
Quick Scan Dubbele aanvragers 
 
Voorstelbeschrijving 
In het huidige beleid vooruitlopend op wetgeving wordt het forfaitaire bedrag van €30.000 slechts één keer per toenmalig toeslagpartnerschap uitgekeerd 
en verrekend met de compensatie in integrale beoordeling. Bij ouders die als toeslagenaanvrager gedupeerde zijn maar waarbij de ex-partner reeds € 
30.000heeft ontvangen zou dit betekenen dat het herstelbedrag waar zij na de integrale beoordeling recht op hebben, verrekend wordt met de ontvangen € 
30.000 van hun ex-partner. In het voorgestelde wetsvoorstel krijgen gedupeerden waarvan hun voormalige partner ook gedupeerd is en reeds € 30.000 
heeft ontvangen, ten minste €10.000 en maximaal hetgeen zij recht op hebben na hun integrale beoordeling. Daarnaast geldt voor iedere gedupeerde 
toeslagaanvrager dat deze toegang krijgt tot de publieke schuldpauzering, private schuldenaanpak en publieke schuldenaanpak. Het moratorium is niet van 
toepassing op voornoemde gedupeerde aanvrager. 
 
Disclaimer: Deze quickscan betreft een eerste inschatting van de uitvoeringsgevolgen bij UHT en geldt niet als vervanging voor een volledige 
uitvoeringstoets.  Bij een volledige uitvoeringstoets worden de gevolgen van een maatregel in detail, voor alle onderdelen van de Belastingdienst en 
Toeslagen, uitgewerkt.  
 
Wetsvoorstel HT: dubbele 
aanvragers 

Beoordeling Invoeringsmoment & eindoordeel 

Artikel 2.7, tweede lid, artikel 
3.1, eerste lid, onder a, artikel 
3.13, eerste lid, 6.8 eerste lid, 
6.9, vierde lid.  

Interactie burgers/bedrijven 
 
Naar schatting zijn er 200-250 ouders die in aanmerking komen.In de interactie met ouders 
kan goed worden uitgelegd dat zij een integrale beoordeling krijgen en daarmee waar zij 
volgens de compensatie regeling recht op hebben. Daarnaast krijgen zij ten minste evenveel 
als onder de ex-partner regeling. Wel zal het mogelijk moeilijk uit te leggen zijn dat zij geen 
€30.000 krijgen, omdat zij zich later hebben gemeld en dat zij geen recht hebben op een 
moratorium. Verschillende groepen medewerkers (Service Team, Eerste toets team, PZBers, 
Beoordelingsteam en Nazorgteam) moeten uitleg over het wetsvoorstel krijgen om ouders 
goed te kunnen helpen.  
 
Handhaafbaarheid/fraudebestendigheid 
Voor de Belastingdienst/Toeslagen is het van belang dat tijdig een signaal ontvangen wordt 
wanneer twee ouders, die beide kinderopvangtoeslag in het verleden hebben aangevraagd, 
worden aangemerkt als in potentie dubbele aanvragers. Vervolgens dient gekeken te worden 
bij wie als eerst toekenning van de € 30.000 is vastgesteld. Dit gebeurt thans ook al, zie 
rapportageformat bij artikel 2.7, tweede lid van het wetsvoorstel. Voor dit voorstel dient 
extra gecontroleerd te worden of deze gekoppelde ouders op het moment van het vaststellen 
van toekenning van de € 30.000 bij de eerste aanvrager nog toeslagpartners zijn, ten einde 
een eventueel minimumbedrag van € 10.000 uit te betalen.  
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Complexiteitsgevolgen  
De populatie met ouders die zich nieuw aanmelden dient middels een query blijven 
gekoppeld te worden aan mensen die zich al langer geleden hebben gemeld of waarbij eerste 
betalingen al hebben plaatsgevonden. Deze, of een vergelijkbare query gebeurt al, omdat 
ook bij toepassing van het Besluit uitbreiding Catshuisregeling de dubbele aanvragers 
gekoppeld moeten worden.  
De tweede aanvrager kan een reguliere integrale beoordeling krijgen, dit veroorzaakt geen 
extra complexiteit. Wel is een aanvulling, of eerste voorschot, van €10k een nieuw proces 
dat (handmatig) moet worden ingeregeld. Dit vergroot de complexiteit en het risico op 
fouten.   
Deze aanpassing vergroot ook de complexiteit bij de processen en inhoudelijk uitwerking bij 
de eerste toets, brieven, betalen, en bezwaar en beroepen. Daarnaast is er een risico dat via 
een bezwaar of beroepsprocedure alsnog €30k wordt toegekend aan deze gedupeerde. Dat 
zal de complexiteit op dat moment opnieuw verhogen.  
 
Er is tevens een risico dat de druk op het dossiers team van UHT verhoogt wordt i.v.m. 
verzoek om inzage of bezwaar procedures.  
 
Maakbaarheid systemen/uitvoeringskosten/personele gevolgen 
De informatie huishouding moet worden ingeregeld. In de systemen moet een aparte groep 
dubbele aanvragers worden ingeregeld. Daarnaast moet een nieuwe proces na de eerste 
toets voor uitbetaling 10k en een proces voor aanvulling tot 10k worden ingeregeld. Alleen 
bij herprioritering, kan dit tijdig worden belegd gezien het volle IV-portfolio. Dat betekent 
wel dat andere werkzaamheden bij IV vertraging zullen oplopen  
 
Tevens moet een (handmatige) beschikking en (eventueel) afwijzing eerste toets worden 
ingeregeld.  
De uitvoeringskosten en personele gevolgen lijken beperkt omdat slechts een kleine groep 
betreft.  
 


