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Betreffende wetsvoorstel: 

 

33716 

Wijziging van de Algemene Kinderbijslagwet, de Wet op het kindgebonden budget, de Wet 

werk en bijstand, de Wet inkomstenbelasting 2001, de Wet studiefinanciering 2000 en 

enige andere wetten in verband met hervorming en versobering van de kindregelingen 

(Wet hervorming kindregelingen) 

 

 

Eindstemming wetsvoorstel 

Het wetsvoorstel is op 11 maart 2014 aangenomen door de Tweede Kamer. Bontes, SGP, 

ChristenUnie, VVD, 50PLUS, D66 en PvdA stemden voor. 

 

 

Aangenomen amendementen 

 

Artikel I, onderdeel B, artikel 7a, tweede lid 

11 (Schouten en Dijkgraaf) dat regelt dat ook alleenstaande ouders met een thuiswonend 

gehandicapt kind in aanmerking komen voor het extra bedrag aan kinderbijslag 

 

Op dit moment bestaat een extra tegemoetkoming van €1460 per jaar voor ouders met 

een thuiswonend gehandicapt kind waarvan de ene ouder kostwinner is en de andere ouder 

voor de kinderen zorgt (de zogenaamde TOGplus voor alleenverdieners). Het wetsvoorstel 

hervorming kindregelingen integreert de TOGplus in de kinderbijslag in de vorm van een 

extra bedrag aan kinderbijslag voor alleenverdieners met een thuiswonend gehandicapt 

kind. 

Deze extra tegemoetkoming bestaat alleen voor alleenverdieners en niet voor 

alleenstaande ouders. Het is wenselijk dat de extra tegemoetkoming ook opengesteld 

wordt voor alleenstaande ouders, omdat zij de zorg niet kunnen delen met een andere 

ouder. Dit amendement regelt daarom dat ook alleenstaande ouders met een thuiswonend 

gehandicapt kind in aanmerking komen voor het extra bedrag aan kinderbijslag. Het 



 

 blad 2 

 

 

amendement brengt een structurele kostenpost met zich mee van € 3 miljoen. Voorgesteld 

wordt deze te dekken uit de reservering op het begrotingsartikel 99 nominaal en 

onvoorzien. 

Met algemene stemmen aangenomen. 

 

 

Artikel XII 

21 (Hamer) waarmee de 20% toeslag voor alleenstaande ouders in de bijstand, 

opgenomen in de normen voor alleenstaande ouders nog één jaar blijft gelden 

 

Het onderhavige wetsvoorstel regelt dat per 1 januari 2015 de 20% toeslag voor 

alleenstaande ouders in de bijstand, opgenomen in de normen voor alleenstaande ouders, 

vervalt. In de plaats daarvan wordt een alleenstaande-ouderkop geïntroduceerd in het 

kindgebonden budget. Een paar duizend alleenstaande ouders komen door het andere 

partnerbegrip in de Wet op het kindgebonden budget (waarbij het partnerbegrip uit de 

Algemene wet inkomensafhankelijke regelingen van toepassing is) niet in aanmerking voor 

de alleenstaande-ouderkop en worden vervolgens vanaf 1 juli 2015 geconfronteerd met de 

kostendelersnorm van artikel 22a van de Wet werk en bijstand. Voor de desbetreffende 

groep alleenstaande ouders, die vanaf 1 januari 2015 de 20% toeslag voor alleenstaande 

ouders zouden verliezen, niet in aanmerking komen voor de alleenstaande ouderkop en per 

1 juli 2015 geconfronteerd worden met de kostendelersnorm, wordt in het tweede lid extra 

overgangsrecht voorgesteld. Hiermee wordt bewerkstelligd dat voor deze groep de 20% 

toeslag, opgenomen in de normen voor alleenstaande ouders in de bijstand, niet per 1 

januari 2015 vervalt, maar nog 12 maanden blijft bestaan. De kosten hiervan bedragen 

incidenteel € 10 miljoen in 2015. Die wordt gedekt uit de besparing op de verschillende 

regelingen door het vervallen van de 20%-aanvulling voor alleenstaande ouders. 

Aangenomen. Voor: SGP, CDA, ChristenUnie, VVD, 50PLUS, D66, GroenLinks, 

PvdA, PvdD en SP. 

 

 

 

Verworpen amendementen 

 

Artikel I, onderdeel A, invoegen onderdeel 0A 

13 (Beertema) waardoor het recht op kinderbijslag alleen bestaat voor ouders die in elk 

geval op niveau 1F de Nederlandse taal beheersen 

 

Dit amendement regelt dat het recht op kinderbijslag slechts bestaat voor de verzekerde 

(de ouder of opvoeder) die ten minste op niveau 1F kennis van de Nederlandse taal heeft. 

Verworpen. Voor: PVV en Bontes. 

 

 

Artikel I, onderdeel A, artikel 7 

Artikel I, onderdeel B, artikel 7a, eerste lid 

12 (Beertema) over het alleen toekennen van kinderbijslag aan in Nederland woonachtige 

kinderen die over de Nederlandse nationaliteit beschikken 
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Met dit amendement regelt de indiener dat alleen recht op kinderbijslag bestaat voor 

kinderen met de Nederlandse nationaliteit die in Nederland woonachtig zijn. 

Verworpen. Voor: PVV en Bontes. 

 

 

Artikel I, onderdeel B, invoegen nieuw onderdeel Ba 

16 (Karabulut) waarmee gezinnen met een inkomen van meer dan een ton geen recht 

meer hebben op kinderbijslag 

 

Dit amendement bewerkstelligt dat gezinnen die bruto meer dan € 100 000 verdienen geen 

recht hebben op kinderbijslag. Daarmee wordt uitvoering gegeven aan een breed gedragen 

wens van de Nederlandse bevolking om geen kinderbijslag uit te keren aan gezinnen met 

een hoog inkomen. 

