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 aan De leden van de vaste commissie  voor 

Volksgezondheid, Welzijn en Sport / Jeugd en Gezin 

 

 datum 3 juli 2009 

 
 

Betreffende wetsvoorstel: 

 
31966 Regeling voor niet-indexering van kinderbijslagbedragen per 1 juli 2009 

 

 
Eindstemming wetsvoorstel 
Het wetsvoorstel is op 2 juli 2009 aangenomen door de Tweede Kamer. PvdA, GroenLinks, 

D66, PvdD, VVD, ChristenUnie, SGP, CDA en het lid Verdonk stemden voor.  

 

 
Verworpen, ingetrokken en/of vervallen amendementen 
 

Artikel I 

6 (Dibi) 
Dit amendement regelt dat huishoudens met een laag inkomen worden 

uitgezonderd van de niet-indexering van de kinderbijslag per 1 juli 2009. In het 

wetsvoorstel gaan namelijk alle gezinnen erop achteruit. Daarbij geldt dat het negatieve 

inkomenseffect bij niet-indexering groter is, wanneer het inkomen van het huishouden 

lager is. Met andere woorden: een huishouden met een lager inkomen gaat er met de niet-

indexering relatief meer op achteruit dan een huishouden met een hoger inkomen. 

Omdat gezinnen met een laag inkomen in tijden van economische crisis al het hardst 

worden getroffen, beoogt dit amendement hen daarom te vrijwaren van de niet-indexering. 

Daarbij wordt voor een laag inkomen uitgegaan van een gezamenlijk toetsingsinkomen dat 

bestaat uit het minimumloon en de daarbij behorende vakantiebijslag en 

inkomensafhankelijke bijdrage van de Zorgverzekeringswet. Dit komt neer op een 

maximumbedrag van circa € 19250. 

Verworpen. Voor: SP, GroenLinks en de PvdD  


