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Amendementen zijn in volgorde van stemming - op artikelnummer - weergegeven: allereerst de aangenomen en/of overgenomen 
amendementen, vervolgens de verworpen of ingetrokken amendementen en tenslotte eventuele moties. Vervangen amendementen zijn 
d.m.v. een  aangegeven: bijv. 7  8  20. Amendement nr. 7 is vervangen door amendement nr. 8, dat op zijn beurt vervangen is 
door amendement nr. 20. De vette notatie van het stuknummer geeft aan dat dit het definitieve amendement is. De stemmingslijsten 
worden gemaakt op basis van de ongecorrigeerde draad van de vergadering. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 aan De leden van de vaste commissie voor Financiën 
 
 
 

 
 datum 5 oktober 2022 

 
 
Betreffende wetsvoorstel: 
 
36151 
 
Regels ten behoeve van de hersteloperatie toeslagen (Wet hersteloperatie toeslagen) 
 
Eindstemming wetsvoorstel 
Het wetsvoorstel is op 4 oktober 2022 aangenomen door de Tweede Kamer. 
Voor: GroenLinks, Volt, DENK, Fractie Den Haan, PvdA, Lid Gündoğan, D66, ChristenUnie, 
VVD, SGP, CDA, BBB, JA21, PVV, FVD en Groep Van Haga. 
Tegen: SP, PvdD, Lid Omtzigt en BIJ1 
 
 
Aangenomen amendementen 
 
Artikel 2.9, eerste lid 
Artikel 2.19, eerste lid 
12  24 (Omtzigt en Leijten) over het voor schrijnende gevallen laten gelden van de 
bijzondere tegemoetkoming in de huurtoeslag, de zorgtoeslag en het kindgebonden budget  
 
Dit amendement regelt dat de vangnetbepaling voor de bijzondere tegemoetkoming in de 
kinderopvangtoeslag, huurtoeslag, de zorgtoeslag en het kindgebonden budget gaat gelden 
voor schrijnende gevallen in plaats van bijzonder schrijnende gevallen.  
Met algemene stemmen aangenomen. 
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Verworpen amendementen 
 
Artikel 2.1, eerste lid 
13  25 (Omtzigt en Leijten) over het duidelijk maken dat het wetsvoorstel niet wordt 
ingediend vanwege institutionele vooringenomenheid, maar vanwege het structureel 
overtreden van de wet  
 
Aan deze wet, met 5 miljard compensatie, wordt toegevoegd dat niet alleen vanwege 
institutionele vooringenomenheid of door de Belastingdienst/Toeslagen gepercipieerde 
hardheid van de wetten gronden zijn voor compensatie, maar ook vanwege het structureel 
overtreden van de wet. Dit amendement maakt dat duidelijk. 
Verworpen. Voor: SP, BIJ1, Volt, DENK, Fractie Den Haan, de PvdA, de PvdD, Lid 
Gündoğan, Lid Omtzigt, BBB, de PVV, FVD en Groep Van Haga 
 
Artikel 2.3, vierde lid, onderdeel d 
11 (Omtzigt en Leijten) over het mogelijk maken van compensatie van immateriële schade 
boven de 500 euro per half jaar 
 
Indieners zijn van mening dat de geleden immateriële schade veruit de 500 euro per half 
jaar kan overstijgen. Met dit amendement wordt mogelijk meer schade te compenseren. 
Verworpen. Voor: SP, BIJ1, Volt, DENK, Fractie Den Haan, de PvdA, de PvdD, Lid 
Gündoğan, Lid Omtzigt, BBB, de PVV, FVD en Groep Van Haga 
 
Invoegen onderdeel ba in artikel 4.1, derde lid, na onderdeel b 
10  23 (Omtzigt en Leijten) over het niet slechts door middel van een notariële akte of 
rechterlijke uitspraak kunnen aantonen van informele schulden 
 
Geamendeerd is de bepaling dat informele schulden slechts door middel van een notariële 
akte of een rechterlijke uitspraak kunnen worden aangetoond. Het is een feit van algemene 
bekendheid dat de hier bedoelde kring van personen geen middelen heeft om een notaris 
een akte te laten opstellen van een lening of te procederen bij de rechter om een uitspraak 
te verkrijgen. Indien op deze bepaling een beroep wordt gedaan, dan wordt uitgegaan van 
de vrije bewijsleer. Mocht aan de rechtmatigheid van de schuld worden getwijfeld, dan kan 
de Belastingdienst de vergoeding van de schuld afwijzen. 
Verworpen. Voor: SP, GroenLinks, BIJ1, Volt, DENK, Fractie Den Haan, de PvdA, 
de PvdD, Lid Gündoğan, Lid Omtzigt, BBB, JA21, de PVV, FVD en Groep Van Haga 
 
Moties 
 
14 (Azarkan) over het onderscheid schrappen tussen enerzijds hardheid van de wet en de 
o/gs-regeling en anderzijds institutionele vooringenomenheid  
Verworpen. Voor: de SP, GroenLinks, BIJ1, Volt, DENK, Fractie Den Haan, de 
PvdA, de PvdD, Lid Gündoğan, BBB, de PVV, FVD en Groep Van Haga 
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15 (Azarkan) over het aan de wet toevoegen van een vangnetregeling voor individuele 
institutionele vooringenomenheid  
Verworpen. Voor: SP, GroenLinks, BIJ1, Volt, DENK, Fractie Den Haan, de PvdA, 
de PvdD, Lid Gündoğan, Lid Omtzigt, BBB, de PVV, FVD en Groep Van Haga 
 
16 (Azarkan) over de bewijslast omtrent informele leningen verlichten naar een meer 
realistisch niveau 
Verworpen. Voor: SP, GroenLinks, BIJ1, Volt, DENK, Fractie Den Haan, de PvdA, 
de PvdD, Lid Gündoğan, Lid Omtzigt, BBB, JA21, de PVV, FVD en Groep Van Haga 
 
17  26 (Inge van Dijk c.s.) over het inzetten van gedupeerde ouders die het 
herstelproces doorlopen hebben om gemeenten te ondersteunen  
Met algemene stemmen aangenomen. 
 
18 (Inge van Dijk) over welwillend kijken naar het kwalificeren van afbetaalde schulden als 
schade en die vergoeden  
Aangehouden. 
 
19  27 (Grinwis en Arib) over de redelijk gemaakte kosten voor een schade-expert 
vergoeden aan gedupeerde ouders  
Aangenomen. Voor: SP, GroenLinks, BIJ1, Volt, DENK, Fractie Den Haan, de PvdA, 
de PvdD, Lid Gündoğan, D66, Lid Omtzigt, de ChristenUnie, de VVD, de SGP, het 
CDA, BBB, de PVV, FVD en Groep Van Haga 
 
20 (Omtzigt) over de uitkeringen in het kader van de kindregeling niet in de boedel laten 
vallen 
Verworpen. Voor: SP, GroenLinks, BIJ1, Volt, DENK, Fractie Den Haan, de PvdA, 
de PvdD, Lid Gündoğan, Lid Omtzigt, de SGP, BBB, JA21, de PVV, FVD en Groep 
Van Haga 
 
21 (Omtzigt) over het informeren van alle organisaties die beschikking hebben gekregen 
over FSV-data 
Aangehouden 


