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Betreffende wetsvoorstel: 

 

34275 

Vaststelling van een algemene kinderbijslagvoorziening voor de openbare lichamen 

Bonaire, Sint Eustatius en Saba (Wet kinderbijslagvoorziening BES) 

 

 

Eindstemming wetsvoorstel 
Het wetsvoorstel is op 26 november 2015 aangenomen door de Tweede Kamer.  Groep 

Bontes/Van Klaveren, het CDA, de ChristenUnie, de SGP, Klein, de Groep Kuzu/Öztürk, 

Houwers, 50PLUS, D66, GroenLinks, de PvdA, de PvdD en de SP stemden voor. 

 

Verworpen, ingetrokken en/of vervallen amendementen 
 

Artikelen 9 en 10 

8 (Kuzu) dat beoogt te bewerkstelligen dat het kinderbijslagbedrag BES wordt gebaseerd 

op de verhouding tussen het kostenniveau in Europees-Nederland en de openbare 

lichamen Bonaire, Saba en Sint Eustatius 

 

De indiener van dit amendement wil bewerkstelligen, dat het kinderbijslagbedrag BES 

wordt gebaseerd op de verhouding tussen het kostenniveau in Europees-Nederland en de 

openbare lichamen Bonaire, Saba en Sint Eustatius. Hiertoe wordt een 

basiskinderbijslagbedrag BES, dat gebaseerd is op een percentage van het 

basiskinderbijslagbedrag in de Algemene Kinderbijslagwet, gecreëerd. Het percentage 

drukt de verhouding tussen het kostenniveau tussen de openbare lichamen Bonaire, Saba 

en Sint Eustatius en Europees-Nederland uit. Gelet op de koppeling, kan artikel 10 van het 

wetsvoorstel komen te vervallen. 



 

 datum 26 november 2015 

 blad 2 

 

 

 

Daarnaast wordt in dit amendement het kinderbijslagbedrag BES, net als bij de Algemene 

Kinderbijslagwet, naar leeftijd gedifferentieerd. De indiener beoogt hiermee recht te doen 

aan de leeftijdsspecifieke hoogte van de kosten die gepaard gaan met het grootbrengen 

van een kind.  

 

De indiener doet met dit amendement tevens recht aan:  

1. Het verzoek van de Afdeling advisering van de Raad van State tot zelfstandige 

onderbouwing van het kinderbijslagbedrag BES; 

2. De specifieke economische omstandigheden op de afzonderlijke openbare lichamen. 

Tot slot wordt met dit amendement bewerkstelligd dat de kinderbijslag BES in 

rechtvaardigere verhouding staat tot de bedragen in de Algemene Kinderbijslagwet. 

Verworpen. Voor: Groep Kuzu/Öztürk en 50PLUS. 

 

 

Moties 
 

10 (Kuzu)  over voorkomen dat kinderen in Carabisch Nederland in armoede opgroeien 

Aangenomen. Voor: de ChristenUnie, de Groep Kuzu/Öztürk, 50PLUS, D66, 

GroenLinks, de PvdA, de PvdD en de SP. 

 

11 (Siderius) over inkomensafhankelijk maken van de kinderbijslagen op de BES-eilanden 

Verworpen. Voor: de Groep Kuzu/Öztürk, GroenLinks, de PvdD en de SP. 

 

12 � ..  (Siderius) over automatisch aanvragen van kinderbijslag op de BES-eilanden 

Aangenomen. Voor: het CDA, de ChristenUnie, de SGP, Klein, de Groep 

Kuzu/Öztürk, 50PLUS, D66, GroenLinks, de PvdA, de PvdD en de SP. 

 

13 (Van Laar en Dik-Faber)  over leefbare lonen in Caribisch Nederland 

Aangehouden. 

 

 

 
 


