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Betreffende wetsvoorstel: 
 

35598  
Wijziging van de Wet kinderopvang in verband met enkele wijzigingen met betrekking tot 
het recht op kinderopvangtoeslag 
 
Eindstemming wetsvoorstel 
Het wetsvoorstel is op 17 november 2020 met algemene stemmen aangenomen door de 
Tweede Kamer. 
 
 
 
Aangenomen amendementen  
 
Artikel I, onderdeel H en artikel II 

8  10  15  17 (Postma c.s.) dat regelt dat ook ouders met een tijdelijke WLZ-indicatie 
recht op kinderopvangtoeslag krijgen 
 
Met dit amendement wordt geregeld dat niet alleen ouders met een permanente WLZ-
indicatie recht op kinderopvangtoeslag krijgen (zoals voorgesteld in onderhavig 
wetsvoorstel), maar ook ouders met een tijdelijke WLZ-indicatie. Ook deze ouders zijn 
zwaar getroffen en evenals de ouders met een permanente WLZ-indicatie veelal niet in 
staat om voor de kinderen te zorgen als de andere ouder aan het werk is.  
Deze wijziging treedt in werking met ingang van 1 januari 2023, zodat de belastingdienst 
voldoende gelegenheid heeft om de maatregel voor te bereiden. 
Met algemene stemmen aangenomen. 
 
 
Invoeging artikel Ia 

12 (Nijkerken-De Haan) over een evaluatiebepaling 
 
Door deze wetswijziging krijgt een groep werkende ouders, waarbij één van de partners 
een WLZ-indicatie heeft, recht op kinderopvangtoeslag. De indiener van dit amendement 
wil dat er na twee jaar een evaluatie plaatsvindt van deze wijziging. Deze evaluatie moet 
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zich in elk geval richten op een tweetal punten: (1) of de arbeidsparticipatie bij de 
doelgroep van deze wijziging verandert en (2) hoe vaak er (bij een deel van) deze 
doelgroep terugvorderingen van de kinderopvangtoeslag plaatsvinden.  
De evaluatie moet plaatsvinden twee jaar nadat alle onderdelen van het wetsvoorstel ten 
aanzien van artikel 1.6, achtste en negende lid, van de Wet Kinderopvang (artikel I, 
onderdeel H, en eventuele bij amendement in te voegen andere onderdelen) in werking 
zijn getreden. 
Met algemene stemmen aangenomen. 
 
 
 
Verworpen amendementen 
 
Artikel I, diverse onderdelen 

9 (Kwint) over het uitbreiden van de werkloosheidstermijn in artikel 1.6, vijfde lid, van drie 
naar zes maanden 
 
Met dit amendement wordt de werkloosheidstermijn in artikel 1.6, vijfde lid, uitgebreid van 
drie naar zes maanden. 
In verband hiermee kan de in artikel 1.6, zevende lid, opgenomen mogelijkheid om de 
betrokken termijn tijdelijk van drie naar zes maanden te kunnen uitbreiden, komen te 
vervallen.  
 
Indiener is de mening toegedaan dat dit om meerdere redenen een noodzakelijke stap is. 
Ten eerste omdat vanwege de coronacrisis helaas behoorlijk wat mensen hun baan 
kwijtraken en nieuw werk in slechte economische tijden niet voor het oprapen ligt. 
Wanneer ouders dan ook de plek op de opvang van hun kind kwijtraken, omdat ze deze 
niet langer kunnen betalen, zullen ze – mochten ze een baan vinden – weer moeilijker aan 
de slag kunnen. 
 
Daarnaast zijn de personeelstekorten in de kinderopvang dusdanig fors dat het ook voor 
corona reeds tot grote problemen kon leiden wanneer iemand de kinderopvangtoeslag 
wegens werkloosheid kwijtraakte. Wanneer er een nieuwe baan gevonden werd, kon het 
tot vele maanden duren tot een kind weer op de eigen vertrouwde opvang geplaatst kon 
worden. Deze betrekkelijk kleine ingreep lost dat probleem op. 
Verworpen. Voor: SP, de PvdA, Krol, GroenLinks, de PvdD, 50PLUS, Van Kooten-
Arissen en DENK. 
 
 
Artikel I, onderdelen F en G 

13  16 (Westerveld) over geen overlap van de 3 maanden kinderopvang in relatie tot 
adoptieverlof bij arbeidsbeëindiging 
 
Het wetsvoorstel voorziet in een regeling waarin het recht op 3 maanden kinderopvang na 
afloop van beëindiging van arbeid niet overlapt met de periode waarin een persoon 
zwangerschapsverlof opneemt. Dit amendement regelt eenzelfde soort regeling voor een 
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persoon die een kind adopteert, hiervoor een aaneengesloten periode van maximaal 42 
dagen adoptieverlof voor aanvraagt, en in deze periode zijn of haar baan verliest. Het 
amendement voorziet er specifiek in dat de periode van 3 maanden kinderopvang na 
arbeidsbeëindiging pas ingaat na afloop van de aaneengesloten dagen adoptieverlof die 
door de desbetreffende persoon zijn opgenomen. Hiermee wordt de situatie van bevallende 
vrouwen en personen die een kind adopteren binnen deze specifieke context meer gelijk 
getrokken. De budgettaire effecten van dit voorstel zijn zeer beperkt, daar het een 
amendement betreft dat een substantiële oplossing biedt voor een zeer kleine groep 
personen. 
Verworpen. Voor: SP, de PvdA, Krol, GroenLinks, de PvdD, 50PLUS, Van Kooten-
Arissen, DENK en D66. 
 
 
Artikel I, onderdeel H 

11 (Kwint) over een discretionaire bevoegdheid om in schrijnende omstandigheden ouders 
recht op kinderopvangtoeslag te laten houden 
 
Indiener is de mening toegedaan dat lichamelijke of psychische ellende niet onnodig 
verdiept moet worden door het kwijtraken van het recht op kinderopvangtoeslag. Er is een 
veelvoud van redenen denkbaar waardoor binnen een gezin plotsklaps misère toeslaat, 
waardoor binnen de huidige wetgeving na enige tijd het recht op kinderopvangtoeslag 
wegvalt. Maar wanneer een ouder tijdelijk opgenomen moet worden, of terminaal ziek is, 
of anderszins in de problemen zit en het recht op kinderopvangtoeslag verliest, betekent 
dit niet dat er altijd zorg gedragen kan worden voor een kind in de thuissituatie. Dit 
amendement ziet erop toe dat bij aantoonbare schrijnende omstandigheden de minister – 
of een namens de minister gemachtigde persoon – een discretionaire bevoegdheid mag 
inzetten waardoor ouders alsnog recht houden op kinderopvangtoeslag. 
Verworpen. Voor: SP, de PvdA, Krol, GroenLinks, de PvdD, 50PLUS, Van Kooten-
Arissen en DENK. 
 
 
 
Motie 
 

14 (Nijkerken-De Haan) over goede ondersteuning voor ouders bij wie sprake is van een tijdelijke 
Wlz-indicatie 
Met algemene stemmen aangenomen. 
 
 
 


