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Bijiagen
1 Aanbiedingsbrief
2 Tweede nota van wijzigirg

Aanleiding
Er is reden om op korte termijn een tweede nota van wijziging bij het

wetsvoorstel Wet hersteloperatie toeslagen naar de Tweede Kanner te sturen U

bent hierover vrijdagochtend mondeling geinformeerd

Beslispunten

Wij adviseren u om akkoord te gaan met de inhoud van de tweede nota van

wijziging bij het wetsvoorstel Wet hersteloperatie toeslagen bijgevoegd o

Indian u akkoord bent vragen wij u om de volgende stukken te ondertekenen

1 De aanbiedingsbrief en

2 De tweede nota van wijziging

Kernpunten

Erzijn in het kader van de kindregeling in het wetsvoorstel verschillende

artikelen opgenomen In beginsel wordt de kindregeling ambtshalve

uitgevoerd maar in een paar gevallen gaat dit op aanvraag

De uitvoering van de kindregeling op aanvraag voor kinderen waarvan de

ouder is overleden en kinderen die niet in beeld zijn bij UHT start per 1

oktober 2023 Om deze reden wordt bij koninklijk besluit geregeld dat de

artikelen die hierop zien op dat moment in werking treden

In een van deze artikelen artikel 2 14 wordt omschreven dat alle

kinderen die geboren worden tot de dag dat het artikel In werking treedt

een aanvraag kunnen doen voor de tegemoetkoming van de kindregeling
Dat zou ten onrechte betekenen dat alle kinderen van overleden

gedupeerden die tot en met 1 oktober 2023 geboren worden recht krijgen

op de kindregeling
De juiste datum is echter de datum waarop het wetsvoorstel in werking
treedt naar verwachting met ingang van 1 november 2022

Het is altijd de bedoeling geweest om voor de hele kindregeling dezelfde

peiidatum van vermoedelijk 1 november te hanteren

Met deze tweede nota van wijziging wordt deze wetstechnische fout

hersteld

Informatie die niet openbaar gemaakt kan worden
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