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Eerste Kamer der Staten-Generaal 

Centraal Informatiepunt 

 

 Den Haag, 21 november 2003 

 

Aan de leden en de plv. leden van de Vaste Commissie 

voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid 

 

 

 

 

OVERZICHT van stemmingen in de Tweede Kamer betreffende wetsvoorstel: 

 

29258          Wijziging van de wijze van aanpassing van de kinderbijslag, de wet van 22 

december 1994 tot nadere wijziging van de Algemene Kinderbijslagwet, de 

Ziekenfondswet en de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (Stb. 957) en de 

Algemene Kinderbijslagwet in verband met andere wijze van aanpassing 

kinderbijslagbedragen  

 

 

EINDSTEMMING WETSVOORSTEL: het wetsvoorstel is op 20 november 2003 

aangenomen door de Tweede Kamer. Voor stemden D66, VVD, CDA en LPF. 

 

 

 

VERWORPEN, INGETROKKEN EN/OF VERVALLEN AMENDEMENTEN 

 

Artikel II 

8 (Smilde) 

Met dit amendement wordt het achterwege laten van de bijzondere verhogingen van de 

kinderbijslag beperkt tot de jaren 2004 en 2005. Vanaf 2006 kunnen de verhogingen weer 

worden meegenomen in de kinderbijslagbedragen. 

Ingetrokken. 

 

Vervallen art. II en III 

7 (Van der Staaij) 

Als compensatie voor de afschaffing van de progressie in de kinderbijslag werd sinds 1995 

een jaarlijkse verhoging voor het eerste kind ingesteld tot 2012. De afschaffing van de 

bijzondere verhoging van de kinderbijslag voor het eerste kind is een breuk met in de wet 

vastgelegde beloften uit het verleden en raakt daarmee de betrouwbaarheid van de 

overheid. Dit amendement beoogt de huidige wettelijke bepaling te handhaven. 

Verworpen. SP, GroenLinks, PvdA, ChristenUnie, SGP en LPF stemden voor. 
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MOTIES 

 

9 (Noorman-den Uyl) over de SVB-richtlijn 

Afgevoerd. 

 

10 (Huizinga-Heringa enVan der Staaij) over compenserende maatregelen voor grote 

gezinnen  

Afgevoerd. 

De motie is op 18 december 2003 verworpen. SP, GroenLinks, PvdA, ChristenUnie en 

SGP stemden voor. 

 

11 (Van Gent) over het betrekken van de kinderbijslag bij de integratie van fiscale 

kinderregelingen 

Verworpen. SP en GroenLinks stemden voor. 

 

12 (Van Gent en Varela) over een inkomensafhankelijke kinderbijslag 

Verworpen. SP, GroenLinks en LPF stemden voor. 

 

13 (Varela en Van Gent) over compensatie voor de gezinnen met de laagste inkomens  

Verworpen. SP, GroenLinks, ChristenUnie, SGP en LPF stemden voor. 

 


