stokje van de heer
Dibi even over, want ik heb geen antwoord gehoord op
zijn laatste vraag, die ik zo aardig vond. Als de gemeente
niets kan bieden, wat biedt dit wetsvoorstel dan meer of
anders dan wij onder de Wet werk en bijstand hebben?
Staatssecretaris Klijnsma: Wij gaan er natuurlijk bij
uitstek vanuit dat de gemeente doorakkert met de
persoon in kwestie wat allemaal aan de orde zou kunnen
zijn. De gemeente kan tal van zaken bieden. Ik ben ervan
overtuigd, ook op grond van mijn eigen ervaring, dat de
gemeente altijd iets zal kunnen bieden. De gemeente kan
altijd een opleiding of een stageplek bieden, zeker nu de
Stichting van de Arbeid heeft gezegd dat er stageplekken
beschikbaar komen voor mensen die al drie maanden
thuiszitten. De gemeente kan altijd met een jongere
bekijken of er iets is in het vrijwilligerswerk, zodat je in je
curriculum niet een lacune krijgt van een of twee jaar,
wat naar werkgevers toe natuurlijk dodelijk is. De
gemeente kan altijd een aanbod doen.
De heer Nicolaï (VVD): Ik vind het heel interessant dat
de staatssecretaris namens alle gemeenten in Nederland
garandeert dat de gemeenten daarin kunnen voorzien,
ondanks de zorg die ik heb, en velen met mij, dat
gemeenten zeker in deze tijd met weinig werk vaak niet
dat aanbod kunnen doen, zodat je dan dus niet geholpen
bent.
Staatssecretaris Klijnsma: Omdat het spectrum zo breed
is. Ik hecht er toch wel aan om dat nog even te zeggen.
Ik zeg niet dat de gemeente iedere jongere altijd per
definitie een baan kan aanbieden van 36 uur in de week.
Dat zeg ik niet. Ik zeg dat een gemeente ervoor dient te
zorgen dat een jongere maatwerk krijgt dat bij die
jongere past op dat moment. Daar zijn alle woordvoerders op ingegaan. De heer Van der Vlies heeft hierover
ook een opmerking gemaakt en gezegd: kijk heel
specifiek naar de jongere die je voor je hebt, want een
kwetsbare jongere is toch weer een geval apart. De
jongere die iets kan, die recht van lijf en leden is, die
moet ook echt zo’n aanbod gedaan worden, opdat hij
voor de samenleving iets kan gaan betekenen en hij zijn
arbeidzame leven kan overleggen aan een potentiële
nieuwe werkgever.
Mevrouw Karabulut (SP): Voorzitter, dit is echt ...
De voorzitter: Mevrouw Karabulut, als u eerst mij even
laat spreken. U hebt deze interruptiereeks geopend. Dat
betekent dat we nu verder gaan luisteren naar de
staatssecretaris. Dan kunt u op een ander moment zeker
nog een keer een punt maken. De secretaris vervolgt nu
echt haar betoog.
Mevrouw Karabulut (SP): Voorzitter, ik wil deze reeks
ook graag afsluiten, omdat het een wezenlijk en nieuw
punt is.
De voorzitter: Ik snap dat u dat wilt, mevrouw
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Karabulut. U gaat gewoon door, maar dat doen we niet.
De staatssecretaris vervolgt haar betoog.

hiervan geen sprake is. De heer Van der Vlies heeft
gezegd dat de overheid een schild voor de zwakken is.
Dat zeg ik hem na. Dat blijft als een paal boven water
staan.
Er is een amendement ingediend over alleenstaande
jongeren van 21 en 22 jaar. Die hebben volgens het
wetsvoorstel recht op een lager normbedrag bij hun
uitkering. Het gaat er immers om te voorkomen dat de
inkomensvoorziening meer oplevert dan inkomen uit
arbeid. Ik ga nu even op dit amendement in, omdat het
breed gedragen wordt in de Kamer. Ik ga straks in op de
andere amendementen. Ik geef de Kamer over dit
amendement twee dingen mee. Ten eerste wordt de
prikkel om te werken minder groot. Hoe hoger de
inkomensvoorziening, hoe minder groot de prikkel om te
gaan werken. Ook is er geen sprake van dekking van het
amendement. Ik neem daar kennis van. Ik vind het dus
niet onmiddellijk een verstandig amendement, al kan ik
mij er iets bij voorstellen.

Staatssecretaris Klijnsma: Voorzitter. Ik was gebleven bij
de gemeenten, want in het voortraject hebben gemeenten naar mij en mijn voorganger toe een aantal
kritiekpunten betreffende de WIJ onder onze aandacht
gebracht, waaronder de automatiseringsaspecten en de
problematiek van de niet-melders. Ook dat heeft een
groot aantal afgevaardigden hier naar voren gebracht.
Het is belangrijk dat het advies van het uitvoeringspanel in de WIJ helder overeind blijft. Dus er wordt zo dicht
mogelijk aangesloten bij de WWB om de uitvoering voor
gemeenten zo eenvoudig mogelijk te houden. Verder is
er onder voorzitterschap van het CP-ICT overleg gevoerd
over de automatiseringsaspecten. Daar is uitgekomen dat
de implementatie van de automatisering per 1 januari
2010 gerealiseerd kan worden. Er is ook overlegd over de
mogelijkheid om de WIJ-aanvragen van jongeren in de
periode van juli tot januari in de WWB-systemen te
registreren. Dat gaat goed, dus dat kan. Gemeenten
onderkennen dat aspect dus ook en kunnen op die
manier ook met de automatisering rond de WIJ aan de
slag.
Ik wil graag doorgaan met het feit dat we de WIJ ook
graag als instrument willen hanteren in de bestrijding
van de jeugdwerkloosheid. De Kamer weet dat het
kabinet, ook met instemming van de Kamer, extra
middelen heeft uitgetrokken voor de jeugdwerkloosheid
en wel 250 mln. over drie jaarschijven. Daarmee kunnen
die intensiveringen worden gepleegd om de positie van
jongeren op de arbeidsmarkt te stimuleren. Daarnaast –
en daar zal collega Van Bijsterveldt iets over zeggen – is
er geld voor de versterking van het middelbaar beroepsonderwijs. De minister voor Jeugd en Gezin, de minister
voor Wonen, Wijken en Integratie, de staatssecretaris van
Onderwijs en ik werken met zijn vieren aan een plan van
aanpak voor de jeugdwerkloosheid, dat we graag in mei
aan de Kamer willen presenteren.
Daarbij is het terugdringen van het voortijdig
schoolverlaten natuurlijk heel belangrijk. Zeker voor
jongeren die worden geschoold in sectoren waar nu
tijdelijk forse werkloosheid dreigt, moet je bekijken hoe
je de arbeidsmarktkansen ook op de lange termijn zeker
kunt stellen. Daar kan deze wet natuurlijk ook bij helpen.
Verder is met de Stichting van de Arbeid afgesproken
dat iedere schoolverlater die langer dan drie maanden
thuis zit, een stageplaats krijgt aangeboden. Dan is het
natuurlijk fijn als die stageplaats doorstroming oplevert
naar een reguliere baan. Het allerbelangrijkste is immers
dat je jonge mensen arbeidsfit houdt gedurende de
periode dat wij met een economische crisis te kampen
hebben.
De regering streeft met dit wetsvoorstel naar een
omslag in het denken. Het gaat dus echt om het
meedoen en niet zozeer onmiddellijk om de vraag of
iemand een uitkering krijgt. Dat is door mijn voorganger
en ook door mij aangeduid als ″de paradigmawisseling″.
Ik moest even aan dat woord wennen, maar het dekt de
lading heel goed, want het gaat erom dat mensen nu
werk of scholing krijgen.
Wat verstaan wij in deze context onder ″maatwerk″?
De gemeente moet echt kijken naar het individu, naar
zijn capaciteiten. Ook de vraag of hij gezond en
belastbaar is, is heel wezenlijk. Dan kom je als vanzelf bij
de vraag of er een inkomensvoorziening moet zijn als

Staatssecretaris Klijnsma: De norm is gerelateerd aan
het minimumjeugdloon en is dus op zichzelf goed uit te
leggen en te verdedigen. Ik heb gezegd dat mensen die
kortdurend gebruikmaken van deze voorziening en die
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De heer Biskop (CDA): Ik heb de staatssecretaris
gevraagd naar het normbedrag dat in de wet is
opgenomen voor 21- en 22-jarigen. Is zij van mening dat
dit bedrag voldoende is voor een thuiswonende 21- of
22-jarige, in vergelijking met het bedrag dat in de WWB
is opgenomen?
Staatssecretaris Klijnsma: Bij handhaving van dit
normbedrag is de prikkel om te gaan werken veel groter
dan bij verhoging van het normbedrag. Bovendien is het
amendement niet gedekt. Die twee punten van aandacht
leg ik bij de Kamer neer.
Mevrouw Karabulut (SP): Ik snap niet dat de prikkel om
te gaan werken verdwijnt als het normbedrag niet
verlaagd wordt. De staatssecretaris zegt zelf dat een
jongere die een baan aangeboden krijgt die maar heeft te
accepteren. Zo niet, dan staat daar een inkomensvoorziening tegenover. Voor 21- en 22-jarigen haalt de
staatssecretaris echter € 230 van het normbedrag af. Hoe
moet zo iemand daarvan rondkomen?
Staatssecretaris Klijnsma: Het gaat om alleenstaande
21- en 22-jarigen, die vaak nog thuis wonen. Mevrouw
Karabulut moet mij goed verstaan. Ik heb zo-even gezegd
dat met het huidige normbedrag helder is voor jonge
mensen waarop zij recht hebben. Ik heb daarbij gezegd
dat zij van dat normbedrag kunnen rondkomen, maar dat
de prikkel om te werken groot is. Het gaat immers om
een relatief laag normbedrag. Als dat normbedrag
verhoogd wordt, zal de prikkel navenant verminderen.
Mevrouw Karabulut (SP): Wij hebben het over jongeren
die niet werken. Als zij werken, hebben zij immers een
inkomen. Met de huidige normen van de WWB heeft een
alleenstaande uitwonende jongere recht op een bedrag
van rond de € 800. De staatssecretaris haalt daar zomaar
€ 240 van af. Hoe moet iemand van het overgebleven
bedrag rondkomen? De vraag is hier niet: prikkel of geen
prikkel. Het gaat om de vraag of de inkomensvoorziening
voldoende is.
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Staatssecretaris Klijnsma: Dat kan ik alleen maar
beamen.
De heer Spekman (PvdA): Het gaat over een amendement dat mevrouw Ortega en ik hebben ingediend. Je
kunt natuurlijk zeggen dat de belangrijkste prikkel uitgaat
van het aanbod aan de jongeren plus het verlagen van
de uitkering als jongeren de kont tegen de krib gooien.
Dat is de belangrijkste prikkel van het voorstel en dat
houden wij in stand. Het enige verschil is dat wij willen
voorkomen dat mensen nog dieper wegzakken in de
uitkering. Dat is volgens ons, afgezet tegen de macrocijfers, een miniem verschil. De andere normbedragen
sluiten aan bij de huidige WWB. Anders zou het kabinet
er wellicht voor gekozen hebben die ook nog verder te
verlagen.

Mevrouw Karabulut (SP)
© M. Sablerolle – Gouda

weer aan de slag willen door deze norm een grote
prikkel ondervinden.
Mevrouw Karabulut (SP): Deze redenering slaat als een
tang op een varken. De staatssecretaris stelt dat jongeren
ofwel een baan hebben ofwel een inkomensvoorziening.
Wij spreken nu over iemand die geen baan heeft. De
staatssecretaris bezuinigt dan € 240 op de uitkering. Hoe
moet zo iemand rondkomen van het overblijvende
bedrag? De staatssecretaris werkt zo jongeren toch
verder het moeras in? Dat kan toch niet haar bedoeling
zijn? Het minimumjeugdloon, dat al laag is, ligt
overigens hoger dan het normbedrag.
Staatssecretaris Klijnsma: Voor alle duidelijkheid, dit
wetsvoorstel is ervoor om jongeren een baan, opleiding
of combinatie daarvan te garanderen. Natuurlijk moet je
een vangnet hebben. Dat vangnet is essentieel, maar als
mensen daarin terecht komen, is het wel belangrijk dat
zij overeind krabbelen en weer perspectief zien.
De heer Van der Vlies (SGP): De staatssecretaris zegt
zich wel iets te kunnen voorstellen bij amendement nr.
23. Het wordt echter niet gedekt. Vindt zij dat de
indieners alsnog met een dekking moeten komen?
Staatssecretaris Klijnsma: Ik kom uit het lokale bestuur
en daar was het goed gebruik om bij de indiening van
een amendement ook de dekking te regelen. Ik kom hier
net kijken en merk dat het in de Kamer net iets anders is.
Als punt van aandacht wil ik de Kamer meegeven dat de
dekking nog niet is geregeld.
De heer Van der Vlies (SGP): Met die onervarenheid
van de staatssecretaris valt het wel mee. Dat bedoel ik
dus positief.

De heer Nicolaï (VVD): Ik raakte een beetje in verwarring
door de reactie van de staatssecretaris op de interruptie
van de heer Van der Vlies. Los van de gebruiken in de
Kamer hoop ik dat het kabinet het gebruik hoog houdt
dat het ongedekte moties en amendementen ontraadt.
Staatssecretaris Klijnsma: Amendementen hebben vaker
een financiële strekking. Als ze niet gedekt zijn, is dat op
z’n minst een punt van aandacht. Het kabinet wil
natuurlijk geen ongedekte amendementen overnemen.
Voorzitter. Vrijwel alle sprekers zijn ingegaan op de
vraag of er nu wel een aparte wet nodig is. Het kabinet
vindt de focus op jongeren het allerbelangrijkste. Verder
is er sprake van een paradigmawisseling. In de Wet
investeren in jongeren staat het werkleeraanbod voorop
en niet de uitkering. Ten slotte is er de sense of urgency
die bij jongeren ontstaat en die inhoudt dat je op jonge
leeftijd moet willen leren, werken of een combinatie
daarvan. Ik wil heel graag het signaal afgeven dat wij de
jongeren niet in de steek mogen laten. Jongeren horen
niet in de bijstand. Dat is een slecht fenomeen. Waar het
kabinet kan, wil het voorkomen dat jongeren daarin
terecht komen. Als zij erin zitten, moeten zij er zo snel
mogelijk uit!
De heer Dibi (GroenLinks): De sense of urgency, het
signaal dat de staatssecretaris wil afgeven, is een ander
belangrijk argument voor deze wet. Dit riekt mij toch een
beetje naar symboolpolitiek. Dat gevoel krijg ik bij de
hele wet, want de staatssecretaris zei eerder dat de
gemeenten met deze wet de plicht krijgen om een
aanbod te doen. Dit kan ook worden geregeld via een
artikel in de Wet werk en bijstand. Ik zou zo een
amendement kunnen opstellen om de Wet werk en
bijstand daarop aan te passen. De staatssecretaris
bevestigt mijn gevoel dat deze wet niet veel anders is
dan symboolpolitiek voor het kabinet dat duidelijk wil
maken dat er een leerwerkplicht is tot 27 jaar en dat
mensen jonger dan 27 jaar geen uitkering zouden
moeten vragen. Klopt dat?

De heer Van der Vlies (SGP): Het is natuurlijk wel
gebruikelijk om een dekking te vragen. Een ongedekt
amendement of motie heeft nogal eens een lastig
verloop in dit huis. Daar wil ik even de vinger bij leggen,
los van de sympathie voor de inhoud.

Staatssecretaris Klijnsma: Ik laat die terminologie even
voor de geachte afgevaardigde, zoals dat zo mooi wordt
genoemd. Dat is niet mijn terminologie, want ik hou niet
van symboolpolitiek. Ik wil heel graag dat wij, parlement
en kabinet, samen uitstralen dat jongeren van die banken
moeten afkomen en dat zij, als zij er nog net niet op
zitten, daar niet op terecht mogen komen. Natuurlijk
kunnen gemeenten al iets doen met de WWB en
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sommige gemeenten hebben dat ook al gedaan. Ik
constateer echter dat dit – ook in de afgelopen maanden
– nog ruim onvoldoende is. Ik constateer dat jongeren
nog niet echt naar de gemeente kunnen toestappen, in
die zin dat zij kunnen zeggen: wij hebben er recht op,
kom op, wij willen zo graag, wij willen geen plumpudding zijn, wij willen actie ondernemen. Ik vind het zeer
legitiem als je deze wet daarvoor gebruikt en ik vind het
zeker geen gelegenheidswetgeving. Natuurlijk kun je
andere wetten aanpassen of andere wetten verzinnen,
maar deze wet kan hiervoor prima worden gebruikt. Ik
zou de wet dan ook graag zo willen invullen.
De heer Dibi (GroenLinks): Ik ben ook geschrokken van
het feit dat gemeenten soms wel een half jaar lang geen
aanbod doen aan jongeren. Die gemeenten moeten
gecorrigeerd worden door het Rijk en dat mag van mij
ook wettelijk. Alleen, de staatssecretaris vertelt niet dat
er bij de invoering van deze wet ook sprake is van een
bezuiniging. Dat is mijn grootste bezwaar. De wet heeft
geen toegevoegde waarde. Verder zullen zich misschien
nog minder jongeren melden, dus de risico’s zijn groot.
Bovendien gaat het kabinet misschien gewoon bezuinigen.
Staatssecretaris Klijnsma: Die bezuiniging die is
ingeboekt aan de voorkant van deze kabinetsperiode
heeft betrekking op het I-deel van de Wet werk en
bijstand bij een gemeente, omdat als deze wet succesvol
is – en daar ga ik van uit want die garantie is er – er veel
minder jonge mensen in de bijstand zullen geraken dan
tot nu toe. Dus is het helemaal niet verkeerd als je daar
op voorhand een taakstelling aan verbindt, maar daar
hoort een dikke ″maar″ bij. Nu de bomen niet meer tot in
de hemel groeien en het economisch perspectief voor de
korte termijn is veranderd, is het ook belangrijk dat hier
is afgekaart dat er extra geld beschikbaar wordt gesteld
voor de bestrijding van de jeugdwerkloosheid.
De heer Dibi (GroenLinks): Ik waardeer de betrokkenheid
van de staatssecretaris en ik twijfel ook niet aan haar
intentie, maar als ik kijk naar de wijze waarop deze wet
wordt besproken en naar de bezwaren van de woordvoerders die zich allemaal afvragen wat de toegevoegde
waarde van de wet is, kan ik geen andere conclusie
trekken dan dat dit echt symboolpolitiek is. Deze wet is
geen wondermiddel om de jongeren te helpen die nu
aan de kant staan. Sterker nog, de meest kwetsbare
jongeren die nu nog niet in zicht zijn, zullen zich niet
meer melden. Deze wet zal ertoe leiden dat zij minder
snel geneigd zullen zijn om zich te melden. Deze
symboolpolitiek heeft misschien nog wel een averechts
effect.
Staatssecretaris Klijnsma: Ik ben het hier fundamenteel
mee oneens. Ik hecht eraan om dit nog eens neer te
zetten. Blijkbaar kunnen wij elkaar hier niet op vinden.
Het is voor de jongeren juist zo belangrijk dat zij iets in
de hand hebben waarmee zij kunnen optrekken. Het is
juist zo belangrijk dat het zwaan-kleef-aanprincipe – in de
memorie van toelichting wordt dit anders geformuleerd –
ertoe leidt dat jongeren elkaar stimuleren om naar het
Jongerenloket op het Werkplein te gaan en te vragen:
kom op, wat is er voor ons. Dan is het juist plezierig dat
men daar de Wet investeren in jongeren bij kan
hanteren.
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De heer Nicolaï (VVD): Het blijft mooi dat een kabinet
dat ook wil dereguleren, ingewikkelde wetgeving in het
leven roept om een mentaliteit te bevorderen. De kern is
natuurlijk dat die jongere daar dan staat en met de wet
in de hand tegen de ambtenaar kan zeggen: doe mij een
aanbod. Als de gemeente dat niet doet, wat gebeurt er
dan?
Staatssecretaris Klijnsma: Dan kan die jongere, zoals
altijd, beroep en bezwaar aantekenen, of naar de
gemeenteraad stappen en zeggen: wat is dit voor
gemeentebestuur, ik heb er recht op. Dat is verankerd in
dit wetsvoorstel.
De heer Nicolaï (VVD): Dat kan de staatssecretaris toch
niet helemaal menen: die jongere kan zijn recht halen
door naar de gemeenteraad te stappen en het beleid aan
de orde te stellen. Heel veel gemeenten zullen natuurlijk
zeggen: voor u hebben wij nu echt even niets. Dan heeft
die jongere nog steeds niets in handen. Als dat zo is,
schieten wij ook met dit wetsvoorstel niets op.
Staatssecretaris Klijnsma: De essentie van het wetsvoorstel is nu juist bij uitstek dat een gemeente tegen de
eigen jongeren zegt: wij hebben wel wat voor jullie, wij
laten jullie niet zakken. Een gemeente kan in de eigen
regio met de scholingsinstituten en de werkgevers kijken
wat de mogelijkheden zijn, ook voor vrijwilligerswerk.
Een gemeente heeft dan een arsenaal waaruit de jongere
zelf in overleg met de gemeente een keuze kan maken.
Als je verdikkeme een beetje gemeente bent, zorg je er
toch voor dat die mand boordevol zit, ook in kommervolle tijden?
De heer Nicolaï (VVD): Daarmee ben ik het vreselijk
eens. Maar waar slaat het dan op om een wet in het
leven te roepen om iets te regelen wat gemeenten uit
zichzelf al zouden moeten doen? Bovendien geeft het
geen rechten, want er valt niets af te dwingen met die
wet in je hand.
Staatssecretaris Klijnsma: Daar ben ik het niet mee
eens, want die garantie valt wel degelijk af te dwingen.
In het licht van wat ik heb aangetroffen, vind ik juist dat
het wetsvoorstel bij uitstek bestaansrecht heeft. De heer
Nicolaï zou een punt hebben als ik had kunnen constateren dat alle gemeenten alle jongeren die handreiking al
doen. Dan zou wat wij hier nu met zijn allen doen, zeer
overbodig zijn. Helaas is dat echter niet zo, dus dan moet
je wel iets verzinnen.
Mevrouw Karabulut (SP): De heer Nicolaï heeft een
punt: alles wat de staatssecretaris noemt, is niet nieuw.
Gemeenten hebben al die instrumenten nu al. Als de
staatssecretaris kan garanderen dat die 85.000 jonge
werkzoekenden een baan vinden, de 25.000 jongeren in
de bijstand daaruit komen, 150.000 jongeren een
stageplek vinden en 40.000 jongeren langer een
opleiding kunnen volgen, dan hoeven wij dit overbodige
wetsvoorstel niet in te voeren, hoeft de staatssecretaris
niet 249 mln. te bezuinigen en hoeft het recht op
bijstand, een grondrecht, van jongeren onder de 27 niet
te worden aangepakt. Als de staatssecretaris dit alles kan
garanderen, dan zijn wij klaar.
Staatssecretaris Klijnsma: Dat is natuurlijk een
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omgekeerde redenering. Wij willen die garantie juist
afgeven via dit wetsvoorstel.
Mevrouw Karabulut (SP): Alle instrumenten die de
staatssecretaris noemt, hebben de gemeenten nu al. Ik
vraag haar daarom om keiharde toezeggingen: alle
werkzoekende jongeren moeten nu een baan krijgen, er
moeten stageplekken komen en jongeren moeten
onderwijs kunnen volgen. Als de staatssecretaris dit kan
garanderen, zijn wij klaar en hoeven wij die overbodige
wet niet in te voeren. Dan hoeven wij niet te bezuinigen,
gaan wij echt investeren in jongeren en wordt het
grondrecht van een inkomensvoorziening niet van
jongeren afgepakt. Kan de staatssecretaris die harde
garanties geven?
De voorzitter: Dank u wel.
Mevrouw Karabulut (SP): Kunnen wij in heel Nederland
zeggen: jongeren, kom naar de gemeente voor een baan
of stageplek?
De voorzitter: Ik zei: dank u wel.
Staatssecretaris Klijnsma: Ik kan alleen maar zeggen:
hear, hear. Dat gaan wij doen op basis van deze wet. Een
wet is geen doel maar een instrument. Het instrument
hebben wij nodig om gemeenten die garantie te laten
geven, zodat wij kunnen zeggen tegen alle jongeren in
de bijstand die op zoek zijn naar werk of een opleiding:
hier, hier, ga naar je gemeente en vraag wat men voor
jou in die mand heeft zitten.
De voorzitter: Ik stel voor dat de staatssecretaris nu
haar tweede blok helemaal afrondt. Daarna kan de
Kamer eventueel interrumperen, anders slagen wij er
niet in om dit wetsvoorstel vanavond helemaal te
behandelen.
Staatssecretaris Klijnsma: Er zijn diverse vragen gesteld
over de niet-melders. Het is goed om daarop in te gaan.
Het accent ligt natuurlijk op de preventie van schooluitval
en sociale uitsluiting. De inzet is om te voorkomen dat
jongeren uit het zicht raken. Daarvoor heb je alle
ketenpartners nodig. Als mijn collega voor Jeugd en
Gezin hier was, zou hij dat waarschijnlijk met nog meer
verve kunnen vertellen. De nodige juridische voorzieningen hiervoor zijn in de Wet SUWI getroffen. Het digitale
loket voor verzuim en schooluitval, waar alle voortijdige
schoolverlaters worden gemeld, helpt gemeenten om
jongeren in beeld te krijgen, zodat zij actief benaderd
kunnen worden. Voor sommige jongeren moeten naast
de school en de arbeidsmarktorganisaties ook zorginstellingen erbij betrokken worden. Daartoe worden nu
op verschillende plaatsen ook goede aanpakken
ontwikkeld. Er is bijvoorbeeld een initiatief in Rotterdam
waar met de roc’s, de gemeenten en de zorginstellingen
alles wordt gedaan om deze jongeren op school te
houden of naar de arbeidsmarkt te begeleiden. Ook het
mkb heeft, samen met de jeugdzorg, het initiatief
genomen om jongeren die in de jeugdzorg zitten, goed
naar de arbeidsmarkt te begeleiden. De wijze waarop de
samenwerking wordt vormgegeven, behoort tot de
beleidsvrijheid van de partijen. Gemeenten kunnen zelf
de keus maken voor een vaste begeleider, als dat een

