
Amendementen zijn in de volgorde van stemming – op artikelnummer – weergegeven: allereerst de aangenomen en/of overgenomen 

amendementen, vervolgens de verworpen of ingetrokken amendementen en tenslotte eventuele moties. 

Vervangen amendementen zijn d.m.v. een → aangegeven: bijv. 7 → 8→ 20. Amendement nr. 7 is vervangen door amendement nr. 8, dat op 

zijn beurt vervangen is door amendement nr. 20. De vette notatie van het stuknummer geeft aan dat dit het definitieve amendement is. De 
stemmingslijsten worden gemaakt op basis van de ongecorrigeerde draad van de vergadering.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Eerste Kamer der Staten-Generaal 

Centraal Informatiepunt 

 

 Den Haag, 2 juli 2004 

 

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: 

 

29249  Wijziging van de Werkloosheidswet en de Wet structuur Uitvoeringsorganisatie 

werk en inkomen in verband met de vervanging van fictief arbeidsverleden door 

feitelijk arbeidsverleden en de beperking van het verzorgingsforfait 

 

 

 

EINDSTEMMING WETSVOORSTEL: het wetsvoorstel is op 29 juni 2004 door de 

Tweede Kamer aangenomen. Voor: PvdA, Groep Lazrak, D66, VVD, CDA en LPF. 

 

 

 

 

AANGENOMEN EN OVERGENOMEN AMENDEMENTEN 

 

 

Artikel I 

9 (Noorman-Den Uyl) 

Dit amendement regelt dat er een geleidelijke afbouw is van het verzorgingsforfait voor 

uitkeringsgerechtigden die kinderen verzorgen. Door dit amendement zal het 

verzorgingsforfait voor uitkeringsgerechtigden met kinderen tot 5 jaar in vier jaar tijd 

afgebouwd worden van 100% (over perioden tot 1 januari 2005 waarin kinderbijslag is 

ontvangen) , via 75% (over perioden tussen 1 januari 2005 en 1 januari 2007 waarin 

kinderbijslag is ontvangen) naar 50% (over periode gelegen na 1 januari 2007). 

Aangenomen. Voor: GroenLinks, PvdA, Groep Lazrak, VVD en LPF. 
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VERWORPEN, INGETROKKEN EN/OF VERVALLEN AMENDEMENTEN 

 

 

Artikel I onderdeel A 

7 (Weekers) 

Dit amendement regelt dat het verzorgingsforfait geheel wordt afgeschaft voor werknemers 

die na inwerkingtreding van het wetsvoorstel werkloos worden. De VVD-fractie vindt het 

geen goed signaal dat ouders die kinderen opvoeden toch feitelijk arbeidsverleden opbouwen 

ook al staat hier geen arbeidsprestatie tegenover. Dit is niet in lijn met bijvoorbeeld de Wet 

Werk en Bijstand waarin een sollicitatieplicht opgelegd wordt voor bijstandsgerechtigden met 

jonge kinderen. 

Verworpen. Voor: VVD en LPF. 

 

 

Artikel I onderdeel A 

8 (Van der Vlies) 

Dit amendement beoogt de beperking van het verzorgingsforfait ongedaan te maken. Wél 

wordt de in het wetsvoorstel beoogde systematiek om aan te sluiten bij de kinderbijslag 

gehandhaafd. Indien dit amendement wordt aanvaard, komt het opschrift van deze wet te 

luiden: Wijziging van de Werkloosheidswet en de Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk 

en inkomen in verband met de vervanging van fictief arbeidsverleden door feitelijk 

arbeidsverleden. 

Verworpen. Voor: SP, ChristenUnie en SGP. 
 

 

Artikel I onderdeel D 

10 (Noorman-Den Uyl) 

Dit amendement regelt dat er een geleidelijke afbouw is van het verzorgingsforfait voor 

uitkeringsgerechtigden die kinderen verzorgen. Door dit amendement zal het 

verzorgingsforfait voor uitkeringsgerechtigden met kinderen van 5 tot 12 jaar in vier jaar tijd 

afgebouwd worden van 50% (over perioden tot 1 januari 2005 waarin kinderbijslag is 

ontvangen), via 25% (over perioden tussen 1 januari 2005 en 1 januari 2007 waarin 

kinderbijslag is ontvangen) naar 0% (over perioden gelegen na 1 januari 2007). 

Verworpen. GroenLinks, PvdA, ChristenUnie, SGP en LPF. 
 

 

 

 

 

 


