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1. Status nota 1 
Ter beslissing. 
 
2. Aanleiding 
Kamerleden Omtzigt en Bruins hebben in het kader van de herstelactie WKB een 
motie ingediend die oproept om niet eerder tot nabetaling in het buitenland over 
te gaan dan wanneer alle relevante gegevens bekend zijn en daarop nauwgezet de 
nabetaling te doen1. U heeft toegezegd na zes maanden te rapporteren over de 
uitvoering van deze motie. Met deze nota informeren wij u over de stand van 
zaken en leggen we een aantal beslispunten voor.  
 
3. Beslispunten/advies/beslistermijn 
● Gaat u akkoord met het volgende: 

Ad A.  
 

 
 

Ad B. In april circa 3000 nabetalingen te beschikken aan betrokkenen waarvan de 
gegevens over partner en inkomen (s) bekend zijn. Hiervoor wordt het reguliere 
proces gevolgd (zie hieronder).  
Ad C. De circa 1600 gevallen waarin de gegevens over de partners niet voldoende 
betrouwbaar zijn, worden nog niet uitbetaald. Hiervoor wordt een proces 
ontwikkeld met meer waarborgen zodat invulling aan de motie wordt gegeven. 
 
Verzoek is om voor 1 april te beslissen op deze punten. De Belastingdienst 
Toeslagen moet uiterlijk 1 april weten of zij de nabetalingen in de gevallen waarin 
een partner bekend is doorgang kunnen laten vinden. 
 
Indien u akkoord bent, worden de Kamers over deze invulling van de motie in de 
voortgangsbrief over de herstelactie geïnformeerd (zie nota 3).  
 
4. Kernpunten 

                                                
1 Tweede Kamerstukken 2018-2019, 35010, nr.24 
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Inhoud motie 
● In het kader van de herstelactie worden nabetalingen gedaan in situaties 

waarin de samenloopregels van de Europese coördinatieverordening van 
toepassing zijn.  

● Motie Omtzigt roept op om in die gevallen pas tot nabetaling over te gaan 
wanneer alle inkomensgegevens van de ouders, ontvangsten van 
kindregelingen in het buitenland en de feitelijke woonplaats en werkplaatsen 
van ouders en kinderen bekend zijn zodat dat mensen met een partner en/of 
kinderen in het buitenland niet meer krijgen dan waar ze recht op hebben.  

A.   
 

 
 

  
 

 
 

  
 

 
  

 
 

 
 

 
 
 

 
  

 
  

    
B. Aansluiten bij bekende gegevens: betaling april van ‘gladde gevallen’ 
● Voor de vaststelling van het recht op, en de hoogte van de nabetaling zijn alle 

relevante gegevens (oa aanwezigheid van een partner in het buitenland, 
inkomensgegevens) nodig.  

● Van een deel van de betrokkenen zijn deze gegevens bekend omdat eerder 
Kinderbijslag en een andere toeslag definitief is toegekend. Toeslagen en de 
SVB beschikken daarmee over gegevens uit het reguliere proces die gebruikt 
kunnen worden voor de beschikkingen in de herstelactie. Dit gaat om 
betrokkenen waarvan zeker is dat deze een partner hebben/hadden en er dus 
zekerheid bestaat dat een ‘Alo-kop-nabetaling’ niet aan de orde is.  

● Toeslagen zal deze circa 3000 nabetalingen in april beschikken, indien u 
akkoord bent.  

C. Extra maatregelen voor deel nabetalingen  
● Als het om partnergegevens gaat, is het (reguliere) systeem niet in alle 

gevallen sluitend. Er loopt daarom een verbetertraject (zie nota 2).  

                                                
2 Voor het reguliere proces doet SVB dit wel voor kleine bedragen als deze met een lopende 
toeslag kan worden verrekend.  
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● Voor de nabetalingen betekent dit dat het risico bestaat op een onterechte of 
te hoge uitbetaling wanneer er wel een partner is, maar deze niet bekend is 
(onterecht Alo-kop en inkomensgegevens partner). 

● Om aan de motie tegemoet te komen, is het wenselijk om voor deze gevallen  
extra maatregelen te treffen. Wij zijn hierover in overleg met SVB en 
Toeslagen. Als hierover overeenstemming is, wordt een uitvoeringstoets 
gevraagd, waar waarschijnlijk ook (beperkte) uitvoeringskosten uit 
voortkomen. Deze worden in het beeld van DGSZI ingepast.  

● Het proces waaraan wij denken, is:  
– Fase 1. Toeslagen vraagt aan burgers die het betreft (zij die in de 

bestaande registraties geen partner hebben/hadden) of zij een partner 
hebben/hadden. Als daaruit blijkt dat er een huwelijkspartner was of 
voldoende zeker is dat de burger alleenstaand is/was, wordt het recht 
over de herstelperiode vastgesteld. 

– Fase 2. Als de burger niet reageert of aangeeft alleenstaand te zijn 
(geweest) vraagt de SVB bij het zusterorgaan uit of een partner bekend is. 
De uitkomst hiervan geeft de SVB door aan Toeslagen waarna het recht 
over de herstelperiode wordt vastgesteld. 

● Het betreft circa 1600 burgers. Deze groep worden niet april beschikt maar pas 
als over voldoende betrouwbare gegevens wordt beschikt. Dit mede afhankelijk 
van de snelheid waarmee de zusterorganen gegevens kunnen leveren. Dit kan 
lang duren (Van Polen is bekend dat daar een half jaar achterstand is). 
uitgangspunt is echter dat zorgvuldigheid voor snelheid gaat. 
 
 
 
 




