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36 241 Wijziging van de Wet kinderopvang om 
aanspraak op kinderopvangtoeslag mogelijk te 
maken voor Oekraïense ontheemden gelet op 
het Uitvoeringsbesluit van de Raad tot 
vaststelling van het bestaan van een massale 
toestroom van ontheemden uit Oekraïne in de 
zin van artikel 5 van Richtlijn 2001/55/EG van de 
Raad van 20 juli 2001 en tot invoering van 
tijdelijke bescherming naar aanleiding daarvan 
en daarnaast ouders met een partner buiten de 
Europese Unie, de Europese Economische 
Ruimte of Zwitserland ook aanspraak op 
kinderopvangtoeslag te geven 

Nr. 4  ADVIES AFDELING ADVISERING RAAD VAN STATE EN NADER 
RAPPORT1  

Hieronder zijn opgenomen het advies van de Afdeling advisering van de 
Raad van State d.d. 12 oktober 2022 en het nader rapport d.d. 1 november 
2022, aangeboden aan de Koning door de Minister van Sociale Zaken en 
Werkgelegenheid, mede namens de Staatssecretaris van Financiën. Het 
advies van de Afdeling advisering van de Raad van State is cursief 
afgedrukt. 

Blijkens de mededeling van de Directeur van Uw Kabinet van 
27 september 2022, nr. 2022002039, machtigde Uwe Majesteit de Afdeling 
advisering van de Raad van State haar advies inzake het bovenvermelde 
voorstel van wet rechtstreeks aan mij te doen toekomen. Dit advies, 
gedateerd 12 oktober 2022, nr. W12.22.0187/III, bied ik U hierbij, mede 
namens mijn ambtgenoot Staatssecretaris van Financiën – Toeslagen en 
Douane aan. 

De tekst van het advies treft u hieronder cursief afgedrukt aan. 

Bij Kabinetsmissive van 27 september 2022, no.2022002039, heeft Uwe 
Majesteit, op voordracht van de Minister van Sociale Zaken en Werkgele-
genheid, mede namens de Staatssecretaris van Financiën -Toeslagen en 
Douane, bij de Afdeling advisering van de Raad van State ter overweging 
aanhangig gemaakt het voorstel van wet tot wijziging van de Wet 
kinderopvang om aanspraak op kinderopvangtoeslag mogelijk te maken 

1 De oorspronkelijke tekst van het voorstel van wet en van de memorie van toelichting zoals 
voorgelegd aan de Afdeling advisering van de Raad van State is ter inzage gelegd bij het 
Centraal Informatiepunt Tweede Kamer
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voor Oekraïense ontheemden gelet op het Uitvoeringsbesluit van de Raad 
tot vaststelling van het bestaan van een massale toestroom van 
ontheemden uit Oekraïne in de zin van artikel 5 van Richtlijn 2001/55/EG 
van de Raad van 20 juli 2001 en tot invoering van tijdelijke bescherming 
naar aanleiding daarvan en daarnaast ouders met een partner buiten de 
Europese Unie, de Europese Economische Ruimte of Zwitserland ook 
aanspraak op kinderopvangtoeslag te geven, met memorie van 
toelichting. 

De Afdeling advisering van de Raad van State heeft geen opmerkingen bij 
het voorstel en adviseert het voorstel bij de Tweede Kamer der Staten-
Generaal in te dienen. 

De vice-president van de Raad van State, 
Th.C. de Graaf 

Het voorstel geeft de Afdeling advisering van de Raad van State geen 
aanleiding tot het maken van inhoudelijke opmerkingen en zij adviseert 
het voorstel bij de Tweede Kamer der Staten-Generaal in te dienen. 

Van de gelegenheid is gebruik gemaakt om de financiële paragraaf aan te 
vullen met financiële consequenties van de wijziging tot en met het 
tweede kwartaal van 2023, conform de afspraken met het Ministerie van 
Financiën. 

Ik verzoek U, mede namens mijn ambtgenoot Staatssecretaris van 
Financiën – Toeslagen en Douane, het hierbij gevoegde voorstel van wet 
en de gewijzigde memorie van toelichting aan de Tweede Kamer der 
Staten-Generaal te zenden. 

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, 
C.E.G. van Gennip
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