
Regeling van de Staatssecretaris van Financiën van              2021 houdende 

overgangsrecht voor de vermogenstoets voor inkomensafhankelijke regelingen 

 

            2021 

Nr. xxxxx  

Directoraat-Generaal voor Fiscale Zaken 

Directie Directe Belastingen  

De Staatssecretaris van Financiën, 

 

Handelende in overeenstemming met de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, 

de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en de Minister van Volksgezondheid, 

Welzijn en Sport; 

 

Gelet op artikel 47 van de Algemene wet inkomensafhankelijke regelingen; 

 

Besluit: 

 

Artikel I 

 

De Uitvoeringsregeling Algemene wet inkomensafhankelijke regelingen wordt als volgt gewijzigd: 

 

A. Artikel 9quater wordt als volgt gewijzigd: 

1. Het eerste lid wordt als volgt gewijzigd: 

a. In de aanhef wordt “Op verzoek van de belanghebbende blijft artikel 7” vervangen door “Artikel 

7” en wordt “buiten toepassing” vervangen door “blijft buiten toepassing”. 

b. Er worden twee onderdelen toegevoegd, luidende: 

l. een toegekend hoger bedrag als bedoeld in onderdeel 5 van het Besluit uitbreiding 

Catshuisregeling Kinderopvangtoeslag; 

m. een toegekend forfaitair bedrag als bedoeld in onderdeel 2.2 van het Besluit uitbreiding 

Catshuisregeling Kinderopvangtoeslag, voor zover dat bedrag niet is toegekend aan de partner of 

voormalig partner van de belanghebbende. 

 

2. Het tweede lid komt te luiden: 

2. Op verzoek van de belanghebbende is het eerste lid van overeenkomstige toepassing ten 

aanzien van een bezitting als bedoeld in artikel 5.3 van de Wet inkomstenbelasting 2001 die is 

verkregen als gevolg van de feitelijke toebedeling van een aan de voormalig partner van de 

belanghebbende toegekend forfaitair bedrag, aan de belanghebbende, bedoeld in onderdeel 2.2, 

tweede alinea, van het Besluit uitbreiding Catshuisregeling Kinderopvangtoeslag. 

  

 



B. Na artikel 9quinquies worden twee artikelen ingevoegd, luidende: 

 

Artikel 9sexies. Overgangsrecht vermogenstoets compensatieregeling Dutchbat III en 

nabestaanden Srebenica 

1. Op verzoek van belanghebbende blijft artikel 7, derde en vierde lid, van de wet, artikel 2a, eerste 

lid, van de Wet op de zorgtoeslag of artikel 1, vierde lid, van de Wet op het kindgebonden budget 

buiten toepassing indien wel aanspraak op huurtoeslag, zorgtoeslag, onderscheidenlijk 

kindgebonden budget, zou bestaan indien ten aanzien van de belanghebbende, zijn partner of een 

medebewoner de rendementsgrondslag, bedoeld in artikel 5.3 van de Wet inkomstenbelasting 2001, 

zou worden verminderd met de waarde van een bezitting als bedoeld in artikel 5.3 van de Wet 

inkomstenbelasting 2001 die is verkregen als gevolg van: 

a. een eenmalige uitkering als bedoeld in de Tijdelijke Regeling eenmalige uitkering Dutchbat-III-

veteranen; 

b. een schadevergoeding als bedoeld in de Civielrechtelijke Regeling ter uitvoering van het arrest 

van de Hoge Raad inzake Staat/Stichting Mothers of Srebrenica van 19 juli 2019, 

ECLI:NL:HR:2019:1223. 

2. Het verzoek kan uitsluitend betrekking hebben op de aanspraak op huurtoeslag, zorgtoeslag of 

kindgebonden budget over de eerste drie berekeningsjaren volgend op het kalenderjaar waarin de 

bezitting werd verkregen. 

3. Het verzoek wordt geacht mede te zijn gedaan voor de op het berekeningsjaar waarop het verzoek 

betrekking heeft volgende berekeningsjaren waarop het verzoek ingevolge het tweede lid betrekking 

kan hebben. 

