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Kamervragen van het lid van Kent
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Hierbij zend ik u de antwoorden op de Kamervragen van het lid Van Kent (SP)
over het vervallen van de AOW-partnertoeslag tijdens de coronacrisis.
de Minister van Sociale Zaken
en Werkgelegenheid,

W. Koolmees
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2020Z07039
(ingezonden 20 april 2020)
Vragen van het lid Van Kent (SP) aan de Minister van Sociale Zaken en
Werkgelegenheid over het vervallen van de AOW-partnertoeslag tijdens de
coronacrisis
1. Deelt u de mening dat de AOW-partnertoeslag niet mag vervallen
wanneer de jongere partner vanwege het coronavirus tijdelijk weer aan
het werk gaat?
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Ja.
2. Bent u bereid om hiervoor een tijdelijke coulanceregeling te treffen? Zo
nee, waarom niet?
Ja. Ook bij de SVB zijn vragen binnengekomen over de gevolgen voor de
partnertoeslag als een jongere partner van een AOW-gerechtigde in verband met
de coronacrisis weer in de zorg is gaan werken. Naar aanleiding hiervan heb ik de
SVB verzocht in het geval een jongere partner van een AOW-gerechtigde als
gevolg van de coronacrisis (meer) is gaan werken in een cruciaal beroep en deze
werkzaamheden langer dan drie maanden voortduren, af te wijken van de huidige
beleidsregels en het recht op partnertoeslag na de beëindiging van de
werkzaamheden te laten herleven. Deze versoepeling van het beleid is van
toepassing zolang de noodmaatregelen van het kabinet in het kader van de
COVID-19 pandemie (zoals de NOW) van kracht zijn.
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