
Uitzondering vermogenstoets 
herstelregelingen 
kinderopvangtoeslag 
 
 
 

Gevolgen: ingrijpend / middelgroot / beperkt 

  

 
   

Interactie burgers/bedrijven   x   
Maakbaarheid systemen      x 
Handhaafbaarheid      x 
Fraudebestendigheid   nvt   
Complexiteitsgevolgen   x   
    
Risico procesverstoringen: groot / gemiddeld / klein 
  
Uitvoeringskosten incidenteel structureel 
• Dienstverlening €        0 €         0 
• Handhaving/toezicht €    10.000 €    40.000 
• Automatisering €    10.000 €         0 
   
Personele gevolgen: 0,2 fte incidenteel 
 0,4 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 
gedupeerde ouders ontvangen bedragen in het kader 
van de herstelregelingen inzake kinderopvangtoeslag en 
de Compensatieregeling CAF 11, op verzoek kunnen 
laten uitzonderen van de vermogenstoets. Hoewel het 
voorstel ingaat per 1 januari 2021 zal toeslagjaar 2020 
(waarvan in 2021 of later de definitieve berekening 
volgt) ook hier onder vallen.  

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. Ook de 
ouders die al voor 2020 een compensatiebetaling 
hebben gehad kunnen een beroep doen op deze 
uitzondering en worden actief door de persoonlijk 
zaakbehandelaar benaderd.  
 
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 
De incidentele automatiserings- en handhavingskosten 
zijn beide € 10.000. De structurele handhavingskosten 
zijn € 40.000. 
 
Personele gevolgen 
De incidentele personele inzet is 0,2 fte en structureel 
0,4 fte. 
 
Invoeringsmoment 
Invoering is mogelijk per: 1 januari 2021. 
 
Eindoordeel 
Het voorstel is uitvoerbaar. 