 

Artikel 9septies. Overgangsrecht vermogenstoets compensatieregeling transgender en 

intersekse personen 

1. Op verzoek van belanghebbende blijft artikel 7, derde en vierde lid, van de wet, artikel 2a, eerste 

lid, van de Wet op de zorgtoeslag of artikel 1, vierde lid, van de Wet op het kindgebonden budget 

buiten toepassing indien wel aanspraak op huurtoeslag, zorgtoeslag, onderscheidenlijk 

kindgebonden budget, zou bestaan indien ten aanzien van de belanghebbende, zijn partner of een 

medebewoner de rendementsgrondslag, bedoeld in artikel 5.3 van de Wet inkomstenbelasting 2001, 

zou worden verminderd met de waarde van een bezitting als bedoeld in artikel 5.3 van de Wet 

inkomstenbelasting 2001 die is verkregen als gevolg van een toegekende tegemoetkoming als 

bedoeld in de Beleidsregel tegemoetkoming Wet wijziging geregistreerd geslacht 1985-2014. 

2. Het verzoek kan uitsluitend betrekking hebben op de aanspraak op huurtoeslag, zorgtoeslag of 

kindgebonden budget over de eerste drie berekeningsjaren volgend op het kalenderjaar waarin de 

bezitting werd verkregen. 

3. Het verzoek wordt geacht mede te zijn gedaan voor de op het berekeningsjaar waarop het verzoek 

betrekking heeft volgende berekeningsjaren waarop het verzoek ingevolge het tweede lid betrekking 

kan hebben. 

 



Artikel II 

 

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 januari 2022, met dien verstande dat artikel I, 

onderdeel A, terugwerkt tot en met 1 januari 2020.  

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst. 

 

De Staatssecretaris van Financiën, 

 

 

 

Alexandra C. van Huffelen 

 

  



TOELICHTING 

 

Algemeen 

 

1. Inleiding 

In deze ministeriële regeling worden voor de toeslagen vermogenstoetsuitzonderingen geregeld 

voor: 

- de vermogenstoename als gevolg van ontvangen bedragen op grond van de regelingen 

inzake de hersteloperatie kinderopvangtoeslag; 

- Dutchbat-III veteranen en nabestaanden van de genocide in Srebrenica; en  

- transgender en intersekse 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.  

 

Een vermogenstoets wordt toegepast bij de bepaling of een belanghebbende aanspraak maakt op 

zorgtoeslag, huurtoeslag en kindgebonden budget (hierna: toeslag). Deze vermogenstoets is een 

belangrijk instrument om toeslagen te beperken tot belanghebbenden die inkomensondersteuning 

nodig hebben. Indien het vermogen op de peildatum (1 januari) hoger is dan een bepaald bedrag, 

vervalt voor dat betreffende jaar het recht op de toeslag waarvan de vermogensgrens is 

overschreden. Bij de huurtoeslag kan dit zich voordoen bij overschrijding van de vermogensgrens 

van € 31.340 voor alleenstaanden en van € 62.680 voor mensen met een toeslagpartner (bedragen 

2021). Voor de zorgtoeslag en het kindgebonden budget gelden aanzienlijk hogere 

vermogensgrenzen (€ 118.479 zonder toeslagpartner). Vanwege de peildatum (1 januari), kunnen 

de gevolgen van de vermogenstoename voor de inkomstenbelasting en de toeslagen zich voor het 

eerst voordoen in het berekeningsjaar volgend op het kalenderjaar waarin de toekenning van de 

financiële bijdrage tot de bezittingen is gaan behoren.  

 

In bepaalde gevallen is de maatschappelijke betekenis en impact van financiële 

bijdragen/compensaties/tegemoetkomingen groter dan de wens om deze bij het uitvoeren van de 

vermogenstoets mee te laten tellen voor of er wel of niet aanspraak bestaat op een toeslag. In de 

Uitvoeringsregeling Algemene wet inkomensafhankelijke regelingen (UR Awir) staan daarom enkele 

bijzondere vermogensbestanddelen (bezittingen en eenmalige uitkeringen) opgesomd die op 

verzoek van de belanghebbende niet meegerekend worden bij het uitvoeren van de vermogenstoets. 

