
 

 

Besluit kinderopvang 2020: 

wijziging koppeling gewerkte uren 

in 2020 
 

 

 

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 €     70.000 €         0 

   

Personele gevolgen: 0,2 fte incidenteel 

 0 fte structureel 

   

Invoering mogelijk per: direct 

Beslag portfolio: beperkt 
  
Eindoordeel:  Uitvoerbaar 

 
 
 

 

 

Beschrijving voorstel/regeling 

In het toeslagjaar 2020 wordt de koppeling gewerkte 

uren binnen de kinderopvangtoeslag tijdelijk losgelaten 

in verband met de gevolgen van COVID-19 en de 

(gedeeltelijke) sluiting van de kinderopvang. In plaats 

daarvan komen werkende ouders in aanmerking voor 

kinderopvangtoeslag voor het maximum van 230 uren 

kinderopvang per kalendermaand voor die maanden 

waarin zij arbeid verrichten. Deze maatregel is tijdelijk 

en is alleen van toepassing in berekeningsjaar 2020. 

Interactie burgers/bedrijven 

Interactie zal vooral plaatsvinden als ouders 

(aanvullende) vragen hebben omtrent de gewerkte 

uren. Er zijn echter twee aandachtsgroepen.  

 
1) de groep burgers waarbij eerder dit jaar, op basis 

van de huidige koppeling gewerkte uren het aantal 

opgegeven uren is verlaagd;  

2) de groep burgers die zelf hun uren hebben verlaagd 

omdat ze uitgingen van de huidige koppeling 

gewerkte uren.  

 

De eerste groep wordt persoonlijk benaderd. De tweede 

groep wordt generiek benaderd, omdat deze niet 

volledig in beeld is te brengen. Beide groepen zijn 

beperkt in omvang. Het leeuwendeel van de 

communicatie vindt plaats via de generieke kanalen en 

middelen, met extra aandacht in de aangiftecampagne 

en toeslagjaar 2021 wanneer deze maatregel weer 

vervalt. 
 

Maakbaarheid systemen 

Deze maatregel heeft geen impact op de uitvoering van 

de massale productieprocessen. Het voorstel heeft een 

beperkte impact op de systemen, de wijzigingen kunnen 

tijdig worden gerealiseerd.  

 

Handhaafbaarheid 

Deze versoepeling leidt naar verwachting niet tot een 

capaciteitsbesparing bij B/Toeslagen. Interactie met 

specifieke ouders is nodig. Overige grondslagen dienen 

nog steeds te worden gecontroleerd. Deze maatregel 

past binnen de bestaande personele kaders. 

 

Fraudebestendigheid 

Niet van toepassing 

 

Complexiteitsgevolgen 

Door samenloop van jaren waarbij wel en niet op de 

gewerkte uren zal worden gecontroleerd, is sprake van 

een lichte toename in de complexiteit.  

 

Risico procesverstoringen 

Het risico op procesverstoringen is klein. 

 

Uitvoeringskosten 

De incidentele automatiseringskosten bedragen 

€70.000. De incidentele toezichtskosten zijn €10.000.  

 

Personele gevolgen 

Er is incidenteel 0,2 fte nodig voor dit voorstel. 

 

Invoeringsmoment 

Invoering is mogelijk per: direct. 

 

Eindoordeel 

Het voorstel is uitvoerbaar.  

 


