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 Den Haag, 25 november 2005 

 

Aan de leden en de plv. leden van de Vaste Commissie 

voor Financiën 

 

 

 

 

OVERZICHT van stemmingen in de Tweede Kamer betreffende wetsvoorstel: 

 

30337  Wijziging van de Algemene wet inkomensafhankelijke regelingen en enige 

andere wetten 

 

 

 

EINDSTEMMING WETSVOORSTEL: het wetsvoorstel is op 24 november 2005 met 

algemene stemmen aangenomen. 

 

 

 

 

 

VERWORPEN, INGETROKKEN EN/OF VERVALLEN AMENDEMENTEN 

 

Artikel II 

Artikel XIV, eerste lid 

8 (Noorman-den Uyl) 

Met dit amendement wordt de verzilvering van de fiscale kinderkorting en de 

ouderenkortingen reeds gerealiseerd over het jaar 2007.Hiermee wordt uitvoering gegeven 

aan de motie Crone c.s. om kinderen ouderenkortingen uitkeerbaar te maken (30 306 nr.50) 

vóór 2008.De regering heeft aangegeven dat in 2008 de kinderkortingen volledig worden 

omgezet in toeslagen die conform de Algemene wet inkomensafhankelijke regelingen 

(AWIR) worden uitgekeerd. Dit amendement voorziet in een regeling die kan worden 

gehanteerd totdat die omzetting van kinderkortingen en ouderkortingen heeft plaatsgevonden. 

Deze overgangsregeling maakt gebruik van een gedeelte van het instrumentarium van AWIR. 

In artikel 10.11 van dit amendement wordt geregeld dat, als een huishouden een gedeelte van 

de kinderkorting niet kan verzilveren, dit niet-verzilverde gedeelte door de 

Belastingdienst/Toeslagen als toeslag wordt uitgekeerd. Na bepaling van de definitieve 

belastingaanslag is duidelijk of een huishouden de kinderkorting volledig heeft kunnen 

verzilveren. Is dat niet het geval, dan keert de Belastingdienst/Toeslagen het niet-verzilverde 

restant uit, zonder dat daar een apart aanvraagformulier voor nodig is na afloop van het 

betreffende jaar. Voor het jaar 2007 vindt de uitbetaling van het niet verzilverde deel dus 
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plaats in 2008. Er vindt in dat jaar geen bevoorschotting plaats. De artikelen in de wet AWIR 

die betrekking hebben op aanvraagprocedure en bevoorschotting (14 t/m 17), zijn hier dan 

ook niet van toepassing.  

In artikel 10.12 wordt geregeld dat een niet te verzilveren gedeelte van de ouderenkorting op 

dezelfde manier als toeslag wordt uitgekeerd. Artikel 10.13 regelt hetzelfde voor de 

alleenstaande ouderenkorting, die in 2006 de aanvullende ouderenkorting vervangt. 

Ingetrokken 

 

 

MOTIES 

 

10 (Noorman-Den Uyl) over een notitie over de effecten van de aanpassing van het 

toetsingsinkomen 

Verworpen. Voor: SP, GroenLinks, PvdA en ChristenUnie 

 

11 (Omtzigt en Noorman-den Uyl) over een operationale definitie van het begrip 

“gezamenlijke huishouding”in de Awir 

Aangenomen met algemene stemmen 

 

12 (Omtzigt en Noorman-den Uyl) over de afloop van de huurtoeslag en het koppelen van 

bestanden bij het inlichtingenbureau 

Aangenomen. Tegen: VVD en Groep Wilders 

 


