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Eerste Kamer der Staten-Generaal 

Centraal Informatiepunt 

 

 Den Haag, 11 februari 2005 

 

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

voor 

- Financiën 

- Sociale Zaken en Werkgelegenheid 

 

 

 

 

OVERZICHT van stemmingen in de Tweede Kamer betreffende wetsvoorstel: 

 

29764  Harmonisatie van inkomensafhankelijke regelingen (Algemene wet 

inkomensafhankelijke regelingen)  

 

 

 

EINDSTEMMING WETSVOORSTEL: het wetsvoorstel is op 10 februari 2005 

aangenomen. SP, GroenLinks, Groep Wilders, D66, VVD, ChristenUnie, SGP, CDA en LPF 

stemden voor.  

 

 

AANGENOMEN EN OVERGENOMEN AMENDEMENTEN 

 

Artikelen 38, 40-40a 

11→34 (Weekers) 

Aan het bestaande artikel 40 wordt de mogelijkheid toegevoegd om een boete ten hoogste € 
1500 op te leggen aan de belanghebbende, zijn partner of een medebewoner indien zij niet, 

niet tijdig voldoen aan hun informatieplicht. 

Daarnaast is de bepaling uitgebreid met de mogelijkheid om een hogere bestuurlijke boete op 

te leggen indien sprake is van grove schuld. Het maximum voor gevallen van opzet en grove 

schuld is van € 3000 verhoogd tot € 5000. 

Dit amendement regelt voorts de mogelijkheid van het opleggen van een bestuurlijke boete 

aan een natuurlijke persoon of rechtspersoon anders dan een bestuursorgaan, die gehouden 

zijn gegevens te verstrekken aan de Belastingdienst/Toeslagen. Hiermee wordt in de AWIR 

de boetebepaling opgenomen, die de Wet kinderopvang al kent voor het niet, niet tijdig of 

onjuist voldoen aan de informatieplicht door derden. Aangesloten wordt bij de algemene 

inlichtingenverplichting voor deze derden die in artikel 38 is geregeld. 

Aangenomen. Voor: SP, PvdA, Groep Lazrak, D66, Groep Wilders, VVD, CDA, 

ChristenUnie, SGP en LPF 
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Artikel 45a 

13→32 (Omtzigt) 

Met dit amendement wordt beoogd een hardheidclausule in te voeren voor situaties waarin de 

vermogenstoets ertoe zou leiden dat in strijd met de bedoeling van de wetgever geen of een 

lagere tegemoetkoming zou worden toegekend. Dit amendement maakt het bijvoorbeeld 

mogelijk om bij de vermogenstoets het vermogen van pleegkinderen vrij te stellen. De op 

basis van deze bepalingen getroffen maatregelen zullen worden neergelegd in een ministeriële 

regeling. 

Aangenomen. Tegen: LPF 

 

 

VERWORPEN, INGETROKKEN EN/OF VERVALLEN AMENDEMENTEN 

 

Artikel 7 

14 (Weekers) 

Dit amendement strekt ertoe de mogelijkheid te creëren in inkomensafhankelijke regelingen, 

in afwijking van het eerste lid, draagkracht uitsluitend te relateren aan het toetsingsinkomen 

van belanghebbende. 

Ingetrokken 

 

 

Artikel 7 

12→18 (Vendrik en Noorman-den Uyl) 

Met dit amendement wordt beoogd om bij de vermogenstoets in de Awir geen rekening te 

houden met de in de inkomstenbelasting geldende vrijstellingen voor maatschappelijke 

beleggingen en beleggingen in durfkapitaal. Uitbreiding van de fiscale stimulering van deze 

twee soorten vermogen naar inkomensafhankelijke regelingen met een vermogenstoets 

is onnodig en ongewenst. De budgettaire opbrengst bedraagt ongeveer 5 miljoen euro in 2006 

en 15 miljoen euro in 2007. 

Ingetrokken 

 

 

Artikel 31 

20 (Noorman-den Uyl) 

Met dit amendement wordt de Kamer in de gelegenheid gesteld om de regeling voor uitstel 

van betaling te toetsen. 

ingetrokken 

 

 

Artikelen 38 en 45 

21 (Noorman-den Uyl) 

Dit amendement dient ertoe de ontwerpen van de beide AMvB’s voor te hangen bij de Kamer 

alvorens tot vaststelling wordt overgegaan. 

