Tweede Kamer der Staten-Generaal

2

Vergaderjaar 2016–2017

34 325

Voorstel van wet van het lid Karabulut tot
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andere wetten in verband met de invoering van
een verdringingstoets (Wet verdringingstoets)
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TWEEDE NOTA VAN WIJZIGING
Ontvangen 16 februari 2017
Het voorstel van wet wordt als volgt gewijzigd:
A
Artikel III, onderdeel B, wordt als volgt gewijzigd:
1. In artikel 8d, onderdeel e, wordt «personen met een uitkering op
grond van deze wet» vervangen door: personen met een uitkering op
grond van artikel 7, eerste lid, onder a, onderdelen 1°, 4°, 5°, en 6°,.
2. In artikel 8g, eerste lid, onderdeel b, wordt «vijf jaar» vervangen door:
drie jaar
B
Artikel III, onderdeel E, vervalt.
Toelichting
Naar aanleiding van het debat met de leden van de Tweede Kamer der
Staten-Generaal heeft de initiatiefnemer ervoor gekozen om een aantal
door Uw leden gemaakte opmerkingen mee te nemen in het wetsvoorstel.
Deze opmerkingen hebben geleid tot een drietal wijzigingen in het
wetsvoorstel.
Onderdeel A, onder 1
Het wijzigingsvoorstel behelst een verduidelijking van het betreffende
artikel. Ten onrechte is de indruk ontstaan dat het betreffende artikel
gevolgen heeft voor personen met een arbeidsbeperking waarvoor de
werkgever loonkostensubsidie ontvangt. De initiatiefnemer heeft het
betreffende artikel aangepast zodat het uitsluitend betrekking heeft op
personen met een bijstandsuitkering, een ANW-uitkering, een
IOAW-uitkering en een IOAZ-uitkering.
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Onderdeel A, onder 2
De initiatiefnemer heeft ervoor gekozen om de periode waarin
werkzaamheden die zijn verdwenen kunnen worden uitgevoerd door
personen met een uitkering aan te passen van vijf naar drie jaar. De
initiatiefnemer komt hiermee tegenmoet aan een wens van de Tweede
Kamer der Staten-Generaal. De initiatiefnemer is van mening dat een
periode van drie jaar acceptabel is en effectief is in de bestrijding van
verdringing.
Onderdeel B
De initiatiefnemer heeft ervoor gekozen om het extra toezicht door de
Inspectie SZW te schrappen en om hiermee geheel aan te sluiten op de
wijze waarop het toezicht in de Participatiewet is geregeld.
Karabulut
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