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Vragen van de leden Maatoug (GroenLinks) en Kathmann (PvdA) aan de 
Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over de inkomenseffecten van 
het afschaffen van de IACK (ingezonden 21 december 2022). 

Mededeling van Minister Van Gennip (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) 
(ontvangen 24 januari 2023). 

Vraag 1
Wat zijn de inkomenseffecten van het afschaffen van de inkomensafhankelijke 
combinatiekorting (IACK)? 

Vraag 2
Wat zijn de inkomenseffecten als daarbij ook het verhogen van het vergoe-
dingspercentage in de kinderopvangtoeslag naar 96% en de verhoging van 
het minimumloon wordt meegenomen? 

Vraag 3
Deelt u de opvatting dat het wegvallen van de IACK voor nieuwe ouders (met 
kinderen geboren na 2024) betekent dat zij een belastingkorting mislopen die 
er anders wel zou zijn? 

Vraag 4
Deelt u de opvatting dat dit een reële achteruitgang betekent voor nieuwe 
ouders, en dat de kwalificatie in uw brief1 dat dit «technisch gezien» niet een 
inkomenseffect is (aangezien zij nu geen IACK ontvangen en in de toekomst 
ook niet), geen recht doet aan de inkomensproblematiek en zorgen bij 
ouders, met name die met lagere inkomens? Deelt u de opvatting dat de 
inkomens van deze groepen onze onverminderde aandacht verdienen? 

Vraag 5
Kunt u bij het beantwoorden van vragen 1 en 2 ook het verschil in inkomen 
meenemen van de groep benoemd in vraag 3, namelijk die de IACK niet 
krijgt, maar in de toekomst wel zou hebben gekregen? Kunt u hun inkomen 
afzetten tegen de situatie waarin de IACK niet wordt afgeschaft en zij daarom 
in de toekomst wel IACK zouden ontvangen? Hoe groot is deze groep? 

1 Kamerstuk 31 322, nr. 465.
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Vraag 6
Gaat u de negatieve inkomenseffecten bij groepen met een kleinere porte-
monnee rechtzetten door extra te herverdelen buiten het domein van 
kinderen en de kinderopvang, bijvoorbeeld via de inkomstenbelasting? 

Mededeling 

Hierbij deel ik u mee dat de beantwoording van de Kamervragen over de 
inkomenseffecten van het afschaffen van de IACK, gesteld op 21 december 
2022 door de leden Maatoug (GL) en Kathmann (PvdA), met kenmerk 
2022Z25915, niet is gelukt binnen de gestelde termijn. De antwoorden 
ontvangt u zo spoedig mogelijk.
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