
Quickscan – koopkrachtmaatregel kindgebonden budget 
Ter ondersteuning van de koopkracht wordt per 1 januari het kindgebonden budget verhoogd. Het is voor Toeslagen niet mogelijk in de korte termijn tussen 
het bekendmaken van de regeling en de behandeling ervan in o.a. Raad van State en Tweede Kamer een uitvoeringstoets op te leveren. Daarom is gekozen 
voor een quickscan. Deze quickscan is minder volledig dan een uitvoeringstoets en is vooral bedoeld om eventuele risico’s voor de uitvoering in kaart te 
brengen. Toeslagen zal nog een uitvoeringstoets opleveren, waarbij ook aandacht wordt besteed aan de verhoging van de zorgtoeslag en de huurtoeslag en 
mogelijke stapelingseffecten daarvan. Het is mogelijk dat daar nieuwe of andere risico’s uit naar voren komen. 
 
De maatregel 
Per 1 januari 2023 wordt het kindgebonden budget verhoogd conform onderstaande tabel. Vanaf 2024 tot 2028 wordt deze verhoging weer afgebouwd 
totdat een kleine structurele verhoging resteert. 

  
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bedrag  Bedrag 
2022 

Na indexatie 
met tcf 2023 

Intensivering  Bedrag 2023 

  (1)  (2)  (3)  (4) = (2) + (3) 
1e kind  1.220  1.297  356  1.653 
2e kind  1.006  1.176  356  1.532 
3e kind  1.001  1.064  468  1.532 
4e kind en 
verder  

1.001  1.064  468  1.532 

Alleenstaande 
ouderkop 

3.285  3.492  356  3.848 



Maatregel Beoordeling Invoeringsmoment & eindoordeel 

Intensivering kindgebonden 
budget 

Interactie burgers/bedrijven 
De verhoging van het kindgebonden budget betekent dat meer huishoudens recht krijgen op 
kindgebonden budget. In totaal gaat het om circa 90.000 huishoudens. Indien achteraf 
helemaal geen recht bestaat op kindgebonden budget, wordt de terugvordering ook 
navenant hoger.  
 
De doelgroep van kindgebonden budget blijft beperkt tot ouders met kinderen onder de 18 
jaar. Burgers buiten deze doelgroep komen sowieso niet in aanmerking. Ook kan in geval 
ouders geen toeslagpartner (meer) zijn slechts een van de ouders het kindgebonden budget 
ontvangen. Deze verhoging voor het kindgebonden budget zal verder niet alleen ten goede 
komen van de lagere inkomens. Een alleenstaande ouder met een inkomen van meer dan 
€100.000,- kan in aanmerking komen voor (in ieder geval een deel) van deze verhoging. 
 Dit kan leiden tot onbegrip en een gevoel van onrechtvaardigheid bij burgers die geen 
kinderen hebben, maar wel een aanzienlijk lager inkomen. 
 
Bij de afbouw van de verhoging (vanaf) 2024 zal de interactie naar verwachting toenemen. 
De ervaring leert dat burgers bij het lager worden van hun toeslag snel contact opnemen 
met Toeslagen en ook sneller in bezwaar gaan. Dit kan negatieve gevolgen hebben voor de 
dienstverlening aan alle toeslaggerechtigden.  
 
Handhaafbaarheid/fraudebestendigheid 
De ALO-kop is een significant onderdeel van het totale kindgebonden budget. Het verschil 
tussen kindgebonden budget voor alleenstaande ouders en ouders met een toeslagpartner is 
daardoor groot. Dit verschil neemt toe met deze maatregel.  
 
Complexiteitsgevolgen  
Er worden geen complexiteitsgevolgen verwacht. 
 
Maakbaarheid systemen/uitvoeringskosten/personele gevolgen 
De verhoging zelf past binnen de jaaraanpassingen van de systemen voor 2023. Wel is van 
belang dat deze bedragen voor 15 oktober definitief zijn. Met het toenemen van de 
doelgroep, nemen ook de uitvoeringskosten toe, bijvoorbeeld als gevolg van meer telefonie.  
 
Met name wanneer de toeslag weer gaat dalen wordt naar verwachting een groter beroep 
gedaan op de dienstverlening van Toeslagen. 

Uitvoerbaar per 1 januari 2023 

 
 


