Format - Beantwoording van de 7 vragen uit het Integraal afwegingskader voor beleid en
regelgeving (IAK)
Het Integraal afwegingskader voor beleid en regelgeving bevat normen waaraan goed beleid of goede
regelgeving dient te voldoen.
1. Wat is de aanleiding?
De regering verhoogt, als onderdeel van de maatregelen uit de augustusbesluitvorming 2021, het
maximumbedrag vanaf het tweede kind van het kindgebonden budget beleidsmatig met € 70,–
per jaar met ingang van 1 januari 2022.
2. Wie zijn betrokken?
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Ouders van grotere gezinnen. De Belastingdienst/Toeslagen voert de regeling uit. De SVB voert
de internationale uitvoering uit. Beide organisaties is om een uitvoeringstoets gevraagd. Ook de
ATR is om een advies gevraagd over de regeldrukeffecten
3. Wat is het probleem?
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Zonder maatregelen zouden huishoudens met kinderen er volgend jaar in doorsnee minder in
koopkracht op vooruit gaan dan huishoudens zonder kinderen. In de ogen van het kabinet was
deze koopkrachtontwikkeling onvoldoende evenwichtig.
4. Wat is het doel?
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Extra tegemoetkoming in de kosten van kinderen, specifiek in de groep met lage en
middeninkomens. Daarnaast verkeren grotere gezinnen vaker in armoede dan huishoudens met
minder kinderen. Het kabinet heeft de ambitie om, samen met gemeenten, kinderen in armoede
beter te bereiken en het aantal huishoudens met kinderen dat onder de armoedegrens leeft, te
verlagen.
5. Wat rechtvaardigt overheidsinterventie?

Het doel is om gezinnen met lage en middeninkomens via de toekenning of verhoging van het
kindgebonden budget extra te ondersteunen. Het kindgebonden budget is een bestaand
instrument om dit te bereiken. Daarnaast is verhoging van het bedrag een effectieve manier om
armoede onder kinderen te bestrijden.
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6. Wat is het beste instrument?

Omdat het kindgebonden budget inkomensafhankelijk is, komen de middelen terecht bij de
huishoudens die dit het hardst nodig hebben. Dit draagt bij aan een doelmatige besteding van
middelen. Uit het rapport Kansrijk Armoedebeleid van CPB/SCP blijkt dat het verhogen van het
kindgebonden budget een effectieve manier is om de armoede onder kinderen te bestrijden.
7. Wat zijn de gevolgen voor burgers, bedrijven, overheid en milieu?
Burgers, ouders met 2 of meer kinderen en die aan de voorwaarden voldoen, ontvangen meer
kindgebonden budget. Geen gevolgen voor bedrijven, overheid of milieu.

