Ontwerpbesluit van PM
tot wijziging van het Besluit kinderopvangtoeslag 2020 in verband met de wijziging
van de koppeling gewerkte uren in toeslagjaar 2020
Op de voordracht van de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van
, nr.
, gedaan mede namens de Staatssecretaris van Financiën – Toeslagen
en Douane;
Gelet op artikel 1.7, derde en vierde lid, van de Wet kinderopvang;
De Afdeling advisering van de Raad van State gehoord (advies van);
Gezien het nader rapport van de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
van [niet invullen], uitgebracht mede namens de Staatssecretaris van Financiën Toeslagen en Douane,
HEBBEN GOEDGEVONDEN EN VERSTAAN:
ARTIKEL I
Na artikel 8a van het Besluit kinderopvangtoeslag wordt een artikel ingevoegd, luidende:
Artikel 8b
1. In afwijking van artikel 8a bedraagt voor het berekeningsjaar 2020 het aantal uren
kinderopvang dat voor kinderopvangtoeslag in aanmerking komt, voor ieder kind niet
meer dan:
a. 230 uren per kalendermaand; en
b. voor het berekeningsjaar 2020 230 uren per kalendermaand vermenigvuldigd met het
aantal maanden waarin de ouder of partner in dat berekeningsjaar:
1°. arbeid heeft verricht als bedoeld in artikel 1.6, eerste lid, onderdeel a of b, of
derde lid, onderdeel a, van de wet; of
2°. gebruik heeft gemaakt van een voorziening die gericht is op
arbeidsinschakeling of scholing, een opleiding of een cursus als bedoeld in artikel
1.6, eerste lid, onderdelen c tot en met j, van de wet.
2. Voor het aantal uren dat voor kinderopvangtoeslag in aanmerking komt, bedoeld in
het eerste lid, wordt uitgegaan van het aantal maanden van de ouder of partner die in
het berekeningsjaar 2020 het minste aantal maanden heeft gewerkt, gebruik heeft
gemaakt van een voorziening die gericht is op arbeidsinschakeling of scholing, een
opleiding of een cursus heeft gevolgd.

3. Bij de toepassing van het eerste lid, aanhef en onder a, en onder b, aanhef en
onderdeel 1° wordt indien een ouder of zijn partner in het berekeningsjaar 2020
aanspraak op kinderopvangtoeslag behoudt op grond van artikel 1.6, vijfde of zevende
lid, van de wet, uitgegaan van het aantal uren kinderopvang dat voor
kinderopvangtoeslag in aanmerking kwam voor de beëindiging van de arbeid.
ARTIKEL II
Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het
Staatsblad waarin het wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 januari 2020.

Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in
het Staatsblad zal worden geplaatst.

De Staatssecretaris van Sociale Zaken
en Werkgelegenheid,
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De Staatssecretaris van Financiën - Toeslagen en Douane,
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