Ingetrokken 
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Artikel 8a 

22 herdruk (Noorman-den Uyl en Vendrik) 

Met dit amendement wordt beoogd om bij mensen die in de loop van het berekeningsjaar een 

inkomensterugval ondergaan waardoor zij onder 130% van het bijstandniveau uitkomen, voor 

de tegemoetkoming in de periode na die terugval een toetsingsinkomen in aanmerking te 

nemen dat is gebaseerd op dat lagere inkomen. Bij ministeriële regeling zal worden geregeld 

op welke wijze dit lager inkomen dient te worden vastgesteld. Ook zal bij ministeriële 

regeling nader worden ingevuld op welke wijze dit afwijkende toetsingsinkomen moet 

worden berekend.  

ingetrokken 

 

 

Artikel 01 

19 (Noorman-den Uyl) 

Dit amendement beoogt het doel en de verantwoording op resultaat en doeltreffendheid in de 

wet vast te leggen. 

Verworpen. Voor: SP, GroenLinks, PvdA, Groep Lazrak, ChristenUnie en LPF 

 

 

Artikel 9 

30 (Noorman-den Uyl) 

Met dit amendement wordt beoogd om de beslissing of de aanwezigheid van een partner met 

een onrechtmatig verblijf van invloed is op het recht op inkomensafhankelijke toeslag niet 

onder te brengen in de wet Awir maar zo nodig in de materiewet. 

De indiener meent dat er een verschil is tussen de huursubsidie die impliciet de beide partners 

tegemoet komt en de WTOS bijvoorbeeld die bedoeld is ter compensatie van de 

onderwijskosten van een rechtmatig in Nederland verblijvend kind. 

Ten principale dient mede daarom het recht op een inkomensafhankelijke regeling in de 

materiewet te worden vast gelegd. De regering heeft aangegeven om nog in 2005 voor de 

huursubsidie en de zorg toeslag de toepassingswetten voor de Awir aan de Kamer aan te 

bieden. 

Verworpen. Voor: SP, GroenLinks, PvdA, Groep Lazrak en ChristenUnie 

 

 

Artikelen 15 en 19 

7 (Kant) 

Volgens het wetsvoorstel kan tot 1 april van het volgende jaar een aanvraag voor een 

tegemoetkoming worden ingediend. Gelet op de doelstelling van het wetsvoorstel om het niet-

gebruik van inkomensafhankelijke regelingen terug te dringen, is het beter deze termijn te 

verlengen.  

Met de termijn van drie jaar wordt aangesloten bij de termijn waarbinnen de inspecteur van de 

Belastingdienst een aanslag inkomstenbelasting kan vaststellen. 

Verworpen. Voor: SP en GroenLinks 
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Artikel 15 

16 (Noorman-den Uyl) 

Dit amendement beoogt burgers langer de tijd te geven een aanvraag voor een toeslag in te 

dienen. Mocht de Belastingdienst meer dan één jaar nodig hebben voor het vaststellen van de 

aanslag, dan blijft er de gelegenheid om naar aanleiding daarvan een aanvraag in te dienen. 

Verworpen. Voor: SP, GroenLinks. PvdA, Groep Lazrak en ChristenUnie 

 

 

Artikel 17 

17→31 (Noorman-den Uyl) 

Met dit amendement wordt beoogd de Kamer de mogelijkheid te geven zich uit te spreken 

over welke omstandigheden en wijzigingen reden zijn tot wijziging van bevoorschotting. 

Verworpen. Voor: SP, GroenLinks, PvdA, Groep Lazrak, ChristenUnie, SGP en LPF 

 

MOTIES 

 

27 (Gerkens) over verschuiving van de jaarlijkse huurverhoging van 1 juli naar 1 januari 

29764, 29765, nr. 27) 

Ingetrokken 

 

24 (Noorman-den Uyl) over opschorting van de implementatie van de huursubsidie in de 

Awir (29764, 29765, nr. 24) 

verworpen. Voor: PvdA en Groep Lazrak 

 

 

25 (Verburg c.s.) over het niet meer dan eenmalig verstrekken van gegevens door werknemers 

of werkgevers (29764, 29765, nr. 25) 

Aangenomen met algemene stemmen 

 

 

26 (Omtzigt c.s.) over een overzicht van marginale drukken en werkloosheidsvallen (29764, 

29765, nr. 26) 

Aangenomen met algemene stemmen. 

 

 

33 (Verburg c.s.) over een wijziging van benaming in de Awir (29764, 29765, nr. 33) 

Aangenomen. Voor: PvdA, D66, CDA, VVD, Groep Lazrak, ChristenUnie, SGP en LPF  

 

 

35 (Noorman-den Uyl) over de naamgeving van subsidies in de Awir (29764, 29765, nr. 35) 

Verworpen. Voor: PvdA, Groep Lazrak en ChristenUnie  

 

 

36 (Vendrik c.s.) over uitvoering van de vangnetregeling door de Belastindienst/Toeslagen 

(29764, 29765, nr. 36) 

Verworpen. Voor: SP, GroenLinks, PvdA, Groep Lazrak, ChristenUnie en LPF  

 


