Beantwoording van de 7 vragen uit het Integraal afwegingskader voor beleid en
regelgeving (IAK)
1. Wat is de aanleiding?

In het regeerakkoord (Vertrouwen in de toekomst, regeerakkoord 2017 – 2021, bijlage bij
Kamerstukken II 2017/18, 34700, nr. 34.) is door de coalitiepartijen overeengekomen om gezinnen
met kinderen extra te ondersteunen. Het kabinet verhoogt daartoe per 1 januari 2020 het
kindgebonden budget met bijna € 500 mln. Met deze verhoging wordt beoogd gezinnen met
middeninkomens extra te ondersteunen
2. Wie zijn betrokken?

De wet wordt uitgevoerd door de Belastingdienst (BD) en SVB (buitenlandse gevallen). Over het
wetsvoorstel heeft overleg plaatsgevonden met de BD en SVB. Zowel de BD als SVB is om een
uitvoeringstoets gevraagd. De uitkomsten daarvan worden verwerkt in het wetsvoorstel.
3. Wat is het probleem?

De economische crisis heeft veel gevraagd van mensen. In het bijzonder van werkende gezinnen met
middeninkomens. Waar het inkomensbeleid de afgelopen jaren vooral gericht was op het
ondersteunen van de laagste inkomens, kiest de regering er nu voor om juist ook de middengroepen
verder te ondersteunen.
4. Wat is het doel?

De regering kiest er voor om de middengroepen verder te ondersteunen zodat mensen ook in hun
persoonlijk leven ervaren dat het beter gaat.
5. Wat rechtvaardigt overheidsinterventie?
Het Kindgebonden budget is een bestaande regeling gericht op het tegemoetkomen van de kosten
van kinderen. Verhoging van het budget dient via deze wet te verlopen.
6. Wat is het beste instrument?
Het Kindgebonden budget is een bestaande regeling gericht op het tegemoetkomen van de kosten
van kinderen. Verhoging van het budget dient via deze wet te verlopen.
7. Wat zijn de gevolgen voor burgers, bedrijven, overheid en milieu?
Het gevolg van het wetsvoorstel is dat vooral gezinnen met een inkomen tussen 1 keer en 1,5
keer modaal, de middeninkomens, er op vooruit gaan. 76% van deze groep ziet een positief
inkomenseffect. Het positieve inkomenseffect loopt op tot circa 3,5% voor de alleenverdiener met
twee kinderen met een modaal inkomen. 61% van de alleenverdieners met kinderen gaat er op
vooruit, 35% meer dan 2%. 43% van de tweeverdieners met kinderen gaat er op vooruit, 19%
meer dan 2%.
Verder komen er circa 280.000 paren voor het eerst in aanmerking voor kindgebonden budget.
Een deel van deze groep krijgt de toeslag automatisch toegekend omdat zij reeds bekend zijn bij
de Belastingdienst/Toeslagen vanwege het ontvangen van een andere toeslag. Voor hen leidt dit
niet tot meer regeldruk. Het overige deel van deze groep zal het kindgebonden budget moeten
aanvragen. Het is de bedoeling dat zij geattendeerd worden middels een attentiebrief van de
Belastingdienst/Toeslagen. De burger kan dan via internet een aanvraag indienen. De
administratieve kosten voor burgers bedragen circa 20 minuten per huishouden.

Het structurele budgettair beslag van de verhoging van het kindgebonden budget wordt geraamd
op € 485 mln.

