
 

 

Besluit kinderopvangtoeslag 2022 
 
 
 

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 €         0 
 Automatisering €   80.000 €         0 
   
Personele gevolgen: 0,2 fte incidenteel 
 0 fte structureel 
   
Invoering mogelijk per: 01 – 01 – 2022 

Beslag portfolio: jaaraanpassing/inpasbaar 
  
Eindoordeel:  uitvoerbaar 

 
 
 

 
 
Beschrijving voorstel/regeling 
Het besluit kinderopvang 2022 regelt de jaarlijkse 
indexering (per 1 januari) van de maximumuurtarieven 
van de kinderopvangtoeslag en de inkomensgroepen.  
 
Daarnaast regelt het besluit dat de koppeling gewerkte 
uren voor de buitenschoolse opvang wordt verruimd 
naar 140% van de gewerkte uren van de 
minstwerkende ouder. Dit percentage wordt daarmee 
gelijkgetrokken met het percentage bij de dagopvang. 
 

Interactie burgers/bedrijven 
Toeslaggerechtigden zullen de wijzigingen van de 
toetsingsinkomens en uurprijzen verwerkt zien bij het 
Massaal Automatisch Continueren (de MAC 2022) en in 
het Toeslagenportaal.  
 
Communicatie van de indexaties en de verruiming van 
de koppeling gewerkte uren van 70% naar 140% voor 
buitenschoolse opvang vindt plaats via de reguliere 
kanalen. 
 
Maakbaarheid systemen 
De noodzakelijke wijzigingen kunnen tijdig in de 
systemen worden verwerkt. 
 
Handhaafbaarheid 
In de controles ten aanzien van de gewerkte uren zal 
het percentage van 140% worden gehanteerd. Minder 
toeslaggerechtigden zullen daardoor deze grens 
overschrijden. De hoogte van terugvorderingen als 
gevolg van overschrijding van de grens zal afnemen, 
daarnaast zal ook het aantal terugvorderingen licht 
afnemen.  

Fraudebestendigheid 
Niet van toepassing. 
 
Complexiteitsgevolgen 
Niet van toepassing ten aanzien van de indexatie. Het 
verruimen van de koppeling gewerkte uren voor de 
buitenschoolse opvang betreft een beperkte 
vereenvoudiging. 
 
Risico procesverstoringen 
Het risico op procesverstoringen is klein. 
 
Uitvoeringskosten 
De incidentele kosten voor handhaving/toezicht 
bedragen €10.000,-.  De incidentele kosten voor de 
noodzakelijke systeemaanpassingen bedragen 
€80.000,- en hebben betrekking op de verruiming van 
de koppeling gewerkte uren. 
 
Personele gevolgen 
De incidentele personele inzet is 0,2 fte 
 
Invoeringsmoment 
Invoering is mogelijk per: 1 januari 2022. 
 

Eindoordeel 
Het voorstel is uitvoerbaar. 


