
Overzicht van   afdeling Directie Inhoud 

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 → aangegeven: bijv. 7 → 8 → 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 commissies voor: 

  - Financiën 

  - Sociale Zaken en Werkgelegenheid 

 

 

 

 

 datum 10 november 2022 

 

 

Betreffende wetsvoorstel: 

 

36208 

Wijziging van de Wet op het kindgebonden budget tot intensivering van het kindgebonden 

budget in verband met koopkrachtondersteuning, wijziging van de Algemene 

Ouderdomswet en enkele andere wetten in verband met het afschaffen van de 

inkomensondersteuning voor AOW’ers en wijziging van de Wet tegemoetkomingen 

loondomein in verband met aanpassingen van het lage-inkomensvoordeel. 

 

Eindstemming wetsvoorstel 

Het wetsvoorstel is op 10 november 2022 aangenomen door de Tweede Kamer.   

Voor: GroenLinks, Volt, DENK, Fractie Den Haan, PvdA, D66, ChristenUnie, VVD, SGP en 

CDA. 

Tegen: SP, BIJ1, PvdD, Lid Omtzigt, BBB, JA21, PVV, FVD en Groep Van Haga. 

Afwezig: Lid Gündoğan. 

 

Aangenomen amendement 

 

Artikel Va, onderdeel B 

Artikel VI 

11 → 13 (Maatoug c.s.) over het schrappen van de voorgenomen verruiming van het lage-

inkomensvoordeel 

 

Dit amendement regelt dat de voorgenomen verruiming van het lage-inkomensvoordeel 

(LIV) voor 2024 wordt geschrapt uit het wetsvoorstel. Het kabinet heeft immers met goede 

reden aangekondigd dat het lage-inkomensvoordeel per 2025 volledig afgeschaft wordt. 



 

 datum 10 november 2022 

 blad 2 

 

 

 

Het lage-inkomensvoordeel is een ondoelmatige en ineffectieve regeling, die werkgevers 

een prikkel biedt om lonen laag te houden.  

 

Budgettair 

Volgens de nota van wijziging1 waarin de verruiming van het LIV is opgenomen kost deze 

maatregel in 2024 € 156 miljoen. Deze kosten worden met dit amendement dus bespaard. 

De indieners stellen voor de vrijgekomen middelen bijvoorbeeld te gebruiken voor 

verlaging van de lagere aof-premie voor kleine werkgevers. 

 

1Kamerstukken II 2022/23, 36208, nr. 8. 

Aangenomen. Voor: SP, GroenLinks, BIJ1, Volt, DENK, Fractie Den Haan, PvdA, 

PvdD, D66, Lid Omtzigt, ChristenUnie, VVD, SGP, CDA, PVV en FVD. 

 

Verworpen amendement 

 

Diverse artikelen 

6 → 9 → 12 (Tony van Dijck) over het behouden van de IOAOW 

 

Dit amendement zorgt ervoor dat de inkomensondersteuning van AOW’ers (IOAOW) niet 

wordt afgeschaft en de verlaging naar € 5 per 1 januari 2023 niet doorgaat. Hiermee 

beoogt de indiener de koopkracht van AOW’ers zo veel mogelijk op peil te houden. Ter 

dekking hiervan wil de indiener de gerichte vrijstelling voor extraterritoriale kosten en 

daarmee ook de 30%-regeling afschaffen. Voor het afschaffen van deze regeling wordt een 

amendement ingediend op het Belastingplan 2023 (Kamerstukken II, 2022/23, 36202, nr. 

2). 

Verworpen. Voor: SP, GroenLinks, BIJ1, Volt, DENK, Fractie Den Haan, PvdA, 

PvdD, Lid Omtzigt, BBB, PVV en FVD. 

 

 

 