goed middel lijkt. Daarop zijn ook enkele afgevaardigden
ingegaan.
Het is aan gemeenten om vanuit de participatiedoelstelling – ″Iedereen doet mee″ – eigen initiatieven te
ontplooien, gericht op het bereiken van de groep
niet-melders. Ik zei zojuist al dat dit uiteindelijk een soort
zwaan-kleef-aan moet worden, zodat ook niet-melders de
meerwaarde gaan zien van het jongerenloket op het
werkplein en zich daar gaan melden. Onontbeerlijk
daarvoor is een ″outreachende″ en persoonlijke aanpak,
want zo moet dat bij jonge mensen die al een eind zijn
weggezakt. Ik heb begrepen dat in een van de campuspilots geëxperimenteerd wordt met een outreachende
aanpak om de hardekernjongeren te bereiken. De
jongeren worden actief opgezocht op straat en zij
worden gemotiveerd om weer naar school te gaan of te
gaan werken.
Dat wat betreft de niet-melders. Dan zou ik graag
willen ingaan op een vraag die mevrouw Ortega, de heer
Van der Vlies en de heer Biskop hebben gesteld. Het
aanbod van banen neemt af, terwijl de vraag sterk
toeneemt. Waarop baseer ik dan mijn overtuiging dat het
toch goed komt met het geheel? Natuurlijk wordt het in
tijden van laagconjunctuur moeilijker om mensen naar
de arbeidsmarkt toe te leiden, maar er zijn nog steeds
vacatures. Dat is bijzonder belangrijk, want als de
conjunctuur weer aantrekt, moeten jonge mensen al op
die vacatures zitten. Ik zei het al: medio mei komen wij
met ons Actieplan Jeugdwerkloosheid, want dat hoort
hier ook bij.
De heer Van der Vlies vroeg hoe het zit met de
inkomensvoorziening wanneer men beroep en bezwaar
heeft aangetekend. Welnu, als de gemeente heeft
besloten om geen inkomensvoorziening toe te kennen,
wordt er natuurlijk niet betaald tijdens de bezwaar- en
beroepsfase. Het niet-toekennen van die inkomensvoorziening vloeit voort uit de regels van de Algemene
wet bestuursrecht. Wel staat voor die jongeren de
mogelijkheid open om een voorlopige voorziening te
vragen. Kortom, het is belangrijk dat jongeren niet
geheel en al in de kou staan, ook tijdens deze periode,
want de mogelijkheid bestaat ook voor de jongere om
een beroep te doen op artikel 16 van de WWB. Op basis
van dat artikel kan de gemeente bijstand verlenen aan
een persoon die er in eerste instantie geen recht op
heeft. Dan moet er sprake zijn van zeer dringende
redenen die tot bijstandsverlening noodzaken. Dat zijn
vaak acute noodsituaties. Dat lijkt mij ook heel reëel in
deze context.
Mevrouw Karabulut vroeg of de premie gericht op
arbeidsinschakeling en de kostenvergoeding voor
vrijwilligerswerk kunnen worden vrijgelaten, zodat
jongeren niet worden gekort voor de inspanningen die zij
verrichten op de weg naar werk. Het zijn mijn woorden,
maar dat is volgens mij de strekking van de vraag. Het
antwoord daarop is: een vrijlating van de onkostenvergoeding voor vrijwilligerswerk en de premie gericht op
arbeidsinschakeling behoren niet bij het uitgangspunt dat
jongeren die daartoe in staat zijn moeten leren of
werken. Daarom is er geen aanleiding om werken en/of
leren te belonen met een extra financiële vrijlating van
de premie en de onkostenvergoeding. Daadwerkelijk
gemaakte kosten, zoals reiskosten, kunnen wel worden
vergoed.
Mevrouw Karabulut (SP): Natuurlijk gaat het niet om
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jongeren die werken of leren, maar om jongeren die van
de andere instrumenten in uw mandje gebruik maken: zij
doen vrijwilligerswerk of worden in een fabriek neergezet
in het kader van ″work first″. Om die jongeren gaat het.
Dan is het toch niet meer dan normaal dat de vergoeding
die zij daarvoor krijgen wordt vrijgelaten? Waar doen zij
het anders voor?
Staatssecretaris Klijnsma: Dat zei ik ook. Reiskosten en
andere daadwerkelijk gemaakte kosten kunnen altijd
worden vergoed.
Mevrouw Karabulut (SP): Adviseert u dan om het
amendement dat ik op dat punt heb ingediend over te
nemen of neemt u dat zelf over?
Staatssecretaris Klijnsma: Daar kom ik zo even op terug
als ik snel alle amendementen langsloop.
De heer Bosma heeft een vraag gesteld over de
richtlijnen voor de uitkeringen, namelijk hoe gemeenten
moeten bepalen wie niet kan gaan werken. Dat bepaalt
het college van burgemeester en wethouders. Die kijkt
naar de groep jongeren die om redenen van lichamelijke,
geestelijke of sociale aard geen uitvoering kunnen geven
aan een werkleeraanbod. De gemeente kan daar altijd
een externe deskundige voor inschakelen. Als er sprake
is van lichamelijke belemmeringen van tijdelijke aard,
beoordeelt het college na verloop van tijd of die
belemmeringen het uitvoeren van een werkleeraanbod
nog steeds in de weg staan. Als blijkt dat de mankementen voorbij zijn, krijgt de jongere alsnog een aanbod. Het
gaat natuurlijk altijd om wat de jongere kan, want dat
staat centraal.
De heer Bosma stelde een vraag over misbruik. Hij
vroeg hoe je kunt tegengaan dat jongeren steeds een
werkleeraanbod kunnen weigeren en daarmee hun
uitkering veilig kunnen stellen. Anders dan hij meent,
heeft een jongere die een werkleeraanbod weigert geen
recht op de inkomensvoorziening. Een jongere kan dus
niet door weigering van het werkleeraanbod de uitkering
veilig stellen. Het door hem gestelde misbruik is dus niet
aan de orde.
Een andere vraag van de heer Bosma betreft de
sanctie van uitsluiting van het recht op een werkleeraanbod. Er is voor gekozen de jongere een afdwingbaar
recht op een werkleeraanbod te geven. Een jongere kan
echter niet worden gedwongen om een dergelijk aanbod
te accepteren. Daar gaat de hele discussie met de Raad
van State over. Het is niet opportuun om jongeren bij
een weigering voorgoed uit te sluiten van het recht op
een aanbod. Het gaat erom dat samen met de jongere
wordt gekeken wat dan wel mogelijk is. Dat gebeurt in
de praktijk ook. Het niet accepteren van het werkleeraanbod betekent ook dat er geen recht op uitkering is.
De heer Dibi heeft vragen gesteld over jongerenzeggenschap. De motivatie van de jongere moet centraal
staan. Het werkleerrecht legt aan de gemeente de plicht
op om op verzoek van de jongere een werkleeraanbod te
doen. In de praktijk betekent dit dat een klantmanager
met de jongere in gesprek gaat over de invulling ervan.
Ik kom hier zo nog even op terug bij de bespreking van
het amendement van de leden Ortega-Martijn, Biskop en
Spekman.
De heer Nicolaï vroeg zich af of ik een ander wereldbeeld heb dan hij. Ik denk dat dit op zekere hoogte zeker
het geval is, maar op andere onderdelen weer niet.
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Gemeenten worden natuurlijk niet verantwoordelijk
geacht voor het leven van de jongere, maar wel voor het
werkleeraanbod. Als een jongere dat weigert, krijgt hij
geen inkomensvoorziening. Het is dus geen ander
wereldbeeld, maar het zijn twee gescheiden verantwoordelijkheden. Hij vroeg ook of een gemeente die
verantwoordelijkheid kan waarmaken. Volgens mij heb ik
daar genoeg over gezegd.
De heer Nicolaï kaartte ook de administratieve
rompslomp aan. Het gaat er natuurlijk om dat wij de WIJ
heel goed laten sporen met de WWB – dat heb ik ook
goed overlegd met de gemeenten – zodat je zo min
mogelijk administratieve ingewikkeldheden krijgt en voor
jongeren het zelfde soort administratieve instrumenten
kunt hanteren als binnen de WWB. Dat is heel goed
mogelijk en het is ook conform de regels van de
Algemene wet bestuursrecht. Ik ga ervan uit dat er geen
sprake zal zijn van extra administratieve rompslomp.
Toen stelde de heer Nicolaï een vraag over het aantal
loonkostensubsidies en de vormgeving daarvan. Hoe
gaat dat in de praktijk? In de memorie van toelichting is
verondersteld dat circa 25% van de jongeren met behulp
van loonkostensubsidies aan het werk zal worden
geholpen. De vormgeving wordt daarbij natuurlijk aan de
gemeenten gelaten.
Ook vroeg de heer Nicolaï hoe het toezicht in zijn werk
gaat, gelet op de opmerkingen van de Inspectie Werk en
Inkomen. Er is geen specifiek toezichtsarrangement
opgenomen. Voor de WWB wordt dezelfde lijn gevolgd.
Dit is dus analoog aan de WWB. Ik kom hierop terug als
het gaat om de evaluatie van het geheel. Hierover is ook
een amendement ingediend.
De laatste vraag van de heer Nicolaï is hoe wij straks
meten of de WIJ een succes wordt of is. De WIJ is een
succes als meer jongeren een traject krijgen – als het
hiaatpercentage dus daalt – en minder jongeren een
inkomensvoorziening ontvangen. De effecten van de wet
worden natuurlijk gemonitord. Als wij zo meteen met z’n
allen uit de crisis zijn, gaat het erom dat wij al die
jongeren onmiddellijk weer een goede plek op de
arbeidsmarkt kunnen geven, want wij hebben die handen
brood- en broodnodig. Dan kunnen wij zien of wij
inderdaad met een heel arsenaal aan plumpuddingen te
maken hebben of met jonge mensen die arbeidsfit zijn
en meteen weer mee kunnen doen met ons allemaal.
De heer Spekman vroeg of er een experimenteerartikel
moet komen voor bijvoorbeeld de groep daklozen. De
WIJ bevat geen experimenteerartikel, want de regering
heeft de uitvoerders van deze nieuwe wet niet willen
belasten met de extra werkzaamheden die voortvloeien
uit zo’n experiment. Ik denk dat het op dit moment ook
niet opportuun is om zo’n experimenteerartikel toe te
voegen.
De heer Biskop vroeg zich af hoe het kabinet de vinger
aan de pols zal houden, zodat vooral de afspraken met
de sociale partners gestand worden gedaan. Zoals men
begrijpt, zal het kabinet er heel nauwlettend op toezien
dat de sociale partners hun beloftes nakomen. Ook mijn
collega van Sociale Zaken is daartoe op aard, zou ik bijna
willen zeggen. Daar let het kabinet dus enorm op.
Ook stelde de heer Biskop een vraag met de strekking
of de Wet investeren in jongeren EVRM-proof is. Het
antwoord daarop is ja. Het is een vrije keuze van de
jongere om wel of niet een werkleeraanbod te vragen of
te aanvaarden. Dit is dus niet in strijd met het EVRM. Er
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bestaat immers geen verplichting voor de overheid om
in die situatie een inkomensvoorziening toe te kennen.
De laatste vraag van de heer Biskop betrof de
volgende situatie. Het kan voorkomen dat iemand een
aanbod niet uit onwil weigert, maar door een ziekte of
handicap die nog niet gediagnosticeerd is. Wat gaan wij
daaraan doen? Dat vond ik op zichzelf een heel legitieme
en belangrijke vraag. Het kan namelijk best zijn dat een
jongere iets onder de leden heeft wat nog niemand weet.
De jongere kan in dat geval een nieuwe aanvraag voor
een werkleeraanbod indienen op basis van artikel 4 van
de Algemene wet bestuursrecht. Een voorwaarde voor
die nieuwe aanvraag is wel dat er sprake moet zijn van
feiten en omstandigheden die ten tijde van het oude
besluit nog niet bekend waren. Dat is het geval als je een
ziekte hebt die zich pas later manifesteert of voortschrijdend van aard is.
Mevrouw Ortega-Martijn vroeg wat het kabinet in het
kader van deze wet precies verstaat onder duurzaamheid
van de arbeidsparticipatie. Het gaat erom dat er
algemeen geaccepteerde arbeid wordt aangeboden of
een voorziening die gericht is op arbeidsinschakeling,
waaronder ook scholing, opleiding of sociale activering
vallen. Het einddoel van dat werkleeraanbod is duurzame
arbeidsparticipatie. De gemeente heeft dus de plicht om
de jongere zó lang een werkleeraanbod te doen totdat de
jongere op eigen kracht kan deelnemen aan het
arbeidsproces.

Staatssecretaris Klijnsma: Het amendement-Karabulut
op stuk nr. 10 beoogt te regelen dat de inkomensvoorziening voor alleenstaanden van 21 en 22 jaar
aansluit bij de huidige normbedragen. Volgens mij ben ik
al uitvoerig op dit punt ingegaan, want ik heb dit
onderwerp reeds voorbij zien komen in de vorm van het
amendement-Spekman c.s. Ik heb reeds gezegd dat ik
het amendement van mevrouw Karabulut ontraad
aangezien er geen dekking voor bestaat. Ik geef de
Kamer ook nog mee dat met dit amendement de prikkel
iets wordt verlaagd.

Mevrouw Karabulut (SP): De duurzame arbeidsparticipatie is inderdaad opgenomen in de memorie van
toelichting, maar niet in het wetsvoorstel als zodanig.
Vindt u niet dat dat zou moeten?

Mevrouw Karabulut (SP): Bedoelt u met ″er is geen
dekking voor″ dan ook dat die normen voor 21- en
22-jarigen gewoon moeten aansluiten bij de huidige
normen van de WWB?

Staatssecretaris Klijnsma: Voorzitter. Het lijkt mij heel
goed dat wij dat in de Handelingen dan nog eens goed
onderstrepen.

Staatssecretaris Klijnsma: Bedoelt u dat er dan
eventueel wel een dekking zou zijn?

Mevrouw Karabulut (SP): Ik heb op dit punt ook een
amendement ingediend. Ik ga ervan uit dat u daar straks
nog op terugkomt. Ik begrijp uit uw woorden echter dat
u daar sympathiek tegenover staat. Ik wacht vol
spanning af.
Mevrouw Ortega-Martijn (ChristenUnie): De staatssecretaris zei zojuist ″op eigen kracht″. Ik vroeg nu juist
wanneer het op eigen kracht gebeurt, want dat is niet
gedefinieerd in het wetsvoorstel. Is dat op het moment
dat de jongeren werk hebben aangeboden gekregen voor
de duur van zes maanden?
Staatssecretaris Klijnsma: Het gaat er dus om dat
gemeenten jongeren zodanig werk of scholing aanbieden, dat zij aan het eind van dat traject op eigen kracht
kunnen meedoen. Dat is dus ook maatwerk, want de ene
jongere kan dat misschien al na twee maanden, terwijl
de andere meer tijd nodig heeft. Als dat nodig is, moet je
zo’n jongere dus ook langer in het vizier willen houden.
Mevrouw Ortega-Martijn (ChristenUnie): Ik bedoelde de
duur van de aangeboden baan.
Staatssecretaris Klijnsma: Ik probeerde nu juist uit te
leggen dat je niet in de wet kunt verankeren dat een
baan per se drie maanden of zes maanden moet duren.
Het hangt er heel erg van af hoe zo’n jongere zich
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manifesteert en of hij aan het eind van het leer-, het
werk- of het werkleertraject ″zijn eigen broek kan
ophouden″. Voorzitter. Mag ik mij zo uitdrukken? Het is
wellicht een wat rare uitdrukking, maar ik bedoel dat de
jongere gewoon zelfstandig zijn leven kan gaan leven.
Mevrouw Ortega-Martijn (ChristenUnie): In mijn betoog
sprak ik over bij wijze van spreken 10x3 weken. Dat kan
dus?
Staatssecretaris Klijnsma: Dat kan wel, bij wijze van
spreken. Volgens mij wordt het voor beide partijen wat
intensief. Het kan echter wel.
De voorzitter: Ik stel voor dat u verdergaat met de
behandeling van de amendementen.

Mevrouw Karabulut (SP): Nee, dat bedoel ik niet. Ik
vraag u of u zo’n aansluiting niet meer dan redelijk vindt.
Het gaat immers niet om werkende jongeren, maar om
jongeren die afhankelijk zijn van die inkomensvoorziening. Die moet natuurlijk wel voldoende zijn om
van rond te kunnen komen. U hebt die normbedragen in
het voorliggend wetsvoorstel verlaagd. Wij – de heer
Spekman, mevrouw Ortega-Martijn en ik – zeggen dat de
normen in dit wetsvoorstel gewoon moeten aansluiten
bij de normen in de huidige WWB, teneinde te voorkomen dat die jongeren de huur niet langer kunnen betalen
en gaan zwerven. Bent u het eens met dat principe?
Staatssecretaris Klijnsma: Ik heb gezegd dat ik me
daarbij iets kan voorstellen, maar dat het kabinet het
natuurlijk ingewikkeld vindt dat er geen dekking is
geregeld.
Mevrouw Karabulut (SP): Maakt dat u nu juist niet
strijdbaarder? Dat zou ik zo graag van u willen horen.
Aan de ene kant spreekt u van de ″Wet investeren in
jongeren″, maar aan de andere kant bezuinigt u 249 mln.
Dit is toch juist een argument om te laten zien dat het
kabinet wel investeert en dat het ervoor zorgt dat die
jongeren gewoon een beetje een fatsoenlijk inkomen
houden, in plaats van hen uit te knijpen? U kunt daar dan
toch voor gaan vechten in het kabinet?
Staatssecretaris Klijnsma: Voorzitter. Die terminologie
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laat ik voor rekening van mevrouw Karabulut. Ik ben al
uitgebreid op de betreffende amendementen over dit
onderwerp ingegaan. Ik heb gezegd te constateren dat
op zichzelf die lagere norm die is vastgesteld, in dit
wetsvoorstel een punt van aandacht is. Ik vind dat zelf
ook. Ik constateer verder dat een verhoging een
dekkingsprobleem oplevert en dat daarmee de prikkel
iets afneemt. Ik kan mij wel voorstellen dat de Kamer
hier het hare van vindt.
De heer Spekman (PvdA): Voorzitter. Ik ben een beetje in
verwarring. De beoordeling van het amendement op stuk
nr. 10 van mevrouw Karabulut verschilt namelijk van de
beoordeling van het amendement op stuk nr. 23. Wij zijn
gekomen tot de opstelling van het amendement op stuk
nr. 23, omdat wij begrepen dat onze eerdere tekst afweek
van de huidige regels van de Wet werk en bijstand. Ik
had echter de indruk dat met dit amendement hetzelfde
werd beoogd als met het amendement van mevrouw
Karabulut. Dus als de staatssecretaris over amendement
op stuk nr. 10 zegt dat er slechts twee nadelen zijn, snap
ik niet meer waarom voor dat amendement niet meer het
verhaal van de Wet werk en bijstand geldt.
Staatssecretaris Klijnsma: Voorzitter. Ik meen dat de
heer Spekman nu een punt heeft. Hier wreekt zich dat de
strekking van de amendementen aan elkaar gelijk zijn als
het gaat om het punt van 21 en 22 jaar. Echter, de
onderbouwing van de amendementen verschilt. Wat het
amendement op stuk nr. 23 betreft, geldt hetgeen ik net
zei, dus dat de regering zich kan voorstellen dat de
Kamer er het hare van vindt, maar met inachtneming van
de twee aantekeningen die ik maakte. Aanneming van
het amendement op stuk nr. 10 moet ik ontraden.
Voorzitter. Ik kom dan te spreken over het amendement op stuk nr. 16. Daarmee wordt beoogd om de
jongeren expliciet de mogelijkheid te geven om een
onafhankelijk, extern advies in te winnen over het besluit
van de gemeente. Hier ben ik niet voor. Aanneming van
dit amendement wil ik graag ontraden. Met bezwaar en
beroep kan de jongere namelijk ageren tegen een besluit.
Het staat de jongere verder altijd vrij om een second
opinion aan te vragen en om met medische verklaringen
of andere stukken aannemelijk te maken dat sprake is
van belemmeringen van allerlei aard. Dat kan sowieso.
Deze mogelijkheid biedt naar mijn mening voldoende
waarborg voor een zorgvuldige beoordeling van de
capaciteiten en de rechtszekerheid. Het amendement is
dus overbodig.
Mevrouw Karabulut (SP): Voorzitter. Ik heb dit amendement ingediend om te voorkomen dat veelvuldig
bezwaar en beroep wordt ingesteld. De staatssecretaris
spreekt zelf van een leerwerkrecht. Waarom zouden wij
dan niet het recht van een jongere om een afhankelijk
advies in te winnen in de wet opnemen? Wat is daar mis
mee? Daarmee zou de staatssecretaris het recht heel
concreet maken en voorkomen dat bezwaar en beroep
wordt ingesteld. Verder houdt zij op deze manier de
gemeenten scherp en zorgt zij voor echt teamwork.

een onafhankelijk, extern advies aan te vragen. Gelet op
de hele context vind ik dat te zwaar. Ik ontraad daarom
aanneming van dit amendement.
Mevrouw Karabulut (SP): Het was helemaal niet de
bedoeling om de tekst zwaar te maken, maar u kunt zich
toch voorstellen dat als een jongere een aanbod krijgt
van een gemeente, hij kan twijfelen. Hij wil dan
misschien zijn begeleider, een arts of een onafhankelijke
arbeidsdeskundige – die hebben wij in dit land ook nog –
om advies vragen. Wat maakt dit middel dan zo zwaar?
Waarom zou deze mogelijkheid niet expliciet in de wet
opgenomen kunnen worden? Daarmee zou je toch de
rechtspositie van de desbetreffende jongere versterken.
Staatssecretaris Klijnsma: Als zo’n jongere een stuk kan
overleggen van iemand die er op dat punt toe doet, dan
wordt dat bij de afweging betrokken. Daarvoor hoef je
geen bepaling in de wet op te nemen. Dat zou de tekst
echt te zwaar maken.
Dan kom ik toe aan een reactie op het amendement op
stuk nr. 17. Dat strekt ertoe om in artikel 5, eerste lid, de
zinsnede ″het aanbieden van″ te vervangen door ″het
gericht op duurzame arbeidsparticipatie aanbieden van″.
Hierover heb ik al gesproken. Dit punt is verder verwoord
met de toelichting op de wet. Ik acht dit amendement
overbodig.
Het amendement op stuk nr. 18 beoogt de jongere
recht te geven op de inkomensvoorziening, ook als deze
een werkleeraanbod weigert. Dat gaat mij veel te ver,
want daar is geen enkele reden voor. Daarom ontraad ik
dit amendement. Het grondwettelijk recht op een sociaal
vangnet is in de WIJ gewaarborgd door het recht op
inkomen via een werkleeraanbod. Als een werkleeraanbod niet mogelijk is of als dit onvoldoende inkomen
genereert, bestaat natuurlijk het recht op inkomensvoorzieningen. Dit heb ik ook richting de heer Van der
Vlies willen onderstrepen.
Mevrouw Karabulut (SP): Ik kom nog even terug op het
amendement op stuk nr. 17. Het aardige in de toelichting
was juist dat ten minste de duurzame arbeidsparticipatie
werd genoemd, want voor de rest zijn de instrumenten
zoals algemeen geaccepteerde arbeidsvoorziening
gericht op arbeidsinschakeling, scholing en opleiding,
allemaal bestaande mogelijkheden. Waarom weigert de
staatssecretaris, waar zij zelf aangeeft dat duurzame
arbeidsparticipatie een doel op zichzelf is, deze dan op te
nemen in de wet? Dat begrijp ik niet.
Staatssecretaris Klijnsma: Ik vind dat deze al voldoende
verankerd is, ook in de toelichting op de wet. De meerwaarde van verankering in de wet is niet opportuun.
Het amendement op stuk nr. 19 beoogt de premie
gericht op arbeidsinschakeling en de onkostenvergoeding vrijwilligerswerk vrij te laten. Ik ontraad ook dit
amendement, overigens niet als het gaat om reiskosten
en dat soort zaken, maar wel als het gaat om het
verankeren in deze wet. Misschien is het handig als
mevrouw Karabulut nog even goed aangeeft hoe zij dit
amendement voor zich ziet.

