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 aan De leden van de vaste commissie voor 

Sociale Zaken en Werkgelegenheid  

 

 

 Datum 15 november 2011 

 
 

Betreffende wetsvoorstel: 

 

33014 

Wijziging van de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen (Verzamelwet 

kinderopvang 2012) 

 

 
Eindstemming wetsvoorstel 
Het wetsvoorstel is op 15 november 2011 met algemene stemmen aangenomen door de 

Tweede Kamer.   

 

 
Aangenomen en overgenomen amendementen 
 
Artikel I, onderdelen D en Da 

15 (Van Hijum) 

Dit amendement regelt dat een ouder die arbeid verricht als gastouder geen aanspraak kan 

maken op een kinderopvangtoeslag in de door hem of zijn partner te betalen kosten van 

gastouderopvang in een geregistreerde voorziening. Hiermee blijft het mogelijk dat 

gastouders met kinderen wel toeslag kunnen ontvangen voor reguliere kinderopvang en 

buitenschoolse opvang. 

Met algemene stemmen aangenomen 

 

 



 

 Datum 15 november 2011 
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Verworpen, ingetrokken en/of vervallen amendementen 
 

Artikel I, onderdelen B, F en G 
10 à 14 (Hamer c.s.) 

Momenteel is het mogelijk om met betrekking tot een berekeningsjaar tot 1 april in het 

daarop volgende berekeningsjaar een aanvraag in te dienen voor kinderopvangtoeslag bij 

de Belastingdienst/Toeslagen of voor een tegemoetkoming in de kosten van kinderopvang 

bij de gemeente of het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen (UWV). De 
mogelijkheid om kinderopvangtoeslag met terugwerkende kracht aan te vragen wordt, met 

dit wetsvoorstel, nagenoeg afgeschaft. Op grond van het wetsvoorstel kan een ouder geen 

aanspraak meer maken op kinderopvangtoeslag of een tegemoetkoming over de periode 

tot één kalendermaand voor de datum van indiening van de aanvraag daartoe. De 

indieners beogen met dit amendement deze periode van één kalendermaand te verlengen 

naar een periode van drie kalendermaanden. 

Verworpen. Voor: SP, PvdD, PvdA, GroenLinks, D66 en de ChristenUnie 
 
Artikel I, onderdeel D 
8 à 13 (Hamer c.s.) 

Dit amendement regelt dat bij werkloosheid niet een termijn van drie  

maanden, maar een termijn van zes maanden in acht wordt genomen, waarin 

de ouder hetzelfde recht op kinderopvangtoeslag houdt als in de periode 

voorafgaand aan die werkloosheid. 

Verworpen. Voor: SP, PvdD, PvdA, GroenLinks en de ChristenUnie 
 
 
Moties 
 
11 à 16 (Van den Besselaar en De Mos) over de maximale geldigheidstermijn van de vog 

Aangenomen. Voor: SP, PvdD, PvdA, GroenLinks, D66, SGP, ChristenUnie en de 

PVV 

 

12 (Van den Besselaar en De Mos) over voorkomen dat zedendelinquenten met kinderen 

werken 

Aangenomen. Voor: SP, PvdD, PvdA, GroenLinks, SGP, ChristenUnie en de PVV 

 

 

 

 
 

 

 