 

De middelen die hierbij vrijkomen (structureel circa 250 miljoen) worden ingezet om de 

ongewenste effecten van de voorliggende wet voor de opvoedingsondersteuning aan 

alleenstaande ouders met een inkomen op bijstandsniveau te verzachten. 

Verworpen. Voor: GroenLinks, PvdD en SP. 

 

 

Artikel I, onderdeel B, invoegen nieuw onderdeel Ba 

14 → 28 (Voortman) waardoor het recht op kinderbijslag vervalt voor gezinnen met een 

inkomen dat hoger is dan een ministersalaris 

 

Dit amendement regelt dat er geen recht op kinderbijslag bestaat voor gezinnen met een 

gezamenlijk inkomen dat hoger is dan dat van een minister. De middelen die door middel 

van deze maatregel bespaard worden op de uitgaven aan kinderbijslag, worden ingezet 

voor het verbeteren van de koopkracht van alleenstaande ouders met een uitkering op het 

minimumniveau. 

Verworpen. Voor: GroenLinks, PvdD en SP. 

 

 

Artikel I, onderdeel B, invoegen nieuw onderdeel Ba 

15 → 29 (Voortman) waarmee voor de Kinderbijslag, net als voor het Kindgebonden 

budget, een vermogenstoets wordt geintroduceerd 

 

Dit amendement regelt dat er voor het recht op kinderbijslag een vermogenstoets wordt 

gedaan. Hierbij wordt aangesloten bij de vermogenstoets die op dit moment al geldt voor 

het kindgebonden budget. De opbrengsten van de maatregel uit dit amendement dienen 

ingezet te worden voor compensatie van gezinnen met kinderen met lagere inkomens. 

Verworpen. Voor: GroenLinks, PvdD en SP. 
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Diverse artikelen 

18 (Pieter Heerma) dat het verlagen van de afbouwgrens van het kindgebonden budget, de 

niet-indexering van de kinderbijslag in 2015 en 2016 en het schrappen van de 

ouderschapsverlofkorting ongedaan maakt 

 

Met dit amendement wordt het verlagen van de afbouwgrens van het kindgebondenbudget, 

de niet-indexering van de kinderbijslag in 2015 en 2016 en het schrappen van de 

ouderschapsverlofkorting ongedaan gemaakt.  

De dekking voor dit amendement wordt gevonden in het niet vervangen van het 

instrument loondispensatie door loonkostensubsidies in de Participatiewet. Hierdoor valt 

het bedrag vrij dat gemeenten extra ontvangen voor het toekennen van 

loonkostensubsidies (480 miljoen euro structureel). 

Verworpen. Voor: PVV en CDA. 

 

 

Artikel VII, onderdeel B 

Hoofdstuk 3, toevoegen van 4 artikelen 

17 (Voortman) waarmee de gratis schoolboeken worden afgeschaft en ouders via de Wet 

op het kindgebonden budget worden gecompenseerd 

 

Dit amendement regelt dat de regeling voor gratis schoolboeken alsnog wordt afgeschaft 

en ter compensatie hiervan het Kindgebonden budget wordt verhoogd. Onderwijs moet 

voor alle kinderen goed toegankelijk zijn en daarom regelt dit amendement een 

tegemoetkoming voor minder draagkrachtige ouders via het Kindgebonden budget. Op 

deze manier wordt deze ondersteuning gericht op die gezinnen en die kinderen die dit het 

hardste nodig hebben.  

De vrijkomende middelen dienen te worden geïnvesteerd in de ontwikkeling van kinderen. 

Kinderen, ongeacht de situatie waarin zij geboren worden, horen zoveel mogelijk gelijke 

mogelijkheden te krijgen om zich te ontwikkelen. Daarom dienen de opbrengsten van dit 

amendement ten goede te komen aan hoogwaardige voorschoolse voorzieningen en een 

ontwikkelrecht voor alle peuters van 2,5 tot 4 jaar. 

Verworpen. Voor: 50PLUS, GroenLinks en PvdD. 
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Moties 

 

19 (Beertema) over het opzeggen of aanpassen van internationale verdragen 

Verworpen. Voor: PVV, Bontes, SGP,  CDA, VVD en 50PLUS. 

 

20 (Beertema) over het herzien van het woonlandbeginsel 

Verworpen. Voor: PVV en Bontes. 

 

22 (Voortman) over inkomensafhankelijke kinderbijslag 

Verworpen. Voor: GroenLinks, PvdD en SP. 

 

23 (Pieter Heerma) over een standaard rekenregel bij het vaststellen van kinderalimentatie 

Aangenomen. Tegen: PVV. 

 

24 (Karabulut) over uitstellen van de afschaffing van de ouderschapsverlofkorting 

Verworpen. Voor: CDA, GroenLinks, PvdD en SP. 

 

25 (Karabulut) over verbetering van de inkomenspositie van ouders 

Verworpen. Voor: GroenLinks, PvdA, PvdD en SP. 

 

26 (Karabulut) over een voorstel voor het inkomensafhankelijk maken van de kinderbijslag 

Verworpen. Voor: GroenLinks, PvdD en SP. 

 

27 (Van Weyenberg en Tellegen) over het meer lonend maken van meer uren werken 

Aangenomen. Voor: PVV, Bontes, CDA, VVD, 50PLUS, D66, GroenLinks, PvdA en 

PvdD. 