Staatssecretaris Klijnsma: Ik heb al gezegd dat ik de
mogelijkheid van bezwaar en beroep genoeg vind.
Bovendien kan men altijd om een second opinion
vragen. Dit vind ik voldoende. Ik neem kennis van het feit
dat u iemand expliciet de mogelijkheid wilt geven om

Mevrouw Karabulut (SP): Dit amendement gaat puur en
alleen om de onkostenvergoeding voor vrijwilligerswerk
of premies voor voorzieningen gericht op arbeidsinschakeling. Het gaat niet om jongeren die regulier werk
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hebben of bezig zijn met een stage of opleiding. Dan is
het toch niet meer dan normaal dat ze daar die onkostenvergoeding of premie voor krijgen en dat die vergoeding
niet weer afgepakt wordt?
Staatssecretaris Klijnsma: In de praktijk geldt – ik weet
dat ook uit mijn praktijk – dat daadwerkelijk gemaakt
kosten, zoals reiskosten en andere kosten als gevolg van
vrijwilligerswerk, sowieso vergoed worden. Dus het hoeft
niet in deze wet opgenomen te worden.
Mevrouw Karabulut (SP): Nee, dit staat expliciet
benoemd in de Wet werk en bijstand en dat heeft u heel
expliciet uit dit wetsvoorstel gehaald. En ik zou dat terug
willen zien, want anders is het zo oneerlijk.
Staatssecretaris Klijnsma: Ik zal er in mijn tweede
termijn op terugkomen. Dan ga ik ook even kijken hoe
het precies in de WWB geregeld is.
Het amendement op stuk nr. 20 behelst een evaluatie
na twee jaar in plaats van na vier jaar. Het is lastig om
na twee jaar al te evalueren, want een echte evaluatie
kun je natuurlijk pas goed doen als de zaak al wat langer
op de rails staat. Wij kunnen natuurlijk wel een stand van
zaken geven na twee jaar, maar een fundamentele
evaluatie kun je pas echt goed doen als een wet wat
langer in werking is. Dus ik ben graag bereid om na twee
jaar de stand van zaken wat betreft de uitvoering van de
WIJ te onderzoeken en de resultaten daarvan aan de
Kamer te doen toekomen. Op basis van een fundamentele evaluatie na vier jaar kan je echter pas echt op iets
bogen. Dus ik zou willen voorstellen om de tussentijdse
stand van zaken wel aan de Kamer te presenteren.
De voorzitter: Dus dat betekent dat u een gewijzigd
amendement voorstelt?
Staatssecretaris Klijnsma: Ja, voorzitter.
Last but not least kom ik bij het amendement op stuk
nr. 22 dat ertoe strekt een wijziging aan te brengen op
het punt van het werkleeraanbod voor jongeren tijdens
verblijf in een penitentiaire inrichting. Daar wil ik nog
eens even samen met de heer Biskop over nadenken. De
aanneming van het amendement in de huidige vorm
moet ik ontraden, maar ik ben het wel met de CDAfractie eens dat ook gedetineerde jongeren adequaat
moeten worden voorbereid op de terugkeer naar de
maatschappij. Sterker nog, ik onderken dat zeer. Scholing
en opleiding zijn daarbij heel belangrijk. Wij kunnen
gemeenten niet verplichten om ook jongeren in een
inrichting zo’n aanbod te doen. Dan moet je wel heel
zeker weten om welke gemeente het gaat. Je kunt niet
de gemeente waar zo’n instelling is gevestigd, daartoe
verplichten. Hierop kom ik graag in tweede termijn terug,
want ik vind het wel een sympathieke manier van
denken.

die niet in een penitentiaire inrichting zitten. Het gaat
erom dat de gemeente in kwestie in het voortraject al
iets voor deze jongere kan doen, maar dan moet je wel
zeker weten waar die jongere na zijn verblijf in de
gevangenis gaat wonen. Ik denk dat wij daar op die
manier naar moeten kijken, onder het motto gelijke
monniken, gelijke kappen.
De voorzitter: Ik denk dat de staatssecretaris hierop in
tweede termijn zal terugkomen.
Staatssecretaris Klijnsma: Hartelijk dank.
De voorzitter: Ik dacht dat de staatssecretaris het
amendement op stuk nr. 23 nog niet had besproken,
maar de griffier zegt nu dat dit amendement wel is
besproken en de griffier heeft altijd gelijk.
Staatssecretaris Klijnsma: De amendementen op
stukken nrs. 23 en 10 heb ik samen besproken.
De voorzitter: Prima. Dan kunnen wij nu gaan luisteren
naar de antwoorden van de staatssecretaris van
Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.
De staatssecretaris heeft mij gevraagd of het gelet op
het aantal vragen noodzakelijk is dat zij bij de tweede
termijn aanwezig is. Wellicht kunnen de leden al hun
vragen nu stellen. Dat wil ik aan hun hoffelijkheid
overlaten.
De heer Dibi (GroenLinks): Voorzitter. Ik heb twee moties
die betrekking hebben op het onderwijs. Ik ga er niet van
uit dat de staatssecretaris hierop een toezegging doet,
maar als staatssecretaris Klijnsma daarop een inhoudelijke reactie kan geven, heb ik er geen bezwaar tegen dat
mevrouw Van Bijsterveldt niet aanwezig is bij de tweede
termijn.
De voorzitter: Het is goed dat u dit aankondigt, dan kan
de staatssecretaris zelf een afweging maken.
©

Staatssecretaris Klijnsma: Je zou voor gedetineerde
jongeren hetzelfde moeten willen doen als voor jongeren

Staatssecretaris Van Bijsterveldt-Vliegenthart:
Voorzitter. Misschien heeft de heer Dibi de moties bij de
hand, dan kan ik deze even bekijken. Ik geef dan graag
aan mevrouw Klijnsma een bescheiden adviesje mee.
Staatssecretaris Klijnsma en ik raken elkaar op vele
terreinen. Wij delen in ieder geval de zorg om onze jonge
mensen, die wij zo graag een toekomst gunnen, of zij nu
op school zitten of thuis. Juist in deze periode van crisis,
een periode waarin jonge mensen extra kwetsbaar
kunnen zijn, willen wij ons voor hen inzetten. Staatssecretaris Klijnsma heeft net heel goed aangegeven met
welk engagement wij samen met minister Rouvoet voor
Jeugd en Gezin proberen om in het kader van de
jeugdwerkloosheid een goed beleid te voeren. Dat is niet
een beleid van heel lang praten, dan nog eens onderzoeken et cetera, maar een beleid van korte klappen en van
een actieplan op korte termijn. Naar ik meen werd dit
ook heel nadrukkelijk gevraagd door mevrouw Karabulut.
Niet te lang praten, maar aan de slag, de handen aan de
ploeg. Dat is onze inzet. Ik ben het van harte eens met
mijn collega dat dit een heel mooi moment is om deze
wet aan de Kamer voor te leggen. Als deze wet er niet
was geweest, hadden wij waarschijnlijk gezegd dat wij
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De heer Biskop (CDA): In de nota naar aanleiding van
het verslag geeft de staatssecretaris aan dat gemeenten
wel bevoegd zijn, maar niet verplicht zijn om een aanbod
te doen. Als een gemeente bevoegd is, moet je ook
weten welke gemeente bevoegd is. Dat lijkt mij dan toch
niet het probleem te zijn.
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haar hadden moeten bedenken en wij weten allen hoe
lang het duurt voordat een wet hier ligt.
Een jong mens kan via leren en werken voor zichzelf
een toekomst creëren. De overheid wil daar van ganser
harte steun aan verlenen, maar van een jong mens wordt
ook iets verwacht. Dat mooie evenwicht is juist in deze
wet aanwezig. Het is mijn verantwoordelijkheid om
vooral op het vlak van het onderwijs hieraan een
bijdrage te leveren en dat doe ik met groot plezier. Dit
sluit heel mooi aan bij wat de heer Dibi naar voren
bracht. Hij noemde werken en leren, maar zei dat de
prioriteit moet liggen bij onderwijs. Dat is mij uit het hart
gegrepen, maar ik moet zeggen dat het bij deze wet om
maatwerk gaat. Wij zijn al een poosje bezig met de
doelgroep voortijdige schoolverlaters en wij weten dat
deze echt maatwerk nodig heeft. Voor de een geldt dat
een prachtig BOL-traject geschikt zou zijn, maar voor de
ander is dat juist werken met een heel klein beetje leren
erbij, om ze geboeid en gebonden te houden aan die
weg die hen vooruitgang kan bieden.
Waar onderwijs in beeld komt, bieden wij dat graag.
Dat doen wij op twee manieren: met het bieden van
contractonderwijs via de WIJ en de Wet op de (re)integratie arbeidsgehandicapten of via de voorliggende
voorziening die het middelbaar beroepsonderwijs in
Nederland vormt. Als die voorliggende voorziening in
beeld is, ben ik het ermee eens dat er dan ook gefinancierd dient te worden. Ik kom daar zo op terug. Deze
opmerking wilde ik even benutten voor mijn inleiding,
omdat ik als staatssecretaris van Onderwijs het ermee
eens ben dat het mooiste voor jongeren is een heel mooi
diploma en een goede opleiding.
De heer Dibi en de heer Biskop hebben opgemerkt dat
de instroom van al die jongeren in het mbo als gevolg
van de crisis ook betaald moet worden. Daarmee ben ik
het ook eens. Wij zijn er volop mee bezig om ervoor te
zorgen dat dit goed wordt geregeld in deze moeilijke tijd,
waarin de euro’s niet over de vloer rollen. Men kan ervan
uitgaan dat het kabinet daar voor de volle honderd
procent voor gaat. Dat heeft de minister vorige week in
het debat over de onderwijsbegroting ook aangegeven.
Ik kan hiervan een aantal elementen noemen. Dat raakt
vanzelfsprekend vooral het mbo. Het mbo staat voor een
aantal grote uitdagingen. De eerste is de reductie van het
voortijdig schoolverlaten. Dat loopt tot op heden tegen
de verwachting in goed. Het was mooi dat wij dat toch
konden presenteren. De tweede is om jongeren langer te
laten doorleren als gevolg van de crisis. Wat is er mooier
dan om met een beter, hoger diploma sterker uit de strijd
te komen? De derde is de de substitutie naar BOL, omdat
er minder stageplaatsen zijn voor de BBL, zoals mevrouw
Karabulut al zei, zodat wij wat meer lesintensief
onderwijs krijgen. Dat is duurder, zoals is opgemerkt.
Het kabinet onderkent deze ontwikkeling, waarover
door verschillende woordvoerders zorgen zijn geuit.
Daarom hebben wij in het beleidsakkoord een aantal
aspecten opgenomen. Samen met staatssecretaris
Klijnsma en minister Rouvoet voor Jeugd en Gezin ben
ik bezig om met de vertegenwoordigers van de scholen
en van de organisaties van werkgevers en werknemers te
bekijken of wij leerwerkaanbiedingen kunnen doen aan
jongeren die dreigen uit te stromen in een sector waar
geen werk is. Dat budget voor jeugdwerkloosheid komt
straks in beeld voor dat heel grote plan om dat op een
goede manier aan te pakken.
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Verder hebben wij een incidenteel budget gekregen
voor het mbo van 250 mln. Daarbij is een aantal
aspecten genoemd waarvoor het is bedoeld, zoals
wijkscholen, maar ik wil ook bekijken of ik dat kan
benutten voor die conjuncturele piek die zal ontstaan,
zoals is opgemerkt. De scholen moeten ook de middelen
hebben om te kunnen doen wat zij moeten doen.
In het kader van de WIJ heeft de staatssecretaris van
Sociale Zaken ervoor gezorgd dat er 37,8 mln. extra
beschikbaar is voor OCW. Dat staat op onze begroting
om de extra instroom te kunnen faciliteren in het kader
van de WIJ bij de voorliggende voorziening die het mbo
is. Kortom, de indruk van ons beiden is dat wij heel goed
in staat zijn om die extra toestroom die door de crisis en
door dit wetsvoorstel zeker gaat ontstaan, goed te
faciliteren.
Mevrouw Karabulut (SP): Het enthousiasme van de
staatssecretaris is haast aanstekelijk. Het is echt zo’n
tsjakkaverhaal. Volgens mij heeft zij bij een ander debat
gezeten dan ik, want van links tot rechts was de Kamer
heel kritisch over de Wet investeren in jongeren, die niets
toevoegt en dus overbodig is en ook nog een bezuiniging van 249 mln. met zich brengt. Wat mij betreft had
het plan tegen de jeugdwerkloosheid er moeten liggen,
voordat wij dit wetsvoorstel hadden behandeld. Mijn
vraag is wat de doelstelling is voor de jeugdwerkloosheid. Er zijn nu al 85.000 jongeren die zoeken naar
werk en de prognose is dat dit volgend jaar stijgt naar
150.000. Wat is de concrete doelstelling?
Staatssecretaris Van Bijsterveldt-Vliegenthart:
Voorzitter. Ik wil eerst op dat eerste punt ingaan. Ik vind
dat jammer. Ik vind het een wat zure blik van mevrouw
Karabulut. Dat vind ik echt jammer, want ik denk dat we
met deze wet heel duidelijk proberen te maken dat we in
willen zetten op de toekomst van onze jonge mensen,
maar ook een appel doen op de eigen inzet. Ik vond de
woorden van de heer Spekman heel mooi naar aanleiding van het betoog van de heer Dibi, met wie ik het
vaak eens ben, maar op dit punt even niet. Dat ging over
de wc-juffrouw. Inderdaad, ik vind dat jongeren lekker
aan de slag moeten. Soms is dat de baan van je hart en
soms is het even werken voor een paar centen in een
wat mindere baan. Je bent echter wel lekker even van
die bank af en je bent goed aan de slag. Dat is goed voor
jonge mensen.
Daarnaast is er de vraag wat onze doelstelling is. Zo
weinig mogelijk jongeren aan de kant! Zo weinig
mogelijk jongeren op de bank voor de tv met een zak
chips met kennis die elke dag achteruitloopt.
Mevrouw Karabulut (SP): Ik protesteer toch tegen dit
beeld dat iedere keer wordt neergezet. In het wetsvoorstel dat nu behandeld wordt, staat heel duidelijk, zoals de
staatssecretaris zegt, dat heel veel jongeren wel willen.
Het tweede is dat er 85.000 jongeren ingeschreven staan
en naar een baan zoeken. Die zitten bepaald niet met een
zak chips op de bank. Ik vraag de staatssecretaris wat
haar concrete doelstelling is. Zij kan mij wel zuurheid
verwijten, maar zij houdt hier een tsjakkaverhaal waarvan
ik denk dat ik een bezuiniging zie van 249 mln. Ik zie
geen extra instrumenten. Bovendien pakt zij ook nog
eens een grondrecht van jongeren af. Dus ik sta hier
inderdaad bepaald niet te juichen. Mag ik?
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Staatssecretaris Van Bijsterveldt-Vliegenthart:
Mevrouw Karabulut heeft het steeds over de bezuiniging,
maar ik heb het over de kansen die in dit wetsvoorstel
zitten. Een van die kansen is dat we proberen jongeren
óf via een leerwerktraject met bijvoorbeeld contractonderwijs goed aan de bak te krijgen óf via de voorliggende voorziening van het middelbaar beroepsonderwijs.
De Kamer hoort mij niet beweren dat jongeren graag op
de bank zitten met een zak chips. Dat hoort men mij niet
beweren. Het gaat er mij alleen om dat we voorkomen
dat het gebeurt. Als we jongeren namelijk in de steek
laten en lekker in het isolement van een uitkering laten
zitten, dan wordt geen enkel mens daar gelukkiger van.
Dat kan men van mij aannemen.
Mevrouw Karabulut (SP): En dan nu graag mijn vraag
beantwoorden, namelijk wat is nu uw concrete doelstelling? Er zijn nu 85.000 jongeren die naar een baan
zoeken. Dat aantal dreigt op te lopen naar 150.000. Wat is
uw concrete doelstelling?

investeren in jongeren, want investering zit ook in
persoonlijke aandacht en het wijzen van wegen waar je
naartoe kunt.
De heer Dibi (GroenLinks): Over het uitgangspunt van de
wet is totaal geen verschil van mening tussen GroenLinks en het kabinet. Dat uitgangspunt delen wij van
harte. De uitvoering van de wet en de vraag wat de wet
toevoegt, blijven voor mij kritische punten. Daar kom ik
in tweede termijn nog wel op terug. U zegt dat u 250
mln. hebt gekregen voor de extra leerlingen richting het
mbo. De MBO Raad geeft aan dat dit bij lange na niet
genoeg is. Ik heb eerder de vraag gesteld naar een
garantie. Ik heb het gevoel dat het enthousiasme van de
staatssecretaris te maken heeft met de voorbesprekingen
over de Voorjaarsnota. Misschien komt het dus allemaal
wel goed met de bezuinigingen op het onderwijs. Ik wil
echter dat de overheid garant staat voor alle leerlingen
die nu naar het mbo gaan.

Staatssecretaris Van Bijsterveldt-Vliegenthart: Dat
vergt even rekenen voor mij. Als mij dat straks wordt
toegezonden, zal ik dat de heer Dibi kenbaar maken. Daar
kan hij op rekenen. In ieder geval is het zo dat dit niet
het enige budget is. Er is ook een budget via de
mbo-enveloppe uit het regeerakkoord en wij hebben de
grotere portefeuille, waarin het gaat om de jeugdwerkloosheid en waarin ook dit punt op een goede manier zal
worden meegenomen. Daarover zullen wij nog met een
totaalplan komen.
Ik ben het ook van harte met de heer Dibi eens dat
jongeren hun kansen en dromen moeten waarmaken,
maar wij weten ook allemaal dat dit soms een stapsgewijs proces is. De heer Dibi heeft dat zelf beschreven en
ik heb dat eerlijk gezegd ook zelf meegemaakt. Daar
word je niet minder van. Als je maar op het goede spoor
komt en de inspiratie vindt, kom je heel ver. Daarvoor
zijn bij de gemeenten goede mensen nodig die tegen de
jongeren zeggen: we laten jou niet thuis zitten; wij
bieden jou perspectief en wij gaan met jou aan de slag.
Dat vind ik het mooie van dit voorstel voor de Wet

