
 

 

Vermogensuitzondering uitkering 

ZWiC 
 

 

 

Gevolgen: ingrijpend / middelgroot / beperkt 

  

 

   
Interactie burgers/bedrijven     x 

Maakbaarheid systemen      x 

Handhaafbaarheid      x 

Fraudebestendigheid     x 

Complexiteitsgevolgen   x   

    

Risico procesverstoringen: groot / gemiddeld / klein 

  

Uitvoeringskosten incidenteel structureel 

 Dienstverlening €        0 €         0 

 Handhaving/toezicht €    10.000 €         0 

 Automatisering €    10.000 €         0 

   

Personele gevolgen: 0,2 fte incidenteel 

 0 fte structureel 

   

Invoering mogelijk per: 01 – 01 – 2021 

Beslag portfolio: beperkt 
  
Eindoordeel:  uitvoerbaar 

 
 
 

 

 

Beschrijving voorstel/regeling 

Het voorstel is om de Uitvoeringsregeling Algemene wet 

inkomensafhankelijke regelingen aan te passen zodat de 

eenmalige aanvullende financiële bijdrage die 

zorgverleners van de Stichting Zorg na Werk in 

Coronazorg (ZWiC) ontvangen op verzoek wordt 

uitgezonderd van de vermogenstoets toeslagen. 

Zorgverleners hebben deze bijdrage ontvangen als ze 

als gevolg van hun werk in de coronazorg op de 

intensive care terechtkomen alsmede nabestaanden van 

zorgverleners die als gevolg van hun werk in de 

coronazorg komen te overlijden.  

Interactie burgers/bedrijven 

Stichting ZWiC zal toeslaggerechtigden bij het 

verstrekken van de uitkering wijzen op het bestaan van 

deze regeling. Dit gebeurt in de uitkeringsbrief en via de 

informatie op de website van de stichting. Deze 

informatie wordt ook meegenomen op de website van 

de Belastingdienst en dienstverlenende kanalen. Indien 

deze uitkering leidt tot een overschrijding van de 

vermogensgrens van een of meer toeslagen, dan zal de 

burger zelf een verzoek moeten doen om deze buiten 

beschouwing te laten. De manier van aanvragen is 

gelijk aan de aanvraag van de overige uitzonderingen, 

namelijk middels een formulier. Dit kan worden 

gedownload via de website of worden aangevraagd bij 

de Belastingtelefoon. 

 

Maakbaarheid systemen 

De benodigde beperkte systeemaanpassing kan tijdig 

worden gerealiseerd. 

 

Handhaafbaarheid 

Aangezien het aantal gevallen waarbij de uitkering 

daadwerkelijk leidt tot een overschrijding erg laag wordt 

ingeschat, kan dit binnen de bestaande capaciteit 

worden opgevangen.  

 

Fraudebestendigheid 

De toekenning van de vermogensuitzondering ZWiC zal 

gebeuren op basis van een opgestelde beschikking 

vanuit ZWiC Aangezien B/Toeslagen middels de 

loongegevens ook de werkgever van deze persoon kan 

controleren is de kans op fraude klein. 

 

Complexiteitsgevolgen 

De complexiteit neemt beperkt toe. 

 

Risico procesverstoringen 

Het risico op procesverstoringen is klein. 

 

Uitvoeringskosten 

De incidentele automatiserings- en handhavingskosten 

zijn beide € 10.000. De interactiekosten zijn beperkt en 

worden opgevangen binnen de bestaande kaders. 

 

Personele gevolgen 

De incidentele personele inzet is 0,2 fte. 

 

Invoeringsmoment 

Invoering is mogelijk per: 1 januari 2021. 

 

Eindoordeel 

Het voorstel is uitvoerbaar. 


