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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  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 commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid 
 
 

 
 

 
 datum 26 oktober 2021 

 
 
Betreffende wetsvoorstel: 
 
35845 
Het niet-indexeren van het basiskinderbijslagbedrag in de Algemene Kinderbijslagwet over 
de jaren 2022, 2023 en deels over 2024 of totdat de beoogde dekking is gerealiseerd 
 
Eindstemming wetsvoorstel 
Het wetsvoorstel is op 26 oktober 2021 na hoofdelijke stemming aangenomen door de 
Tweede Kamer. 
Voor: 71 stemmen (VVD, ChristenUnie, CDA en D66). 
Tegen: 65 stemmen (Lid Omtzigt, Groep Van Haga, Volt, SGP, BBB, SP, PvdA, PVV, FVD, 
DENK, JA21, PvdD, GroenLinks, BIJ1 en Fractie Den Haan). 
 
 
Aangenomen amendement 
 
Opschrift, beweegreden en artikel I 
7  10  21 (Van Baarle c.s.) over het wel indexeren van het extra bedrag van de 
kinderbijslag voor kinderen met een intensieve zorgbehoefte 
 
Met voorliggend amendement stellen indieners voor om het extra bedrag in de 
kinderbijslag (de AKW+), dat uitgekeerd wordt aan ouders van inwonende kinderen met 
een intensieve zorgbehoefte, wél te indexeren. Dit is een jaarlijks bedrag voor ouders die 
gebruikmaken van de dubbele kinderbijslag en waarbij één van de partners niet meer dan 
+/- € 5.000 per jaar verdient. Hiermee wordt een groep ouders met kinderen die 
intensieve zorg behoeven, ontzien. Voor deze ouders wordt de kinderbijslag wel 
geïndexeerd. Dit wordt vormgegeven door de zinsnede over artikel 7a uit het voorgestelde 
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wetsartikel 13a, eerste lid, onder a, van de Algemene Kinderbijslagwet te schrappen en de 
technische aanpassingen die hiermee samenhangen door te voeren. De derving van de 
opbrengsten door de betreffende wijziging bedraagt naar schatting € 0,8 miljoen (zie 
pagina 4 van nota naar aanleiding van verslag; Kamerstukken II 2020/21, 35845, nr. 6). 
De indieners van het amendement stellen voor dit in verhouding beperkte bedrag te 
besparen op de te verwachten uitvoeringskosten.  
 
Dit amendement wordt gewijzigd naar aanleiding van de ingediende nota van wijziging1. 
Met algemene stemmen aangenomen. 
 
 
Verworpen amendementen 
 
Opschrift, beweegreden en artikel I 
8  20  (Van Baarle) over het ongedaan maken van de verlaging van de indexatie in het 
jaar 2024 
 
Met dit amendement stelt de indiener voor om de door het kabinet voorgestelde verlaging 
van de indexatie van de kinderbijslag in 2024 ongedaan te maken. Dit wordt geregeld door 
het eerste en tweede lid, onderdelen b, uit het voorgestelde artikel 13a van de Algemene 
Kinderbijslagwet te schrappen. Deze bepaling regelt dat de kinderbijslag per januari 2024 
met 0,1%-punt minder wordt geïndexeerd. Met het schrappen van het onderdeel stelt de 
indiener dus voor om in 2024 de kinderbijslag wél volledig te indexeren. Uit de nota naar 
aanleiding van het verslag (Kamerstukken II 2020/21, 35 845, nr. 6, pag. 9) blijkt dat de  
opbrengst van de 0,1% punt lagere indexatie per 2024 wordt gebruikt om de andere 
uitgaven uit het pakket aan maatregelen te dekken. Dit is bovenop het restant, dat 
ontstaat door de niet indexering van de kinderbijslag over de jaren 2022 en 2023, die voor 
eenzelfde doeleinde wordt gebruikt. Hieruit blijkt dat de lagere indexatie van de 
kinderbijslag in 2024 dus niet financieel noodzakelijk is om de in het wetsvoorstel 
genoemde te dekken maatregelenpakket van € 400 miljoen te dekken.  
Voorts valt te verwachten dat door de inflatie de opbrengsten van de niet-indexatie van de 
kinderbijslag hoger uit zullen vallen. Ook dit maakt een lagere indexatie in 2024 onnodig.  
 
Dit amendement wordt gewijzigd naar aanleiding van de ingediende nota van wijziging2. 
Verworpen. de SP, GroenLinks, BIJ1, Volt, DENK, de PvdA, de PvdD, Fractie Den 
Haan, de SGP, Lid Omtzigt, JA21, BBB, de PVV, FVD en Groep Van Haga. 
 