Staatssecretaris Van Bijsterveldt-Vliegenthart: Ik val
in herhaling wanneer ik zeg dat het kabinet begrip heeft
voor dit punt en dat het alles in het werk zal stellen om
een en ander op een goede manier te doen.
Ik kom bij de relatie tussen werkleeraanbod en het
aanbod bij het mbo. De heer Dibi en de heer Spekman
hebben hiernaar gevraagd. Zij hebben een discussie
gevoerd over de vraag of er sprake is van een werkleeraanbod op basis van de Wet investeren in jongeren als
een gemeente een werkloze jongere naar een roc
verwijst voor een reguliere beroepsopleiding. Nee, is
mijn antwoord. Het gaat om een voorliggende voorziening, die gefinancierd wordt uit de reguliere financiering.
Ik heb zojuist aangegeven hoe wij denken in een
moeilijke tijd met verschillende budgetten de mboinstellingen boter bij de vis te kunnen geven.
De heer Biskop vraagt hoe roc’s en gemeenten kunnen
samenwerken om werkloze jongeren succesvol op te
leiden om een baan te verwerven. Dat begint bij de
beroepsopleidingen, die vallen onder de Wet educatie en
beroepsonderwijs. Geen werkleeraanbod dus, maar een
voorliggende voorziening die heel goed te gebruiken is.
De staatssecretaris van Sociale Zaken en ik zullen
natuurlijk de vinger aan de pols houden bij hoe dit
verloopt in het kader van de WIJ. Nogmaals, er is een
budget beschikbaar. Dat is voldoende, zo kan ik de heer
Dibi inmiddels melden, voor 6000 jongeren. Wij zullen,
zoals gezegd, de ontwikkeling goed volgen. Wij moeten
er echter rekening mee houden dat de crisis en de WIJ
elkaar hier zullen raken en elkaar zullen versterken.
Er kan ook geïnvesteerd worden via het participatiebudget. Bij de behandeling in de Eerste Kamer en met
name de behandeling in december in de Tweede Kamer
is de ruimte geboden om leerwerktrajecten additioneel te
financieren. Het gaat dan om een jobcoach of werk- en
stageplekken. Een roc kan ook contractonderwijs
aanbieden voor kortdurende, vakgerichte scholingstrajecten. Dat is voor sommige jongeren helemaal niet zo
gek. De AKA (arbeidsmarktgekwalificeerd assistent) biedt
overigens ook veel mogelijkheden aan de roc’s. Dan gaat
het echter weer over een voorliggende voorziening.
Er zijn dus kortom allerlei goede voorbeelden in het
land waarbij roc’s inspelen op dit soort jongeren.
Mevrouw Ortega vraagt of er iets aparts georganiseerd
kan worden voor jongeren die instromen. Veel roc’s doen
dat al. Ik noem School 23 van roc Eindhoven, de
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Staatssecretaris Van Bijsterveldt-Vliegenthart: Ik wil
wel in herhaling vallen. Ik zal het nog eenmaal kort doen.
Onze instelling is dat elke jongere – want voor ons telt
elk talent – waar mogelijk wordt beetgepakt en dat tegen
hem wordt gezegd dat wij voor hem een weg hebben
om er op een sterkere manier uit te komen. Onderwijs –
dan praat ik even voor mijn eigen terrein – is daar een
hele goede weg voor.
De heer Dibi (GroenLinks): Allereerst die toiletjuffrouw,
want die gaat waarschijnlijk nog heel lang tegen mij
gebruikt worden. Het ging er mij om dat ook de
toiletjuffrouw moet kunnen zeggen dat ze caissière wil
worden of misschien wel rechten wil gaan studeren. Het
gaat mij erom dat je werknemers het recht geeft om
zeggenschap te hebben over het aanbod dat ze krijgen. Ik
ben eigenlijk ook wel onder de indruk van het enthousiasme voor een wetsvoorstel dat eigenlijk niets nieuws
toevoegt. Ik vraag me af hoe de staatssecretaris voor ons
zou staan op het moment dat zij echt gaat investeren,
stuiterend waarschijnlijk. Hoeveel extra scholingsplaatsen
krijgen wij voor die 37,5 mln. die staatssecretaris
Klijnsma voor deze staatssecretaris heeft geregeld?
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Succesklas van roc Den Bosch en de mogelijkheden van
roc Amsterdam en het Albeda College. Deze praktische
aanpak van de roc’s wordt steeds gebruikelijker. Het
maakt dat jongeren niet direct in een klas instromen.
Vaak weten zij immers nog niet wat zij willen. Zij vormen
dan ook eerst een opstartklas, met allerlei gesprekken,
studieadviezen et cetera, alvorens in te stromen in het
reguliere onderwijs.
Mevrouw Ortega wijst erop dat veel jongeren die zich
bij de gemeente melden vroegtijdig schoolverlater zijn.
Moeten daarvoor aparte scholen komen? Ik heb zojuist
gezegd hoe zij voorbereid kunnen worden op terugkeer.
Met name AKA, niveau 1, biedt een heel flexibele
instroommogelijkheid. Overigens kent dit wel zijn
grenzen omdat er erg veel van de roc’s wordt gevraagd
op dit vlak. Ik let echter scherp op dat de zaak houdbaar
blijft. Overigens is het zo dat zo’n 10.000 uitvallers via
deze weg toch een entreekwalificatie krijgen. Goed
overigens dat deze term is bedacht om de term
AKA-certificaat te vervangen.
Ik noem ook initiatieven zoals de wijkschool en het
schoolmaatschappelijk werk dat een extra rol vervult. Ik
doel ook op alle opleidingen die binnen de roc’s worden
georganiseerd. Ik sluit niet uit dat hier in het kader van
het WRR-rapport specifiek naar gekeken zal worden.
Mevrouw Ortega pleit voor een sluitend systeem voor
scholen en gemeenten waarbij afhakende jongeren
worden gemeld. Ik kan melden dat dit systeem inmiddels
goed functioneert. Het digitaal loket voor verzuim en
uitval functioneert al. Het wetsvoorstel daarover ligt bij
de Kamer voor. Ik heb zo-even de antwoorden afgerond
op alle vragen over de nota naar aanleiding van het
verslag. Die ontvangt de Kamer binnenkort. Dat systeem
maakt de sluitende aanpak al beter. Alle jongeren die
zonder startkwalificatie worden uitgeschreven uit het
onderwijs, worden straks door de IB-groep gesignaleerd.
Dat wordt aan de gemeenten doorgegeven, hetzij via de
leerplicht, hetzij via de RMC-functie. Boven 18 jaar komt
de RMC in beeld. Wij kunnen vaststellen dat het steeds
effectiever gaat. Jongeren zullen door het onderwijsnummer steeds minder vaak uit beeld raken. Als
gemeenten en scholen alert zijn en als de scholen een
goede verzuimregistratie hebben, zal het systeem steeds
sluitender worden. Dat is een prachtige winst in een paar
jaar tijd.
Voorzitter. Ik meen hiermee de vragen over de
onderwijskant te hebben beantwoord.
De heer Dibi (GroenLinks): Wij bespreken vandaag de
Wet investering jongeren, maar ik heb de staatssecretaris
alleen maar horen spreken over andere beleidsvoornemens en plannen in het kader van het crisisakkoord. Ik heb haar niets over de WIJ horen zeggen. Op
die manier maakt zij het groter dan het werkelijk is. Is zij
niet bang dat door deze wet nog meer kinderen uit het
zicht raken en de maatschappelijke uitval alleen maar zal
toenemen? De staatssecretaris heeft het over 37,5 mln.
extra maar als wij rekening houden met de besparingen,
is er geen sprake van een echte investering. Welke
meerwaarde heeft de WIJ voor het onderwijs?

vind oprecht dat de WIJ een meerwaarde heeft. Dat heeft
staatssecretaris Klijnsma zopas buitengewoon helder en
bevlogen uiteengezet. Ten slotte merk ik op dat ik inga
op de vragen die de Kamer mij heeft gesteld. Die vragen
neem ik serieus.
De heer Dibi (GroenLinks): Ik heb u ook andere vragen
gesteld waarop ik geen antwoord heb gekregen.
Staatssecretaris Van Bijsterveldt-Vliegenthart: Dan
moet u dat even concreet aangeven.
De heer Dibi (GroenLinks): Nee, dat komt omdat u in het
kabinet nog spreekt over wel of geen bezuinigingen op
het onderwijs. U kunt nog steeds niet garanderen dat
jongeren die langer willen doorleren in het mbo worden
gecompenseerd. Sterker nog, door de overheid bekostigd
onderwijs wordt niet meegenomen in de WIJ. Dat
bevreemdt mij erg. U moet hier niet allerlei andere
beleidsvoornemens ophangen aan de WIJ. U zou moeten
zeggen dat ook onderwijs dat door de overheid wordt
bekostigd, betrokken wordt bij de Wet investeren in
jongeren.
Staatssecretaris Van Bijsterveldt-Vliegenthart: De
heer Dibi is meestal redelijk helder, maar nu maakt hij er
een potje van. Ik ben wel degelijk ingegaan op de
conjuncturele piek van de mbo-jongeren en heb drie
wegen aangegeven waarlangs wij opereren. Daaronder
valt de vergoeding vanuit de WIJ. De WIJ houdt wel
degelijk rekening met het feit dat de mbo-voorziening
vaker wordt benut. De heer Dibi verbreedt de vragen tot
onder andere de crisis en ook daarom probeerde ik de
Kamer te voorzien van een goed antwoord, onder andere
door het in een brede context te plaatsen. Het wachten is
nu op de voorjaarsnota, maar ik heb al gezegd er alle
vertrouwen in te hebben dat op een verantwoorde
manier wordt omgegaan met de bekostiging van
onderwijs.
De vergadering wordt enkele ogenblikken geschorst.
De voorzitter: Ik wijs erop dat wij de richtlijn hanteren
dat de spreektijd in tweede termijn ongeveer een derde
deel van de spreektijd in eerste termijn is. Het woord is
aan mevrouw Karabulut, die in eerste termijn twaalf
minuten heeft gesproken.
©

Staatssecretaris Van Bijsterveldt-Vliegenthart: Ik vind
het belangrijker dat onderwijs een toegevoegde waarde
voor jongeren dan dat de WIJ een toegevoegde waarde
heeft voor het onderwijs. Als de heer Dibi het beeld heeft
dat ik het groter maak dan het is, betreur ik dat. Want ik

Mevrouw Karabulut (SP): Mevrouw de voorzitter. Wat
moet ik eigenlijk zeggen, want het is zo overduidelijk. Wij
spreken vanavond over de Wet investering jongeren
waar een bezuiniging van 249 mln. mee samenhangt. Als
je daar het bedrag van 250 mln. tegen afzet dat het
kabinet vrijmaakt voor de bestrijding van de jeugdwerkloosheid, blijft er welgeteld 1 mln. over om te investeren
in jongeren. Het is treurig, maar waar.
Voor deze wet bestaat in de Kamer en ook daarbuiten
geen enkel draagvlak. Deze wet voegt niets toe aan de
bestaande mogelijkheden van de wet. Het is bovendien
een kwalijke wet, omdat een belangrijk grondrecht –
namelijk het recht op bijstand als sociaal vangnet – voor
jongeren onder de 27 wordt afgepakt.
De gevraagde antwoorden op de jeugdwerkloosheid
zijn niet gegeven. De staatssecretaris van Onderwijs
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Karabulut
heeft het beeld neergezet van chips etende papzakken,
maar er zijn op dit moment 85.000 jongeren op zoek naar
een baan. Hun aantal dreigt volgend jaar op te lopen
naar 150.000. Er dreigt een tekort van 150.000 stageplaatsen. Op alle concrete vragen wat daaraan wordt gedaan,
is geen antwoord gegeven.
Daarom dien ik de volgende motie in.

problemen intensieve begeleiding en ondersteuning
nodig hebben in de contacten met verschillende
instanties op het gebied van uitkering, hulpverlening,
school, werk en zorg;

Motie

verzoekt de regering, voor elke werkloze jongere met
meerdere problemen een vaste begeleider aan te wijzen
waar de jongere altijd terecht kan en die zorgt voor
begeleiding en ondersteuning in de contacten met
verschillende instanties,

De Kamer,

en gaat over tot de orde van de dag.

gehoord de beraadslaging,

De voorzitter: Deze motie is voorgesteld door het lid
Karabulut. Naar mij blijkt, wordt de indiening ervan
voldoende ondersteund.
Zij krijgt nr. 26 (31775).

verzoekt de regering, het wetsvoorstel Investeren in
jongeren in te trekken en zo spoedig mogelijk met een
serieus plan te komen tegen de jeugdwerkloosheid,
en gaat over tot de orde van de dag.
De voorzitter: Deze motie is voorgesteld door de leden
Karabulut en Dibi. Naar mij blijkt, wordt de indiening
ervan voldoende ondersteund.
Zij krijgt nr. 25 (31775).
Mevrouw Karabulut (SP): Deze motie is medeondertekend door de heer Dibi, want dit zijn geen antwoorden.
Dit is een zeer ongewenste, ongepaste en bovenal
overbodige wet. Dat is vanavond eens te meer duidelijk
geworden.
Ik zou heel graag van de staatssecretaris willen horen
dat de mogelijkheden die gemeenten nu al hebben en
die zij willen inzetten om jongeren naar de arbeidsmarkt
te leiden, onverlet laten dat als jongeren dan nog geen
baan hebben, maar een inkomensvoorziening en zij
tegelijkertijd een onkostenvergoeding of een premie
krijgen, zij die alsjeblieft mogen houden. Dit is toch wel
het minste wat wij kunnen doen. Ik hoop en ik ga er
eigenlijk vanuit dat zij mijn amendement op dit punt
overneemt.
Vanavond is er ook veel te weinig gesproken over het
effect van deze wet. Deze wet was in eerste instantie
bedoeld om de jongeren te bereiken die wij nu niet
bereiken. Die jongeren worden eigenlijk verder het
moeras ingeduwd. Een inkomensvoorziening zit er niet
in. De staatssecretaris heeft ook niet duidelijk gemaakt of
er wordt gezorgd voor de begeleider die zo hard nodig is
om allerlei zaken voor jongeren te regelen. Daarom dien
ik de volgende motie in.
Motie
De Kamer,
gehoord de beraadslaging,
constaterende dat uit het onderzoek Aanpak harde kern
jeugdwerkloosheid van de Algemene Rekenkamer blijkt
dat het voor werkloze jongeren met meerdere problemen
belangrijk is dat zij een vaste begeleider hebben die zij
vertrouwen, die hen intensief begeleidt, actief benadert
en ook ongevraagd hulp biedt;

Mevrouw Karabulut (SP): Ik doe hier echt een oproep
aan met name de collega’s van de coalitiepartijen,
behalve die van de PvdA. Dit was het stokpaardje van de
heer Aboutaleb, maar het werkt niet, het is ongewenst en
niemand wil het. Houd elkaar nou niet in een wurggreep
en zorg ervoor dat dit wetsvoorstel niet doorgaat. Laten
wij ons bezighouden met serieuze zaken en plannen.
De voorzitter: De heer Bosma laat zich verontschuldigen
voor de tweede termijn. Ik geef het woord aan de heer
Dibi.
©
De heer Dibi (GroenLinks): Voorzitter. Wie is er nou
tegen investeren in jongeren? Niemand natuurlijk.
Sterker nog, het benutten van alle talenten van jongeren
en niemand aan de kant laten staan is een droom van
GroenLinks. Wie verder kijkt dan de misleidende titel
″Wet investeren in jongeren″, ziet echter grote risico’s.
Eerlijk gezegd zag ik tijdens het debat die risico’s groter
worden toen fractie na fractie kritische vragen stelde,
wees op de brede kritiek in het maatschappelijk veld en
zich afvroeg wat precies de toegevoegde waarde is van
dit wetsvoorstel. Volgens mij is die 0,0%, tenzij je de
besparing van 143 mln. in ogenschouw neemt. Dat is zo
wrang aan dit wetsvoorstel: het heet ″Wet investeren in
jongeren″, maar is eigenlijk een verkapte besparing. Alles
wat dit wetsvoorstel doet, kan al via een paar simpele
wijzigingen in de Wet werk en bijstand worden geregeld.
Dan resteert de vraag die ik nogmaals met klem stel
aan de staatssecretaris: waarom dit wetsvoorstel hier en
nu? Eigenlijk heeft de staatssecretaris het antwoord al
gegeven door te spreken over de ″sense of urgency″. Het
is een politiek signaal om aan te geven dat wij echt
vinden dat jongeren met de wet in de hand een passend
leer- en werkaanbod mogen eisen van de gemeenten. De
conclusie moet zijn dat dit symboolpolitiek is. Het is een
paradepaardje van de Partij van de Arbeid, of van wie
dan ook. Het is in het regeerakkoord opgenomen en zal
er hoe dan ook, linksom of rechtsom, moeten komen,
misschien wel over de rug van jongeren door hun
sociaal vangnet aan te tasten.
Wat wil GroenLinks? Onderwijs, onderwijs, onderwijs.
Daarom dien ik de volgende twee moties in.

overwegende dat werkloze jongeren met meerdere
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Dibi

Motie
De Kamer,
gehoord de beraadslaging,
overwegende dat bekostiging van het reguliere onderwijs
in dit wetsvoorstel is uitgesloten;
constaterende dat het volgen van regulier onderwijs de
arbeidsmarktpositie van een jongere kan verbeteren;
verzoekt de regering om het regulier onderwijs op te
nemen als participatie-instrument,
en gaat over tot de orde van de dag.
De voorzitter: Deze motie is voorgesteld door het lid
Dibi. Naar mij blijkt, wordt de indiening ervan voldoende
ondersteund.
Zij krijgt nr. 27 (31775).
Motie
De Kamer,
gehoord de beraadslaging,
overwegende dat de economische crisis tot een krapte
op de arbeidsmarkt heeft geleid;
constaterende dat het voorliggende wetsvoorstel WIJ
een verplichting aan gemeenten oplegt om de doelgroep
een werkleeraanbod aan te bieden;
van mening dat nu er weinig ruimte is op de arbeidsmarkt, de focus op onderwijs essentieel is;
verzoekt de regering om in gesprek met betrokken
partijen te komen tot het creëren van voldoende
scholingsplaatsen en hier een streefcijfer aan te koppelen
en de Kamer daarover zo spoedig mogelijk te informeren,
en gaat over tot de orde van de dag.
De voorzitter: Deze motie is voorgesteld door het lid
Dibi. Naar mij blijkt, wordt de indiening ervan voldoende
ondersteund.
Zij krijgt nr. 28 (31775).
De heer Dibi (GroenLinks): Tot slot doe ook ik een
dringende oproep aan de coalitiepartijen. Daarbij kijk ik
ook naar de Partij van de Arbeid, niet alleen naar het
CDA en de ChristenUnie. Waar zijn wij eigenlijk mee
bezig? Als wij echt willen bereiken wat de staatssecretaris zo graag wil, dat gemeenten een passend aanbod
doen, kunnen wij dat al regelen via de Wet werk en
bijstand. Waarom moet het op deze manier en komt er
een verkapte besparing bij aan te pas?

bewindspersonen voor hun beantwoording. Het is wel
jammer om te constateren dat iedereen in de Kamer wil
dat jongeren tot hun 27ste aan de slag zijn, werkend of
lerend, en dat de regering vervolgens met een wetsvoorstel komt waar bijna iedereen tegen is. De liberalen zijn
tegen. Links is tegen: de SP, GroenLinks en niet te
vergeten de FNV. Rechts is in elk geval kritisch, als ik de
heer Van der Vlies hoor. Het midden is hartstikke kritisch,
zo maakte ik op uit de woorden van mevrouw OrtegaMartijn. Het CDA vindt het niet fraai, als ik goed letterlijk
heb opgeschreven wat de woordvoerder zei. De Raad
van State vindt het geen goed idee. De uitvoerders, dat
wil zeggen alle partijen die weten wat je moet doen om
een en ander te laten werken, los van symboolwetgeving
of wat dan ook, vinden het geen goed idee. Zelfs de
PvdA heeft misschien maar half vertrouwen, want deze
fractie heeft het goede voornemen om niet vier jaar,
maar twee jaar als evaluatietermijn te nemen, waar ik
overigens erg voor ben, als het toch gaat gebeuren.
Als het zo ligt, moet toch de conclusie zijn: doe het
niet, of doe het goed. ″Doe het goed″ zou in de VVD-lijn
– die een andere lijn is dan weer anderen hebben
verwoord – betekenen dat wij het echt onmogelijk maken
voor jongeren tot 27 jaar om in een uitkeringssituatie
terecht te komen of om met pensioen te gaan, zoals de
heer Aboutaleb vaker is geciteerd. Gelet op hoe het nu
ligt, zou ik zeggen: doe het niet. Ik doe een laatste
oproep aan de regering. Wij hebben naar elkaar
geluisterd en hopelijk heeft de regering ook geluisterd
naar wat er in de Kamer gezegd is. Laat de regering
proberen om via de Wet werk en bijstand een paar
aanscherpingen door te voeren die wel breder worden
gedragen en waarmee je in elk geval een aantal dingen
kunt regelen die wij Kamerbreed willen. Tegen de
regering zeg ik: stap alsjeblieft uit die fuik! Zo gaan zulke
dingen. Er wordt iets moois verzonnen in een onderhandeling, in Beetsterzwaag of waar dan ook; dan komt het
ergens in te staan en iemand verbindt zijn prestige
eraan; vervolgens gaat het lopen en eigenlijk is er dan
blijkbaar niemand meer in het kabinet die op een
gegeven moment zegt – ik citeer nu de heer Dibi – ho
jongens, waar zijn wij nu helemaal mee bezig?
Ik vind dat jammer en vrees dat het bij de regering
niet meer gaat gebeuren en kom tot de conclusie dat de
coalitiefracties zich goed achter het oor zullen moeten
krabben en bij hun terechte kritische vragen en twijfels
blijven. Ik heb het nu over de fracties van CDA en
ChristenUnie. Hetzelfde beroep doe ik op de PvdA-fractie.
We willen allemaal hetzelfde, maar nu zien wij dat wij
hiermee iets in het leven lijken te roepen dat heel veel
vragen oproept en waarmee wij een goed stelsel,
namelijk de Wet werk en bijstand, uithollen en ondermijnen. Het is niet alleen maar overbodige regelgeving, het
ook een kwestie van iets ondermijnen dat er al is. Het is
dus niet alleen maar heel veel gedoe ″about nothing″,
maar kan ook wel degelijk averechtse effecten hebben.
Doe het niet en kom met iets anders, zeg ik tegen de
regering. Ik vrees dat het kabinet dit niet gaat doen, dus
ik blijf naar de fracties kijken. De kern is natuurlijk dat het
heel teleurstellend is dat er voor een probleem dat zo
groot is, namelijk de jeugdwerkloosheid, eigenlijk niets
ligt. Mijn conclusie is: wij hebben een kabinet met goede
bedoelingen, maar dit gaat niet helpen.

©
De heer Nicolaï (VVD): Voorzitter. Dank aan de beide
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jongeren grondrechten af. Dat valt mij heel erg van u
tegen, mijnheer Spekman.

De heer Spekman (PvdA): Voorzitter. Ik begin mijn
tweede termijn met een conclusie. Wij steunen de WIJ
wel, overigens niet ongewijzigd als het aan ons ligt,
maar wij steunen het wetsvoorstel, omdat wij niet blind
zijn voor het feit dat de werking van de huidige regeling
niet bepaald rooskleurig is. Daarom hebben wij de cijfers
aangehaald die ik in eerste termijn heb genoemd. Er
zitten nu heel veel jongeren in de bijstand, die absoluut
geen aanbod krijgen. Er zijn 50.000 jongeren die totaal
worden genegeerd en die niet worden bereikt. Het is nu
niet voldoende goed geregeld. Als wij dat beter willen
maken, moeten wij bedenken hoe wij dat doen. Ik heb
gezien dat de kern van het wetsvoorstel, het aanbieden
van een werkleeraanbod, de gemeenten verplicht om
elke jongere afzonderlijk serieus te nemen en kansen te
bieden die deze nodig heeft om iets van zijn bestaan te
maken, in plaats van ernaast te staan.
Mevrouw Karabulut (SP): Ik vind dat de heer Spekman
de dingen wel moet noemen zoals ze zijn. Er is inderdaad een harde kern van 55.000 jeugdwerklozen. 85.000
jongeren zijn op zoek naar een baan. U moet niet doen
alsof 50.000 jongeren op de bank zitten, met wie niets
gebeurt. Vanavond is toch duidelijk geworden en moet
het zelfs u duidelijk geworden zijn dat dit niets toevoegt
en dat u hiermee de hele sociale zekerheid naar de
gallemieze helpt? Kunt u nog wel rustig slapen? U
ontneemt een heel belangrijk grondrecht aan jongeren
onder de 27 jaar. Dat kan toch ook anders? Dat moet u
toch ook willen als sociaaldemocraat?
De heer Spekman (PvdA): Het zijn heel grote woorden
die mevrouw Karabulut spreekt, maar feit is dat er voor
iedere jongere die niet kan werken of geen aanbod krijgt,
een inkomensvoorziening krijgt. Die inkomensvoorziening is als het aan ons ligt – daarom hebben wij
een amendement ingediend – precies zo hoog als de
bijstand. Wat verandert, is dat het nooit meer voorkomt
dat een gemeente alleen maar tegen een jongere zegt
″alsjeblieft, hier heb een uitkering″ en vervolgens
maanden niet naar hem omkijkt. Wij willen het liefst ook
nog iets anders, vandaar onze verwoording van het
amendement over evaluatie. Er zijn veel jongeren van
wie niemand weer weet waar ze zijn, maar die er wel
zijn. Dat zijn er 50.000. Dat hebben de Algemene
Rekenkamer en het CBS voor ons uitgezocht. Ook daar
zitten veel jongeren bij die graag willen werken, maar die
geen aanbod krijgen. Om die groepen gaat het mij. De
sociale zekerheid wordt niet afgeschaft, die blijft. Wij
zetten echter wel werk voorop en dat vind ik terecht voor
deze groep jongeren. Er is niets mis met werken.

