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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 

- Sociale Zaken en Werkgelegenheid 

- Financiën 

 

 

 

 

OVERZICHT van stemmingen in de Tweede Kamer betreffende wetsvoorstel: 

 

29765  Wijziging van een aantal wetten in verband met de invoering van de Algemene 

wet inkomensafhankelijke regelingen (Aanpassingswet Algemene wet 

inkomensafhankelijke regelingen)  

 

 

 

EINDSTEMMING WETSVOORSTEL: het wetsvoorstel is op 10 februari 2005 

aangenomen door de Tweede Kamer. SP, GroenLinks, Groep Wilders, D66, VVD, 

ChristenUnie, SGP, CDA en LPF stemden voor. 

 

 

 

 

AANGENOMEN EN OVERGENOMEN AMENDEMENTEN 

 

Hoofdstuk 2 wordt aan artikel I elfde lid 

13 (Verburg en Weekers) 

Dit amendement beoogt om bij wijze van overgangsmaatregel de vermogenstoets voor 

alleenstaande ouders te handhaven op het niveau van vóór de inwerkingrtreding van de 

Algemene wet inkomensafhankelijke regelingen. 

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

CDA, ChristenUnie en SGP 

 

 

Hoofdstuk 2 artikel IIA 

Hoofdstuk 2 artikel III 

10 (Vendrik c.s.) 

Met dit amendement wordt beoogd om met ingang van 1januari 2007 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 
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vermogenstoets is onnodig en ongewenst. De budgettaire opbrengst bedraagt 15 miljoen euro 

in 2007, waarop de nog nader te bepalen uitvoeringskosten in mindering dienen te worden 

gebracht. 

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

ChristenUnie, SGP 

 

 

VERWORPEN, INGETROKKEN EN/OF VERVALLEN AMENDEMENTEN 

 

hoofdstuk 1, afdeling A, artikel I, onderdelen CC, GG en NN 

hoofdstuk 1, afdeling C, artikel III, onderdeel A, punt 4 

9 (Noorman-den Uyl) 

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

Kamer alvorens tot vaststelling wordt overgegaan. 

Ingetrokken 

 

 

Hoofdstuk 1, afdeling B, 

Hoofdstuk 1, afdeling E 

Hoofdstuk 2 na artikel I 

11→12→14→15 (Noorman-den Uyl) 

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

aanzienlijke inkomensterugval ondergaan, voor de huursubsidie in de periode na die terugval 

een toetsingsinkomen in aanmerking te nemen dat is gebaseerd op dat lagere inkomen. Net als 

in de huidige vangnetregeling moet de inkomensdaling ten minste 20% bedragen. De 

huurkostentoeslag is gelijk aan het verschil tussen het voorschot op de huursubsidie die zou 

worden verleend als de inkomensdaling op 1 januari zou hebben plaatsgevonden, en het 

voorschot dat conform de Awir wordt uitgekeerd. De huurkostentoeslag wordt verleend door 

de gemeente, zoals dat nu ook gebeurt met de vangnetregeling huursubsidie. Voor de kosten 

van deze huurkostentoeslag en de uitvoering daarvan zal het budget van de huidige 

vangnetregeling worden ingezet.  

Bij ministeriële regeling kunnen nadere uitvoeringsregels worden gegeven, zoals toekenning 

van een voorschot ingeval de aanvraagprocedure een lange tijd zal vergen. Ook kan bij 

ministeriële regeling de meest effectieve en doelmatige periode worden vastgesteld ter 

bepaling van de procentuele inkomensdaling (bijvoorbeeld het voorafgaande kalenderjaar plus 

de maanden daarna die vooraf gaan aan de inkomensdaling).  

In onderdeel II van het amendement wordt de onder I bedoelde huurkostentoeslag 

gedefiscaliseerd. Daardoor leidt deze toeslag niet tot een hoger toetsingsinkomen en daarmee 

evenmin tot een lagere inkomensafhankelijke tegemoetkoming. 

In onderdeel III van het amendement wordt geregeld dat de tussentijdse aanpassing van de 

huurtoeslag bij een inkomensdaling van ten minste 20% is geregeld in de Wet Awir. Dit kan 

plaatsvinden zodra de Belastingdienst/Toeslagen in afstemming met de polisadministratie 

UWV hiertoe in staat is. Hiervoor is een uitvoering analoog aan de uitvoering van de motie 

Omtzigt mogelijk. De indiener gaat ervan uit dat dit uiterlijk 1 januari 2008 het geval zal zijn. 

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

 

 


