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Centraal Informatiepunt 
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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: 

 

29499  Wijziging van de Wet werk en bijstand en enige andere wetten in verband met 

een aantal technische verbeteringen en het herstel van enkele omissies in de 

Invoeringswet Wet werk en bijstand 

 

 

 

EINDSTEMMING WETSVOORSTEL: het wetsvoorstel is op 3 juni 2004 met algemene 

stemmen aangenomen. 

 

 

 

 

 

AANGENOMEN EN OVERGENOMEN AMENDEMENTEN 

 

Artikel I onderdeel A 

8 (Noorman-den Uyl en Bruls) 

Dit amendement regelt dat mensen van 57,5 jaar en ouder met een bijstandsuitkering, die geen 

sollicitatieverplichting hebben recht hebben op een vakantieperiode van 65 dagen per jaar. 

Enerzijds vloeit dit amendement voort uit de motie van de Eerste Kamer die bij de 

behandeling van de Wet Werk en bijstand is aangenomen (28 870 K). Deze motie regelt dat 

ouderen met een bijstandsuitkering en geen arbeidsperspectiefvrijgesteld worden van de 

sollicitatieverplichting. Anderzijds is in de motie Noorman-den Uyl / Smilde 28 862. nr. 31 

bepaald dat oudere WW- ers die een vrijstelling hebben gekregen van de sollicitatieplicht 

(motie Smilde/ Noorman-den Uyl 28 862 nr. 32) recht krijgen op 65 dagen vakantie. In dit 

amendement wordt gekozen voor een gelijke behandeling van vakantieduur in WW en Abw 

zoals dat altijd heeft gegolden. 

Aangenomen. Tegen: VVD 
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Onder plaatsing van de aanduiding “A” voor de aanhef in artikel II 

7 (Weekers) 

Sinds 1 januari 2004 is de nieuwe bijstandswet (WWB) van kracht. Door invoering van deze 

wet moeten alle woonwagenbezitters die in de bijstand zitten, net als gewone huizenbezitters 

met een bijstandsuitkering een deel van het vermogen dat in hun behuizing zit, opeten. Voor 

de invoering van de WWB hoefden zij dit niet. Door een overgangsbepaling in de WWB 

worden echter woonwagenbewoners die voor 1 januari al een bijstandsuitkering hadden 

daarvan weer uitgezonderd. Het is naar de mening van de indiener van dit amendement niet 

eerlijk ten opzichte van huiseigenaren dat een groot deel van de woonwagenbewoners door 

deze overgangsbepaling de dans ontspringt. Met dit amendement wordt deze 

overgangsbepaling dan ook geschrapt. Om gemeenten en belanghebbenden de kans te geven 

zich voor te bereiden op deze nieuwe situatie denkt de indiener aan 1 januari 2006 als 

datum van in werking treden. 

Aangenomen. Tegen: SP 

 

 

Artikel V onderdeel D 

9 (Noorman-den Uyl) 

Kunstenaars die gebruik maken van de Wet inkomensvoorziening kunstenaars (WIK) hebben 

voor hun belastingaangifte een inkomstenverklaring nodig van de gemeente met daarin de 

afgedragen belasting door de gemeente. Dit amendement regelt dat de gemeenten verplicht 

zijn om binnen een maand na het beëindigen van het kalenderjaar, voor diegene die in dat 

kalenderjaar een WIK-uitkering heeft, een jaaropgave af te geven van de genoten inkomsten 

en de daarover afgedragen inkomstenbelasting. Voorts regelt dit amendement dat de uitkering 

binnen 8 weken definitief is vastgesteld en bij beschikking aan de kunstenaar bekend wordt 

gesteld. 

Aangenomen met algemene stemmen 

 


