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Vragen gesteld door de leden der Kamer

2018Z16092
Vragen van de leden Van Weyenberg en Raemakers (beiden D66) aan de
Staatssecretaris van Financiën en de Minister van Sociale Zaken en
Werkgelegenheid over het bericht «Honderdduizenden senioren lopen risico
geld te laten liggen» (ingezonden 14 september 2018).
Vraag 1
Bent u bekend met het onderzoek «(Onder)benutting zorgtoeslag en
huurtoeslag door senioren», waaruit blijkt dat één op tien 55-plus huishoudens mogelijk recht op zorgtoeslag laat liggen en één op de zes 55-plus
huishoudens mogelijk recht op huurtoeslag laat liggen?1
Vraag 2
Hoeveel huishoudens ontvangen op dit moment geen huur- of zorgtoeslag,
terwijl zij daar eigenlijk wel recht op hebben? Is hier nadere informatie over
beschikbaar? In hoeverre gaat het hierbij om oudere migranten? In hoeverre
gaat het hier om alleenstaande ouderen?
Vraag 3
Kan het niet-gebruik van toeslagen samenhangen met grote inkomensveranderingen, zoals bijvoorbeeld pensionering of werkloosheid?
Vraag 4
Op welke wijze worden 55-plussers die mogelijk recht hebben op toeslag
benaderd of eventueel geattendeerd op dat zij mogelijk recht op toeslag
hebben?
Vraag 5
Zijn er mogelijkheden om de groep ouderen die mogelijk onterecht geen
toeslag krijgt actiever te benaderen?
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https://www.kbo-pcob.nl/wp-content/uploads/2018/09/2018-09-06-18097-Eindrapportonderbenutting-zorgtoeslag-en-huurtoeslag-door-senioren-Regioplan-11sept18.pdf
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Vraag 6
Welke acties heeft het kabinet ondernomen sinds het bericht van 31 augustus
2016 dat «Ouderen honderden euro’s extraatjes laten liggen»2 om te zorgen
dat ouderen actiever worden benaderd?
Vraag 7
Welke andere groepen, naast ouderen, maken relatief vaak geen gebruik van
de toeslagen terwijl zij daar wel recht op hebben? In hoeverre gaat dit
bijvoorbeeld om (financieel) laaggeletterden?
Vraag 8
Duidt het feit, zoals dat uit de Juninota van het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV) blijkt, dat ook het aantal aanvragen voor
toeslagen op grond van de Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten (Wajong) lager is dan verwacht3 mogelijk op niet-gebruik van
deze toeslagen in gevallen waar er wel recht op aanvulling is?
Vraag 9
Waar is de raming voor het aantal rechthebbenden op een aanvulling vanuit
de Toeslagenwet gebaseerd?
Vraag 10
Op welke manier worden Wajongers die (mogelijk) recht hebben op een
aanvulling uit de Toeslagenwet benaderd? Op welke manier heeft het UWV
dat tot nu toe gedaan?
Vraag 11
Wat is de aansluiting tussen het verwachte en daadwerkelijke gebruik van de
Toeslagenwet bij andere regelingen van het UWV?
Vraag 12
Op welke wijze neemt u, volgend op uw toezegging tijdens het AO van
26 juni 2018 over de herziening van het belastingstelsel4, het probleem van
niet-gebruikers mee in het brede onderzoek naar de toekomst van het
toeslagenstelsel?
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https://www.rtlnieuws.nl/algemeen/binnenland/artikel/439546/ouderen-laten-voor-honderdeneuros-extraatjes-liggen
https://www.uwv.nl/overuwv/Images/juninota-2018.pdf
kamerstuk 32 140, nr. 46

Tweede Kamer, vergaderjaar 2017–2018, Vragen

2

