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 aan De leden van de vaste commissie voor  

  Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) 

 

 

 datum 24 juni 2014 

 

 

Betreffende wetsvoorstel: 

 

33932 

Wijziging van de Wet werk en bijstand en enige andere wetten in verband met het 

verstrekken van een koopkrachttegemoetkoming aan lage inkomens (Wet 

koopkrachttegemoetkoming lage inkomens) 

 

Eindstemming wetsvoorstel 

Het wetsvoorstel is op 24 juni 2014 aangenomen door de Tweede Kamer. De Groep 

Bontes/Van Klaveren stemde tegen.  

 

 

 

Aangenomen amendement 

 

Artikel I, onderdeel C 

6  8 (Van Weyenberg) over het verstrekken van een koopkrachttegemoetkoming aan alle 

mensen met een inkomen tot 110 procent van het sociaal minimum 

 

In de Miljoenennota 2014 heeft het kabinet aan alle mensen met een inkomen tot 110 

procent sociaal minimum een eenmalige uitkering beloofd. Bij de uitwerking van dit 

voornemen heeft het kabinet er echter voor gekozen om alleen voor mensen met een 

bijstandsuitkering de eenmalige uitkering te garanderen. Werkenden, ouderen met een 

klein of zonder aanvullend pensioen en arbeidsongeschikten zijn op basis van het 

wetsvoorstel afhankelijk van hun gemeente of zij de koopkrachttegemoetkoming al dan 

niet krijgen, omdat voor onder andere deze groepen een ‘kan-bepaling’ in het wetsvoorstel 

is opgenomen.  



 

 blad 2 

 

 

 

Dit amendement geeft iedereen met een inkomen tot 110 procent van het sociaal 

minimum recht op de eenmalige koopkrachttegemoetkoming. Zo wordt iedereen met een 

laag inkomen eerlijk en evenwichtig behandeld.  

 

Net als in het wetsvoorstel kunnen gemeenten of de Sociale verzekeringsbank aan mensen 

van wie de gemeenten al weten dat zij tot de doelgroep behoren, de uitkering ambtshalve 

verstrekken. Dat is niet alleen klantvriendelijk, maar deze wijze van verstrekking gaat ook 

gepaard met de minste uitvoeringskosten. Huishoudens van wie de getoetste 

inkomensgegevens niet bij de gemeente of de Sociale verzekeringsbank bekend zijn, zullen 

de koopkrachttegemoetkoming zelf moeten aanvragen. In tegenstelling tot het 

wetsvoorstel, zullen gemeenten op basis van dit amendement dan de 

koopkrachttegemoetkoming moeten verstrekken aan eenieder die hierom vraagt en tot de 

doelgroep behoort. Bij of krachtens algemene maatregel van bestuur worden regels gesteld 

over de wijze waarop gemeenten en de Sociale verzekeringsbank uitvoering geven aan dit 

amendement. 

Aangenomen. Tegen: De Groep Bontes/Van Klaveren. 

 

 

 

Vervallen amendement 

 

Artikel I, onderdeel C 

9 (Karabulut) over het schrappen van de bovengrens van 110 % van het wettelijk sociaal 

minimum voor de eenmalige koopkrachttegemoetkoming 

 

De regering kent aan de transitievergoeding een tweeledig doel toe, namelijk het 

bevorderen van het verkrijgen van werk en een compensatie of schadevergoeding voor 

ontslag. Bij algemene maatregel van bestuur kan worden bepaald welke transitie- en 

scholingskosten op de vergoeding in mindering kunnen worden gebracht. Het wetsvoorstel 

bevat echter geen garantie dat in belangrijke mate recht wordt gedaan aan de 

compensatiefunctie van de transitievergoeding. Dit amendement regelt dat bij algemene 

maatregel van bestuur een maximumpercentage wordt vastgesteld dat op de vergoeding in 

mindering mag worden gebracht. 

Vervallen door aanvaarding van amendement 8. 
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Moties 

 

10 (Madlener) over zorgdragen voor structurele lastenverlichting  

Verworpen. Voor: de PVV, de Groep Bontes/Van Klaveren en de SP. 

 

11 (Madlener) over uitvoeren van de koopkrachttegemoetkoming zonder 10 miljoen aan 

extra kosten  

Verworpen. Voor: de PVV en het CDA. 

 

12 (Karabulut) over uitvoering van de koopkrachttegemoetkoming door de Belastingdienst 

Verworpen. Voor: GroenLinks, de PvdD en de SP. 