De heer Spekman (PvdA): U hangt aan uitkeringen, ik
hang aan werk. Ik wil dat er werk komt voor deze
jongeren en dat zij kansen krijgen. Het moet niet zo
worden als in de jaren tachtig. U bent alleen maar bezig
om te propageren dat het allemaal zo moet blijven als
het is. Daarmee zie ik dat 25.000 jongeren nu, vandaag,
een uitkering hebben en geen enkel aanbod hebben
gekregen van de gemeente. Dat geldt ook voor alle
gemeenten die hier zijn komen inspreken en hebben
gezegd dat wij het allemaal zo geweldig doen, dat zij
geweldig zijn en dat zij geen problemen hebben doordat
zij helemaal geen jongeren toelaten. De cijfers bewijzen
dat het anders is.
In de praktijk blijkt dat dak- en thuisloze jongeren zich
wel melden bij de balie, maar aan heel veel balies van
heel veel gemeenten niet eens een briefje meekrijgen dat
zij zich hebben gemeld. Zij krijgen gelijk een verwijsbriefje naar een uitzendbureau. Dat is nu net de
kwetsbare groep die met dit wetsvoorstel beter zal
worden bediend, als het goed is.
Mevrouw Karabulut (SP): Het betreft niet alle 25.000
jongeren, maar de helft ervan die niet concreet bezig is
met werk of opleiding. Dat betekent niet dat er helemaal
niets gebeurt. Ik ben het ermee eens dat als daar niets
mee gebeurt, dat moet worden aangepakt. Dat moet u
echter niet misbruiken om het grondrecht, het laatste
sociale vangnet dat wij hebben zoals verankerd in onze
Grondwet, af te pakken van jongeren. Dat doet u wel! U
doet nog iets. U sluit uw ogen voor die 85.000 jongeren
die nu op zoek zijn naar een baan, maar geen baan
krijgen. Gaat u dat toch regelen, mijnheer Spekman, in
plaats van 249 mln. te bezuinigen!
De heer Spekman (PvdA): Volgens hebben wij net een
sociaal akkoord gesloten en heeft het kabinet een
crisispakket gepresenteerd. Wij trekken heel veel geld uit
voor de bestrijding van jeugdwerkloosheid omdat wij die
serieus nemen. Overigens is het voor de rest belangrijk
dat deze jongens en meiden constant aan het werk zijn in
plaats van dat wij hier alleen maar staan voor de
verdediging van de uitkeringen. Alle jongeren die niet
kunnen werken en jongeren die geen aanbod hebben
gekregen omdat er simpelweg op enig moment geen
werk is, krijgen gewoon een net zo hoge uitkering als zij
nu hebben als het aan de PvdA-fractie ligt.
De heer Dibi (GroenLinks): Ik wil geen tegenstellingen
creëren die er niet zijn. Gemeenten die nu falen in het
bereiken van jongeren, moeten worden aangepakt. Dat
kan via de WWB. De heer Biskop was heel duidelijk. Hij
zei dat die 50.000 jongeren over wie u spreekt, helemaal
niet bereikt zullen worden met deze wet. Kunt u
aangeven hoe die groep van 50.000 jongeren zal worden
bereikt met deze wet?

Mevrouw Karabulut (SP): U verkondigt hier toch, met
alle respect, echt fabeltjes. Met de huidige WWB – als dat
niet het geval is, moet u mij echt tegenspreken – krijg je
echt geen uitkering voor niets. Werk staat boven
inkomen. Alles wat in deze wet staat is niet nieuw. De
mogelijkheden zijn er al. Wie wel een probleem vormen
en waar u en het kabinet geen antwoord op hebben, zijn
inderdaad alle jongeren die op zoek zijn naar een baan.
Wat u wel doet is, helaas helaas, juist de problemen met
de heel moeilijke groep die niet werd bereikt en met deze
wet helemaal niet wordt bereikt en de crisis misbruiken
om de bijl te zetten in de sociale zekerheid. U pakt van

De heer Spekman (PvdA): Als de gemeente een
werkleeraanbod moet doen, staat de deur veel verder
open dan nu. Voor een groot deel van deze 50.000
jongeren geldt dat als zij zich bij de gemeente melden, zij
nul op het rekest krijgen. Zij krijgen alleen een briefje
waarop staat dat zij maar naar het uitzendbureau moeten
gaan en vaak krijgen zij dat niet eens op een briefje. Zij
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Spekman
krijgen dus geen eerste intake, zij krijgen geen bewijs
mee en zij krijgen geen voorschotregeling. Als alle
jongeren recht hebben op een leerwerkaanbod, hebben
zij iets in handen om verder mee te komen, met
hulpverleners erbij of met andere vrienden en kennissen.
Dan hebben zij iets. Dat hebben zij nu niet.
De heer Dibi (GroenLinks): Dan bent u de enige die
hierin gelooft. Alle betrokken partijen in het veld die er
verstand van hebben en dicht bij de jongeren zitten – u
bent zelf ook actief geweest bij lokale overheden –
zeggen dat deze groep kwetsbare jongeren die nu
onzichtbaar is, niet zal worden bereikt met deze wet.
Sterker nog, zij zeggen dat deze wet ertoe kan leiden dat
deze jongeren nog minder zichtbaar worden. Waarop
baseert u het idee, uw uitgangspunt, dat met deze wet
juist nu deze jongeren zullen worden bereikt?
De heer Spekman (PvdA): Ik snap de angst van dak- en
thuislozenorganisaties heel goed. Zij hebben immers
gezien wat er de laatste jaren, ook sinds de invoering
van de WWB, is gebeurd. Ik deel die zorg dus. Ik wil dit
ook verder in de gaten houden. Daarom heb ik in het
amendement de termijn voor evaluatie op twee jaar
gesteld. Dat vind ik een belangrijk punt.
Een andere groep, waarover ik ook Divosa heb horen
spreken, is die van criminele jongeren. Er werd voorgesteld om deze ook maar een uitkering te geven, omdat
deze jongeren anders het criminele pad zouden opgaan.
Een uitkering is toch echt niet bedoeld om jongeren van
het criminele pad af te houden.
De heer Dibi (GroenLinks): Dat hoeft u mij niet te
vertellen. Ik vind ook dat alle jongeren gewoon moeten
werken of naar school moeten gaan. Zij moeten in ieder
geval bezig zijn, en zeker niet in het criminele circuit
actief zijn. Maar nogmaals, u hebt geen feiten. U kunt
helemaal niet onderbouwen waarom deze wet ertoe zal
leiden dat die 50.000 jongeren eindelijk wel bereikt zullen
worden. Sterker, de kans bestaat dat deze jongeren
helemaal uit het zicht verdwijnen, want het enige
lokmiddel dat je had om hen te trekken, is nu verdwenen. Dat komt doordat tegen hen gezegd wordt: als jullie
komen, dan hebben we jullie beet; dan krijg je een
passend leerwerkaanbod – hoe passend dat ook mag zijn
– en als je dat accepteert, heb je pech. Nogmaals,
mijnheer Spekman, kom dan met een stevige onderbouwing of met wat feiten. Stel dat over twee jaar blijkt dat
de groep jongeren groter is geworden. Wat doet u dan?

jongere die geen werk heeft en bij de gemeente
aanklopt?
De heer Spekman (PvdA): Als de gemeente geen
aanbod doet, krijgt die jongere in de tussentijd eerst een
voorschot. Zolang er geen aanbod wordt gedaan, kan hij
op dezelfde inkomensvoorziening terugvallen als hij nu
heeft. Dat zal dan de bijstand zijn. Ik zou dat echter
betreuren, want ik vind dat iedere gemeente, samen met
de rijksoverheid, alles op alles moet zetten om ervoor te
zorgen dat deze jongeren niet aan de kant blijven staan.
Dat is onze gezamenlijke opgave. Wij kunnen dit doen
door gebruik te maken van de techniek van de wet. Zeer
belangrijk is daarnaast de presentatie door het kabinet
van de uitwerking van het sociaal akkoord als het gaat
om de jeugdwerkloosheid. Beide staatssecretarissen zijn
daarop ingegaan. Hoe zorgen wij ervoor dat alle
gezichten bij alle verschillende instellingen en bij zowel
het lokaal bestuur als op landelijk niveau, dezelfde kant
op staan?
De heer Nicolaï (VVD): Over het feit dat de gemeenten
die maximale inspanning moeten doen, zijn wij het snel
eens. Mijn vraag, die ik ook aan de staatssecretaris heb
gesteld, was: als een gemeente niet dat aanbod doet,
wat voor sanctiemogelijkheden zijn er dan? Hoe dwingen
wij het af? Eigenlijk zegt de heer Spekman dat dit niet
valt af te dwingen, maar dat het wel helpt als wij heel
veel tegen elkaar zeggen dat het eigenlijk zo zou moeten
gebeuren. Ik vind dat te weinig voor wetgeving. Had de
heer Spekman het als wethouder in Utrecht beter gedaan
voor jongeren als deze wet er was geweest?
De heer Spekman (PvdA): In antwoord op de eerste
vraag zeg ik nog dat er ook een financiële afrekening van
gemeentes is. Dat betekent dat betere gemeentes beter
beloond worden. Dat is een prikkel die werkt. Die is
overgenomen uit de Wet werk en bijstand. Daarbij is
gebleken dat die prikkel goed was. Deze prikkel blijft in
de WIJ overeind.
Of ik deze wet zelf goed had gebruikt, weet ik niet. Als
wethouder heb ik ook vele fouten gemaakt. Ik kan wel
triomfantelijk zeggen dat ik het vast heel goed had
gedaan, maar dat weet ik niet. Ik mag hopen van wel,
niet in het belang van mij als wethouder maar in het
belang van die jongeren, want die jongeren verdienen
gewoon een kans. Zij verdienen het ook dat zij zo’n
leeraanbod krijgen. Ik weet ook dat heel veel gemeentes
– dat gebeurde in Utrecht ook – deze jongeren niet eens
de kans gaven om überhaupt aan een intake mee te
doen.

De heer Spekman (PvdA): Dit zijn weer veel verschillende vragen. Ik blijf er vertrouwen in houden dat deze
wet werkt, en voor deze jongeren beter dan de huidige
Wet werk en bijstand. De cijfers bewijzen dat de Wet
werk en bijstand, hoe enthousiast ik ook ben geworden
over de werking daarvan, op dit gebied gewoon niet
goed genoeg is. Als wij dit serieus nemen, moeten wij
het dus beter doen. Vervolgens is de vraag of wij het
houden bij ja of nee. Wij houden het erbij. Daarop
evalueren wij. Dat wij de wet hierop gaan evalueren,
staat zelfs in mijn amendement. Als dit niet goed genoeg
werkt, zien we dat dan wel weer, maar ik vind dat het wel
goed moet werken. Daarop wil de Kamer sturen.

De heer Nicolaï (VVD): Mijn zorg blijft namelijk dat ook
de heer Spekman het niet veel anders had gedaan. Hij
was vast een goede wethouder, die vast zijn best heeft
gedaan. Bovendien zat er een goede prikkel in de Wet
werk en bijstand, die gelukkig behouden blijft; daarvoor
is dus geen nieuwe wet nodig. Ik hoor hem niet iets
zeggen waaruit duidelijk wordt dat het, als hij wethouder
in een gemeente was, opeens veel beter zou gaan met
deze wet in de hand. Dan moeten wij het volgens mij
niet doen. Dan zou volgens mij ook de heer Spekman het
niet moeten willen doen.

De heer Nicolaï (VVD): Wat denkt de heer Spekman dat
er gebeurt als een gemeente geen aanbod doet aan een

De heer Spekman (PvdA): Bij deze wet zit de crux erin
dat je iedere jongere een leerwerkaanbod moet doen. Je
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Spekman
hebt op een gegeven moment dus een gesprek tussen
die jongere en Sociale Zaken, met misschien een aantal
hulpverleners eromheen. Daarbij is de vraag: wat kan er
met deze jongere gebeuren? Wat is het beste, wat is het
meest kansrijk? Dat gebeurt nu niet. Nu worden heel
vaak gemakkelijke wegen gekozen, terwijl andere wegen
worden uitgesloten. De winst van dit wetsvoorstel is dat
de gemeente wordt geacht om voor iedere jongere na te
denken over de vraag: wat kunnen wij zelf beter doen,
naast de verantwoordelijkheid van de jongere? Die
laatste verantwoordelijkheid, om zelf te zoeken en te
willen, blijft natuurlijk; daarin heeft de heer Nicolaï gelijk.

helemaal niet willen. Wel heb ik een poging gedaan om
het dicht te regelen en om te bezien of wij een amendement konden opstellen voor een betere diagnosestelling,
maar zelfs de Rekenkamer gaf aan dat dit nooit zou
lukken. Daarom wil ik de volgende motie indienen.

De voorzitter: Dank u wel. U vervolgt uw betoog.

overwegende dat blijkens het rapport Aanpak harde kern
jeugdwerklozen van de Algemene Rekenkamer kansen en
belemmeringen van jongeren soms niet tijdig en niet
juist in een diagnose in beeld worden gebracht;

De heer Spekman (PvdA): Voorzitter. Ik heb nog enkele
punten.
Ik steun de kern van het wetsvoorstel, maar ik zou
graag drie zaken anders zien. Ik wil toch het amendement voor inkomen op tafel houden. Ik heb de staatssecretaris goed begrepen dat zij dit moet ontraden omdat
het dekkingsverhaal niet goed is. Ik redeneer net
andersom: wij zijn hier bezig met de behandeling van
een zeer belangrijk wetsvoorstel over het bieden van
kansen aan jongeren. Ik geloof principieel niet dat wij
hen kansen bieden door een op een hun uitkering te
verlagen. Ik geloof nu juist dat wij hen kansen moeten
bieden door hen daadwerkelijk meer kansen te geven,
door hen meer mogelijkheden te bieden, door goed na te
denken over het werkleeraanbod en door vervolgens
re-integratie goed te gebruiken en goede afspraken te
maken met het onderwijs.
Met het amendement geven wij als indieners ook aan
dat de normen van de bijstand in stand moeten worden
gehouden. In uitvoeringstechnische zin betekent dat als
je de systematiek van de Bijstandswet qua inkomensvoorziening gelijk houdt, ontstaat een besparing ten
opzichte van afwijkende bedragen. Het is zeker van
belang om te realiseren dat de gemeenten deze weer
moeten bijstellen als de Kamer ervoor kiest dit wetsvoorstel op korte termijn in te voeren. Ik wil dit amendement
dus handhaven.
Ik heb de staatssecretaris goed begrepen op het punt
van de evaluatie. Ik heb nog even kort met mijn
mede-indieners gesproken en wij vinden wel dat de wet
echt binnen twee jaar geëvalueerd moet worden, mede
gelet op alle kritiek, niet alleen van de Kamerfracties
maar ook van de partijen in het maatschappelijk
middenveld. Er moet juist ook worden geëvalueerd op de
in het amendement genoemde punten, dus meer
mensen aan het werk, minder mensen die zich niet
melden en uiteindelijk een verbeterde diagnosestelling. Ik
weet niet welke gedachten op het ministerie ten aanzien
van de evaluatie over vier jaar leefden en of men
überhaupt al had bedacht hoe die eruit zou moeten zien
of dat de staatssecretaris er gedachten over heeft. Ik kan
me echter goed voorstellen dat een evaluatie na twee
jaar wellicht niet zo zwaar hoeft te zijn als een evaluatie
na vier jaar. Het wetsvoorstel moet echter wel klip en
klaar worden geamendeerd op voornoemde drie punten,
zijnde de punten die in de betogen van de collega’s ook
het meest in het oog springen.
Ik vind verbeteringen op het punt van de diagnosestelling toch ook zeer belangrijk. Helaas – daarbij kijk ik
wederom naar mijn collega’s – valt niet alles in wetten
dicht te regelen en misschien moeten wij als Kamer ook
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Motie
De Kamer,
gehoord de beraadslaging,

van mening dat, om jongeren een passend leerwerkaanbod te kunnen geven, het essentieel is dat hun
kansen en belemmeringen wel tijdig, juist en volledig in
beeld worden gebracht;
van mening dat een verbetering van de diagnose in de
Wet investeren in jongeren onvoldoende wordt gewaarborgd, maar voor het slagen van die wet, en voor het
begeleiden van jongeren naar duurzame arbeidsparticipatie, van groot belang is;
van mening dat bijvoorbeeld meer samenwerking met
zorginstellingen, het bieden van meer tijd om een
uitgebreidere diagnose te stellen of het stimuleren van
jongerenloketten in gemeenten de diagnoses van
jongeren kan verbeteren;
verzoekt de regering, concrete maatregelen te treffen die
een juiste, tijdige en volledige diagnosestelling van
jongeren bevorderen,
en gaat over tot de orde van de dag.
De voorzitter: Deze motie is voorgesteld door de leden
Spekman, Biskop en Ortega-Martijn. Naar mij blijkt,
wordt de indiening ervan voldoende ondersteund.
Zij krijgt nr. 29 (31775).
De heer Spekman (PvdA): Voorzitter. Ik rond af. Ik hoop
echt dat wij niet in de oude fout terugvallen. Daar moet
dit debat aan bijdragen, maar ook het resultaat van het
sociaal akkoord en de presentatie daarvan in deze Kamer
in mei. De jeugd hoort niet werkloos te zijn, maar hoort
kansen te hebben. Iedere jongere moet een kans krijgen.
Laten wij alsjeblieft niet hetzelfde krijgen als in de jaren
tachtig van de vorige eeuw, namelijk de rusttrajecten die
hebben geleid tot helemaal niets.
©
De heer Van der Vlies (SGP): Voorzitter. Ik wil de
staatssecretaris graag dankzeggen voor haar beantwoording. Over het doel zijn wij het allemaal eens: jongeren
verdienen kansen en jongeren ondergaan scholing of
hebben werk. Dat ideale beeld streven wij na. De
kernvraag van dit debat is of het middel dat is bedacht
en neergelegd in de Wet investeren in jongeren nodig of
overbodig is, om het scherp te stellen. Overbodig kan het
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zijn of worden als de Wet werk en bijstand voldoende is
toegesneden op deze doelstelling in de context van wat
overigens aan het loket van de Wet werk en bijstand toch
al gebeurt.
De staatssecretaris beantwoordde de vraag naar het
waarom van deze wet met drie dingen: de focus op
jongeren, de paradigmawisseling en het gevoel van
urgentie ten opzichte van jongeren dat van hen een
bijdrage wordt gevraagd aan de samenleving. Ik heb
daar natuurlijk scherp naar geluisterd, want ik heb
gezegd dat het een gezaghebbend antwoord moet
worden. Tot nu toe moet ik eerlijk vaststellen dat het
antwoord nog geen overmaat aan overtuigingskracht op
mij heeft gehad. Je vraagt je dan af: wat dan wel?
Misschien kan de redenering worden omgekeerd. Ik houd
er niet van om meer wetten mee te maken dan hard
nodig zijn. Het overheidsgebouw, het openbaar bestuur
moet zo transparant mogelijk zijn ingericht. Wat wij dus
niet nodig hebben, moeten wij ook niet willen hebben.
Als je dit echter wel hebt, waar levert het dan schade op,
zo kun je omgekeerd redeneren. Dat hoeft niet in het
werkveld te zijn. Het kan hooguit in de dienst van het
lokale bestuur als een belasting worden ervaren. Hoe
kijkt de staatssecretaris daartegen aan? Wat is de
bestuurslast van wijziging in de Wet werk en bijstand ten
opzichte van deze separate wet? Misschien kan zij zich
daarover nog uitlaten.
Ik heb nog enkele vragen respectievelijk opmerkingen.
De niet-melders zijn mensen die er nu nog belang bij
hebben om zich wel tot het loket te vervoegen, want dan
krijgen zij hun uitkering. Straks niet meer, want zij
worden aan hun jasje getrokken: ga naar school of naar
de arbeidsplek die ik voor jou geregeld hebt, ruw gezegd.
Daar zit een heleboel tussen, maar dat is de harde kern.
Daar kunnen zij voor passen, geen trek in hebben; ″ik
vind mijn weg wel″. Dat zijn de mensen die in de
stadscentra rondzwerven en wat ″struinen″. Hoe zit het
met het negatieve effect dat toch wordt verwacht? Ik heb
de staatssecretaris daar nog niet uitdrukkelijk over
gehoord.
Naast de niet-melders zijn er de niet-kunners. Dat zijn
in mijn perceptie mensen die het wel zouden willen,
maar het gewoon niet kunnen, fysiek, psychisch
enzovoorts. Daarvan heb ik met erkentelijkheid genoteerd
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dat de staatssecretaris bij herhaling mijn stelling is
bijgevallen dat de overheid er voor hen is als schild der
zwakken. Ik vind dat een markante, maar ook cruciale
notitie. Daar houd ik haar en uiteraard het totale kabinet
aan.
Enkele collega’s hebben gesproken over een bezuiniging van 249 mln. Ik vind dat wij even moeten opletten,
want de vraag is of hier sprake is van een opbrengst of
van een bezuiniging. Volgens mij gaat het om een
opbrengst. Dat zorgt voor een andere klankkleur en
daarmee wordt het verhaal ineens anders. Heb ik gelijk,
mevrouw de staatssecretaris, of niet? Volgens mij heb ik
gelijk.
Dan is er nog een punt dat mij zorgen baart en dat
betreft het feit dat er discrepantie is tussen vraag en
aanbod. Dat verschil is conjunctureel bepaald. Laten wij
hopen dat deze tijd snel voorbij is. Natuurlijk! Maar de
discrepantie is er, en ik houd mijn hart vast als straks, in
mei, juni, juli, al die schoolverlaters zich op de arbeidsmarkt begeven, voor zover zij althans niet kiezen voor
een vervolgopleiding. Hoe zal het met hen gaan, gelet op
de ontwikkeling van de werkgelegenheidscijfers? Ik ben
namelijk bang dat de staatssecretaris zich al te gemakkelijk rijk rekent. Zij zegt: er zijn een heleboel vacatures in
de zorgsector en de onderwijssector. Dat is waar, maar
slechts een compartiment van het aantal jongeren kiest
voor die sectoren en heeft de drive voor dat werk. Dan is
er ook nog de groenvoorziening. Die zouden de
gemeenten weer zelf in beheer kunnen nemen, maar dat
zou dan verplaatsing van banen zijn, want de groenvoorziening is geprivatiseerd. Die is dus uitbesteed. Ik vind
verwijzing naar dergelijke mogelijkheden dus niet zo
sterk.
De heer Nicolaï (VVD): U laat ons nu wel heel lang in
spanning. Ook in uw tweede termijn geeft u geen
oordeel over de wet. U zegt duidelijk: de noodzaak van
de focus op jongeren en het tot uitdrukking brengen van
de urgentie zijn geen gronden voor het opstellen van
wetgeving. Zo vat ik uw woorden althans samen. Op dit
punt ben ik het natuurlijk vreselijk met u eens. Ik zou
toch hopen dat u van de school was waar ik in ieder
geval ook van wil zijn. Die school leert: in geval van
twijfel niet inhalen en dan dus geen nieuwe, ingewikkelde wetgeving opstellen. Komt u ook tot die conclusie?
Of nog steeds niet?
De heer Van der Vlies (SGP): Ik ben niet onduidelijk
geweest. Daar word ik zelden op betrapt. Ik heb nog niet
gezegd: dit is allemaal niks, dit doen wij niet. U wist
echter voordat u aan dit debat begon al dat het niks was,
maar ik luister, ik heb mijn oortjes open en weeg de
argumenten. Inderdaad, mijn fractie is kritisch, maar zij
heeft niet de behoefte om nu al de zaak dicht te
spijkeren. Dat hebt u goed beluisterd.
De heer Nicolaï (VVD): Ik blijf hopen dat u op dit punt
hetzelfde geloof hebt als de VVD-fractie: in geval van
twijfel niet inhalen en dan geen ingewikkelde wetgeving
opstellen.
De heer Van der Vlies (SGP): Ik wil dan nog wel iets
laten noteren. Ik herinner mij heel goed het debat over
de Wet werk en bijstand. Ik weet nog heel goed welke
fracties toen ook twijfels hadden bij de effectiviteit en dat
soort dingen. Echter, die wet is een succesnummer
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Van der Vlies
geworden. Ik ben nog steeds dankbaar voor het feit dat
ik alles afwegende, na getwijfeld te hebben en na geleefd
te hebben met veel vragen, uiteindelijk voor de wet heb
gestemd. Anderen, die zich nu wentelen in het succes
van de wet, hebben zich niet altijd zo opgesteld. Dat is
ook een les die wij kunnen leren van de parlementaire
geschiedenis.

gaf aan dat haar collega, de minister, altijd heel
nauwgezet de vinger aan de pols houdt. Dat vind ik
echter onvoldoende. Ik dien hierover dan ook de
volgende motie in.

De heer Nicolaï (VVD): Voor de goede orde: wij zijn altijd
reuze enthousiast geweest over de Wet Rutte. Dat weet
de heer Van der Vlies.

