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Betreffende wetsvoorstel: 
 
32500 XVII  Vaststelling van de begrotingsstaat van de begroting van Jeugd en Gezin 
  (XVII) voor het jaar 2011 
 
 
Eindstemming wetsvoorstel 
Het wetsvoorstel is op 16 december 2010 met algemene stemmen aangenomen door de 
Tweede Kamer.  
 
 
 
Verworpen amendementen 
 
 
Artikel 1 (Gezin en inkomen) van de begrotingsstaat 
6 8 (Koşer Kaya) 
Dit amendement dient ter dekking van het amendement Koser Kaya (Kamerstukken II, 
2010/11, 32 500 VIII, nr. 49). Dat amendement verruimt het budget voor de 
kinderopvangtoeslag met 230 miljoen. Hiermee worden de bezuinigingen op de 
kinderopvangtoeslag voor 2011 teruggedraaid. De dekking wordt gevonden door het recht 
op kinderbijslag onafhankelijk te maken van de leeftijd van het kind en vast te stellen op 
€ 885,– per jaar.  
De samenleving heeft baat bij een hoge arbeidsparticipatie. Nederland krijgt namelijk te 
maken met krapte op de arbeidsmarkt door de vergrijzing. Duurdere kinderopvang is voor 
ouders met jonge kinderen een extra barrière om aan de slag te gaan. Het is dan ook 
onwenselijk om te bezuinigen op de kinderopvangtoeslag die ouders stimuleert om te 
werken.  
De kinderbijslag is een inkomensmaatregel zonder activerende prikkel. In de huidige 
situatie is de kinderbijslag hoger voor oudere kinderen. Dit terwijl ouders juist meer 
mogelijkheden hebben om te werken als de kinderen ouder zijn. Een stijgende 
kinderbijslag geeft ouders een prikkel om toch thuis te blijven. 
Verworpen. Voor: D66. 



 

 
 

Artikel 1 (Gezin en inkomen) van de begrotingsstaat 
7 9 (Van Gent) 
Dit amendement dient ter dekking van het amendement Van Gent (Kamerstukken II, 32 
500 VIII, nr. 51). Dat amendement maakt de bezuiniging op de kinderopvangtoeslag 
ongedaan. Er wordt gekort op het kinderbijslagbudget door gezinnen met een inkomen van 
boven de € 100 000 geen kinderbijslag meer te geven.  
Zonder goede en toegankelijke kinderopvang kunnen ouders niet gaan werken. Zeker voor 
ouders met lage tot middeninkomens zullen de bezuinigingen een aanslag op het 
huishoudinkomen betekenen waardoor één van beiden kan besluiten niet (meer) te gaan 
werken. Gezien de vergrijzing en de te verwachte arbeidsmarkttekorten in onder andere de 
zorg en het onderwijs is dat onwenselijk. De indiener is van mening dat overheidsbudget 
zo veel mogelijk moet worden ingezet om participatie te bevorderen in plaats van te 
ontmoedigen. 
Verworpen. Voor: SP, de PvdD, GroenLinks en D66. 
 


