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Betreffende wetsvoorstel: 

 

33024 

Wijziging van de Wet op de zorgtoeslag, in verband met de introductie van een  

vermogenstoets  

 

 

Eindstemming wetsvoorstel 
Het wetsvoorstel is op 20 december 2011 aangenomen door de Tweede Kamer.  PvdA, 

GroenLinks, D66, VVD,  SGP, ChristenUnie, CDA en de PVV stemden voor. 

 

 

Verworpen, ingetrokken en/of vervallen amendementen 
 

Artikel I, onderdeel B, artikel 2a, eerste lid  

8 (Omtzigt) 

Het amendement ziet erop dat er bij de invoering van een vermogenstoets voor het 

toekennen van zorgtoeslag een differentiatie wordt gemaakt tussen 

eenpersoonshuishoudens en meerpersoonshuishoudens, waarbij de gewoonlijke 

verhouding van één staat tot twee wordt toegepast. Bij de huurtoeslag en bij de wet werk 

en bijstand is de vrijlating van vermogen voor een huishouden met twee volwassenen twee 

keer zo hoog als de vrijstelling voor een huishouden met een volwassene.  

Bij de zorgtoeslag speelt mee dat een huishouden met twee volwassenen twee keer de 

premie moet betalen. Het ligt dan ook in de lijn dat de vermogenstoets voor hen twee keer 

zo hoog is.  

Dit wordt budgetneutraal geregeld in dit amendement. 

Verworpen. Voor: PvdA, GroenLinks, SGP, ChristenUnie en het CDA 



 

 Datum 6 januari 2012 
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Artikel I 

7  10  11 (Leijten) 

Met dit amendement beoogt de indiener een evaluatie van de vermogenstoets in de wet op 

te nemen. De indiener is van mening dat het belangrijk is om de veronderstelde 

(financiële) voordelen van de vermogenstoets bij het recht op zorgtoeslag te evalueren. In 

deze evaluatie zou in ieder geval moeten worden meegenomen of mensen bewust minder 

gaan sparen om onder de grens van de vermogenstoets te blijven. Ook dient de evaluatie 

zich naar de mening van de indiener te richten op ontwijkgedrag door het onttrekken van 

spaargeld uit box 3. Tot slot is de indiener van mening dat onderzocht dient te worden in 

welke mate het recht op zorgtoeslag op een later tijdstip alsnog intreedt, wanneer het 

eigen vermogen is gedaald tot onder de toetsingsgrens. De indiener meent dat zulk een 

evaluatie na vier jaar gedegen kan plaatsvinden. 

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

 
Moties 
9 (Van der Veen) over invoering van een vermogenstoets voor de zorgtoeslag 

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

 


