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Geachte heer Van Zutphen, 

Met uw brief van 4 februari jl. verzoekt u mij om in contact te treden met de SVB 

en de Belastingdienst/Toeslagen over de opvolging van uw aanbevelingen naar 

aanleiding van het rapport “Kind van de rekening” van december 2018. U heeft 

gelijktijdig de staatssecretaris Toeslagen en Douane en de SVB gevraagd naar de 

stand van zaken. Mede namens de staatssecretaris Toeslagen en Douane, de SVB 

en de Belastingdienst/Toeslagen doe ik u hierbij verslag van de opvolging van uw 

aanbevelingen.  

 

Allereerst wil ik benadrukken dat ik het belangrijk vind dat iedere ouder krijgt 

waar hij recht op heeft. Voorkomen moet worden dat alleenstaande ouders na een 

scheiding kindgebonden budget mislopen. De uitvoering heeft daarom, mede op 

basis van uw signalen, gewerkt aan betere voorlichting voor de groep gescheiden 

ouders. Oktober vorig jaar kon ik de vaste Kamercommissie SZW al melden dat er 

veel is gedaan1. Op basis van de laatste stand van zaken kan ik u informeren over 

de afronding van de doorgevoerde aanpassingen in de (toekennings)systematiek 

en de voorlichtingsactiviteiten. 

 

Aanbeveling één: verbetering van de informatieverstrekking   

Op de eerste plaats kan ik u melden dat de algemene informatievoorziening via de 

websites van de Belastingdienst/Toeslagen en de SVB is verbeterd. De 

Belastingdienst heeft een landelijke campagne rondom scheiden gelanceerd 

waarin aandacht is voor toegang tot het kindgebonden budget en er is een 

specifieke website gerealiseerd over scheiden.  

 

Daar bovenop sturen de Belastingdienst/Toeslagen en de SVB, ouders die in het 

afgelopen jaar gescheiden zijn, een brief met uitleg over de gevolgen voor het 

kindgebonden budget. Door middel van deze brief worden ook co-ouders 

geïnformeerd en weten zij wat zij kunnen doen om van aanvrager kinderbijslag te 

wisselen (met 1 jaar terugwerkende kracht als ze dat willen) en wat daar de 

gevolgen van zijn. De aanvrager kinderbijslag is namelijk bepalend voor het recht 

op kindgebonden budget. Door het wisselen van aanvrager kinderbijslag kan de 

minst verdienende co-ouder alsnog het kindgebonden budget ontvangen, zodat er 

                                                
1 Tweede Kamer, vergaderjaar 2019–2020, 26 448, nr. 628 
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geen kindgebonden budget wordt ‘misgelopen’. De doelgroep is bepaald door de 

Belastingdienst/Toeslagen en omvat een groep van ca 40.000 ouders die in 2019 

gescheiden zijn. Er wordt in maart gestart met een proefmailing aan 1.000 ouders 

om de reacties van ouders te monitoren en een indicatie te krijgen van de 

hoeveelheid werk die er voor de SVB uit voorkomt. De rest van de brieven over 

2019 volgt zo spoedig mogelijk. Als de proefzending het gewenste resultaat 

oplevert wordt dit proces in het reguliere proces geborgd voor gescheiden ouders 

in 2020.  

 

Tot slot informeert de Belastingdienst/Toeslagen professionals, mediators e.d. 

over de toekenning van het kindgebonden budget en de koppeling met de 

“aanvrager” AKW in het geval van co-ouderschap.  

 

Aanbeveling twee: met terugwerkende kracht kindgebonden budget ontvangen  

Co-ouders die daar beiden schriftelijk om verzoeken kunnen inmiddels het recht 

op kinderbijslag met één jaar terugwerkende kracht van “aanvrager” wisselen, 

waardoor ook het recht op het kindgebonden budget met één jaar terugwerkende 

kracht alsnog aan de andere co-ouder wordt toegekend. Hierdoor kan het recht op 

het kindgebonden budget alsnog aan de minstverdienende ouder worden 

uitbetaald zodat er geen kindgebonden budget wordt ‘misgelopen’. De SVB heeft 

daarop de uitvoeringsregels aangepast in overleg met de Belastingdienst/ 

Toeslagen en stelt hieraan niet langer aanvullende eisen. Het gevolg van het met 

één jaar terugwerkende kracht wisselen van aanvrager kinderbijslag is dat de 

ouder die niet meer als aanvrager wordt aangemerkt een terugvordering van het 

kindgebonden budget ontvangt en de andere ouder het kindgebonden budget met 

één jaar terugwerkende kracht in één keer krijgt uitbetaald. Opgemerkt wordt dat 

een toename van het wisselen van aanvrager kinderbijslag met terugwerkende 

kracht tot een toename leidt van het aantal terugvorderingen en nabetalingen 

kindgebonden budget. 

 

Uw rapport is voor de SVB en de Belastingdienst/Toeslagen aanleiding geweest om 

het proces aanzienlijk te verbeteren. De verbeterde informatievoorziening maakt 

het voor ouders makkelijker om direct na scheiding of bij de aanvang van het co-

ouderschap de juiste keuze te maken. Het zal hierdoor naar verwachting minder 

vaak nodig zijn om met terugwerkende kracht van aanvrager te wisselen. 

Daarnaast worden er geen aanvullende eisen meer gesteld wanneer co-ouders, 

bijvoorbeeld door veranderde omstandigheden, met terugwerkende kracht het 

kindgebonden budget aan de andere ouder willen laten uitbetalen.  

 

Gelet op eerdere vragen en het verzoek geïnformeerd te worden, stuur ik een 

afschrift van deze brief naar de commissie voor Sociale Zaken en 

Werkgelegenheid van de Tweede Kamer. 

 

Met vriendelijke groet, 

de Staatssecretaris van Sociale Zaken 

en Werkgelegenheid, 

 

 

 

 

T. van Ark 

 


