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Datum 9 februari 2021 

Betreft Ter kennisgeving uitkomsten aanvullende 

uitvoeringstoets inzake ministeriële regeling 

vermogenstoetsuitzonderingen 

  

 

 

 

Geachte voorzitter,  

 

De ministeriële regeling die ziet op vermogenstoetsuitzonderingen voor de 

huurtoeslag, de zorgtoeslag en het kindgebonden budget in verband met de 

eenmalige financiële bijdrage van de Stichting Zorg na Werk in Coronazorg 

(hierna: ZWiC) en de bedragen die worden uitgekeerd in het kader van de 

herstelregelingen inzake kinderopvangtoeslag, is per 1 januari 2021 inwerking 

getreden.1  

 

Een aanvullende uitvoeringstoets liep nog voor de vermogenstoetsuitzonderingen 

voor:  

• de tegemoetkoming voor werkelijke schade met betrekking tot O/GS;2  

• de noodvoorziening;3 en  

• de extra uitkering van € 750,- in december 2020 voor alle gedupeerde 

ouders;4   

die later waren opgenomen in de ministeriële regeling en niet meer konden 

worden meegenomen met de eerste uitvoeringstoets. Conform mijn toezegging in 

de Kamerbrief van 26 november 20205 doe ik u de aanvullende uitvoeringstoets 

toekomen.  

 

Een brief met dezelfde strekking heb ik gezonden aan de voorzitter van de 

Tweede Kamer der Staten-Generaal. 

 

Hoogachtend, 

 

De staatssecretaris van Financiën – Toeslagen en Douane  

 

 

 

 

Alexandra C. van Huffelen  

 
1 Informatie over Staatscourant 2020, 66571 | Overheid.nl > Officiële bekendmakingen 

(officielebekendmakingen.nl) 
2 Besluit aanvullende tegemoetkoming werkelijke schade bij 0/GS. 
3 Besluit noodvoorziening kinderopvangtoeslag of Besluit noodvoorziening toeslagen. 
4 Artikel 49g, eerste lid, Awir 
5 Kamerstuk 2020/21, 31066 nr. 740.  

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2020-66571
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2020-66571


Aanvulling uitzondering 

vermogenstoets herstelregeling KOT  
 

 

 

Gevolgen: ingrijpend / middelgroot / beperkt 

  

 

   
Interactie burgers /bedrijven   x   

Maakbaarheid sys temen      x 

Handhaafbaarheid      x 

Fraudebes tendigheid   nvt   

Complexiteitsgevolgen   x   

    

Ris ico procesvers toringen: groot / gemiddeld / klein 

  

Uitvoeringskos ten incidenteel s tructureel 

 Diens tverlening €        0  €         0  

 Handhaving/toezicht €        0  €         0  

 A utomatisering €        0  €         0  

   

Personele gevolgen: 0 fte inc identeel 

 0,4  fte s truc tureel 

   

Invoering mogelijk per: 01 –  01  –  2021 

Bes lag portfolio: beperkt 

  

Eindoordeel:  uitvoerbaar 

 

 

 

 

 

Beschrijving voorstel/regeling 

Deze uitvoeringstoets behelst een aanvulling op de 

eerdere uitvoeringstoets “Uitzondering vermogenstoets 

herstelregelingen kinderopvangtoeslag”1 naar aanleiding 

van een nieuwe versie van de Ministeriële regeling. 

 

Hierbij worden nog drie zaken toegevoegd aan de 

overkoepelende categorie uitgezonderde bedragen in 

het kader van de herstelregelingen kinderopvang-

toeslag. Dit gaat om:  

                                              
1 Bijlage bij Stcrt. 2020, 66571 

- een toegekende aanvullende tegemoetkoming voor 

de werkelijke schade (O/GS); 

- een toegekende eenmalige tegemoetkoming van 

€ 750 in december 2020; 

- een toegekende noodvoorziening. 

 

Interactie burgers/bedrijven 

De ouder die een compensatie heeft gekregen en daar-

door boven de vermogensgrens uitkomt, dient zelf het 

verzoek om toepassing van de uitzondering van de 

vermogenstoets middels een formulier in te dienen. De 

persoonlijk zaakbehandelaar zal de ouder daar op indien 

nodig attenderen en daarbij ondersteunen. 

 

Maakbaarheid systemen 

De benodigde systeemaanpassingen kunnen tijdig 

worden gerealiseerd. 

 

Handhaafbaarheid 

Voor het behandelen van de verzoeken is extra 

capaciteit benodigd. Mochten de aantallen aanmerkelijk 

hoger uitvallen dan geschat, dan vormt dit een risico.  

 

Fraudebestendigheid 

Niet van toepassing.  

 

Complexiteitsgevolgen 

De uitzondering maakt het systeem beperkt complexer.  

 

Risico procesverstoringen 

Het risico op procesverstoringen is klein.  

 

Uitvoeringskosten 

Er zijn geen incidentele kosten. De structurele 

handhavingskosten zijn beperkt en worden opgevangen 

binnen de bestaande kaders. 

 

Personele gevolgen 

De personele inzet is structureel 0,4 fte. 

 

Invoeringsmoment 

Invoering is mogelijk per: 1 januari 2021. 

 

Eindoordeel 

Het voorstel is uitvoerbaar. 
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