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Betreffende wetsvoorstel:

35574
Wijziging van de Algemene wet inkomensafhankelijke regelingen en enkele andere wetten
met het oog op verbetering van de uitvoerbaarheid van toeslagen (Wet verbetering
uitvoerbaarheid toeslagen)

Eindstemming wetsvoorstel
Het wetsvoorstel is op 12 november 2020 met algemene stemmen aangenomen door de
Tweede Kamer.

Aangenomen amendementen
Artikel IIA
13 (Omtzigt en Van Weyenberg) over verlaging van de termijn voor een
vrijheidsbenemende straf om voor kinderopvangtoeslag in aanmerking te komen
Indieners vinden het onwenselijk dat geen aanspraak op kinderopvangtoeslag kan worden
gemaakt indien één van de partners is veroordeeld tot een vrijheidsbenemende straf of
maatregel van een jaar of korter. Ook als een dergelijke straf of maatregel een jaar of
korter duurt kan namelijk sprake zijn van schrijnende gevallen doordat ook in die gevallen
de achterblijvende partner feitelijk wordt gedwongen te stoppen met werken en voor de
(jonge) kinderen te zorgen, hetgeen diens arbeidsparticipatie frustreert. Gelet op de
uitvoerbaarheid stellen indieners voor de thans voorgestelde termijn van langer dan een
jaar te verlagen naar een termijn van langer dan drie maanden. Die termijn sluit daarmee
aan bij artikel 1.6, vijfde lid, van de Wet kinderopvang (Wko), waarin is geregeld dat onder
voorwaarden na beëindiging van het verrichten van arbeid voor de duur van drie maanden
aanspraak blijft bestaan op kinderopvangtoeslag.
De verlaging van de termijn naar drie maanden betekent dat meer personen voor
toepassing van de maatregel in aanmerking komen. De hierdoor opgeroepen extra
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.
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uitgaven ten opzichte van de nu voorgestelde termijn van een jaar bedragen ongeveer
€ 1,2 miljoen. Hiervoor is dekking gevonden in aanpassing van de tabel
kinderopvangtoeslag.
Met algemene stemmen aangenomen.

Diverse Artikelen
12 (Snels en Lodders) over het verhogen van de doelmatigheidsgrens
In het wetsvoorstel is een doelmatigheidsgrens opgenomen die na indexatie op 1 januari
2021 € 48 bedraagt. Met dit amendement wordt deze doelmatigheidsgrens met € 50
verhoogd naar € 98 (bedrag berekeningsjaar 2021). Het doel hiervan is om het aantal
terugvorderingen van teveel ontvangen voorschotten terug te dringen, om zo het
toeslagenstelsel menselijker te maken. Met de verhoging van de doelmatigheidsgrens
worden 380.000 extra terugvorderingen voorkomen. Dit amendement maakt de
terugvorderingssystematiek minder gevoelig ten aanzien van relatief kleinere bedragen,
waarmee de lasten en zorgen voor een grote groep burgers met relatief kleine
terugvorderingen worden verminderd.
Door de toevoeging van het tweede lid aan artikel 26a Algemene wet inkomensafhankelijke
regelingen en een aanpassing in de inwerkingtredingsbepaling wordt het bedrag vanaf het
berekeningsjaar 2022 ingevolge de artikelen 10.1 en 10.2 Wet IB 2001 jaarlijks via de
zogenoemde bijstellingsregeling aangepast door toepassing van de inflatiecorrectie.
Dit amendement wordt in 2021 budgettair gedekt door de percentages van het
drempelinkomen voor de zorgtoeslag met 0,03%-punt extra te verhogen. Deze
percentages waren 4,195% en 1,885% en worden door dit amendement 4,225% en
1,915% per 1 januari 2021. De netto toename van de zorgtoeslag in 2021 t.o.v. 2020 voor
mensen die het maximale bedrag ontvangen is door de wijziging van deze percentages niet
€ 44 over het gehele jaar maar € 39. De indieners beogen dat het inkomenseffect zo
beperkt mogelijk blijft. Zij achten de voornoemde wijzigingen gerechtvaardigd door het
grote aantal extra terugvorderingen dat hiermee voorkomen wordt. Na 2021 wordt de
verhoging van de doelmatigheidsgrens gespreid gedekt over de zorgtoeslag, de
huurtoeslag, de kinderopvangtoeslag en het kindgebonden budget.
Aangenomen. Voor: PvdA, Krol, GroenLinks, 50PLUS, DENK, D66, de VVD, de SGP,
het CDA, de ChristenUnie, FVD en Van Haga.

