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Amendementen zijn in volgorde van stemming - op artikelnummer - weergegeven: allereerst de aangenomen en/of overgenomen 

amendementen, vervolgens de verworpen of ingetrokken amendementen en tenslotte eventuele moties. Vervangen amendementen zijn 
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worden gemaakt op basis van de ongecorrigeerde draad van de vergadering. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 aan De leden van de vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) 

 

 datum 3 juli 2014 

 

 

Betreffende wetsvoorstel: 

 

33853 

Wijziging van de Algemene Ouderdomswet in verband met beëindiging van de 

voorschotregeling en vaststelling van een grondslag voor het stellen van regels ten aanzien 

van hetgeen wordt verstaan onder het hebben van het hoofdverblijf in dezelfde woning 

 

 

Eindstemming wetsvoorstel 

Het wetsvoorstel is op 3 juli 2014  met algemene stemmen aangenomen door de Tweede 

Kamer.   

 

 

Verworpen amendement 

 

Beweegreden en artikelen III en IV 

7  12 (Omtzigt c.s.) over het niet invoeren van de kostendelersnorm in de AOW 

 

De indieners zijn van mening dat de mantelzorgboete moet vervallen voor kinderen die 

voor hun ouder zorgen. Hiertoe wordt de kostendelersnorm niet ingevoerd in de AOW, 

zoals eerder voorgesteld in het amendement-Heerma c.s. (Kamerstukken II 2013/14, 33 

801, nr. 35). Het tijdelijke uitstel van deze maatregel, al aangekondigd door de regering, 

wordt bij aanname van dit amendement, afstel. 

 

Hiertoe worden de huidige in dit wetsvoorstel voorgestelde samenloopartikelen III en IV, 

die beide verband houden met onderdelen van het bij de Eerste Kamer aanhangige 

wetsvoorstel 33 801 die het amendement Heerma c.s. beoogde te schrappen en dus als 



 blad 2 

 

 

gevolg van dit amendement kunnen vervallen, vervangen door een nieuw samenloopartikel 

III, dat een regeling biedt voor het niet invoeren van de kostendelersnorm in de AOW. 

 

Indien dit amendement wordt aangenomen, komt het opschrift van deze wet te luiden: 

Wijziging van de Algemene Ouderdomswet in verband met beëindiging van de 

voorschotregeling, vaststelling van een grondslag voor het stellen van regels ten aanzien  

van hetgeen wordt verstaan onder het hebben van het hoofdverblijf in dezelfde woning en 

het schrappen van de kostendelersnorm. 

Verworpen. Voor: de PVV, het CDA, de Groep Bontes/Van Klaveren, 

50PLUS/Baay-Timmerman, 50PLUS/Klein, GroenLinks, de PvdD en de SP. 

 

 

Moties 

 

8  ? (Baay-Timmerman en Omtzigt) over monitoren van de tweewoningenregel 

Aangenomen. Tegen: SP. 

 

9 (Omtzigt) over de gevolgen in de sociale zekerheid en belastingen van het verlenen van 

intensieve mantelzorg 

Verworpen. Voor: de PVV, het CDA, de Groep Bontes/Van Klaveren, 

50PLUS/Baay-Timmerman, 50PLUS/Klein, GroenLinks, de PvdD en de SP.  

 

10 (Klein) over permanent bewoonde recreatiewoningen onder de tweewoningenregel 

brengen 

Verworpen. Voor: de PVV, de Groep Bontes/Van Klaveren, 50PLUS/Klein en de 

SP. 

 

11 (Klein) over een eenduidige regeling van de kostendelersnorm 

Aangehouden. 

 

13 (Schouten en Ulenbelt) over een onderzoek naar de consequenties van de 

tweewoningenregel in de Anw 

Aangenomen. Voor: de PVV, het CDA, de Groep Bontes/Van Klaveren, de 

ChristenUnie, de SGP, 50PLUS/Baay-Timmerman, 50PLUS/Klein, D66, 

GroenLinks, de PvdA, de PvdD en de SP. 


