
Overzicht van   afdeling Inhoudelijke Ondersteuning 

stemmingen in de 
Tweede Kamer 
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 aan De leden van de vaste commissies voor 

Sociale Zaken en Werkgelegenheid 

 

 Datum 30 oktober 2012 

 

 

Betreffende wetsvoorstel: 

 

33294 

Het niet indexeren van het basiskinderbijslagbedrag in de Algemene Kinderbijslagwet per 1 

januari 2013 en per 1 januari 2014 

 

Eindstemming wetsvoorstel 
Het wetsvoorstel is op 30 oktober 2012 aangenomen door de Tweede Kamer. SGP, CDA, 

VVD, 50PLUS, ChristenUnie, D66 en PvdA stemden voor. 

 

 
Verworpen amendementen 
 

Artikel I 

6  (Van Vliet) 

Dit amendement regelt dat per verzekerde (per gezin) slechts twee kinderen in 

aanmerking komen voor kinderbijslag.  

 

Indien dit amendement wordt aangenomen komt het opschrift van dit wetsvoorstel te 

luiden: Voorstel van wet tot wijziging van de Algemene Kinderbijslagwet ten einde het 

aantal kinderen per verzekerde waarvoor recht op kinderbijslag bestaat te beperken tot 

twee.  

Verworpen. Voor: PVV.  

 



 

 blad 2 

 

 

Artikel I 

7 (Van Vliet) 

Dit amendement bewerkstelligt dat slechts ingezetenen van Nederland recht hebben op 

kinderbijslag.  

 

Indien dit amendement wordt aangenomen komt het opschrift van dit wetsvoorstel te 

luiden: Voorstel van wet tot wijziging van de Algemene Kinderbijslagwet ten einde de kring 

van verzekerden te beperken tot ingezetenen van Nederland.  

Verworpen. Voor: PVV. 

 

Artikel I 

8  (Van Vliet) 

Dit amendement bewerkstelligt dat gezinnen die bruto meer dan € 100 000 verdienen geen 

recht hebben op kinderbijslag. Indien dit amendement wordt aangenomen komt het 

opschrift van dit wetsvoorstel te luiden: Voorstel van wet tot wijziging van de Algemene 

Kinderbijslagwet ten einde de kring van verzekerden te beperken tot gezinnen met een 

inkomen dat niet hoger is dan € 100 000. 

Verworpen. Voor: SP en PVV.  

 

 
 
Motie 
 

9 (Karabulut) over het ontzien van kinderen die opgroeien in armoede 

Verworpen. Voor: GroenLinks, PvdD en SP. 

 


