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Eerste Kamer der Staten-Generaal 

Centraal Informatiepunt 

 

 Den Haag, 4 juni 2004 

 

Aan de leden en de plv. leden van de Vaste Commissie 

voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid 

 

 

 

 

OVERZICHT van stemmingen in de Tweede Kamer betreffende wetsvoorstel: 

 

29498  Wijziging van de arbeidsongeschiktheidswetten in verband met de wijziging van 

de systematiek van de herbeoordelingen (Wet wijziging systematiek 

herbeoordelingen arbeidsongeschiktheidswetten) 

 

 

 

EINDSTEMMING WETSVOORSTEL: het wetsvoorstel is op 3 juni 2004 aangenomen 

door de Tweede Kamer. D66, VVD, ChristenUnie, SGP, CDA en LPF stemden voor. 

 

 

VERWORPEN, INGETROKKEN EN/OF VERVALLEN AMENDEMENTEN 

 

Artikel I onderdeel A 

Artikel II onderdeel C 

Artikel III onderdeel C 

11 (De Wit) 

De afstand van vijfenveertigjarige arbeidsongeschikten tot de arbeidsmarkt is dermate groot 

en de kansen op de arbeidsmarkt dermate klein dat het wenselijk is dat zij buiten de 

herbeoordelingsoperatie worden gehouden. 

Verworpen. Voor: SP, GroenLinks, PvdA, Groep Lazrak en  ChristenUnie 

 

 

Artikel I onderdeel D 

Artikel II onderdeel F 

Artikel III onderdeel F 

12 (De Wit) 

Dit amendement strekt ertoe om een arbeidsongeschikte die wordt herbeoordeeld, maar buiten 

zijn of haar schuld niet reïntegreert, te beschouwen alsof hij niet herbeoordeeld is. De 

oorspronkelijke uitkering blijft dan gehandhaafd. Op deze wijze wordt voorkomen dat het 

enige effect van de herbeoordeling een verlaging van de uitkering zal zijn.  

Verworpen. Voor: SP, GroenLinks, PvdA en Groep Lazrak 
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MOTIES 

 

8 (Bussemaker enVendrik) over een plan met concrete prestatiedoelstellingen 

Afgevoerd van de agenda 

 

9 herdruk (Bussemaker c.s.) over een ruimere ondergrens 

Verworpen. Voor: SP, GroenLinks, PvdA, Groep Lazrak en ChristenUnie 

 

10 (Vendrik c.s.) over een plan van aanpak "informatievoorziening eenmalige 

herbeoordelingsoperatie" 

Verworpen. Voor: SP, GroenLinks, PvdA, Groep Lazrak, ChristenUnie, SGP en LPF 

 