Een vermogenstoetsuitzondering is een mogelijkheid voor burgers om op verzoek zowel hun 

aanspraak op toeslagen als hun uit financiële bijdragen/compensaties/tegemoetkomingen verkregen 

vermogenstoename te behouden. 

 

Het kabinet acht het in bepaalde gevallen namelijk onwenselijk dat burgers hun eventuele aanspraak 

op toeslagen kwijtraken als hun vermogen is toegenomen door het ontvangen van financiële 

bijdragen/compensaties/tegemoetkomingen en daardoor een vermogensgrens wordt overschreden. 

Bovendien wil het kabinet voorkomen dat burgers die een eenmalige uitkering (bijvoorbeeld een 

bedrag of de aanspraak op een bedrag) verkrijgen in het kader van de hersteloperatie of erkenning 



van aangedaan leed deze verkrijging of een deel daarvan via een andere weg moeten inleveren bij 

diezelfde overheid. Daarom worden in het kader van de hersteloperatie kinderopvangtoeslag het 

toegekende forfaitair bedrag als bedoeld in onderdeel 2.2 van het Besluit uitbreiding 

Catshuisregeling Kinderopvangtoeslag, de feitelijk toegepaste verdeling van dit bedrag met een 

voormalig partner, en het toegekende hogere bedrag dan het reeds op grond van de 

hardheidsregeling in artikel 49 van de Algemene wet inkomensafhankelijke regelingen (Awir) 

uitgekeerde bedrag als bedoeld in onderdeel 5 van dat besluit,  uitgezonderd van de vermogenstoets 

voor het recht op toeslagen.  

 

Daarnaast worden ook de eenmalige schadevergoedingen voor Dutchbat-III veteranen, de 

nabestaanden van de genocide in Srebrenica en de eenmalige (onverplichte) tegemoetkoming 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, 

uitgezonderd van de vermogenstoets.   

 

Deze tijdelijke uitzonderingen gelden voor een periode van drie jaar volgend op het jaar waarin deze 

vermogenstoename heeft plaatsgevonden. Als een getroffen ouder in meerdere jaren een bezitting 

verkrijgt in het kader van de hersteloperatie kinderopvangtoeslag, dan geldt de periode van drie 

jaar waarvoor een vermogenstoetsuitzondering verkregen kan worden voor elke verkrijging 

afzonderlijk. 

 

2. Vermogenstoetsuitzonderingen financiële bijdragen in het kader van de hersteloperatie 

kinderopvangtoeslag 

Een groot aantal huishoudens is in ernstige en soms blijvende financiële problemen gebracht door 

een institutioneel vooringenomen behandeling van de Belastingdienst/Toeslagen, dan wel door de 

werking van de regelgeving rondom de kinderopvangtoeslag, de wijze waarop deze gehandhaafd 

werd en de uitleg die in uitvoering en rechtspraak aan die regelgeving is gegeven. Daarnaast 

kwamen ouders in geval van een terugvordering vaak niet in aanmerking voor een persoonlijke 

betalingsregeling en voor een gemeentelijk schuldhulpverleningstraject, omdat bij een geringe 

tekortkoming de kwalificatie Opzet/Grove Schuld (hierna: O/GS) werd gegeven. Vorig jaar zijn al 

verschillende regelingen (compensatieregeling, matiging of herziening van een 

terugvorderingsbeschikking, hardheidsregeling, O/GS-tegemoetkoming, aanvullende 

tegemoetkoming voor de werkelijke schade bij O/GS, noodvoorziening, eenmalige tegemoetkoming 

en een delegatiegrondslag voor een vangnetbepaling) in werking getreden om de getroffen ouders 

tegemoet te komen. Deze regelingen zijn in 2021 uitgebreid met de maatregelen in het Besluit 

uitbreiding Catshuisregeling Kinderopvangtoeslag, het Besluit compensatie gedupeerden in 

schuldentraject en het Besluit betalen private schulden. Deze maatregelen zullen nog worden 

gecodificeerd in een wet.  

