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Betreffende wetsvoorstel: 

 

35010  

Wijziging van de Wet op het kindgebonden budget in verband met het verhogen van de 
inkomensgrens van het kindgebonden budget voor paren 
 

 
 

Eindstemming wetsvoorstel 
Het wetsvoorstel is op 5 maart 2019 aangenomen door de Tweede Kamer.   

Voor: DENK, 50PLUS, D66, VVD, SGP, CDA, ChristenUnie, PVV en FvD. 
Tegen: PvdA, SP, GroenLinks en PvdD. 
 
 

Verworpen amendementen 
 

Artikel I, onderdeel A 

10 (Kwint) over het aanpassen van de afbouwgrens 

 
Uit het NIBUD onderzoek «Minimale uitgaven bij een laag inkomen» komt vooral naar 
voren dat wanneer een gezin uit meer kinderen dan wel oudere kinderen bestaat het 
moeilijker is om de eindjes aan elkaar te knopen. Met dit amendement wordt juist voor 
deze groep mensen een oplossing geboden.  
Dit amendement regelt namelijk dat het kindgebonden budget wordt verhoogd, indien een 

ouder een aanspraak heeft voor drie kinderen of meer en indien een kind 12 jaar of ouder 

is. Voor drie kinderen of meer kinderen wordt de aanspraak met € 100 verhoogd, voor 
kinderen van 12 tot en met 15 jaar wordt de aanspraak met € 65 verhoogd en voor 
kinderen van 16 en 17 jaar bedraagt de aanspraak € 70 meer. Het amendement regelt 
verder dat het startpunt waarop de inkomensafhankelijke afbouw van het kindgebonden 
budget voor paren wordt verhoogd met € 15.000,– in plaats van met het in het 

wetsvoorstel voorgestelde bedrag van € 16.750,–.  
Verworpen. Voor: SP, PvdA, GroenLinks, PvdD en DENK. 
 

 

Artikel I, onderdeel A, en invoegingen onderdelen IA, IB en D 

9 (Kwint en Stoffer) over studiefinanciering 
 

Artikel 7aa van de Algemene Kinderbijslagwet bepaalt kort gezegd dat geen recht op 

kinderbijslag bestaat ten aanzien van minderjarigen die studiefinanciering ontvangen. Dit 

amendement beoogt die bepaling te laten vervallen met het gevolg dat ten behoeve van 



 

 datum 5 maart 2019 

 blad 2 

 

 

deze minderjarigen wel een aanspraak op kinderbijslag en eventueel kindgebonden budget 

bestaat. Door de invoering van het leenstelsel is de financiële positie van minderjarige 

studenten en hun ouders ernstig verslechterd. Een groot deel van de kosten voor 16- en 

17-jarigen is voor onderwijs. De verslechterende financiële positie is daarmee ook slecht 

voor de toegankelijkheid van het hoger onderwijs, juist voor minderjarigen. Er is ook 

sprake van ongerechtvaardigde ongelijke behandeling ten opzichte van leeftijdgenoten in 

het mbo: ouders van mbo’ers hebben namelijk wel recht op ondersteuning van de 

kindregelingen, terwijl de mbo’er bovendien zelf geen lesgeld verschuldigd is. Tenslotte 

levert het schrappen van de uitzondering op het recht op de kindregelingen in geval het 

kind recht op studiefinanciering heeft ook een vereenvoudiging van de regeling op, zie ook 

de beleidsdoorlichting van artikel 10 Tegemoetkoming ouders (Kamerstukken II, 30 982, 

nr. 46, bijlage A, blz. 85). Eerder is de regering per motie Bisschop (Kamerstukken II, 34 

775 XV nr. 37) verzocht om ouders van minderjarigen toegang tot kinderbijslag te laten 

behouden, ongeacht de keuze voor een opleiding. Dit amendement is een uitwerking van 

die motie en voorziet tevens in een dekking. Het gaat om naar schatting 22.500 studenten 

in het hoger onderwijs die door de maatregel gemiddeld iets meer dan twee kwartalen 

voorafgaand aan hun 18e verjaardag in aanmerking komen voor kinderbijslag en (indien 

van toepassing) kindgebonden budget. Uitgaande van dat aantal zouden de kosten voor 

het schrappen van artikel 7aa circa € 32 miljoen bedragen.  

Dekking wordt gevonden in het verhogen van het percentage waarmee voor paren en 

alleenstaanden hun aanspraak op kindgebonden budget wordt afgebouwd, indien zij meer 

verdienen dan het drempelinkomen. Dit afbouwpercentage wordt verhoogd van 6,75% 

naar 7,05%. 

Verworpen. Voor: SP, PvdA, GroenLinks, PvdD, DENK, SGP, PVV en FvD. 

 

 

Artikel I, onderdelen A en B 

11 (Kwint) over indexering 
 

Dit amendement regelt dat het kindgebonden budget in 2020 gewoon voor iedereen wordt 

geïndexeerd. Ouders op minimum en modaal inkomensniveau zullen er daardoor financieel 

niet op achteruit gaan, zoals ook in het oorspronkelijke wetsvoorstel was beoogd. Het 

kindgebonden budget is een inkomensafhankelijke aanvulling op de kinderbijslag voor een 

tegemoetkoming in de kosten van kinderen. Dekking wordt gevonden in het verhogen van 

het percentage waarmee voor paren en alleenstaande ouders de aanspraak op 

kindgebonden budget wordt afgebouwd, indien zij meer verdienen dan het 

drempelinkomen. Dit afbouwpercentage wordt verhoogd van 6,75% naar 7,25%. 

Verworpen. Voor: SP, PvdA, GroenLinks, PvdD, DENK, PVV en FvD. 

 

 

Moties 

 
12 (Kwint) over kinderbijslag en kindgebonden budget voor studenten die vroeger recht 
hadden op studiefinanciering 
Aangehouden. 

 
13 (Peters) over herstel van de systeemfout bij de uitvoering van de wet 

Aangenomen. Tegen: PVV.  

 
14 (Gijs van Dijk) over een meldsysteem voor gedupeerde ouders  
Verworpen. Voor: SP, PvdA, GroenLinks, PvdD, DENK, 50PLUS, PVV en FvD.  
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15 (Westerveld) over geen negatieve effecten van de nabetaling op de hoogte van andere 
uitkeringen 

Verworpen. Voor: SP, PvdA, GroenLinks, PvdD, DENK, 50PLUS, PVV en FvD.  

 


