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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 
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 

Volksgezondheid, Welzijn en Sport / Jeugd en Gezin 

 

 datum 3 juli 2009 

 
 

Betreffende wetsvoorstel: 

 
31890 Wijziging van de Algemene Kinderbijslagwet en de Algemene 

nabestaandenwet in verband met aanpassing aan de invoering van een  
 kwalificatieplicht in de Leerplichtwet 1969 en het aanbrengen van een 

aantal vereenvoudigingen in de Algemene Kinderbijslagwet alsmede 
enkele andere aanpassingen van die wet 

 

 

 
Eindstemming wetsvoorstel 
Het wetsvoorstel is op 2 juli 2009 aangenomen door de Tweede Kamer.  PvdA, GroenLinks, 

D66, PvdD, VVD, ChristenUnie, SGP, CDA, PVV en het lid Verdonk stemden voor. 

 
 

 

 
Verworpen, ingetrokken en/of vervallen amendementen 
 

Artikel I onderdeel C 

9 (Dezentjé Hamming-Bluemink)  

Dit amendement regelt dat de koppeling met de leerplichtwet (en dus de voorwaarde van 

ontvangen van kinderbijslag naleving daarvan) moet gaan gelden voor alle leerplichtige 

kinderen, niet alleen voor 16- en 17 jarigen.  

Verworpen. Voor: VVD, PVV en het lid Verdonk 

 

 



 

 datum 3 juli 2009 

 blad 2 

 

 

 

Artikel I, onderdeel C 

8 (Langkamp) 

Ouders waarvan het kind door derden wordt opgevoed, zoals het geval is bij een plaatsing 

in een pleeggezin of in een instelling, zijn niet bij machte om invloed uit te oefenen op de 

dagelijkse verzorging van het kind, waaronder het dagelijks stimuleren van het kind om 

(op tijd) naar school te gaan. Hierdoor kunnen zij weinig tot geen invloed uitoefenen op 

hun kind als deze spijbelt of niet naar school gaat. De maatregel dat een ouder gekort 
wordt op de kinderbijslag als het kind niet naar school gaat moet daarom niet gelden voor 

ouders waarvan het kind in een pleeggezin of instelling is geplaatst. Dit amendement regelt 

dat deze groep ouders van deze maatregel wordt uitgezonderd. 

Verworpen. Voor: SP 

 

 
Moties 
 
11 (Dibi) over aanscherpen van de norm voor leerplichtambtenaren voor de grote steden 

Afgevoerd van de agenda 

 

12 (Dibi) over kinderbijslag storten op de eigen rekening van jongeren vanaf 16 jaar  

Ingetrokken 

 
13 à ..  (Voordewind) over het recht op kinderbijslag niet ontzeggen als ouders niet in 

staat zijn om hun kinderen naar school te sturen 

Aangenomen. Voor: SP, PvdA, GroenLinks, D66, PvdD, ChristenUnie en SGP  

 
10 à 14 (Dijsselbloem en Uitslag) over niet korten van de kinderbijslag dan nadat de 

jeugdrechter is ingeschakeld 

Aangenomen. Voor:  SP, PvdA, GroenLinks, D66, PvdD, ChristenUnie, SGP en CDA  

 