De Kamer,

De heer Van der Vlies (SGP): Dat heb ik zeer zeker in
beeld.

constaterende dat in tijd van economische crisis het
cruciaal is dat er in jongeren wordt geïnvesteerd omdat
zij straks bijdragen aan een zo kort mogelijke herstelperiode van de economie en daarom hun beroepsvaardigheden op peil moeten houden door een
leeraanbod, stages of werkervaringsplaatsen;

De heer Dibi (GroenLinks): Ik ben lid van een van de
schuldige partijen. Dat kwam vooral doordat de Wet werk
en bijstand allerlei bezuinigingen kende en niet door het
uitgangspunt van die wet. Hierover ben ik open, maar ik
hoop dat u nu zelf ook open wilt zijn. U zegt nog geen
oordeel te hebben en nog te twijfelen. Daar heb ik
respect voor, maar wat hebt u nog nodig om voor deze
wet te stemmen?
De heer Van der Vlies (SGP): Ik meen drie vragen te
hebben gesteld, drie voor mij cruciale vragen. Moet ik ze
herhalen? Nee toch!
De heer Dibi (GroenLinks): U hebt gezegd dat de
beantwoording van uw eerdere vragen niet gekenmerkt
werd door een overmaat aan overtuigingskracht. Ik
wacht daarom de antwoorden van de staatssecretaris af.

Motie

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat het bestrijden van jeugdwerkloosheid
een gezamenlijke verantwoordelijkheid is van kabinet,
onderwijs en sociale partners en dat er in het Sociaal
Akkoord is overeengekomen dat iedere schoolverlater die
langer dan drie maanden thuis zit een stageplaats krijgt
aangeboden;
overwegende dat de nadere uitwerking van de plannen
en financiële inzet ter bestrijding van de economische
crisis nog moet plaatsvinden;
verzoekt de regering, samen met gemeenten, werkgevers
en roc’s het werkleeraanbod te organiseren en hierover
de Kamer per kwartaal te rapporteren,

De voorzitter: Anders moet u de vragen herhalen.
en gaat over tot de orde van de dag.
De heer Van der Vlies (SGP): Ik heb mijn woorden niet
onbedachtzaam geformuleerd.
De voorzitter: Dit was een leermomentje.

De voorzitter: Deze motie is voorgesteld door de leden
Biskop, Spekman en Ortega-Martijn. Naar mij blijkt,
wordt de indiening ervan voldoende ondersteund.
Zij krijgt nr. 30 (31775).

©
De heer Biskop (CDA): Voorzitter. Het zal niemand
ontgaan zijn dat er heel veel commentaar is op deze wet,
maar alle voorstellen die vervolgens worden gedaan,
leiden niet tot een betere keuze of tot een betere
oplossing. Wij kunnen de jongeren om wie het hierbij
gaat, niet in de kaartenbak laten zitten en ze in een
uitkeringssituatie laten zitten. Het probleem rond het
hiaatpercentage van 52 – het woord waar de staatssecretaris nog zo aan moest wennen – kunnen we met deze
wet oplossen. Jongeren willen graag een baan. Deze wet
schept de randvoorwaarden om dat te realiseren. Wij
hebben ook hoge verwachtingen van het plan van
aanpak voor de jeugdwerkloosheid. Wij rekenen erop dat
de afspraken die gemaakt zijn in het sociaal akkoord
worden nagekomen.
In de beantwoording van de staatssecretaris miste ik
nog een paar puntjes. Ik heb gevraagd hoe het precies zit
met dat product van de minister voor Jeugd en Gezin.
Wat is dat nu voor een ding? Is dat een overzicht of komt
er nog een of ander fraai maaksel uit? Ik heb geen idee.
Het andere punt betrof de vraag hoe de staatssecretaris
tegen de cliëntenraden aankijkt.
Vervolgens is de staatssecretaris ingegaan op mijn
opmerking over het de vinger aan de pols houden. Zij
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Mevrouw Karabulut (SP): Gelet op het gegeven dat
sinds de invoering van de Wet werk en bijstand het
aantal jongeren in de bijstand met 60% is gedaald, vraag
ik de heer Biskop of hij het niet met mij eens is dat die
12.500 jongeren die nu nog niet werken of leren ook
gewoon met de Wet werk en bijstand bereikt kunnen
worden in plaats van er een heel apart wetsvoorstel voor
op te tuigen.
De heer Biskop (CDA): Nee, dat vind ik niet. Als het
allemaal zo goed gewerkt had, dan hadden wij hier niet
gestaan om over deze wet te praten. De Wet werk en
bijstand heeft op dit punt niet voldoende gewerkt. De
WIJ verplicht gemeenten om het aanbod te doen. Het
hiaatpercentage van 52 is toch veel te hoog, mevrouw
Karabulut.
Mevrouw Karabulut (SP): U kunt het allemaal wel heel
vaag maken, maar dat hiaatpercentage betekent niet
meer en niet minder dan dat er op dit moment 25.000
jongeren onder de 27 jaar een bijstandsuitkering hebben,
van wie de helft, dus zo’n 12.500 nog niet een concrete
baan of een concreet leertraject hebben. Dat betekent
niet dat gemeenten er helemaal niets mee doen.
Daarnaast is de afgelopen drie jaar sinds de invoering
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Biskop
van de Wet werk en bijstand het aantal jongeren met een
bijstandsuitkering met 60% gedaald. Ik kan u er alleen
maar in ondersteunen dat er concrete afspraken moeten
worden gemaakt tussen roc’s, gemeenten en werkgevers
over werkplekken en stageplekken. Op die manier
kunnen wij dat resultaat om die 12.500 te bereiken, dan
toch ook behalen?
De heer Biskop (CDA): Het is echt nodig dat wij deze wet
inzetten voor die 12.500 jongeren. Dat heeft mevrouw
Karabulut overigens goed uitgerekend. Wij willen heel
graag het kabinet eraan houden dat het ons daarover
informeert. Dat is de bedoeling van deze motie. Wij
willen per kwartaal geïnformeerd worden, zodat wij echt
de vinger aan de pols kunnen houden. Het zijn bijzondere tijden en juist deze wet kan ons daarbij helpen.
Mevrouw Karabulut (SP): Ik vind dit heel erg jammer.
De heer Biskop ziet heel duidelijk dat deze wet volstrekt
overbodig is. Deze wet is helemaal niet nodig om banen
te regelen. Hij geeft dat zelf aan met zijn motie. Het enige
wat hij doet is de goede vrede in de coalitie, voor zover
die er nog is, bewaren. Dat vind ik jammer.
De heer Biskop (CDA): Nee, dat is volstrekte onzin. Dat
heeft daar helemaal niks mee van doen. De Wet
investeren in jongeren verplicht de gemeenten juist om
te doen wat zij tot nu niet hebben gedaan.
Het kabinet verwijst naar de mogelijkheden die de
gemeenten hebben om de niet-melders te bereiken. Wij
vinden het een goede zaak als de aanpak van nietmelders wordt geconcretiseerd. Ik dien daarom de
volgende motie in.
Motie
De Kamer,
gehoord de beraadslaging,
constaterende dat jongeren die niet naar school gaan,
geen werk hebben en zich niet melden bij de gemeente,
niet aangesproken kunnen worden op basis van de Wet
investeren in jongeren;
constaterende dat verschillende gemeenten succesvolle
programma’s kennen om deze jongeren alsnog te
bereiken;
overwegende dat het voor alle jongeren tot 27 jaar,
ongeacht of zij zich uit eigener beweging melden bij een
gemeente, van belang is om actief deel te nemen aan
onze samenleving;
overwegende dat het zinvol is om deze jongeren actief te
benaderen om hun vermogen om verantwoordelijkheid
te nemen voor een actieve participatie;
roept de regering op om met alle gemeenten convenanten af te sluiten, individueel of regionaal, om voor de
groep niet-melders, die niet onder de Wet investeren in
jongeren vallen, een programma te ontwikkelen om deze
groep te benaderen voor het alsnog doen van een
werkleeraanbod,
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en gaat over tot de orde van de dag.
De voorzitter: Deze motie is voorgesteld door de leden
Biskop, Ortega-Martijn en Spekman. Naar mij blijkt,
wordt de indiening ervan voldoende ondersteund.
Zij krijgt nr. 31 (31775).
De heer Nicolaï (VVD): Nu de heer Biskop hierover een
redelijk vergaande motie indient, stel ik aan hem
dezelfde vraag als aan de heer Bosma. Welk totalitair
idee van de samenleving zit daarachter? Als jongere mag
je dus niet zomaar geen probleem opleveren en geen
beroep doen op een of andere uitkering. Als je nog geen
27 bent, dan moet je je melden om alsnog een soort
arbeidsplicht of iets dergelijks opgelegd te krijgen.
De heer Biskop (CDA): Nee, nee, want dan zouden wij
het over een meldplicht hebben. De heer Nicolaï heeft in
de stukken van de Raad van State kunnen lezen dat wij
dat niet zouden doen. Behalve de jongeren die met een
vrolijke blik thuis geduldig zitten te wachten totdat zij 27
zijn alvorens aan de slag te gaan, zijn er ook jongeren in
onze samenleving die wel aan de slag kunnen gaan en
die niet tot hun 27ste gaan zitten wachten totdat wij hun
een aanbod doen voor werk of een opleiding. De
CDA-fractie vindt het de taak van de samenleving om
deze jongeren ″outreachend″, zoals de staatssecretaris
het noemde, te benaderen en hen te bewegen om een
aanbod aan te nemen. Dat is geen verplichting. De heer
Nicolaï weet dat verplichten niet kan. Gebleken is dat
gemeenten dit heel succesvol doen, jongeren naar het
loket weten te krijgen en hun een aanbod doen voor
scholing en/of werk. Met mijn motie wil ik bereiken dat
deze programma’s worden gedeeld, zodat niet iedereen
opnieuw het wiel moet uitvinden, en dat de regering met
de gemeenten convenanten gaat afsluiten zodat de
gemeenten dat gaan doen en zodat wij daar zicht op
krijgen.
De heer Nicolaï (VVD): Om de probleemgroep waar de
heer Biskop over spreekt te bereiken, moeten alle
jongeren, ook zij die helemaal geen probleem hebben,
zich melden. Dat blijft nog steeds mijn zorg. Mij staat dat
vreselijk tegen. Zij moeten in ieder geval opgespoord
worden, want er moet iets verzonnen worden waardoor
iedereen onder de 27 in beeld komt.
De heer Biskop (CDA): Er zijn gemeenten die
programma’s hebben waardoor probleemjongeren
worden benaderd voor een aanbod. Wij weten dat dit
werkt. Juist dat effect willen wij graag in alle gemeenten
bereiken. Dat is iets anders dan dat iedereen verplicht is
om zich te melden.
Mevrouw Karabulut (SP): Hiermee komt de heer Biskop
van het CDA tot de kern van het probleem: deze groep
jongeren bereiken. Daarvoor is men ooit begonnen aan
dit wetsvoorstel. Daarmee erkent hij dat het kabinet met
dit wetsvoorstel naast de pot pist. Met dit wetsvoorstel
worden niet de jongeren bereikt die wij met z’n allen
willen bereiken. Eigenlijk geeft de heer Biskop hiermee
toe dat hij dit wetsvoorstel wel steunt, maar dat het
volstrekt overbodig is.
De heer Biskop (CDA): U hangt er allerlei connotaties
aan die niet door mij gedragen worden ...
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Mevrouw Karabulut (SP): Dat erkent u toch? U zegt dat
wij die 55.000 jongeren die wij al jaren willen bereiken,
hiermee niet bereiken.

heb ik niet eerder gehoord. Wellicht kan de staatssecretaris nog tot een gebruikelijke beoordeling van dit
amendement komen.

De heer Biskop (CDA): U hoeft daarvoor niet meer te
lezen dan het wetsvoorstel en de opmerkingen die wij
hierover eerder in het verslag hebben gemaakt. Er is een
tweedeling te maken tussen melders en niet-melders. De
reden waarom wij dat onderscheid maken, hebben wij
daarnet in het debatje met de heer Nicolaï duidelijk over
het voetlicht gebracht. Voor de melders vinden wij de
Wet investeren in jongeren een goede oplossing. Voor de
niet-melders, die wij nog steeds onze zorg vinden, heb ik
middels de motie gevraagd om inzicht te krijgen in de
programma’s die lopen. Dat is het, niet meer en niet
minder, zonder alle connotaties die u eraan hangt.

©

De heer Dibi (GroenLinks): Ik was niet van plan om de
heer Biskop nog te interrumperen, omdat ik verwachtte
dat hij niet veel zou veranderen, totdat ik ineens zag dat
hij zelf een motie indient waarin hij de bezwaren van alle
partijen in de Kamer opsomt. Hij vraagt aan het kabinet
om een plan van aanpak te maken met allerlei gemeenten en regionale partners, om die groep van 50.000 te
bereiken. De heer Spekman zegt juist dat de WIJ is
bedoeld om die groep jongeren te bereiken. Waarin zit
dat verschil van mening? Dat snap ik niet zo goed.
De heer Biskop (CDA): Ik kan dat nog een keer uitleggen,
maar dat heeft te maken wat ik mevrouw Karabulut heb
verteld over de groepen melders en niet-melders. De
groep niet-melders is een zorg. De WIJ gaat niet over
niet-melders. Dat zouden wij misschien wel willen, maar
de niet-melders blijven buiten deze wet.

Mevrouw Ortega-Martijn (ChristenUnie): Voorzitter. Ik
dank de staatssecretaris voor de beantwoording van de
vragen. Ik herhaal dat de ChristenUnie de achterliggende
gedachte van dit wetsvoorstel volop deelt. Er is sprake
van een garantie voor de jongeren dat er wordt
geïnvesteerd in werk en in scholing. Ik heb in het debat
al aangegeven dat ik wat zorgpunten had en die heb ik
nog steeds een beetje. Daarom leg ik die vragen
wederom voor aan de staatssecretaris. Ik heb gezegd dat
er sprake moet zijn van enthousiasme bij de gemeenten
om de wet heel goed uit te voeren. Ik heb gevraagd wat
de staatssecretaris gaat doen om de gemeenten
enthousiast te krijgen. Op die vraag hoor ik graag een
antwoord.
Ik heb ook een ander zorgpunt genoemd in verband
met de recessie en het feit dat de werkloosheid oploopt.
In hoeverre is er straks genoeg werkaanbod voor de
jongeren? Ik heb heel duidelijk gevraagd om een
uitgebreid antwoord, want hier gaat het om de fundamenten van de wet.
Ik had ook mijn zorg uitgesproken over duurzame
arbeid. Ik denk niet dat het goed is dat jongeren tien keer
achter elkaar drie weekjes of twee dagen achter elkaar
hier en daar werken. Op een gegeven moment worden
ze gedemotiveerd. Dat willen we natuurlijk niet hebben.
Daarom heb ik een motie.
Motie

De heer Dibi (GroenLinks): Dat is precies wat GroenLinks
heeft gezegd en wat iedereen hier de hele tijd heeft
lopen zeggen, behalve de Partij van de Arbeid, die zegt
dat de WIJ wel de niet-melders zal bereiken. Wij hebben
allemaal gezegd dat dit niet zo is. U dient nu een motie
in die ik heel sympathiek vind en van harte steun.
De heer Biskop (CDA): Dan moet u deze steunen en de
vraag aan de heer Spekman aan de heer Spekman
stellen.
De heer Dibi (GroenLinks): De CDA-fractie zegt hiermee
dat het wetsvoorstel waarmee de staatssecretaris in de
Kamer zit, overbodig is. Hier draait het om. Het gaat om
deze groep.
Mevrouw Karabulut (SP): De melders zijn al bekend en
daar hebben wij de Wet werk en bijstand voor.
De voorzitter: Ik weet niet wat voor meldpunt ik voor u
moet verzinnen.
De heer Biskop (CDA): Ter afronding wil ik nog een
vraag aan de staatssecretaris stellen over het oordeel dat
zij heeft gegeven over het amendement op stuk nr. 23.
Volgens de CDA-fractie was zij daarmee toch wat
onhelder. Meestal spreekt de regering uit: oordeel Kamer
of ontraden. Nu hoorde ik de staatssecretaris iets zeggen
als: ik kan mij voorstellen dat de Kamer er iets in ziet,
maar ik wijs erop dat dit de prikkel wegneemt en dat er
geen financiële onderbouwing in zit. Zo’n soort oordeel
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De Kamer,
gehoord de beraadslaging,
overwegende dat het recht op een werkleeraanbod
volgens de regering inhoudt dat jongeren van de
gemeente ondersteuning krijgen bij duurzame arbeidsparticipatie;
constaterende dat aan het begrip ″duurzame arbeidsparticipatie″ geen nadere invulling wordt gegeven wat
betreft de duur van de betrekking;
overwegende dat in andere socialezekerheidswetten,
zoals de WIA, een termijn van zes maanden wordt
gehanteerd voordat sprake is van duurzame arbeid;
van mening dat het onwenselijk is dat jongeren telkens
op korte baantjes van een paar weken worden geplaatst,
aangezien er dan geen sprake is van een substantiële
stap naar de arbeidsmarkt;
verzoekt de regering, te bevorderen dat gemeenten bij
het werkleeraanbod banen aan jongeren aanbieden, die
in potentie een minimale duur hebben van zes maanden,
en gaat over tot de orde van de dag.
De voorzitter: Deze motie is voorgesteld door de leden
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Ortega-Martijn, Spekman en Biskop. Naar mij blijkt,
wordt de indiening ervan voldoende ondersteund.
Zij krijgt nr. 32 (31775).
Mevrouw Ortega-Martijn (ChristenUnie): Ik heb ook een
motie over de voorbereidingsschool.
Motie
De Kamer,
gehoord de beraadslaging,
overwegende dat naar schatting 68% van de jongeren in
de bijstand geen startkwalificatie heeft;
overwegende dat het kabinetsbeleid erop gericht is zo
veel mogelijk jongeren een startkwalificatie te laten
behalen;
overwegende dat een leeraanbod voor vroegtijdig
schoolverlaters, onder meer vanwege hun motivatie,
minder effectief zal zijn;
constaterende dat er in het buitenland speciale scholen
zijn om jongeren voor te bereiden op een terugkeer in
het reguliere onderwijs:
van mening dat het halen van een startkwalificatie zo
veel mogelijk gestimuleerd dient te worden;
verzoekt de regering, te onderzoeken of dergelijke
voorbereidingsscholen een meerwaarde hebben voor de
jongeren die onder het werkleeraanbod vallen en dit mee
te nemen in de kabinetsreactie op het WRR-rapport
″Vertrouwen in de school″,
en gaat over tot de orde van de dag.
De voorzitter: Deze motie is voorgesteld door de leden
Ortega-Martijn, Biskop en Spekman. Naar mij blijkt,
wordt de indiening ervan voldoende ondersteund.
Zij krijgt nr. 33 (31775).
De heer Nicolaï (VVD): Nu wordt het echt heel spannend. De heer Van der Vlies gaat nog nadenken, maar hij
gaat dat nog doen in de rust van zijn fractie. Bij een
coalitiefractie ben ik altijd bang dat er nog weer
coalitieoverleg plaatsvindt na het debat dat we hier
gevoerd hebben. Kan mevrouw Ortega-Martijn ons toch
iets meer uit de spanning helpen of zij nog steeds zo
hartstikke kritisch is of mag ik voordat we de beraadslagingen beëindigen, opnieuw een reactie van mevrouw
Ortega-Martijn vragen of zij na de tweede termijn van de
regering haar hartstikke kritische houding niet meer
heeft?

moeten zijn. Ik heb ook aangegeven dat er sprake zal
moeten zijn van een werkaanbod. Het moet niet zo zijn
dat er sprake is van een wetsvoorstel dat bij wijze van
spreken valse verwachtingen oplevert voor jongeren. Ik
vind het wel heel goed dat er sprake is van een
werkleerrecht. Dus in die zin moeten wij ervoor waken
dat we het kind met het badwater weggooien.
De heer Nicolaï (VVD): Ik ben toch blij met dit antwoord.
Volgens mij ben ik er eigenlijk toch wel uit. Volgens mij
zegt mevrouw Ortega-Martijn hier niet voor te zijn als de
uitvoerders niet voor zijn. We weten dat de uitvoerders
hier niet voor zijn, want die zeggen dat dit niet gaat
helpen. We houden elkaar dus in spanning, maar ik heb
er wel heel veel vertrouwen in.
Mevrouw Ortega-Martijn (ChristenUnie): De heer
Nicolaï legt mij woorden in de mond die ik niet heb
gezegd. Ik wil heel graag van de staatssecretaris horen
wat zij eraan gaat doen om ervoor zorg te dragen dat de
uitvoerders hier voortvarend mee aan de slag gaan.
De heer Dibi (GroenLinks): De uitvoerders waren luid en
duidelijk. De Vereniging van Nederlandse Gemeenten,
ook afzonderlijke gemeenten, Divosa, de organisatie van
de leerplichtambtenaren, de FNV, FNV-Jong, ze voelen
allemaal niets voor dit wetsvoorstel. Ik denk ook niet dat
zij nog enthousiast te krijgen zijn, omdat zij heel goed
inhoudelijk hebben gekeken naar het wetsvoorstel.
Mevrouw Ortega is heel erg kritisch. Wat is volgens haar
nodig om deze organisaties enthousiast te maken?
Mevrouw Ortega-Martijn (ChristenUnie): Het is mij
erom te doen dat zij met voortvarendheid aan de slag
gaan en de essentie van de wet inzien. Er zijn immers
jongeren die op deze wet zitten te wachten. Die kloppen
aan bij de gemeenten en krijgen nul op rekest. Nu ligt er
eindelijk een wet die gemeenten verplicht tot leerwerkaanbod aan jongeren. Dat is winst.
De heer Dibi (GroenLinks): De jongeren hebben
inderdaad behoefte aan werk. Alle betrokken organisaties, ook de uitvoerende instellingen, hebben een scala
aan alternatieven gepresenteerd. Zij vragen aan het
kabinet om die over te nemen, zodat het wetsvoorstel
ingetrokken kan worden. Waarom kiest mevrouw Ortega
toch voor het wetsvoorstel en niet voor alternatieven
zoals een jongerenloket of betere samenwerking tussen
de partners?
Mevrouw Ortega-Martijn (ChristenUnie): Ik kies voor
het wetvoorstel omdat daarin eindelijk gesproken wordt
van een recht in plaats van een plicht.
Mevrouw Karabulut (SP): Ik begrijp dat mevrouw Ortega
wil dat de staatssecretaris gaat praten met de uitvoerders, de gemeenten en de organisaties. Stel dat de
staatssecretaris terugkomt met het bericht dat die nog
steeds niet enthousiast zijn over het wetsvoorstel en dat
zij het op een andere manier willen oplossen. Welke
conclusie trekt mevrouw Ortega dan?