 

In artikel 9quater UR Awir worden ontvangen bedragen in het kader van de hersteloperatie 

kinderopvangtoeslag van de vermogenstoets uitgezonderd. Gedupeerde ouders en de (hoogte van 

de) uitbetaalde herstelbedragen zijn bij de Belastingdienst/Toeslagen bekend. De uitzonderingen 



zullen door de Belastingdienst/Toeslagen dan ook ambtshalve worden toegepast. Een ouder hoeft 

hiervoor dus niet langer een verzoek te doen. Het blijf wel mogelijk om ook zelf een verzoek om de 

vermogenstoetsuitzonderingen bij de Belastingdienst/Toeslagen in te dienen. 

 

Het is echter voor de Belastingdienst/Toeslagen niet na te gaan in hoeverre bepaalde bedragen zijn 

gedeeld met de voormalig partner. Voor hen blijft daarom gelden dat zij een verzoek moeten doen 

voor de toepassing van de vermogenstoetsuitzondering. 

 

3. Vermogenstoetsuitzonderingen Dutchbat-III veteranen en nabestaanden genocide in Srebrenica 

Op 14 december 2020 is een rapport uitgebracht1 over de behoeften aan zorg, erkenning en 

waardering van veteranen die zijn ingezet voor Dutchbat-III (DB-III: het Nederlandse detachement 

militairen dat aanwezig was in Bosnië ten tijde van de val van de enclave Srebrenica). De 

begeleidingscommissie (onder voorzitterschap van dhr. drs. H. Borstlap) heeft naar aanleiding van 

dit rapport zeven aanbevelingen gedaan. Een van die aanbevelingen ging over het ontplooien van 

initiatieven op het gebied van erkenning en waardering. Op grond van  de Tijdelijke Regeling 

eenmalige uitkering Dutchbat-III-veteranen wordt een eenmalige (aanvullende) immateriële 

schadevergoeding van € 5.000 (belastingvrij) aan elke veteraan die deel uitmaakte van DB-III (of 

aan zijn/haar nabestaanden) uitgekeerd in verband met het ervaren gebrek aan erkenning en 

waardering.  

Daarnaast heeft het kabinet een civielrechtelijke regeling opgesteld op grond waarvan nabestaanden 

van de genocide in Srebrenica in aanmerking kunnen komen voor een eenmalige schadevergoeding 

van € 15.000 voor weduwen en € 10.000 voor kinderen, ouders, broers en zussen. Grondslag voor 

deze regeling is de door de Hoge Raad vastgestelde (wettelijke) aansprakelijkheid van de 

Nederlandse staat voor het ontstaan van de schade bij de nabestaanden (het arrest van de Hoge 

Raad inzake Staat/Stichting Mothers of Srebrenica).2 Op 19 juli 2019 heeft de Hoge Raad in een 

procedure aangespannen door nabestaanden van de genocide in Srebrenica geoordeeld dat de 

Nederlandse staat verantwoordelijk is voor een deel (10%) van de schade die is ontstaan bij de 

nabestaanden van de naar schatting 350 mannen en jongens die in de namiddag van  13 juli 1995 

aanwezig waren op de door Nederlandse militairen bewaakte compound. Het loket voor deze regeling 

is op 15 juni 2021 geopend.  

 

4. Vermogenstoetsuitzonderingen transgender en intersekse personen 

De mogelijkheid voor personen om de geslachtsaanduiding in de geboorteakte te wijzigen werd in 

juli 1985 geïntroduceerd. De wet voor de wijziging van het geregistreerde geslacht die van 1985 tot 

2014 gold, stelde verschillende voorwaarden aan de wijziging van de geboorteakte. Het ging onder 

meer om de aanpassing van het lichaam aan het gewenste te registreren geslacht, voor zover dit 

uit medisch en psychologisch oogpunt mogelijk en verantwoord was. Daarnaast stelde de wet een 

onomkeerbare sterilisatie als voorwaarde. Deze voorwaarden zijn met de wijziging van de 

Transgenderwet per 1 juli 2014 komen te vervallen.  

