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2500 EE  DEN HAAG 

 

 

 

 

Geachte heer Snel, 

 

Op 24 april 2019 heeft de Raad van State (hierna: Raad) in hoger beroep uitspraak1 

gedaan in een zaak tegen de Belastingdienst/Toeslagen (hierna: Toeslagen). De 

uitspraak van de Raad sluit nauw aan bij één van de conclusies die ik in mijn rapport 

Geen powerplay maar fair play2 heb getrokken over de handelwijze van Toeslagen. In 

deze brief vraag ik u de betrokken vraagouders verder tegemoet te komen.  

 

De gevolgen van de stopzetting van de kinderopvangtoeslag 2014 

In mijn rapport3 heb ik beschreven dat – door de stopzetting van de 

kinderopvangtoeslag per 1 september 2014 – veel van de 235 vraagouders de kosten 

van kinderopvang vanaf die datum niet meer konden betalen. Daardoor voldeden zij 

ook niet meer aan de voorwaarden voor de kinderopvangtoeslag van dat jaar. 

Daarnaast heb ik in mijn rapport vastgesteld dat Toeslagen de betrokken 

vraagouders die een nieuwe aanvraag over de maanden september tot en met 

december 2014 wilden indienen, hierover niet heeft geïnformeerd en hen hiertoe 

onvoldoende in de gelegenheid heeft gesteld. 

 

De Raad heeft geoordeeld dat Toeslagen bij de stopzetting van de voorschotten 

kinderopvangtoeslag niet de vereiste zorgvuldigheid heeft betracht en in strijd met de 

voor opschorting geldende regels heeft gehandeld. Volgens de Raad kan de 

betrokken vraagouder niet worden verweten dat zij na stopzetting van de 

voorschotten kinderopvangtoeslag niet de volledige kosten voor kinderopvang heeft 

voldaan over de laatste vier maanden van het kinderopvangtoeslagjaar 2014. De 

Raad gaat ervan uit dat – als de vraagouder deze voorschotten wel zou hebben 

ontvangen – zij deze zou hebben doorbetaald aan het gastouderbureau.  

Op die grond heeft de Raad bepaald dat Toeslagen de niet-uitbetaalde voorschotten 

over de periode na de stopzetting van 1 september 2014 had moeten meetellen als 

fictieve betaling aan de kinderopvangkosten. De vraagouder heeft daarom recht op 

kinderopvangtoeslag over heel het jaar 2014, inclusief de maanden september t/m 

december. 

 

Standpunt Toeslagen 

Tot nu toe heeft Toeslagen zich in vergelijkbare gevallen op het standpunt4 gesteld 

dat er alleen recht op kinderopvangtoeslag over (een deel van) 2014 kon worden 

toegekend, als alle kinderopvangkosten over de gehele periode waren voldaan. Veel 

aanvragen kinderopvangtoeslag 2014 zijn op basis hiervan deels of geheel 

afgewezen. Ook bij de herbeoordeling van dossiers (na publicatie van mijn rapport) 
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5 Of per latere datum in de laatste vier maanden van 2014 

heeft Toeslagen aan zijn standpunt vastgehouden en zijn de afwijzingen 

gehandhaafd. Door de uitspraak van de Raad is nu komen vast te staan dat dit 

standpunt geen recht heeft gedaan aan de omstandigheden van deze gevallen.  

  

Verzoek 

Veel andere vraagouders bevinden zich in een vergelijkbare situatie als degene die 

de Raad in het gelijk heeft gesteld. Ik doel hierbij op de dossiers van de vraagouders 

die na de stopzetting van de kinderopvangtoeslag per 1 september 20145: 

• gedurende één of meer maanden in het najaar van 2014 kinderopvang hebben 

afgenomen; 

• de kosten hiervan over die maanden niet volledig hebben kunnen betalen als 

gevolg van de stopzetting van de kinderopvangtoeslag; 

• daardoor geen recht op kinderopvangtoeslag over één of meer maanden van die 

periode of over het gehele jaar 2014 toegekend hebben gekregen. 

Hoewel de beslissing over hun kinderopvangtoeslag van destijds in de meeste 

gevallen in rechte vaststaat, is in hun zaken nog steeds sprake van onbehoorlijk 

overheidshandelen. 

 

Ik verzoek u te kijken of u in de uitspraak van de Raad, bezien in de context van mijn 

rapport Geen powerplay maar fair play, aanleiding ziet om deze ouders alsnog een 

behoorlijke oplossing te bieden. 

 

Tot slot 

Graag ontvang ik van u binnen veertien dagen een schriftelijke reactie. Een afschrift 

van deze brief zal ik sturen aan de voorzitter van de vaste commissie voor Financiën. 

 

 

 

Met vriendelijke groet, 

de Nationale ombudsman, 

 

 

 

Reinier van Zutphen 

 

 

 

 