Mevrouw Ortega-Martijn (ChristenUnie): Mevrouw
Ortega-Martijn vindt het altijd hartstikke leuk dat mensen
in spanning blijven. Die spanning houd ik er even in. Ik
heb sowieso aangegeven dat wij de achterliggende
gedachte van de wetsvoorstel als fractie steunen. Ik heb
ook aangegeven dat, als wij ervoor willen zorgen dat het
wetsvoorstel op een succesvolle manier geïmplementeerd wordt, de uitvoerders er ook heel enthousiast over

Mevrouw Ortega-Martijn (ChristenUnie): Dat is weer
koffiedik kijken. Mij gaat het erom dat de gemeenten
hiermee voortvarend aan de slag gaan, linksom of
rechtsom. Ik heb er geen zin in om er na een tijd achter
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Ortega-Martijn
te komen dat de gemeenten niet doen wat het wetsvoorstel beoogt. Vandaar dat ik de staatssecretaris vraag om
haar best te doen om de gemeenten helemaal bij het
proces te betrekken.
Mevrouw Karabulut (SP): Ik begrijp mevrouw Ortega
goed. Ik deel met haar het doel van het wetsvoorstel en
het belang dat jongeren leerwerktrajecten aangeboden
krijgen. Ik deel ook de mening van mevrouw Ortega dat
de staatssecretaris met de gemeenten moet praten om
de zaak te regelen. Als het op een andere manier moet,
niet via het wetsvoorstel, dan moet dat maar. Ik ben, met
mevrouw Ortega, benieuwd waarmee de staatssecretaris
over een week terugkomt naar de Kamer. Ik neem
immers aan dat wij de stemmingen met een week
uitstellen.
Mevrouw Ortega-Martijn (ChristenUnie): Dat heb ik
helemaal niet gezegd. Ik heb niet gezegd dat de
gemeenten maar met iets anders moeten komen en dat
de staatssecretaris moet beslissen om het wetsvoorstel
in de prullenbak te gooien. Ik wil heel graag dat zij de
gemeenten meekrijgt in het proces. Op dit moment staan
veel jongeren aan de zijlijn. Ik wil graag dat die aan de
slag komen.
De voorzitter: Ik geef de staatssecretaris vijf minuten de
tijd om haar stukken te ordenen voor de beantwoording.
De vergadering wordt enkele ogenblikken geschorst.
De voorzitter: Ik zie nog niet alle woordvoerders, maar
ik denk dat we maar gewoon moeten beginnen. Ik vrees
dat enkele woordvoerders op het terras nog op een
negatieve wijze met hun gezondheid bezig zijn. De heer
Van der Vlies stelt vast dat de belangrijkste fracties
aanwezig zijn, maar ik vind het erg slordig dat niet alle
woordvoerders er zijn.
Staatssecretaris Klijnsma: Zal ik dan maar beginnen met
een antwoord aan de woordvoerders die wel aanwezig
zijn?
De voorzitter: Dat is goed. Het woord is aan de
staatssecretaris.
©
Staatssecretaris Klijnsma: Voorzitter. Eén ding bindt ons
allen: de 27-minner moet in alle opzichten meedoen. De
heer Nicolaï stelde vast dat het kabinet goede bedoelingen heeft, maar dat de oplossing van de regering niet de
zijne is. De regering wil er natuurlijk voor zorgen dat
haar oplossing wel degelijk werkt. Hoe langer ik erover
nadenk, hoe meer ik inzie dat dit wetsvoorstel bestaansrecht heeft. En meer dan dat! Ik ben natuurlijk ook erg
tegen overbodige wetgeving en vóór transparante
wetgeving. Misschien dat ik dat in mijn eerste termijn
onvoldoende duidelijk heb gemaakt. Ik heb getuigd van
een drieslag en daarbij de focus bij jongeren gelegd.
Jongeren moeten weten dat zij met deze wet in de hand
kunnen zeggen: dierbare gemeentebestuurders, wij
willen nu echt aan het werk! En als dat niet lukt, willen
wij graag een vervolgopleiding om ons beter toe te
rusten voor de periode na de crisis. Dat vind ik essentieel
en er zit ook een enorme urgentie bij. Dat moeten wij de
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jongeren echt gunnen! Het is aan gemeenten – mevrouw
Ortega maakte hier enkele behartigenswaardige
opmerkingen over – om veel voortvarender dan tot nu
toe aan de slag te gaan met de jongeren. De heer Van
der Vlies wees er terecht op dat gemeenten niet met
ballast mogen worden opgezadeld. Ik vind dit wetsvoorstel een helder instrument om aan de slag te kunnen
gaan. Als je dit gaat afbakenen binnen de WWB krijg je
twee trajecten binnen die wet. Vaak is het beter om twee
aparte wetten te maken zodat gemeenten en doelgroep
weten waar men voor anker kan gaan. Essentieel is dat
gemeenten hun stiel goed beheersen. En dat kunnen ze
ook, want de WWB wordt goed uitgevoerd. De WIJ is
analoog aan de WWB ontworpen. Veel nieuws hoeven de
gemeenten dus niet te leren. Wat ze wél moeten leren, is
dat ze met veel meer enthousiasme aan de slag dienen
te gaan als het om jongeren gaat. Dus het levert geen
schade op. Dit waren de drie vragen die de heer Van der
Vlies heeft gesteld. De belasting voor het lokaal bestuur
is niet dusdanig dat wij daarom deze wet niet zouden
moeten aannemen.
Naar aanleiding van de vraag over de niet-melders
merk ik op dat het juist nu zaak is dat gemeenten zich
veel meer – en meer dan tot nu toe – focussen op deze
groep. Gelukkig zijn er steeds meer best practices van
gemeenten die actief op zoek gaan naar deze jonge
mensen, ook door bestandskoppelingen. Dit laatste is
eigenlijk nog heel pril, maar dit gebeurt meer en meer,
ook vanuit de werkpleinen. De werkpleinen zijn vanaf
1 januari goed ingebed. Ik merk bij werkbezoeken dat de
jongerenloketten steeds meer tot wasdom komen. Achter
die jongerenloketten gaat men heel actief op zoek naar
degenen die rondzwerven door onze samenleving, als ik
mij zo mag uitdrukken. Ook die jongeren horen erbij.
Verder merk ik nogmaals op dat wij de jongeren die
niet kunnen werken, onder onze hoede moeten houden.
Nu ik begonnen ben met het antwoord op vragen van
de heer Van der Vlies omdat de andere leden binnendruppelden, lijkt het mij handig om zijn hele inbreng ter
hand te nemen. Hij vroeg naar de discrepantie tussen
vraag en aanbod. Ook mevrouw Ortega en de heer
Biskop hebben daarnaar gevraagd. Wij moeten jongeren
een aanbod doen dat ertoe doet, ook tijdens de
economische crisis. Als het enigszins kan, moet dat
betaald werk zijn. Dit heeft natuurlijk ook alles te maken
met duurzaamheid. Als dit voor een jongere niet past,
dient het anderszins te komen uit de mand van betaald
werk, vrijwilligerswerk, opleiding, stageplaatsen en
leerwerkplekken. De gemeente heeft nogal iets om uit te
kiezen en ik vind dat ruim voldoende om de jongeren ter
wille te kunnen zijn.
Ik constateer dat mevrouw Karabulut de WIJ niet
bepaald een warm hart toedraagt. Zij vindt het erg dat er
nu als het ware een vangnet wordt weggehaald voor de
27-minners. Dat ben ik zeer met haar oneens. Dat
vangnet blijft bestaan – ik heb dat ook nog eens gezegd
in antwoord op een opmerking van de heer Van der Vlies
– maar werk en opleiding komen nog veel meer voorop
te staan dan nu. Dat is de essentie van deze wet.
Mevrouw Karabulut (SP): Ik heb goed geluisterd naar de
staatssecretaris. Zij zegt dat heel veel jongeren wel
willen. Zij wil dat gemeenten zorgen voor banen en
opleidingen. Dat kan ik volgen, maar dan moet zij toch
de gemeenten aanpakken en niet de jongeren? Zij
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Klijnsma
ontzegt hun wel degelijk een grondrecht, namelijk het
recht op dat laatste sociale vangnet.
Staatssecretaris Klijnsma: Ik vrees dat mevrouw
Karabulut toch niet helemaal de filosofie van de wet
begrijpt. De gemeenten worden nu door elkaar geschud
en beetgepakt om het recht van die jongeren gestand te
doen. De gemeenten worden door deze wet op hun
vestje gespuwd in de zin van: actie. Jongeren kunnen
daar rechten aan ontlenen. Dat is de gedachte achter
deze wet.
Mevrouw Karabulut (SP): Waar kunnen wij de staatssecretaris dan op afrekenen? Op hoeveel banen of
opleidingen?
De voorzitter: Die vraag heeft u letterlijk al eerder
gesteld.
Mevrouw Karabulut (SP): Ik stel de vraag nogmaals,
omdat ik er geen antwoord op krijg. De staatssecretaris
zegt dat zij wil dat gemeenten banen en opleidingen
aanbieden. Dan is mijn terechte vraag: hoeveel banen en
opleidingen en waar kunnen wij de staatssecretaris over
twee jaar op afrekenen.

aan hebt. Ik sta ervoor open om te bezien hoe wij na
twee jaar inzicht kunnen bieden in hoe het gaat met de
WIJ, zonder daar de term ″evaluatie″ aan te verbinden.
Dat blijkt namelijk een heel heftige te zijn. Ik wil daarover
graag verder met de indieners beraadslagen.
De heer Spekman (PvdA): Evaluaties zijn er toch in
meerdere soorten en maten; die heb ik hier in de Kamer
langs zien komen. De evaluatie die wij als indieners
vragen – dat heb ik kortgesloten – gaat over de punten
die staan beschreven. Wij willen kunnen beoordelen of
de wet op die punten werkt, niet meer en niet minder.
Staatssecretaris Klijnsma: Dan moet ik, volgens de heer
Biskop, nu weer heel helder zeggen wat ik vind van het
amendement. Ik kan mij heel goed voorstellen dat de
Kamer wil weten hoe de wet uitwerkt, maar ik moet mij
erover beraden of je dat na twee jaar helder en
inzichtelijk kunt maken. Ik kan de Kamer een verslag
overleggen waar wij ″evaluatie″ boven zetten, maar als
dat geen evaluatie naar de manier van werken hier is,
schieten het niet op. Dat is dus lastig. Het lijkt mij slim
om het amendement nu te ontraden, want dan is helder
hoe ik erin zit. De Kamer kan vervolgens bekijken wat zij
ermee doet.

Staatssecretaris Klijnsma: Exacte cijfers zijn in de
context van de economische crisis lastig tot op de laatste
baan te geven. Ik heb de Kamer echter goed verstaan.
Straks kom ik bij de moties en amendementen, waarin
terecht wordt gevraagd om te evalueren. Bij die evaluatie
moeten wij goed inzicht geven in dat hiaatpercentage. Ik
ga ervan uit dat dit substantieel benedenwaarts zal zijn
bijgesteld. Veel verder kan ik op dit moment natuurlijk
niet gaan bij het invullen van die specifieke cijfers.
De heer Dibi is ook in tweede termijn ingegaan op de
toegevoegde waarde van het wetsvoorstel. Daarover heb
ik volgens mij nu voldoende gezegd. Hij constateert dat
het een soort paradepaard van de coalitie is. Eigenlijk
vind ik dat wel een geuzennaam. Het is natuurlijk ook
een paradepaard. Wij willen graag dat de jongeren nog
meer aan de slag komen dan tot nu toe. Als de heer Dibi
ons dit toedicht, dan ben ik daar nog blij mee ook. Ik kan
er niks aan doen. Op zijn moties kom ik zo terug.
De heer Nicolaï heeft nog eens onderstreept dat
iedereen het goede traject essentieel vindt. Helaas – zeg
ik van mijn kant – kan hij het wetsvoorstel niet ondersteunen, omdat hij het geen goed instrument vindt. Daar
neem ik kennis van, hoewel ik het betreur; dat mag
helder zijn.
De heer Spekman vraagt: hoe zit het precies met het
amendement over de 21- en 22-jarigen? Ik heb net van
de heer Biskop geleerd hoe je dat netjes, naar de letter
van de mores van de Tweede Kamer, dient te doen.
Daarom zeg ik nu het volgende: dit amendement van de
heer Spekman ontraadt het kabinet op de dekking.
Verder zeg ik er niets van.
Ik kom bij de evaluatie van de wet. De heer Spekman
zegt graag na twee jaar te willen evalueren op de drie
genoemde onderdelen. Ik neem daar kennis van. Het is
een zaak van nader met elkaar verkennen van wat de
regering tot nu toe precies onder een evaluatie verstaat.
Als ik goed ben bijgepraat, gaat het daarbij om een
nogal intensieve aangelegenheid. Daarbij heb je een
aantal jaren nodig om die ordentelijk uit te voeren en
helder over het voetlicht te brengen, zodat je er echt iets

Staatssecretaris Klijnsma: O ja? Wat heerlijk! In dat
geval laat ik het oordeel aan de Kamer. Ik snap natuurlijk
heel goed dat de Kamer het belangrijk vindt om bij deze
wet de vinger aan de pols te houden en dat vind ik zelf
overigens ook belangrijk. Het fenomeen evaluatie is in
allerlei gradaties mogelijk. Als het op die manier kan,
dan graag. Dan laat ik het oordeel over aan de Kamer.
De heer Biskop vroeg naar het product van de minister
voor Jeugd en Gezin dat hij heeft aangekondigd in het
kader van de samenhangende aanpak van de jeugdwerkloosheid. Dat ″product″ is een schematisch overzicht van
kabinetsmaatregelen, zo is mij gemeld, gericht op de
aansluiting van het onderwijs op de arbeidsmarkt. In dat
overzicht zal ook de verbinding met de zorg worden
gemaakt, zodat duidelijk wordt welke maatregelen
gericht zijn op jongeren die extra zorg nodig hebben.
Door dit overzicht wordt helder welke kabinetsmaatregelen er zijn en voor welke doelgroep jongeren en
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De heer Spekman (PvdA): Ik vind dit toch bijzonder. Er is
veel kritiek in de Kamer en uit het veld. Met veel daarvan
ben ik het overigens zelf niet eens. In dat licht vind ik wel
dat wij, als voorstanders, streng moeten zijn voor
onszelf: werkt de wet op de punten die wij belangrijk
vinden, waarom wij in de wet geloven? Dat legt een
verplichting op ons en dan is het toch niet te veel
gevraagd om te evalueren of een en ander leidt tot een
afname van het aantal jongeren tot 27 jaar met een
uitkering? Dat is immers de doelstelling van de wet? Is er
inderdaad een toename van het aantal jongeren dat
werkt of op school zit, wat een doelstelling is van de
wet? Dat moeten wij toch binnen twee jaar kunnen
beoordelen?
Staatssecretaris Klijnsma: Dat klopt. Ik ontraad de
aanneming omdat ik het netjes wil doen, in de zin van
evalueren zoals men hier blijkbaar gewend is.
De voorzitter: U kunt in zo’n geval ook het oordeel aan
de Kamer overlaten.
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hoe de maatregelen met elkaar samenhangen. Het
overzicht wordt digitaal beschikbaar gesteld aan
professionals en beleidsmakers die met de kabinetsmaatregelen te maken hebben. Daarbij valt te denken
aan professionals bij gemeenten, UWV en onderwijsinstellingen. Ik noem maatregelen gericht op voortijdige
schooluitval, passend onderwijs en de Wajong. In de
zomer, in augustus of september, komt het overzicht
beschikbaar.
Het is aan de gemeenten hoe men de cliëntenraden
precies inricht. Ik zou mij heel goed kunnen voorstellen
dat gemeenten de jongeren daarvan deel laten uitmaken.
Mevrouw Ortega legde nogmaals de klemtoon bij
duurzame arbeid en zij heeft daarover een motie
ingediend. Zij roept mij ertoe op om de gemeenten
nogmaals te enthousiasmeren om de WIJ ferm ter hand
te nemen. Dat zal ik zeker doen en ik merk overigens ook
al in mijn contacten met gemeenten dat men meer en
meer de urgentie van de aanpak van de jeugdwerkloosheid ziet en deze wet daarvoor wil hanteren.
Mevrouw Ortega-Martijn (ChristenUnie): De staatssecretaris ″gaat het zeker doen″. Maar ik wil zo graag weten
hoe zij het gaat doen.
Staatssecretaris Klijnsma: Hoe ik de gemeenten ga
enthousiasmeren? Welnu, ik kan dat op vele wijzen doen.
Sterker nog, ik doe dat al op velerlei wijze. Wij hebben
natuurlijk heel vaak interactie, zowel met clusters van
gemeenten, de grote vier, de G32, de VNG, als met
gemeenten één op één. Ik kom natuurlijk heel regelmatig
wethouders tegen in allerlei gemeenten. Ik laat mij dan
altijd bijpraten, in de trant van: hoe gaat het hier met de
jeugdwerkloosheid, wat doen jullie hier voor jongeren? Ik
moet u eerlijk zeggen dat ik het hiaatpercentage wel een
beetje herken, want ik was nog niet zo lang geleden, ik
denk een week of vier, bij een wethoudersdag, georganiseerd door SZW. Er waren tientallen wethouders. Er
waren van die kastjes waar je op kunt drukken. Toen de
vraag werd gesteld: wat doet u nu al aan jeugdbeleid
binnen uw socialezakenbeleid? was er een heel groot
percentage dat oprecht en heel eerlijk antwoordde:
eigenlijk nog niets. Daar werd ik diep droevig van. Dat
gaf mij extra motivatie om hier te gaan staan zoals ik
hier sta, maar ook om de gemeenten nog eens zeer
stevig toe te spreken. Maar dat niet alleen; wij hebben
natuurlijk ook onze verzamelbrief. Ook daarin heb ik weer
aandacht gevraagd bij de gemeenten voor de WIJ. Mocht
de Kamer de WIJ aannemen, dan sta ik te popelen om
die over het voetlicht te brengen bij de gemeenten, met
alles erop en eraan qua amendementen en moties, zodat
de gemeenten ook weten hoe zij het instrument kunnen
benutten. Wat mij betreft gaan zij dat zeer voortvarend
doen, want ik heb u al gemeld dat ik in mei samen met
mijn collega’s hier met het Plan van Aanpak Jeugdwerkloosheid wil komen. Dan zou het heel plezierig zijn als
wij in de opmaat naar de WIJ, als die per 1 juli zou
kunnen ingaan, deze al zouden kunnen opnemen als
instrument in het plan van aanpak.

naar mijn collega van de ChristenUnie – heeft de
staatssecretaris het antwoord op die vraag niet gegeven.
Zij heeft niet gezegd hoe zij, voordat wij over die wet aan
stemmen, ons zal informeren over het enthousiasme van
de gemeenten. Ik denk dat wij er goed aan zouden doen
– ik kijk natuurlijk ook naar mevrouw Ortega-Martijn –
om de staatssecretaris te vragen of zij dat overleg kan
voeren en ons daarover kan rapporteren voordat wij over
dit wetsvoorstel gaan stemmen.
Staatssecretaris Klijnsma: Ik heb natuurlijk de afgelopen
weken menigmaal met de gemeenten overlegd, in allerlei
constellaties. In eerste aanvang – dat wil ik helemaal niet
verhelen – was de gemiddelde gemeente niet onmiddellijk dolenthousiast. Successievelijk merk ik dat gemeenten meer en meer het instrument als zodanig voor zich
zien en dat ook willen gaan benutten omdat zij ook meer
en meer de urgentie van de aanpak van de jeugdwerkloosheid onderkennen. Dan is het helemaal niet zo gek –
dat heb ik ook in antwoord op een vraag van de heer
Van der Vlies nog eens onderstreept – als je daar een
apart instrumentarium voor krijgt aangereikt dat je ook
kunt benutten. Ik merk dat gemeenten nu meer en meer
tegen mij zeggen – het word anders kip en ei – dat als
deze wet van kracht wordt, zij hem ook gaan hanteren
om de zaak te kenteren.
De heer Nicolaï (VVD): Mijn punt is een ander. Mevrouw
Ortega-Martijn en ook andere woordvoerders hebben
gezegd dat zij onvoldoende vertrouwen hebben in de
uitvoering van de wet omdat de gemeenten dat zelf niet
hebben. Als mevrouw Ortega-Martijn nu oproept, wat zij
deed, om daar een duidelijker signaal over af te geven,
lijkt het mij goed dat de staatssecretaris overleg voert en
daar de Kamer over informeert. Als dat niet wordt
toegezegd, kunnen wij natuurlijk dat altijd nog in een
derde termijn bij motie vragen. Dat lijkt mij allemaal wat
ingewikkelder dan als de staatssecretaris dat gewoon
toezegt.
De voorzitter: Ik zie mevrouw Ortega naar voren komen.
Misschien kan zij toelichten wat zij precies bedoelde.
Mevrouw Ortega-Martijn (ChristenUnie): De heer
Nicolaï zegt voor mij wat ik bedoel. Waar het mij om
gaat, is dat ik heel duidelijk wil weten wat de staatssecretaris er allemaal aan gaat doen. Zij heeft in elk geval
aangegeven dat zij haar best gaat doen om dit heel
voortvarend aan te pakken. Ik heb echter nog één vraag,
namelijk wat er gebeurt als gemeenten toch niet willen
meewerken.
De voorzitter: Ik geef eerst het woord aan de staatssecretaris om, met verlof van de heer Nicolaï, de vraag van
mevrouw Ortega met voorrang te beantwoorden.
Staatssecretaris Klijnsma: Als gemeenten niet zouden
willen meewerken aan de uitvoering van de WIJ, werkt
het net als bij de WWB. Dan kunnen wij, als regering,
daar met het instrumentarium van de WWB mee aan de
slag. Ik heb echter nog geen geluid gehoord van een
gemeente die op voorhand zegt de wet naast zich neer te
leggen als deze wordt aangenomen.

De heer Nicolaï (VVD): De staatssecretaris zegt: ″mocht
de Kamer dit wetvoorstel aannemen, enzovoorts″. Het
aardige is natuurlijk dat mevrouw Ortega-Martijn juist zo
duidelijk heeft gezegd dat zij om hiervoor te zijn een
duidelijker beeld wil hebben over het enthousiasme van
die uitvoerende instanties. Eigenlijk – ik kijk nu evenzeer

De heer Nicolaï (VVD): Ik ben nu een beetje in verwarring. Ik had gehoord in de tweede termijn van mevrouw
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Ortega-Martijn dat zij een duidelijker signaal wil over het
enthousiasme van de gemeenten of het gebrek daaraan
voordat zij een positief oordeel kan geven over de wet.
Verschillende fracties willen dat signaal in elk geval
graag hebben. Ik heb nu wel genoeg in de geest van
mevrouw Ortega-Martijn proberen te praten en dat moet
ik vooral niet doen. Ik doe in elk geval het verzoek aan de
staatssecretaris om dat overleg te voeren en de Kamer
daarover te berichten voordat zij hierover gaat stemmen.
De heer Dibi (GroenLinks): Ik begrijp de verwarring van
de heer Nicolaï, want ook ik heb de fractie van de
ChristenUnie hartstikke kritisch horen spreken over het
wetsvoorstel. Er werd gevraagd naar het draagvlak bij de
gemeenten. Ik wil het verzoek van de heer Nicolaï aan de
staatssecretaris ondersteunen om ons te informeren over
haar gesprek met de gemeenten voordat de Kamer gaat
stemmen over het wetsvoorstel.
Mevrouw Karabulut (SP): Ik sluit mij bij dit verzoek aan.
Staatssecretaris Klijnsma: Ik kan mij dat vanuit de
oppositie levendig voorstellen. De woordvoerders zullen
begrijpen dat ik het ook heel plezierig zou vinden als op
redelijk korte termijn over het wetsvoorstel zou kunnen
worden gestemd. Maar het gaat erom dat de wet zo snel
mogelijk kan worden ingevoerd. Mijn overleg met de
gemeenten is tot nu toe op zichzelf constructief geweest,
maar gemeenten willen natuurlijk wel weten wat de
Kamer uiteindelijk besluit. Dat vind ik ook heel logisch. Ik
kom zelf ook uit het gemeentebestuur, en ik wachtte
altijd in stille devotie af wat de besluitvorming in de
Kamer zou opleveren, zodat ik wist met welk instrument
ik aan de slag zou kunnen gaan.
De voorzitter: Op dit punt was u al geweest.
Staatssecretaris Klijnsma: Dat bedoel ik met het
kip-ei-gevoelen.
Mevrouw Ortega-Martijn (ChristenUnie): Wat de
ChristenUnie betreft, hoeft de staatssecretaris op dit
moment geen overleg te plegen waarover zij de Kamer
zou moeten informeren. De stemming over het wetsvoorstel hoeft wat ons betreft niet te worden uitgesteld. Ik
wilde van de staatssecretaris duidelijk horen wat zij
eraan zou doen. Ik ben er nu in ieder geval van overtuigd
dat zij haar best gaat doen om er zorg voor te dragen dat
de gemeentes voortvarend aan de slag gaan, en daar
ging het mij om.