                                                
1 Focus op Dutchbat-III, opgesteld door ARQ Nationaal Psychotrauma Centrum. 
2 HR 19 juli 2019; ECLI: NL: HR: 2019:1223. 



Naar aanleiding van de ontvangst van een aansprakelijkstelling heeft het kabinet het standpunt 

ingenomen dat de voorwaarden in de wet, dat onomkeerbare fysieke transitie moest hebben 

plaatsgevonden alvorens de geslachtsaanduiding op de geboorteakte kan worden aangepast, in de 

periode van eind 2008 tot 1 juli 2014 in strijd is met het EVRM en daarmee onrechtmatig moet 

worden geacht. Het kabinet gaat er echter ook vanuit dat vrijwel alle vorderingen verjaard zullen 

zijn. 

Het kabinet is echter van oordeel dat erkenning én excuses op zijn plaats zijn. Hiervoor heeft het 

kabinet een onverplichte tegemoetkomingsregeling opgesteld voor personen die in de periode tussen 

1 juli 1985 en 1 juli 2014 een transitie hebben ondergaan ten behoeve van de wijziging van het 

geregistreerde geslacht. De regeling zal voorzien in een eenmalige (onverplichte) tegemoetkoming 

van € 5.000 per persoon. Het gaat in totaal om ongeveer 2000 personen.  

 

5. Indienen verzoek 

De belanghebbende zal voor de genoemde uitzonderingen onder 3 en 4 een verzoek moeten indienen 

bij de Belastingdienst/Toeslagen. De Belastingdienst/Toeslagen heeft namelijk geen inzicht in de 

opbouw van het vermogen en kan deze uitzonderingen dan ook niet uit eigen beweging toepassen. 

De belanghebbende kan dit verzoek doen door middel van het formulier ‘Verzoek bijzonder 

vermogen toeslagen’ dat te vinden is op de website van de Belastingdienst.3 De uitzondering geldt 

voor het gehele bedrag van de bezitting die is verkregen, ongeacht of de betrokkene al een deel van 

het bedrag heeft uitgegeven.  

 

6. EU-aspecten 

Aan de wijzigingen die in deze regeling zijn opgenomen, zijn geen EU-aspecten verbonden. 

 

7. Budgettaire aspecten 

De wijzigingen die in deze regeling zijn opgenomen, hebben geen budgettaire gevolgen.  

 

8. Uitvoeringsgevolgen 

Toeslagen en de Belastingdienst hebben de maatregelen uit deze regeling beoordeeld met de 

uitvoeringstoets. Voor de wijzigingen met betrekking tot de uitzonderingen van de vermogenstoets 

toeslagen voor vermogen dat is verkregen in het kader van de herstelregelingen 

kinderopvangtoeslag geldt dat deze uitvoerbaar worden geacht per de voorgestelde datum van 

inwerkingtreding. De gevolgen voor de uitvoering zijn beschreven in de uitvoeringstoets die als 

bijlagen zijn bijgevoegd. De maatregelen leiden tot uitvoeringskosten zoals weergegeven in de 

hierna opgenomen tabel. De uitvoeringskosten worden gedekt op begroting IX. 

 

Overzicht uitvoeringskosten Belastingdienst (bedragen x € 1.000) 

 

  2021 2022 2023 2024 2025 2026+ 

Uitvoeringskosten 50 50 50  50 50 0 

                                                
3 https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/themaoverstijgend/ 

programmas_en_formulieren/formulier_verzoek_bijzonder_vermogen_toeslagen. 



 

 

Voor de wijzigingen met betrekking tot de uitzonderingen van de vermogenstoets toeslagen voor 

vermogen dat is verkregen door Dutchbat-III veteranen, nabestaanden van de genocide in 

Srebrenica en transgender en intersekse personen geldt dat deze uitvoerbaar worden geacht per de 

voorgestelde datum van inwerkingtreding. De gevolgen voor de uitvoering zijn beschreven in de 

uitvoeringstoets die als bijlagen zijn bijgevoegd. De maatregelen leiden tot uitvoeringskosten zoals 

weergegeven in de hierna opgenomen tabel. De uitvoeringskosten worden gedekt op begroting IX. 

