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Betreffende wetsvoorstel: 
 
35275  
Wijziging van enkele wetten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 
alsmede enkele wetten van andere ministeries (Verzamelwet SZW 2020) 
 
Eindstemming wetsvoorstel 
Het wetsvoorstel is op 26 november 2019 met algemene stemmen aangenomen door de 
Tweede Kamer.   
 
Aangenomen amendement 
 
Invoeging diverse artikelen  
8  10 (Nijkerken-de Haan c.s.) over het opheffen van de uitzonderingen bij kinderbijslag 
en kindgebonden budget  
 
Met dit amendement wordt geregeld dat de uitzonderingspositie bij de kinderbijslag en het 
kindgebonden budget voor ouders met kinderen die in het hoger onderwijs studeren en 
recht hebben op studiefinanciering, wordt opgeheven. Ook wordt met dit amendement 
geregeld dat de uitzonderingspositie bij de kinderbijslag en het kindgebonden budget voor 
ouders met kinderen van 16–17 jaar die een salaris of stagevergoeding boven de 
bijverdiengrens als bedoeld in artikel 7, vijfde lid, van de Algemene Kinderbijslagwet 
(AKW) ontvangen, wordt opgeheven. Dit betekent dat het ontvangen salaris of de 
stagevergoeding bijvoorbeeld bij het doorlopen van een BOL-traject (beroepsopleiding in 
de beroepsopleidende leerweg) of BBL-traject (beroepsopleiding in de beroepsbegeleidende 
leerweg) er niet toe leidt dat de kinderbijslag vervalt. Dit heeft als gevolg dat ten aanzien 
van een kind dat studeert in het hoger onderwijs of een salaris of stagevergoeding 
ontvangt, het recht bestaat op kinderbijslag en aanspraak op het kindgebonden budget. 
Deze wijziging is in overeenstemming met de in de beleidsdoorlichting van artikel 10 van 
de begroting van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid gemaakte 
opmerkingen ten aanzien van dit recht.1 Na de noodzakelijke aanpassingen in onder 
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andere de AKW zullen ook deze ouders recht krijgen op kinderbijslag en het kindgebonden 
budget. De indieners zijn van mening dat het niet uit te leggen valt dat deze ouders op dit 
moment geen recht hebben op kinderbijslag en eventueel kindgebonden budget als gevolg 
van de bijzondere studieloopbaan van hun kinderen. De indieners zijn dan ook blij dat zij – 
bij voldoende steun in beide Kamers – deze ouders in de kosten voor hun kinderen 
tegemoet kunnen komen, zoals ook voor andere ouders geldt. 
 
De indieners regelen in dit amendement ook dat de noodzakelijk dekking wordt gevonden 
door de bedragen van de kinderbijslag in 2020 niet te indexeren en daarbij de vereiste 
kasschuif vanuit latere jaren, om het niet volledig toereikende bedrag in 2020 te 
compenseren, uit te voeren. Deze dekking is volgens de indieners gerechtvaardigd, omdat 
door niet-indexering de kinderbijslag per saldo niet verhoogd wordt met het relatief 
beperkte bedrag van € 4 per kwartaal, terwijl voor een grote groep nu uitgesloten ouders 
het recht op kinderbijslag en kindgebonden budget ontstaat. 
Aangenomen. Voor: DENK, D66, VVD, SGP, CDA, ChristenUnie en Van Haga. 
 
 
Verworpen amendementen 
 
Invoeging diverse artikelen  
11 (Kwint c.s.) over een aanspraak op kinderbijslag (en eventueel kindgebonden budget) 
voor minderjarigen die studiefinanciering ontvangen, en het afschaffen van de 
bijverdiengrens voor kinderbijslag  
 
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 
deze minderjarigen wel een aanspraak op kinderbijslag en eventueel kindgebonden budget 
bestaat. Ook wordt in dit amendement geregeld dat de bijverdiengrens voor kinderbijslag 
wordt afgeschaft. Door de invoering van het leenstelsel is de financiële positie van 
minderjarige studenten en hun ouders 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 2018/19, 
30982, nr. 46, bijlage A, p. 85). Eerder is de regering per motie Bisschop (Kamerstukken II 
2017/18, 34775 XV, nr. 37) verzocht om ouders van minderjarigen toegang tot 
kinderbijslag te laten behouden, ongeacht de keuze voor een opleiding.  
 
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 de artikelen circa € 54 
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 
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verdienen dan het drempelinkomen. Dit afbouwpercentage wordt verhoogd van 6,75% 
naar 7,30%. 
Verworpen. Voor: SP, PvdA, GroenLinks, PvdD, DENK, Van Kooten-Arissen, 50PLUS, SGP,  
PVV en FVD. 
 
Artikel XVI, eerste onderdeel  
13 (Kwint en Leijten) over kinderopvangtoeslag bij Wlz- indicatie  
 
Indieners zijn van mening dat werkende partners van ouders met een langdurige of 
chronische aandoening die vanwege deze aandoening in de dagbesteding zitten, moeten 
kunnen blijven werken. De huidige situatie is dat zij geen aanspraak kunnen maken op 
kinderopvangtoeslag en daarom voor de keuze staan zelf voor de kinderen te zorgen of zelf 
kinderopvang te betalen, iets dat in de praktijk onbetaalbaar is. De regering heeft reeds 
aangekondigd met een wetsvoorstel te komen waarmee dit op zijn vroegst per 2021 kan 
worden geregeld, maar wat indieners betreft is dit een dermate acuut probleem dat het al 
per ingang van 2020 moet worden aangepakt. Dit amendement regelt daarom dat ouders 
die een Wlz-indicatie die het CIZ (Centrum Indicatiestelling Zorg) heeft afgegeven hebben 
en de andere ouder werkzaam is of een uitkering ontvangt en daarbij in een traject gericht 
op arbeidsinschakeling zit aanspraak kunnen maken op de kinderopvangtoeslag, zodat de 
werkzame ouder kan blijven werken.  
 
Dekking voor dit amendement zal worden gevonden in de Voorjaarsnota van het jaar 
2020. 
Verworpen. Voor: SP, PvdA, GroenLinks, PvdD, DENK, Van Kooten-Arissen, 50PLUS, PVV en 
FVD. 
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