
 

 

Vermogensuitzonderingen 

compensatie Dutchbat, Srebrenica 

en transgender- en 

interseksepersonen 
 

Gevolgen: ingrijpend / middelgroot / beperkt 

  

 

   
Interactie burgers/bedrijven     x 

Maakbaarheid systemen      x 

Handhaafbaarheid      x 

Fraudebestendigheid   x   

Complexiteitsgevolgen   x   

    

Risico procesverstoringen: groot / gemiddeld / klein 

  

Uitvoeringskosten incidenteel structureel 

 Dienstverlening €        0 €         0 

 Handhaving/toezicht €    10.000 €         0 

 Automatisering €    30.000 €         0 

   

Personele gevolgen: 0,2 fte incidenteel 

 0 fte structureel 

   

Invoering mogelijk per: 01 – 01 – 2022 

Beslag portfolio: beperkt 
  
Eindoordeel:  uitvoerbaar 

 
 
 

 

 

Beschrijving voorstel/regeling 

Met dit voorstel wordt bij ministeriële regeling geregeld 

dat de volgende zaken op verzoek kunnen worden 

uitgezonderd van de vermogenstoets voor toeslagen 

vanaf 2022. 

- Een eenmalige immateriële schadevergoeding van 

€ 5.000 aan Dutchbat-III veteranen (of aan 

zijn/haar nabestaanden). 

- een eenmalige schadevergoeding voor de 

nabestaanden van de genocide in Srebrenica van 

€ 15.000 voor weduwen en € 10.000 voor kinderen, 

ouders, broers en zussen. 

- een eenmalige (onverplichte) tegemoetkoming van 

€ 5.000 voor transgender personen die in de periode 

tussen 1 juli 1985 en 1 juli 2014 een transitie 

hebben ondergaan ten behoeve van een wijziging 

van de geslachtsregistratie in de geboorteakte.  

 

Deze tijdelijke uitzonderingen gelden voor een periode 

van drie jaar volgend op het jaar waarin deze 

vermogenstoename plaatsgevonden heeft. 

 
Interactie burgers/bedrijven 

Indien genoemde schadevergoedingen leiden tot een 

overschrijding van de vermogensgrens van een of meer 

toeslagen, dan zal de burger zelf een verzoek moeten 

doen om deze buiten beschouwing te laten. Naar 

verwachting is de groep waarbij deze schade-

vergoedingen leiden tot een overschrijding van de 

vermogensgrens erg beperkt.  

 
Maakbaarheid systemen 

De noodzakelijke systeemaanpassingen zijn beperkt en 

kunnen tijdig worden gerealiseerd.  

 

Handhaafbaarheid 

Doordat het aantal verzoeken naar verwachting beperkt 

blijft, is de inschatting dat dit binnen de bestaande 

kaders kan worden opgevangen. 

 

Fraudebestendigheid 

Het risico op fraude is klein.  

 
Complexiteitsgevolgen 

Hoewel elke uitzondering op zich goed toepasbaar is, 

maakt het toevoegen van wederom een 

vermogensuitzondering het geheel van bijzondere 

berekeningen complexer.  

 
Risico procesverstoringen 

Het risico op procesverstoringen is klein 

 

Uitvoeringskosten 

De incidentele kosten voor handhaving/toezicht 

bedragen € 10.000. De incidentele kosten voor 

automatisering bedragen € 30.000. 

 

Personele gevolgen 

De incidentele personele inzet is bedraagt 0,2 fte. 

 

Invoeringsmoment 

Invoering is mogelijk per: 1 januari 2022. 

 

Eindoordeel 

Het voorstel is uitvoerbaar. 