 

Overzicht uitvoeringskosten Belastingdienst (bedragen x € 1.000) 

 

  2021 2022 2023 2024 2025 2026+ 

Uitvoeringskosten 0 40 0  0 0 0 

 

 

9. Gevolgen voor bedrijfsleven en burger 

Voor de vermogenstoetsuitzonderingen in het kader van de hersteloperatie kinderopvangtoeslag, 

met uitzondering van het deel van de forfaitaire compensatie dat een belanghebbende van zijn 

voormalig partner ontvangt, hoeft een belanghebbende niets te doen. De belastingdienst past de 

vermogenstoetsuitzonderingen ambtshalve toe. Voor de overige maatregelen bestaan de 

administratieve lasten uit het aanvragen van de vermogenstoetsuitzondering. De belanghebbende 

dient een verzoek bij de Belastingdienst/Toeslagen in te dienen door het invullen van het formulier 

‘Verzoek bijzonder vermogen toeslagen’ dat te vinden is op de website van de Belastingdienst. De 

administratieve lasten hiervan zijn verwaarloosbaar. Het Adviescollege toetsing regeldruk (ATR) 

heeft het dossier niet geselecteerd voor een formeel advies, omdat het geen of verwaarloosbare 

gevolgen voor de regeldruk heeft. 

 

Artikelsgewijze toelichting 

Artikel I, onderdeel A (artikel 9quater van de Uitvoeringsregeling Algemene wet 

inkomensafhankelijke regelingen) 

Artikel 9quater UR Awir bevat een overgangsmaatregel op grond waarvan de in die bepaling 

aangewezen tegemoetkomingen in het kader van de hersteloperatie kinderopvangtoeslag 

gedurende een bepaalde periode niet worden meegerekend voor de vermogenstoets voor de 

toeslagen. De wijziging van dat artikel 9quater regelt met terugwerkende kracht tot en met 1 

januari 2020 dat de belanghebbende niet langer om een vermogenstoetsuitzondering voor 

ontvangen bedragen in het kader van de hersteloperatie kinderopvangtoeslag hoeft te verzoeken. 

De Belastingdienst/Toeslagen verleent de vermogenstoetsuitzondering ambtshalve.  

 

Een uitzondering hierop is de feitelijke toebedeling van een aan de voormalig partner van de 

belanghebbende toegekend forfaitair bedrag, aan de belanghebbende, bedoeld in onderdeel 2.2, 

tweede alinea, van het Besluit uitbreiding Catshuisregeling Kinderopvangtoeslag. Voor een 



uitzondering van de vermogenstoets van deze feitelijke toebedeling zal de belanghebbende een 

verzoek moeten indienen. Dit staat in het tweede lid van artikel 9quater UR Awir.  

 

In het eerste lid worden toekenningen en herstelacties aan de overgangsmaatregel toegevoegd, 

zijnde:  

- een toegekend hoger bedrag als bedoeld in onderdeel 5 van het Besluit uitbreiding 

Catshuisregeling Kinderopvangtoeslag; 

- een toegekend forfaitair bedrag als bedoeld in onderdeel 2.2 van het Besluit uitbreiding 

Catshuisregeling Kinderopvangtoeslag, voor zover dat bedrag niet is toegekend aan de partner of 

voormalig partner van de belanghebbende. 

 

Artikel I, onderdeel B (artikel 9sexies van de Uitvoeringsregeling Algemene wet 

inkomensafhankelijke regelingen) 

Met het nieuwe artikel 9sexies UR Awir treedt een overgangsmaatregel in werking op basis waarvan 

een aan de belanghebbende toegekende eenmalige schadevergoeding voor DBIII-veteranen op 

grond van de Tijdelijke Regeling eenmalige uitkering Dutchbat-III-veteranen of een 

schadevergoeding toegekend op basis van het arrest van de Hoge Raad inzake Staat/Stichting 

