
Verhogen kinderbijslag in 2022 als aanvulling op de tabel geïnventariseerde maatregelen koopkracht 2022 

Maatregel verhogen kinderbijslag in 2022 

Is invoering 
mogelijk per 
2022? 

Toelichting 
maatregel 

Bereik Indicatie 
uitvoerbaarheid 

Budgettair Overige overwegingen 

Nee.  
De kinderbijslag 
wordt achteraf, per 
kwartaal, 
uitbetaald. Het 
bedrag aan 
kinderbijslag had 
voor 1 juli 2022 
moeten worden 
gewijzigd. 

Het tijdelijk 
verhogen van 
de 
kinderbijslag in 
2022. 

Alle ouders met kinderbijslag, 
zowel nationaal als 
internationaal. Het is alleen 
mogelijk het gehele bedrag aan 
kinderbijslag te verhogen; het is 
dus niet mogelijk om de 
verhoging te beperken tot 1 kind 
of het eerste kind of welke 
afwijkende variant dan ook.  
 
Alle ouders met kinderbijslag 
worden bereikt. Binnen de 
huishoudens met kinderbijslag 
heeft ruim 60% een inkomen 
boven modaal (hoogste twee 
inkomenskwintielen). De 
maatregel bereikt dus alle 
ouders, en is niet gericht op 
mensen die het hardst geraakt 
worden door de 
koopkrachtontwikkelingen als 
gevolg van het aflopen van een 
incidentele verhoging. 

Uitbetaling in 2022 is niet 
uitvoerbaar.  
 
Vanwege de 
kwartaalsystematiek wordt de 
kinderbijslag achteraf betaald. 
De laatste uitbetaling in 2022 
is op 1 oktober 2022. De 
rechten voor 1 oktober zijn al 
vastgesteld en toegekend. Om 
de kinderbijslag in 2022 te 
verhogen, moet een groot deel 
handmatig herzien worden 
(voor internationale gevallen is 
dit onuitvoerbaar) om een 
tijdige en juiste uitbetaling aan 
deze ouders te kunnen 
garanderen.  De SVB heeft 
geen capaciteit om dergelijk 
handmatig werk te 
bewerkstelligen en het 
vergroot bovendien de kans op 
foutieve uitbetalingen. 
 
 

Afhankelijk van de duur en 
verhoging van het 
kindbedrag.  
Ter illustratie: het op 
jaarbasis verhogen van het 
basiskindbedrag met €100 
euro zou extra uitgaven van 
circa € 70 miljoen per 
kwartaal meebrengen (ca.  
€ 430 miljoen voor 18 
maanden). 
 
Het verdubbelen van het 
bedrag leidt tot € 1 miljard 
extra uitgaven per kwartaal 
(€ 6 miljard voor 18 
maanden).  

Vanuit juridisch perspectief bezien, 
is het alleen mogelijk de verhoging 
voor ongeveer 18 maanden te laten 
duren. 
 
Verhoging van het 
kinderbijslagbedrag kan (in 
bijzondere situaties) per AMvB. Dit 
kan ook met terugwerkende kracht. 
Een verhoging heeft in principe een 
structureel karakter. De wet biedt 
geen grondslag om een tijdelijke 
verhoging (voor 1 of 2 kwartalen) 
per AMvB te realiseren. Wil men 
vervolgens het verhoogde bedrag 
weer terugbrengen naar het 
huidige niveau, dan moet dit door 
het basiskinderbijslagbedrag met 
een wetswijziging te verlagen. Dat 
kan niet met terugwerkende 
kracht, omdat een verlaging 
belastend is. Een wetswijziging 
heeft een doorlooptijd van circa 18 
maanden wat betekent dat een 
verhoging ook voor die periode aan 
de orde is.  
 

 


