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

Centraal Informatiepunt 

 

 Den Haag, 11 oktober 2006 

 

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: 

 

30667  Wijziging van de Algemene nabestaandenwet en enige andere wetten in 

verband met de verlening van een tegemoetkoming aan personen die een 

uitkering ontvangen op grond van de Algemene nabestaandenwet 

 

 

 

EINDSTEMMING WETSVOORSTEL: het wetsvoorstel is op 10 oktober 2006 met 

algemene stemmen aangenomen 

 

 

VERWORPEN, INGETROKKEN EN/OF VERVALLEN AMENDEMENTEN 

 

Artikel 18 

7 (Noorman-den Uyl) 

Dit amendement regelt dat mensen met een uitkering op grond van de Algemene 

nabestaandenwet (hierna: Anw-uitkering) een vrijlating van inkomen in verband met arbeid 

hebben van een bescheiden bedrag. Het gaat hier om een vrijlating van een uitkering die 

iemand naast de Anw-uitkering ontvangt (zoals bijvoorbeeld een uitkering op grond van de 

Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering of de Wet werk en inkomen naar 

arbeidsvermogen). Het bedrag dat buiten aanmerking wordt gelaten is gelijk aan het bedrag in 

artikel 33, vijfde lid, van de Wet werk en bijstand (hierna: WWB) voor mensen met een 

uitkering in het kader van de WWB die 65 jaar of ouder zijn. De vrijlating in de WWB is per 

1 januari 2006 voor een alleenstaande en een alleenstaande ouder € 17,15 per maand. 

Voorgesteld wordt verder om dit bedrag te herzien op hetzelfde tijdstip en op 

overeenkomstige wijze als waarop de bedragen genoemd in artikel 33, vijfde lid, van de Wet 

werk en bijstand worden herzien. Van de herziene bedragen wordt mededeling gedaan in de 

Staatscourant. 

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

Oudenallen 
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MOTIES 

 

8 (Verburg) om een notitie te realiseren over de korting op de AOW en ANW bij inkomsten 

i.v.m. werk en de inkomsten uit werk 

Aangenomen. Voor: SP, GroenLinks, PvdA, D66, Groep Wilders, CDA, ChristenUnie, 

SGP, LPF en de Groep Van Oudenallen 

 