Mothers of Srebenica, op verzoek van de belanghebbende buiten beschouwing blijft bij de toepassing 

van de vermogenstoetsen voor de huurtoeslag, de zorgtoeslag en het kindgebonden budget. Dit 

verzoek moet, in lijn met artikel 5a, onderdeel a, UR Awir, worden gedaan binnen vijf jaren na het 

verstrijken van het berekeningsjaar waarop het verzoek betrekking heeft of, indien dit later is, 

binnen een jaar na de dagtekening van de beschikking tot toekenning van de toeslag over het 

berekeningsjaar waarop het verzoek betrekking heeft. Het verzoek voor toepassing van de 

vermogenstoetsuitzondering kan worden gedaan met betrekking tot het eerste, het tweede en het 

derde berekeningsjaar volgend op het kalenderjaar waarin de toekenning van de eenmalige 

aanvullende financiële bijdrage een bezitting als bedoeld in artikel 5.3, tweede lid, van de Wet 

inkomstenbelasting 2001 (Wet IB 2001) werd, en daarmee een box 3-bezitting. De eenmalige 

aanvullende financiële bijdrage werd een box 3-bezitting op het moment dat deze bijdrage 

toegekend werd door de Minister van Defensie (immateriële schadevergoeding voor DBIII-

veteranen) of door de Commissie Uitvoering Civielrechtelijke Regeling Srebenica namens de 

Nederlandse Staat (schadevergoedingen nabestaande genocide Srebenica). Een verzoek dat met 

betrekking tot een berekeningsjaar wordt gedaan, wordt geacht mede te zijn gedaan voor de 

volgende berekeningsjaren waarvoor het verzoek kan worden gedaan. 

 

Artikel I, onderdeel B (artikel 9septies van de Uitvoeringsregeling Algemene wet 

inkomensafhankelijke regelingen) 

Met het nieuwe artikel 9septies UR Awir treedt een overgangsmaatregel in werking op basis waarvan 

een aan de belanghebbende toegekende eenmalige (onverplichte) tegemoetkoming voor personen 

die als gevolg van de tussen 1985 en 2014 geldende wetgeving voor de wijziging van het 

geregistreerde geslacht een transitie hebben ondergaan op verzoek van de belanghebbende buiten 

beschouwing blijft bij de toepassing van de vermogenstoetsen voor de huurtoeslag, de zorgtoeslag 

en het kindgebonden budget. Dit verzoek moet, in lijn met artikel 5a, onderdeel a, UR Awir, worden 



gedaan binnen vijf jaren na het verstrijken van het berekeningsjaar waarop het verzoek betrekking 

heeft of, indien dit later is, binnen een jaar na de dagtekening van de beschikking tot toekenning 

van de toeslag over het berekeningsjaar waarop het verzoek betrekking heeft. Het verzoek voor 

toepassing van de vermogenstoetsuitzondering kan worden gedaan met betrekking tot het eerste, 

het tweede en het derde berekeningsjaar volgend op het kalenderjaar waarin de toekenning van de 

eenmalige aanvullende financiële bijdrage een bezitting als bedoeld in artikel 5.3, tweede lid, Wet 

IB 2001 werd, en daarmee een box 3-bezitting. De eenmalige aanvullende financiële bijdrage werd 

een box 3-bezitting op het moment dat deze bijdrage toegekend werd door de Dienst Uitvoering 

Subsidies voor Instellingen, namens de Minister voor Rechtsbescherming. Een verzoek dat met 

betrekking tot een berekeningsjaar wordt gedaan, wordt geacht mede te zijn gedaan voor de 

volgende berekeningsjaren waarvoor het verzoek kan worden gedaan. 

 

Artikel II (Inwerkingtredingsbepaling) 

Dit artikel regelt de inwerkingtreding. Artikel I, onderdeel A, treedt met terugwerkende kracht tot 

en met 1 januari 2020 in werking, zodat ook belanghebbenden die al in 2019 en 2020 een betaling 

in het kader van de hersteloperatie kinderopvangtoeslag hebben ontvangen, ambtshalve de 

vermogenstoetsuitzondering voor deze bedragen toegepast krijgen. 

 

 

 

De Staatssecretaris van Financiën, 

 

 

 

Alexandra C. van Huffelen 


