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Eerste Kamer der Staten-Generaal 

Inhoudelijke Ondersteuning 

 

 Den Haag, 31 mei 2006 

 

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: 

 

30484  Wijziging van de Wet werk en bijstand in verband met openstellen van het 

recht op een langdurigheidstoeslag in de situatie waarin enige inkomsten zijn 

ontvangen 

 

 

 

EINDSTEMMING WETSVOORSTEL: het wetsvoorstel is op 30 mei 2006 met algemene 

stemmen aangenomen door de Tweede Kamer.  

 

 

 

 

VERWORPEN, INGETROKKEN EN/OF VERVALLEN AMENDEMENTEN 

 

Artikel I 

7 (De Wit) 

Dit amendement strekt ertoe dat personen die 3 jaar lang een inkomen hebben dat niet hoger 

is dan de bijstandsnorm, in aanmerking kunnen komen voor de langdurigheidstoeslag. Met dit 

amendement wordt voorkomen dat belanghebbenden langer dan 3 jaar op het sociaal 

minimum leven. 

Verworpen. Voor: SP, GroenLinks, PvdA, ChristenUnie en SGP 

 

Artikel I 

8 (De Wit) 

Met dit amendement wordt voorkomen dat mensen die volledig zijn afgekeurd en geen 

arbeidsperspectief hebben, maar in het verleden wel een arbeidsdeskundig onderzoek hebben 

ondergaan, vanwege dit arbeidsdeskundig onderzoek, niet in aanmerking kunnen komen voor 

de langdurigheidstoeslag.  

Verworpen. Voor: SP, GroenLinks, PvdA en ChristenUnie 
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Artikel I 

9 (De Wit) 

Dit amendement regelt dat gemeenten voor een nader omschreven doelgroep de 

langdurigheidstoeslag ambtshalve kan verstrekken. De ambtshalve verstrekking gaat niet-

gebruik van de langdurigheidstoeslag tegen en beperkt uitvoeringskosten.  

Verworpen. Voor: SP, GroenLinks, ChristenUnie en SGP 

 

Artikel I 

11→16 (Norrman-den Uyl) 

Dit amendement zorgt ervoor dat het eenduidig is geregeld dat iedereen die 60 maanden geen 

inkomsten uit of in verband met arbeid heeft gehad en aan de overige voorwaarden voldoet 

recht heeft op de langdurigheidstoeslag. Hier is geen discretionaire bevoegdheid voor de 

gemeenten van toepassing, maar een wettelijk recht. Als iemand wel inkomsten uit arbeid 

heeft gehad, maar deze inkomsten zeer gering waren dan wel van zeer geringe duur waren, 

kan het college besluiten om iemand toch een langdurigheidstoeslag toe te kennen. Dit laatste 

is de gemeentelijke discretionaire bevoegdheid om te beslissen. Met dit amendement wordt de 

discretionaire bevoegdheid in de wet verankerd. 

Verworpen. Voor: SP, GroenLinks, PvdA en SGP 

 

Artikel I 

12→17 (Noorman-den Uyl) 

Dit amendement regelt dat mensen die recht hebben op een gedeeltelijke 

arbeidsongeschiktheidsuitkering met een percentage lager dan 45 procent en die geen 

duurzame benutbare mogelijkheden hebben op de arbeidsmarkt toch aanspraak hebben op een 

langdurigheidstoeslag. Deze bepaling is nodig omdat het arbeidsongeschiktheidspercentage 

lager dan 45 procent niet kan worden verhoogd om verzekeringstechnische reden. 

In dat geval besluit het college om de betrokkene een langdurigheidstoeslag toe te kennen.  

Deze bepaling is niet van toepassing bij de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen 

(WIA)omdat binnen het kader van die wet een herkeuring wel mogelijk is bij latere 

verdergaande arbeidsongeschikheid. 

Verworpen. Voor: SP, GroenLinks, PvdA en ChristenUnie 

 

Artikel I 

10→13 (De Wit en Noorman-den Uyl) 

Dit amendement regelt dat er op de langdurigheidstoeslag geen beslag gelegd kan worden. 

Langdurige minima hebben niet zelden te maken met problematische schulden. Beslaglegging 

op de langdurigheidstoeslag is ongewenst omdat daardoor de functie van de 

langdurigheidstoeslag als extra inkomensvoorziening wordt aangetast.  

Verworpen. Voor: SP, GroenLinks, en PvdA 

 

 

MOTIES 

 

15 (Van der Sande en Koşer) over een onderzoek naar de gevolgen van de afschaffing van de 

langdurigheidstoeslag 

Aangenomen. Voor: D66, Groep Wilders, VVD, CDA, LPF en Groep Nawijn 

 

14 (Noorman-den Uyl) om inkomensdeel macrobudget WWB te verhogen met kosten 

uitbreiding doelgroep langdurigheidstoeslag 

Ingetrokken 