Artikel IV, onderdeel J, onder 4
14  17 (Omtzigt) over een zware voorhang van de krachtens artikel 38, tweede lid, Awir
vast te stellen amvb
Door middel van dit amendement wordt een verzwaarde voorhangbepaling aan de
algemene maatregel van bestuur (“AMvB”) toegevoegd, die zal worden opgesteld op basis
de voorgestelde wijziging van artikel 38, tweede lid van de Algemene wet
inkomensafhankelijke regelingen (Awir). Dit wordt geregeld in de derde zin van het
negende lid. Ten opzichte van de nota van wijziging regelt dit amendement ook dat de
initiële AMvB via een verzwaarde procedure wordt nagehangen. Dit wordt geregeld in de
eerste en tweede zin.
De wijziging van artikel 38, tweede lid Awir bevat momenteel een ongerichte maatregel,
omdat een uitwerking in een AMvB van de informatie die door de Belastingdienst Toeslagen
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kan worden opgevraagd nog niet beschikbaar is. Zonder deze AMvB te hebben gezien kan
de Kamer niet beoordelen of de maatregel zorgvuldig is. Immers, zonder nadere uitwerking
zou alle denkbare informatie hier onder kunnen vallen.
De indiener wil door middel van dit amendement daarom een verzwaarde
voorhangbepaling toevoegen aan dit artikel. Daarbij kan een vijfde van elk van de kamers
omzetting van de AMvB in wetgeving verzoeken, met het bijbehorende instemmings- en
amenderingsrecht.
Met algemene stemmen aangenomen.

Artikel IV wordt onderdeel Lc
15  16  18 (Lodders c.s.) over het faciliteren van een minimale vorm van
gegevensuitwisseling tussen de Belastingdienst/Toeslagen en gemeenten
Met dit amendement wordt de aanmelding van een belanghebbende voor hulpverlening bij
sociale of financiële problematiek door het college van burgemeester en wethouders van de
gemeente van zijn woonplaats gefaciliteerd. Het betreft hier alleen de belanghebbende die
onderdeel uitmaakt van de hersteloperatie bij de kinderopvangtoeslag gezien de
problematiek waar deze afgebakende groep mee is geconfronteerd en die heeft
aangegeven voor hulpverlening bij sociale of financiële problematiek in aanmerking te
willen komen. Ten behoeve van de facilitering van de aanmelding kan de
Belastingdienst/Toeslagen met toestemming van die belanghebbende zijn
burgerservicenummer verstrekken aan het college van burgemeester en wethouders van
de gemeente van zijn woonplaats.
Met algemene stemmen aangenomen.

Verworpen amendement
Invoegen onderdeel Ba
7 (Leijten) over geen gegevensdeling van derden met de Belastingdienst/Toeslagen bij of
krachtens dit wetsvoorstel
Dit amendement regelt dat de gegevensdeling van derden met de
Belastingdienst/Toeslagen niet via dit wetsvoorstel en een nader in te vullen Algemene
maatregel van Bestuur kan worden geeffectueerd. Indiener is van mening dat het op grote
schaal delen van persoonsgegevens en het toepassen van die gegevens voor controle,
moet worden vastgelegd in een separaat wetsvoorstel. Indiener voelt zich hierin gesterkt
door verschillende internationale afspraken die Nederland mede heeft ondertekend, zoals
het Europese Verdrag van de Rechten van de Mens en het Europese Handvest van de
grondrechten van de Europese Unie, de VN-resolutie Right to Privacy in a Digital Age
(resolution 68/167), en de in 2017 door Nederland als onderdeel van de Universal Periodic
Review 2017, geaccepteerde aanbeveling 131.121 over het onmogelijk maken van massasurveillance van onschuldigen (26150, nr 161).
Het delen van gegevens van derden is in de kern een schending van de privacy en
persoonlijke levenssfeer van mensen en dient proportioneel en subsidiair te zijn. Bij dit
wetsvoorstel zijn deze onderdelen onvoldoende gemotiveerd. Het beroep op
dienstverlening voor toeslagaanvragers maskeert dat gegevens worden toegepast voor
grootschalige controle en zullen worden gebruikt in algoritmes. Er is onvoldoende
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aangetoond – zo betoogt ook de Autoriteit Persoonsgegevens – dat deze gegevensdeling
noodzakelijk is voor de controle en fraude-opsporing. Ook gaat de gegevensdeling voorbij
aan de verantwoordelijkheid van de toeslagaanvrager voor het doorgeven van correcte
gegevens over die aanvraag; dit kan geen verantwoordelijkheid worden van een derde.
Het amendement heeft geen budgettaire gevolgen.
Verworpen. Voor: SP, Krol, de PvdD, Van Kooten-Arissen en DENK.

