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INLEIDING
Op het terrein van kinderen, wonen en zorg kan men een 

tegemoetkoming ontvangen op grond van de Algemene wet 
inkomensafhankelijke regelingen.

De hoogte van de tegemoetkoming in de diverse regelin-
gen is afhankelijk van de draagkracht van belanghebbende 
en zijn partner c.q. medebewoner.

Gezamenlijke uitvoering van een aantal inkomensafhan-
kelijke regelingen betekent een gedeelde ministeriële verant-
woordelijkheid voor die regelingen. Zo blijft de Minister van 
Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) verantwoor-
delijk voor (de ontwikkeling van) het huursubsidiebeleid, blijft 
de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) 
verantwoordelijk voor (de ontwikkeling van) het beleid voor 
de zorgtoeslag en blijft de Minister van Sociale Zaken en 
Werkgelegenheid (SZW) verantwoordelijk voor de (ontwik-
keling van) het beleid als het gaat om de kinderopvangtoe-
slag en het kindgebonden budget. De uitvoering van voor-
noemd beleid is daarentegen voortaan in handen van één 
ambtelijke dienst (de Belastingdienst/Toeslagen) die als orga-
nisatieonderdeel van de rijksbelastingdienst onder het gezag 
staat van de Minister van Financiën.

OVERZICHT TOESLAGEN
 – Zorgtoeslag (een bijdrage in de kosten van uw zorgverze-

kering)
 – Huurtoeslag (een bijdrage in de kosten van de huur)
 – Kindgebonden budget (een bijdrage in de kosten van de 

kinderen)
 – Kinderopvangtoeslag (bijdrage in de kosten van de opvang 

van kinderen)

Het Rijk keerde in 2013 ruim € 10,4 miljard uit aan inko-
mensafhankelijke toeslagen voor wonen, zorg en kinderen.

Inkomensafhankelijke toeslagen, 2006-2013
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TOESLAGEN EN HEFFINGSKORTINGEN  
EN DE GEVOLGEN VOOR HET VRIJ  
BESTEEDBAAR INKOMEN

Dit is het eerste deel van een tweeluik over toeslagen en heffingskortingen 
en de gevolgen voor het vrij besteedbaar inkomen.
In dit eerste deel geef ik u een overzicht van de verschillende toeslagen en 
heffingskortingen. Hierbij ga ik nader in op de hoogte van de toeslagen, het 
verkrijgen van een voorschot en de daarbij behorende problemen. Daarnaast 
is het van belang of er wel of geen sprake is van een toeslagpartner.
Tevens laat ik u zien hoe het systeem van heffingskortingen werkt.
In het tweede deel van dit tweeluik geef ik u verschillende voorbeelden met 
berekeningen hoe de heffingskortingen en toeslagen uitwerken op het vrij 
besteedbaar inkomen.

H.Th.P. van Houdt MFP CP, Certified  
Financial Planner Nederlandsche  

Planners Associatie B.V.
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Toeslagen zijn afhankelijk van het inkomen en het vermo-
gen – dit laatste geldt niet voor de kinderopvangtoeslag. De 
huurtoeslag laat het duidelijkst het inkomensafhankelijke ka-
rakter zien: huishoudens die tot de 30% van de groep met 
de laagste besteedbare inkomens behoorden, ontvingen 70% 
van het bedrag dat aan huurtoeslag werd uitgegeven.

De kinderopvangtoeslag ging daarentegen vooral naar de 
hogere inkomens: meer dan helft van het totale bedrag ging 
naar de 30% van de huishoudens met de hoogste besteed-
bare inkomens.

Voorschot toeslagen
Belanghebbende kan een voorschot op de tegemoetko-

ming aanvragen.1

Een voorschot wordt verleend op basis van geschatte in-
komsten en vermoedelijke omstandigheden. Pas na afloop 
van het jaar kan de tegemoetkoming definitief worden bere-
kend op basis van de werkelijke gegevens. De uitbetaling van 
de verschillende voorschotten wordt niet in één bedrag ge-
combineerd. Voor iedere tegemoetkoming wordt een apart 
bedrag op het bankafschrift van belanghebbende vermeld 
met een omschrijving.

Belanghebbenden zullen zich bewust moeten zijn van de 
(financiële) risico’s van foutieve schattingen en van andere 
gegevens die op basis van verwachtingen worden verstrekt. 
Een te hoog voorschot plaatst de belanghebbende voor een 
terugbetalingsplicht, een te laag voorschot leidt tot een recht 
op nabetaling. Het terug te vorderen bedrag wordt bij be-
schikking vastgesteld, deze is vatbaar voor bezwaar en be-
roep. Bij grove nalatigheid kan ook een boete worden opge-
legd tot maximaal 150% van het terug te vorderen bedrag.

