
Kinderopvangtoeslag toekennen aan gezinnen waarin één partner een tijdelijke Wlz-indicatie heeft en de andere partner werkt waardoor de 
kinderen niet zelf kunnen worden opvangen. 
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wetsvoorstel) 
 

Interactie burgers/bedrijven 
In totaal zijn er circa 4400 ouders met een (tijdelijke) WLZ-indicatie die op grond van deze 
regeling in aanmerking kunnen komen voor kinderopvangtoeslag. Deze ouders zitten 
doorgaans in een zeer moeilijke situatie en zijn daardoor kwetsbaar. Van belang is dat zij 
niet onverwachts of onnodig worden geconfronteerd met hoge terugvorderingen.  
 
Tijdelijke WLZ-indicaties kennen een einddatum waarna in veel gevallen geen recht op 
kinderopvangtoeslag meer bestaat. Wanneer het einde van de WLZ-indicatie niet goed in 
beeld is bij de Belastingdienst/Toeslagen ontstaat daardoor snel een hoge terugvordering. In 
het geval van een permanente WLZ-indicatie is dit risico niet aanwezig. Gezien de kwetsbare 
situatie waar deze doelgroep in zit, is het van groot belang om de tijdelijkheid van de WLZ-

indicatie goed in te regelen. 
 
Handhaafbaarheid/fraudebestendigheid 
Voor de Belastingdienst/Toeslagen is het van belang dat tijdig een signaal ontvangen wordt 
wanneer de WLZ-indicatie eindigt. Zo kan de ouder tijdig worden geïnformeerd dat het recht 
op kinderopvangtoeslag (mogelijk) vervalt en kunnen voorschotten indien nodig tijdig 
worden aangepast. Zo kan worden voorkomen dat deze ouders kinderopvang blijven 
genieten zonder dat (nog) recht op kinderopvangtoeslag bestaat. 
 
Complexiteitsgevolgen  
Bij het eindigen van een WLZ-indicatie is nog geen rekening gehouden met een 

uitlooptermijn voor de kinderopvang of met een overgang naar een andere regeling die recht 
geeft op kinderopvangtoeslag. Daardoor hebben deze ouders direct na afloop van de WLZ-
indicatie mogelijk geen recht meer op kinderopvangtoeslag. Dit is een risico omdat ouders 
met een WLZ-indicatie een complexe doelgroep vormen. Zij zitten vaak in een situatie 
waarin het tijdig doorgeven van wijzigingen niet vanzelfsprekend is. Goede en betrouwbare 
gegevensuitwisseling met CIZ is daarom voorwaarde voor een betrouwbare uitvoering van 
deze maatregel. Zo kan voorkomen worden dat ouders door beëindiging van de WLZ-
indicatie worden geconfronteerd met een hoge terugvordering.  
 
Maakbaarheid systemen/uitvoeringskosten/personele gevolgen 
Bij de implementatie van de uitzondering van de permanente WLZ-indicatie is geen rekening 
gehouden met eventuele tijdelijkheid van deze indicaties. Wanneer sprake is van een WLZ-

indicatie, wordt voor de betreffende ouder een uitzondering op de arbeidseis verwerkt in de 
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systemen. In de systemen is niet voorzien in een actieve signalering van de einddatum van 
de WLZ-indicatie. 
Het is niet ongebruikelijk dat een WLZ-indicatie tussentijds verlengd wordt. Het vooraf 
instellen van een einddatum is daarom kwetsbaar, ook omdat het tijdig doorgeven 

wijzigingen niet vanzelfsprekend is wanneer een ouder een WLZ-indicatie heeft. Betrouwbare 
signalering van een aflopende WLZ-indicatie is daarom cruciaal voor goede en betrouwbare 
uitvoering van deze maatregel. Signalering hiervoor kan mogelijk verlopen via het CIZ. 
Hiervoor is een IV-aanpassing nodig die betrouwbare verwerking van dit signaal mogelijk 
maakt en die voldoet aan de AVG-vereisten. Dit is een ingrijpende aanpassing. 
 
Gezien het grote aantal wijzigingen op het gebied van Toeslagen is het niet mogelijk deze 
wijziging op korte termijn uit te voeren. Implementatie is daarom niet mogelijk voor 1 
januari 2023. 

 


