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Ontvangen 7 februari 2014 

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor: 

I

Artikel I, onderdeel E, onder 6, wordt als volgt gewijzigd: 

1. In de aanhef wordt «drie leden» vervangen door: vier leden. 

2. Er wordt een lid toegevoegd, luidende: 
8. De verplichting, bedoeld in het eerste lid onder c, is niet van 

toepassing op de belanghebbende die mantelzorg als bedoeld in artikel 1, 
eerste lid, onderdeel b, van de Wet maatschappelijke ondersteuning, 
verleent. 

II

Artikel II, onderdeel Ga, wordt als volgt gewijzigd: 

1. De aanhef komt te luiden: Aan artikel 37a worden twee leden 
toegevoegd, luidende:. 

2. Er wordt een lid toegevoegd, luidende: 
5. De verplichting, bedoeld in artikel 37, eerste lid, onderdeel f, is niet 

van toepassing op de persoon die mantelzorg als bedoeld in artikel 1, 
eerste lid, onderdeel b, van de Wet maatschappelijke ondersteuning, 
verleent. 

III

Artikel III, onderdeel Ca, wordt als volgt gewijzigd: 

1. De aanhef komt te luiden: Aan artikel 37a worden twee leden 
toegevoegd, luidende:. 
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2. Er wordt een lid toegevoegd, luidende: 
5. De verplichting, bedoeld in artikel 37, eerste lid, onderdeel f, is niet 

van toepassing op de persoon die mantelzorg als bedoeld in artikel 1, 
eerste lid, onderdeel b, van de Wet maatschappelijke ondersteuning, 
verleent. 

Toelichting  

Dit amendement bewerkstelligt dat mantelzorg als tegenprestatie 
erkend wordt. Mantelzorgers verrichten een maatschappelijke prestatie 
van groot formaat. Belanghebbenden die duurzaam voor een naaste 
zorgen moeten daarom uitgezonderd worden van de verplichting om op 
een andere wijze een tegenprestatie te leveren. 

Het amendement wordt gewijzigd ter aanpassing aan het door de 
staatssecretaris overnemen van de amendementen 27, 28 en 31 d.d. 
6 februari 2014, waarbij overeenkomstig het amendement nr. 31 in de 
onderdelen II en III de erkenning met betrekking tot de in de Wet 
inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze 
werknemers onderscheidenlijk de Wet inkomensvoorziening oudere en 
gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen geregelde 
tegenprestatie is opgenomen. 
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