 
Opschrift, beweegreden en artikelen I en II 
9  22 (Kwint) over het tijdelijk beperken van het recht op kinderbijslag tot een 
inkomensgrens van € 200.000 en structureel tot € 185.000 
 

 
1 Kamerstukken II 2021/22, 35845, nr. 19. 
2 Kamerstukken II 2021/22, 35845, nr. 19. 
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Indiener is van mening dat het niet indexeren van de kinderbijslag een  volstrekt 
onrechtvaardige dekking is van broodnodige investeringen in het UWV. Mocht besloten 
worden de kinderbijslag als dekkingsgrond aan te wenden, dan geniet het de sterke 
voorkeur van de indiener om de rekening te laten betalen door ouders die de kinderbijslag 
toch niet of nauwelijks zullen missen, en daarmee ouders voor wie een tientje indexering 
heel veel geld is te ontzien. Daarom wil indiener voor de jaren waarin de kinderopvang met 
het voorliggende wetsvoorstel niet geïndexeerd zou worden, de kinderbijslag voor 
inkomens boven € 200.000 helemaal laten vervallen, en met ingang van 2026 structureel  
voor inkomens boven € 185.000, zodat gezinnen met wat minder geld gewoon hun 
geïndexeerde kinderbijslag krijgen. 
Verworpen. de SP, BIJ1, Volt, DENK, de PvdD, Fractie Den Haan, BBB en de PVV. 
 
 
Artikel I 
23 (Omtzigt) over het aanpassen van het bedrag van € 130 miljoen en het schrappen van 
de passage over dat € 400 miljoen cumulatief moet zijn gerealiseerd 
 
Dit amendement regelt dat het bedrag van € 130 miljoen in het voorgestelde artikel 13a, 
tweede lid, wordt aangepast in € 100 miljoen en dat de zinsnede over dat de opbrengsten 
van ten minste € 400 miljoen cumulatief zijn gerealiseerd, wordt geschrapt.  
 
Het op zich belachelijke voorstel is om € 100 miljoen ICT intensiveringen bij het UWV, SVB 
en het bureau keteninformatie te financieren uit een verlaging van de kinderbijslag. De 
kinderbijslag is de meest eenvoudige regeling en relatief fraude-ongevoelig. De 
uitvoeringskosten zijn laag en de bedragen zijn een stuk lager dan in Duitsland of 
Vlaanderen. Maar als de regering dit wil doen, dan dient zij in dit wetsvoorstel niet stiekem 
overdekking te stoppen en dan moet de bezuiniging maximaal € 100 miljoen bedragen. 
Daarin voorziet dit amendement.  
 
Het artikel dient zo uitgelegd te worden dat er de laatste keer precies zo gedeeltelijk 
geïndexeerd wordt, dat de totale bezuiniging precies € 100 miljoen bedraagt. 
Hoogstwaarschijnlijk betekent dat dat in totaal 2,8% niet geïndexeerd zal worden. Als de 
inflatie dan per half jaar 1,4% en 1,7% bedraagt dan wordt er de eerste keer niet 
geïndexeerd en de tweede keer 0,3% geïndexeerd. 
Verworpen. de SP, GroenLinks, BIJ1, Volt, DENK, de PvdA, de PvdD, Fractie Den 
Haan, de SGP, Lid Omtzigt, JA21, BBB, de PVV, FVD en Groep Van Haga. 
 
 
Moties 
 
11 (Kwint) over niet indexeren van salarissen van Kamerleden en bewindspersonen 
Verworpen. Voor: de SP, GroenLinks, BIJ1, Volt, DENK, de PvdD, Lid Omtzigt, 
BBB, de PVV en FVD. 
De PvdA-fractie gaf na de stemming over deze motie aan ook voor de motie 
gestemd te hebben. 
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12 (Kwint) over fors verlagen van de standaardboete bij de SVB 
Met algemene stemmen aangenomen. 
 
13 (Kwint) over de overheid zelf melding bij de SVB laten doen van de uithuisplaatsing van 
kinderen 
Aangenomen. Voor: de SP, GroenLinks, BIJ1, Volt, DENK, de PvdA, de PvdD, 
Fractie Den Haan, D66, de ChristenUnie, de VVD, de SGP, Lid Omtzigt, het CDA, 
JA21, BBB en Groep Van Haga. 
 
14 (Van Baarle) over het wetsvoorstel intrekken en een andere dekking zoeken voor de 
verbetermaatregelen 
Verworpen. Voor: de SP, GroenLinks, BIJ1, Volt, DENK, de PvdA, de PvdD, Fractie 
Den Haan, de SGP, Lid Omtzigt, JA21, BBB, de PVV, FVD en Groep Van Haga. 
 
15 (Van Baarle) over het effect op kinderarmoede en lage inkomens monitoren 
Met algemene stemmen aangenomen.  
 
16 (Palland c.s.) over een nota van wijziging om eventuele overdekking te voorkomen 
Aangenomen. Voor: de SP, GroenLinks, Volt, DENK, de PvdA, de PvdD, Fractie Den 
Haan, D66, de ChristenUnie, de VVD, de SGP, Lid Omtzigt, het CDA, JA21, de PVV, 
FVD en Groep Van Haga. 
 
17 (Omtzigt c.s.) over een commissie instellen die de normen voor het bestaansminimum 
vastlegt 
Aangenomen. Voor: de SP, GroenLinks, BIJ1, Volt, DENK, de PvdA, de PvdD, 
Fractie Den Haan, D66, de ChristenUnie, de VVD, de SGP, Lid Omtzigt, het CDA, 
JA21, BBB, de PVV en Groep Van Haga. 
 
18 (Omtzigt c.s.) over in alle publicaties van de Nederlandse regering alleen de relatieve-
armoededefinitie gebruiken 
Verworpen. Voor: de SP, GroenLinks, BIJ1, Volt, DENK, de PvdA, de PvdD, Fractie 
Den Haan, de ChristenUnie, de SGP, Lid Omtzigt, JA21, BBB en de PVV. 
 