Staatssecretaris Klijnsma: Nee, mevrouw Karabulut
moet mij nu goed verstaan. Ik ontraad dit amendement
op stuk nr. 19 en ik laat het oordeel niet over aan de
Kamer.
Mevrouw Karabulut (SP): Dan kan ik niet anders dan
concluderen dat de vrijwilligersvergoeding en de premies
die jongeren krijgen voor arbeidsbemiddeling, gewoon
van hun inkomen worden afgetrokken. Dat moet u toch
niet willen? Dit kunnen wij gewoon regelen. Die jongeren
verdienen dat toch ook?
Staatssecretaris Klijnsma: Het is aan gemeenten zelf om
daarover goede afspraken te maken met die jongeren.
Dat hoeven wij niet in de wet te verankeren. Het gaat om
de bijdrage rond vrijwilligerswerk.
De motie op stuk nr. 25 van mevrouw Karabulut en de
heer Dibi gaat over het intrekken van het wetsvoorstel.
Zoals men zal begrijpen, ontraad ik die.
De tweede motie van mevrouw Karabulut, op stuk nr.
26, gaat over het aanwijzen van een begeleider. Het is
aan gemeenten om met het oog op de participatie eigen
initiatieven te ontwikkelen om deze groep te bereiken en
te ondersteunen. Hierbij kunnen gemeenten natuurlijk
gebruikmaken van de ervaring die is opgedaan met de
jongerenloketten, waarbij begeleiders aan de orde zijn.
Maatwerk staat echter altijd centraal. Ik ontraad deze
motie daarom.
In de motie op stuk nr. 27 van de heer Dibi wordt de
regering verzocht om het regulier onderwijs op te nemen
als participatie-instrument. Het regulier onderwijs is op
aarde, om het zo maar te zeggen, ter voorbereiding op
de arbeidsmarkt. Het is dus als het ware een voorliggende voorziening in de context van de WIJ. Door het
behalen van een startkwalificatie zijn de kansen op werk
natuurlijk beter. Het is dus altijd fijn als je dat eerst doet.
Als regulier onderwijs wordt gevolgd, is studiefinanciering de geëigende inkomensbron en is de
inkomensvoorziening van de WIJ niet nodig. Ik ontraad
deze motie dus, omdat regulier onderwijs altijd in de
context van studiefinanciering wordt aangeboden.
De motie op stuk nr. 28 van de heer Dibi gaat over een
streefcijfer dat wij zouden moeten koppelen aan
voldoende scholingsplaatsen. Deze motie is overbodig,
omdat de beschikbaarheid van scholings- en stageplaatsen onderdeel wordt van het plan van aanpak
Jeugdwerkloosheid, waarmee collega Van Bijsterveldt en
ik in mei komen. Dan zien de leden ook hoe wij verder
met de scholingsplaatsen omgaan.
De heer Dibi (GroenLinks): Dan zegt u volgens mij dat u
de motie overneemt of deze als een ondersteuning van
kabinetsbeleid ziet als u er zelf al mee komt. Begrijp ik
het goed dat u zelf al met concrete en afrekenbare
doelstellingen op dit punt komt?

Staatssecretaris Klijnsma: Dit behoeft verder geen krans.
Voorzitter. Voordat ik aan de moties toekom, zeg ik iets
over het amendement van mevrouw Karabulut. Een
reactie daarop ben ik haar nog schuldig. Ik heb in eerste
termijn gezegd dat ik dit amendement ontraad, met dien
verstande dat het moet kunnen dat mensen binnen de
context van vrijwilligerswerk een vergoeding krijgen.
Deze reactie had ik mevrouw Karabulut nog toegezegd.

Staatssecretaris Klijnsma: Wij komen in ieder geval met
inzichten in de beschikbaarheid van scholings- en
stageplaatsen.

Mevrouw Karabulut (SP): Begrijp ik het goed dat de
staatssecretaris het oordeel over dit amendement
overlaat aan de Kamer en er positief tegenover staat?

De heer Dibi (GroenLinks): De vraag is of u ervoor zorgt
dat er voldoende plaatsen beschikbaar zijn voor jongeren
die in het onderwijs zullen belanden.

Tweede Kamer

14 april 2009
TK 76

Investeren in jongeren

76-6011

Klijnsma
Staatssecretaris Klijnsma: De vraag wat precies
voldoende is, is een punt van discussie met mijn collega
van Onderwijs. Wij moeten dat natuurlijk ook bezien in
de context van het Plan van Aanpak Jeugdwerkloosheid.
De heer Dibi (GroenLinks): Voorzitter. Tot slot. Voldoende
betekent dat elke jongere die aanklopt bij de gemeente –
dat is het uitgangspunt van dit wetsvoorstel – ook
gewoon een scholingsplek krijgt en dat de overheid
daarvoor instaat. Dat versta ik onder ″voldoende″. Ik ga
ervan uit dat de staatssecretaris het regelt, maar het is
goed om de motie gewoon in stemming te brengen.
Staatssecretaris Klijnsma: Ik meld u dat wij de motie
overbodig vinden, omdat wij in mei met dergelijke cijfers
komen.
De motie-Spekman c.s. op stuk nr. 29 gaat over de
diagnosestelling. Als ik haar zo mag interpreteren dat de
indieners mij verzoeken om te stimuleren dat verbeteringen in de diagnosestelling tot stand komen door
bijvoorbeeld handreikingen, voorlichtingen en verspreiding van best practices, dan heb ik tegen deze motie
geen bezwaar en wil ik daarover graag in gesprek gaan
met gemeenten.

Voorzitter. Volgens mij heb ik dan nog één motie
gemist.
De voorzitter: U hebt de motie-Ortega-Martijn c.s. op
stuk nr. 33 nog niet behandeld. Deze motie begint met ″...
68% van de jongeren ...″ en eindigt met ″... het WRRrapport Vertrouwen in de school″.
Staatssecretaris Klijnsma: Deze motie is overbodig,
want de voorbereidingsscholen zoals bedoeld, worden al
vormgegeven in onder andere de AKA-trajecten. Dat is
mbo-niveau 1. Daarnaast bekijkt het kabinet in reactie op
het WRR-rapport of er nog verder gestimuleerd kan of
moet worden, bijvoorbeeld via de zogenaamde plusscholen.
Ik heb hiermee alle moties becommentarieerd.
De voorzitter: Mevrouw Ortega krijgt nog uw oordeel
over haar gewijzigde amendement op stuk nr. 24, eerder
nr. 21. Het amendement wordt aan u uitgereikt. Wilt u
nog tijd voor overleg?
Staatssecretaris Klijnsma: Dat lijkt mij handig.
De vergadering wordt enkele ogenblikken geschorst.

De voorzitter: Daarmee laat u dus het oordeel over aan
de Kamer?
Staatssecretaris Klijnsma: Ja.
De motie-Biskop c.s. op stuk nr. 30 verzoekt de
regering om samen met gemeenten, roc’s en werkgevers
het werkleeraanbod te organiseren en daarover de
Kamer per kwartaal te rapporteren. De gemeenten
moeten dit organiseren – ik kijk even naar de drie
indieners van de motie – en de motie is dus in strijd met
het uitgangspunt dat wij bij gemeenten zo veel mogelijk
aan derapportage willen doen. Kwartaalrapportages
leveren dus gemeenten, werkgevers en roc’s dus veel
administratieve lasten op. Het werkleeraanbod heeft
meer tijd dan een kwartaal nodig om effect te kunnen
meten. Kortom, ik ontraad deze motie.
De motie-Biskop c.s. op stuk nr. 31 gaat over de groep
niet-melders en over convenanten. Wij hoeven echter
geen convenanten af te sluiten voor iets waarvoor de
gemeenten al verantwoordelijk zijn. Zij moeten nu juist
die participatie hoog in het vaandel hebben staan. De
convenanten leveren weer een hoop interactie en een
hoop administratie op. Wij moeten goede voorbeelden
ook zonder convenanten verspreiden. Daarom is deze
motie niet handig en ontraad ik aanvaarding ervan.
De motie-Ortega-Martijn c.s. op stuk nr. 32 verzoekt de
regering te bevorderen dat gemeenten bij het werkleeraanbod banen aan jongeren bieden, die in potentie een
minimale duur hebben van zes maanden. Daarover heb
ik al het een en ander gezegd. Het is heel belangrijk dat
jongeren duurzaamheid wordt geboden, maar het is niet
per definitie zo dat als een gemeente een jongere in
eerste instantie een baan voor vier of vijf maanden
aanbiedt en hem of haar daarna verder doorgeleidt naar
een andere baan, dit niet betekent dat die gemeente het
begrip duurzaamheid niet hoog in het vaandel zou
hebben staan. Wij kunnen het niet zo specifiek op die
duur van zes maanden enten. De motie is overbodig en
dus ontraad ik haar.
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Staatssecretaris Klijnsma: Duidt u het mij niet euvel dat
ik dit gewijzigde amendement even over het hoofd zag.
Ik kan ermee instemmen.
De algemene beraadslaging wordt gesloten.
De voorzitter: Ik dank de staatssecretaris voor haar
antwoorden. Mij wordt nog ingefluisterd dat de
staatssecretaris het amendement op stuk nr. 24 heeft
overgenomen. Ik dacht dat zij het oordeel aan de Kamer
overliet.
Staatssecretaris Klijnsma: Ik kan ermee instemmen.
Neem ik het dan over?
De voorzitter: U kunt het overnemen. De indiener moet
dan aangeven dat zij daarmee akkoord gaat.
Staatssecretaris Klijnsma: U hebt een geheel andere
terminologie dan in gemeenteraden. Duidt u het mij niet
euvel!
De voorzitter: Een apart vak!
Staatssecretaris Klijnsma: Oké, ik neem het over.
De voorzitter: Ik zie dat de leden daarmee instemmen,
dus daarmee is dit netjes geregeld. Het amendement
maakt onderdeel uit van het wetsvoorstel.
Over het wetsvoorstel, de amendementen en de
moties wordt volgende week dinsdag gestemd.
Sluiting 22.27 uur
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Lijst van ingekomen stukken, met de door de
Voorzitter ter zake gedane voorstellen:
©
De volgende brieven
Voortgangsrapportage 15 Zandmaas en Grensmaas
(periode van 1 juli 2008 tot en met 31 december 2008) 18106-194
staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat, HuizingaHeringa J.C. - 7 april 2009
Rondgezonden en gepubliceerd
Informatie over belangrijke ontwikkelingen in het Reach
dossier - 21501-08-305
minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en
Milieubeheer, Cramer J.M. - 7 april 2009
Rondgezonden en gepubliceerd
Geannoteerde agenda bij de Informele Ministersbijeenkomst over de Toekomst van het Cohesiebeleid
(Mariënbad op 23 en 24 april 2009) - 21501-08-306
minister van Economische Zaken, Hoeven van der M.J.A.
- 3 april 2009
Rondgezonden en gepubliceerd
Europese dimensie gezondheidsbeleid - 21501-31-167
minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Klink A.
- 7 april 2009
Rondgezonden en gepubliceerd
Stand van zaken EU-dossiers op het gebied van de
volksgezondheid - 21501-31-168
minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Klink A.
- 7 april 2009
Rondgezonden en gepubliceerd
Fiche: Richtlijn inzake vrijstelling verplichting jaarrekening van micro-entiteiten - 22112-844
staatssecretaris van Buitenlandse Zaken, Timmermans
F.C.G.M. - 7 april 2009
Rondgezonden en gepubliceerd
Fiche: Mededeling inzake EU-strategie ter beperking van
het risico op rampen in ontwikkelingslanden - 22112-845
staatssecretaris van Buitenlandse Zaken, Timmermans
F.C.G.M. - 7 april 2009
Rondgezonden en gepubliceerd
Voortgang Project Mainportontwikkeling Rotterdam:
Aanbieding Voortgangsrapportage 5 - 24691-99
minister van Verkeer en Waterstaat, Eurlings C.M.P.S. 6 april 2009
Rondgezonden en gepubliceerd
Brief over uitzending Nova: een item over langdurige
afzondering in de GGZ - 25424-78
minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Klink A.
- 8 april 2009
Rondgezonden en gepubliceerd

deelname JSF programma″ - 26488-163
minister van Economische Zaken, Hoeven van der M.J.A.
- 2 april 2009
Rondgezonden en gepubliceerd
Aanbieding eindrapport ″Indicatiestelling voor verstandelijk gehandicapten, vergelijking van de CIZ-systematiek
en de toepassing van de SIS door de Stichting Arduin″ 26631-311
staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,
Bussemaker M. - 8 april 2009
Rondgezonden en gepubliceerd
Toezeggingen n.a.v. AO 4 maart jl. inzake beroepsonderwijs en volwasseneneducatie: Internationaliseringsagenda MBO - 27451-111
staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,
Bijsterveldt-Vliegenthart van J.M. - 8 april 2009
Rondgezonden en gepubliceerd
Het overlijden van soldaat der eerste klasse Azdin Chadli
in Tarin Kowt - 27925-331
minister van Defensie, Middelkoop van E. - 7 april 2009
Rondgezonden en gepubliceerd
Resultaten van het onderzoek naar denitrificatie in het
grondwater (denitrificatiestudie) - 28385-133
minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en
Milieubeheer, Cramer J.M. - 8 april 2009
Rondgezonden en gepubliceerd
Uitvoering van de gewijzigde motie-Jansen inzake het
maximale fiscale effect (″worst case″) van de privatisering van Nuon en Essent (28982, nr. 69) - 28982-71
staatssecretaris van Financiën, Jager de J.C. - 7 april
2009
Rondgezonden en gepubliceerd
Antwoorden op vragen van het lid Agema, gesteld n.a.v.
AO vrije prijsvorming in ziekenhuiszorg - 29248-79
minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Klink A.
- 7 april 2009
Rondgezonden en gepubliceerd
Uitvoering motie-Schermers c.s voor vaststelling van een
beroepsprofiel van de tweedelijns verloskundige 29323-63
minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Klink A.
- 7 april 2009
Rondgezonden en gepubliceerd
Standpunt op evaluatie Reclamebesluit Geneesmiddelen
- 29477-84
minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Klink A.
- 8 april 2009
Rondgezonden en gepubliceerd
Uitkomsten van het overleg met de VNG over het
definitieve SCP-advies 2009 en het voorlopige SCPadvies 2010 over het Wmo-budget huishoudelijke hulp
2010 - 29538-102
staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,
Bussemaker M. - 8 april 2009
Rondgezonden en gepubliceerd

Uitgebreide inhoudelijke reactie op de notitie van het
Centraal Planbureau (CPB) ″Werkgelegenheidseffecten
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Lijst van ingekomen stukken
Toezending cijfers in relatie tot rijvaardigheid politie 29628-123
minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,
Horst ter G. - 8 april 2009
Rondgezonden en gepubliceerd
Nieuwe positionering van het CAK en de daarmee
samenhangende beleidsmaatregelen - 29689-255
staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,
Bussemaker M. - 7 april 2009
Rondgezonden en gepubliceerd
Aanbieding Samenvatting Dreigingsbeeld Terrorisme
Nederland 16 - 29754-150
minister van Justitie, Hirsch Ballin E.M.H. - 7 april 2009
Rondgezonden en gepubliceerd
Tweeluik religie en publiek domein - 29754-151
minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,
Horst ter G. - 8 april 2009
Rondgezonden en gepubliceerd
Kanttekeningen voorzitter commissie fundamentele
herbezinning Wsw bij de kabinetsreactie op het advies
″Werken naar vermogen″ - 29817-42
staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,
Klijnsma J. - 8 april 2009
Rondgezonden en gepubliceerd
Uitstelbericht toezegging AO 21 januari 2009: brief
doorzettingsmacht en RIEC’s - 29911-26
minister van Justitie, Hirsch Ballin E.M.H. - 7 april 2009
Rondgezonden en gepubliceerd
Informatie over een aantal zaken rond de prestaties en
activiteiten van NS en ProRail - 29984-170
minister van Verkeer en Waterstaat, Eurlings C.M.P.S. 6 april 2009
Rondgezonden en gepubliceerd
Informatie over de proef waarbij het station Eijsden niet
meer bediend wordt per trein - 29984-171
minister van Verkeer en Waterstaat, Eurlings C.M.P.S. 3 april 2009
Rondgezonden en gepubliceerd
Extra informatie m.b.t. de dienstregeling inzake stations
Hoogeveen, Beilen en Meppel - 29984-172
minister van Verkeer en Waterstaat, Eurlings C.M.P.S. 3 april 2009
Rondgezonden en gepubliceerd
Beantwoording vrg vaste commissie voor Defensie over
het rapport commissie-Vliegenthart - 30176-21
minister van Defensie, Middelkoop van E. - 6 april 2009
Rondgezonden en gepubliceerd
Uitstel toezending reactie op Monitor Duurzaam
Nederland 2009 en op Living Planet Report - 30196-53
minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en
Milieubeheer, Cramer J.M. - 8 april 2009
Rondgezonden en gepubliceerd

staatssecretaris van Economische Zaken, Heemskerk F. 8 april 2009
Rondgezonden en gepubliceerd
Aanbieding onderzoeksrapport ″Verdeelmodellen WWB
2010″ - 30545-72
staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,
Klijnsma J. - 9 april 2009
Rondgezonden en gepubliceerd
Uitvoering moties 30597, nrs. 53, 54, 55, 57 en 59 inzake
de AWBZ - 30597-64
staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,
Bussemaker M. - 8 april 2009
Rondgezonden en gepubliceerd
Huurbescherming voor ondernemers - 30995-67
staatssecretaris van Economische Zaken, Heemskerk F. 3 april 2009
Rondgezonden en gepubliceerd
Nadere informatie gevolgen crisismaatregelen onderwijssectoren - 31070-51
minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Plasterk
R.H.A. - 8 april 2009
Rondgezonden en gepubliceerd
Beantw vr cie over de opdrachtformulering van de
SER-adviesaanvraag over participatie van jongeren met
een beperking - 31224-32
minister voor Jeugd en Gezin, Rouvoet A. - 6 april 2009
Rondgezonden en gepubliceerd
Aanbieding tussenrapportage onderzoek bindend
studieadvies - 31288-52
minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Plasterk
R.H.A. - 8 april 2009
Rondgezonden en gepubliceerd
Aanbieding beantwoording vragen commissie OCW
inzake het Inspectierapport over de vermogenspositie
van besturen in het voortgezet onderwijs ultimo 2006 en
over het onderzoek naar de huisvesting voortgezet
onderwijs - 31289-57
staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,
Bijsterveldt-Vliegenthart van J.M. - 8 april 2009
Rondgezonden en gepubliceerd
Beleidsreactie TIMSS onderzoek - 31293-34
staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,
Dijksma S.A.M. - 6 april 2009
Rondgezonden en gepubliceerd
Verslag van de G20 top ″London Summit on Stability
Growth and Jobs″ die plaatsvond op 2 april jl. 31371-160
minister-president, Balkenende J.P. - 8 april 2009
Rondgezonden en gepubliceerd

Reactie op het verzoek van het lid Gesthuizen over het
mogelijk minder bezorgen van post en het eventueel
verhogen van de prijs van de postzegel - 30536-105

Stand van zaken Overeenkomst W 4 (een verlengde
verdiepte aanleg van de A4 tussen Leiden en Leiderdorp
als onderdeel van een integrale gebiedsontwikkeling) 31700-A-90
minister van Verkeer en Waterstaat, Eurlings C.M.P.S. 7 april 2009
Rondgezonden en gepubliceerd
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Lijst van ingekomen stukken
Aanbieding beantwoording vragen cie BZK inzake
stichtingen met statutaire zetel op Paleis Noordeinde 31700-I-6
minister-president, Balkenende J.P. - 3 april 2009
Rondgezonden en gepubliceerd
Voortgang van de Rijkspas naar aanleiding van het
verzoek van het lid Van Raak - 31700-VII-75
minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,
Horst ter G. - 7 april 2009
Rondgezonden en gepubliceerd
Het vertrek van basisschoolleerlingen van Egyptische
afkomst van Amsterdamse basisscholen - 31700-VIII-153
staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,
Dijksma S.A.M. - 2 april 2009
Rondgezonden en gepubliceerd

Nota naar aanleiding van het verslag - 31808-(R1872)-5
minister van Justitie, Hirsch Ballin E.M.H. - 9 april 2009
Rondgezonden en gepubliceerd
Nota naar aanleiding van het verslag - 31809-5
minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit,
Verburg G. - 7 april 2009
Rondgezonden en gepubliceerd
Aanbieding gewijzigd Protocol Commissie van onderzoek
besluitvorming Irak (commissie-Davids) - 31847-12
minister-president, Balkenende J.P. - 9 april 2009
Rondgezonden en gepubliceerd

Stimulering open leermiddelen: Wikiwijs in het onderwijs
- 31700-VIII-154
minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Plasterk
R.H.A. - 7 april 2009
Rondgezonden en gepubliceerd
Positie islamitische geestelijke verzorger m.b.t. de
benoeming van imams bij Defensie - 31700-X-103
staatssecretaris van Defensie, Vries de J.G. - 9 april 2009
Rondgezonden en gepubliceerd
Reactie op de brief van het Erfocentrum d.d. 17 februari
2009 over het verlenen van een voorschot op de
beoogde subsidie aan genoemd centrum in relatie tot het
aangenomen amendement van Van Gerven (31700 XVI,
nr. 33) - 31700-XVI-134
minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Klink A.
- 7 april 2009
Rondgezonden en gepubliceerd
Nadere informatie over het begrip variabele autokosten
en een update van de cijfermatige informatie zoals
gegeven in Kamerstuk 31704, nr. 77 - 31704-82
staatssecretaris van Financiën, Jager de J.C. - 7 april
2009
Rondgezonden en gepubliceerd
Nota naar aanleiding van het verslag - 31766-7
minister van Justitie, Hirsch Ballin E.M.H. - 8 april 2009
Rondgezonden en gepubliceerd
Nota van wijziging - 31766-8
minister van Justitie, Hirsch Ballin E.M.H. - 8 april 2009
Rondgezonden en gepubliceerd
Nadere informatie inzake de implementatie van de
Inspire-richtlijn in Nederland - 31771-9
minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en
Milieubeheer, Cramer J.M. - 7 april 2009
Rondgezonden en gepubliceerd
Aanbieding AIV-advies nr. 64 ″Crisisbeheersingsoperaties
in fragiele staten″ - 31787-4
minister van Buitenlandse Zaken, Verhagen M.J.M. 6 april 2009
Rondgezonden en gepubliceerd
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Schuldhulpverlening
Motie-Karabulut over aan banden leggen van het verstrekken van
leenbijstand (24 515, nr. 147) (verworpen) 5964
Motie-Karabulut over een totaalverbod op reclames voor persoonlijke
leningen op televisie (24 515, nr. 148) (verworpen) 5964
Structuurvisie Snelwegomgeving
Motie-Van Heugten over het opnemen van de onderdelen die
betrekking hebben op de Nationale Snelwegpanorama’s in de bijlage
bij de structuurvisie (31 500, nr. 7) (verworpen) 5963
Motie-Van Heugten over mooiere geluidswerende voorzieningen
(31 500, nr. 8) (aangenomen) 5963
Motie-Van Leeuwen over het integreren van de structuurvisie
Nationale Snelwegpanorama’s in de structuurvisie Nationale Landschappen (31 500, nr. 9) (verworpen) 5963
Motie-Wiegman-van Meppelen Scheppink c.s. over het opnemen van
de Nationale Snelwegpanorama’s in de AMvB Ruimte (31 500, nr. 10)
(aangenomen) 5963
Motie-Van Gent over het ontzien van Nationale Landschappen bij de
aanleg van nieuwe snelwegen (31 500, nr. 11) (verworpen) 5963
Motie-Van Gent over het bij de aanleg van de Rijnlandroute niet
aantasten van Nationaal Landschap het Groene Hart en Snelwegpanorama Wijk en Wouden (31 500, nr. 12) (verworpen) 5963, 5964
Uitbesteden werk TNT
Motie-Gesthuizen over het stukloon op de postmarkt (30 536, nr. 103)
(verworpen) 5964
Motie-Gesthuizen/Brinkman over poststukken onder de 50 gram
(30 536, nr. 104) (verworpen) 5964
Vragenuur
Vragen van het lid Depla over de afkoopsom, meer dan 1 mln., die
scheidend voorzitter van de brancheorganisatie Aedes krijgt 5949–
5953
Vragen van het lid Remkes over het verbod door het CBP op de
(etnische) registratie van reljeugd en overlastjongeren 5953–5956
Vragen van het lid Leijten over de zorginstelling in Amsterdam waar
drie verpleeghuisartsen zijn vertrokken vanwege slechte zorg 5956–
5957
Vragen van het lid Van der Ham over het bericht dat de rijksoverheid
de slechtste betaler van rekeningen is ondanks beloften van premier
Balkenende op het MKB-congres in 2008 5957–5958
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