
Overzicht van   afdeling Inhoudelijke Ondersteuning 

stemmingen in de 
Tweede Kamer 
 
 
 

 
 
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 
d.m.v. een à aangegeven: bijv. 7 à 8 à 20. Amendement nr. 7 is vervangen door amendement nr. 8, dat op zijn beurt vervangen is 
door amendement nr. 20. De vette notatie van het stuknummer geeft aan dat dit het definitieve amendement is. De stemmingslijsten 
worden gemaakt op basis van de ongecorrigeerde draad van de vergadering. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 aan De leden van de vaste commissie voor 

Sociale Zaken en Werkgelegenheid  

 

 

 Datum 15 november 2011 

 
 

Betreffende wetsvoorstel: 

 

32878 

Wijziging van enkele socialezekerheidswetten in verband met aanpassing van de hoogte 

van de uitkering aan het woonland (Wet woonlandbeginsel in de sociale zekerheid) 

 

 
Eindstemming wetsvoorstel 
Het wetsvoorstel is op  15 november 2011 aangenomen door de Tweede Kamer. PvdA, 

GroenLinks, D66, VVD, SGP, CDA en de PVV  stemden voor. 

 

 
Verworpen, ingetrokken en/of vervallen amendementen 
 
Diverse artikelen  

13 (Ortega-Martijn)  

Dit amendement regelt dat het woonlandbeginsel binnen het hele Koninkrijk 

der Nederlanden niet wordt toegepast. Net zoals binnen de Europese Unie waar 

het woonlandbeginsel op basis van de onderlinge verdragsrelatie niet van 

kracht wordt, geldt voor de andere landen van het Koninkrijk der Nederlanden 

op vergelijkbare wijze dat er ook sprake is van een bijzonder onderling 

verband. Het betreft immers landen binnen het eigen Koninkrijk der 

Nederlanden. Het woonlandbeginsel moet hierom niet van kracht worden voor 

Aruba, Curaçao, Sint Maarten en Nederland met inbegrip van Bonaire, Sint 

Eustatius of Saba. Met dit amendement is zodoende de hoogte van de 

Nederlandse uitkering van degene die woonachtig is in het Koninkrijk der 

Nederlanden overal hetzelfde. 



 

 Datum 15 november 2011 

 blad 2 

 

 

Dit amendement laat onverlet dat de eigen sociale zekerheidsregelingen zoals  

die binnen de verschillende landen van het Koninkrijk der Nederlanden gelden 

op basis van specifieke wetten worden bepaald. 

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

 

Diverse artikelen  
10 à 12 (Ortega-Martijn)  

Met dit amendement wordt bewerkstelligd dat het woonlandbeginsel in de 
sociale zekerheid niet geldt ten aanzien van Bonaire, Sint Eustatius en Saba. In 

het voorliggende wetsvoorstel wordt voorbij gegaan aan de bijzondere positie 

van Bonaire, Sint Eustatius en Saba. Sinds 10 oktober 2010 zijn de openbare  

lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba namelijk als bijzondere gemeenten 

onderdeel van Nederland. Op grond van de rechtsgelijkheid moet binnen 

Nederland voor de openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba geen 

apart regime gelden ten opzichte van de rest van Nederland. Met dit 

amendement is de hoogte van de Nederlandse uitkering van degene die  

woonachtig is in Bonaire, Sint Eustatius of Saba hetzelfde als de hoogte  van de 

uitkering van degene die woont in het Europese deel van Nederland. 

Dit amendement laat onverlet dat de sociale zekerheidsregelingen zoals die op 

de BES-eilanden gelden, zoals de onderstandsregeling, op basis van de 

specifieke BES-wetten worden bepaald. 

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

 
Diverse artikelen  

11 (Ulenbelt)  

Dit amendement regelt dat de uitkering van personen, die buiten de Europese 

Unie, Zwitserland en landen betrokken bij de EER, wonen in alle gevallen 

wordt aangepast aan het in dat land geldende prijspeil. Dit betreft dus ook 

landen waar het prijspeil hoger ligt dan in Nederland.  

Verworpen. Voor: SP, PvdD, PvdA en GroenLinks  

 

Artikelen V en VA 
14 à 15 (Ulenbelt) 

Dit amendement bewerkstelligt dat de aanpassing van de uitkering aan de 

koopkracht van het woonland alleen van toepassing is op mensen die na 

inwerkingtreding van de wet voor het eerst in aanmerking komen voor de 

betreffende uitkering. Door het wetsvoorstel kan de uitkering, afhankelijk van 

het woonland, tot wel 60% dalen. Redelijkerwijs kan van mensen niet verwacht 
worden dat zij binnen een half jaar hun u itgaven in overeenstemming brengen 

met zo een drastische verlaging. Bestaande gevallen worden door dit 

amendement ontzien. 

Verworpen. Voor: SP, PvdD, PvdA en GroenLinks  
 
 

 