Betaling van het terug te vorderen bedrag moet binnen 
twee maanden geschieden. Verrekening van toeslagen op 
grond van deze bevoegdheid is alleen aan de orde als er 
sprake is van een toeslagschuld en niet als er sprake is van 
een belastingschuld. De toepassing door de Belastingdienst/
Toeslagen van de verrekeningsbevoegdheid kan pas plaats-
vinden als de toeslagschuld niet binnen de daarvoor gelden-
de termijn wordt voldaan en een betalingsregeling niet tot 
stand komt of als een lopende betalingsregeling niet wordt 
nagekomen. In het geval een toeslag geheel of gedeeltelijk 
moet worden terugbetaald, biedt de Belastingdienst/Toesla-
gen standaard een betalingsregeling aan van 24 maanden. 
Bij dit aanbod wordt vermeld dat de belanghebbende een 
persoonlijke betalingsregeling – een zogenoemde maatwerk-
regeling – kan aanvragen als hij niet in staat is de voorge-
stelde betalingsregeling na te komen. De maatwerkregeling 
gaat uit van de individuele betalingscapaciteit van de be-
langhebbende.

Als het van de belanghebbende teruggevorderde bedrag 
na die termijn niet of slechts gedeeltelijk is betaald, kan be-
taling van de nog openstaande schuld met behulp van een 
aantal maatregelen worden bewerkstelligd. Eén van de mid-
delen die de Belastingdienst/Toeslagen dan ter beschikking 
staat is de verrekening van de openstaande schuld met een 
aan de belanghebbende uit te betalen bedrag, zowel als het 
gaat om bedragen in het kader van dezelfde regeling alsook 

tussen inkomensafhankelijke regelingen onderling. Verreke-
ning is ook mogelijk met een teruggaaf inkomstenbelasting.2

De partner van belanghebbende kan, ten slotte, aanspra-
kelijk worden gesteld voor de schuld die onbetaald blijft.3 Als 
de belanghebbende de schuld voldoet, komt de vordering 
van de Belastingdienst te vervallen en vervalt daarmee ook 
de hoofdelijke aansprakelijkheid van de (ex-)partner. De aan-
vrager heeft de juridische mogelijkheid deze betaling te ver-
halen op de (ex-)partner.

Een derde die kan beschikken over een bankrekening 
waarop een voorschot of een tegemoetkoming is uitbetaald, 
is eveneens hoofdelijk aansprakelijk voor een door de belang-
hebbende verschuldigd bedrag aan terugvordering voor zo-
ver dat bedrag is betaald op die bankrekening.4

Hoogte toeslag
De hoogte van de toeslag is afhankelijk van het verzamel-
inkomen. Dit wordt bij de toeslagen het toetsingsinkomen 

genoemd.5

Het toetsingsinkomen is het totaal van het binnenlands in-
komen, buitenlands inkomen en het vrijgestelde inkomen.

De inkomensafhankelijke tegemoetkomingen zijn geba-
seerd op het toetsingsinkomen dat in het berekeningsjaar, dat 
wil zeggen het jaar waarop de tegemoetkoming betrekking 
heeft, wordt genoten. In de regel zal een voorschot op de te-
gemoetkoming voorafgaand aan, of in de loop van het be-
rekeningsjaar worden aangevraagd en verleend.

Het UWV geeft aan de Belastingdienst door wanneer er 
sprake is van een nabetaling. Deze betaling kan van invloed 
zijn op de hoogte van de toeslagen.

De Belastingdienst past dan ook de toeslag aan indien dat 
nodig is.

Sommige inkomsten tellen voor de huurtoeslag niet mee. 
Denk hierbij aan een afkoopsom van een klein pensioen en 
een nabetaling van inkomsten (loon of uitkering) over vori-
ge jaren.

Let op dat groene beleggingen tot een maximum van  
€ 57.385 per belastingplichtige zijn uitgesloten van het inko-
men in box 3, echter voor het toetsingsinkomen wordt dit in-
komen wel meegenomen.

Van het vermogen is € 25.000 per belastingplichtige vrij-
gesteld.

Voor de zorgtoeslag wordt deze vrijstelling verhoogd met 
€ 82.752.

Soms telt een deel van het vermogen niet mee. Dit wordt 
het bijzonder vermogen genoemd. Denk hierbij aan vermo-
gen verkregen vanuit een schadevergoeding. Onlangs zijn 
nog Kamervragen gesteld over het terugbetalen van huur-
toeslag vanwege een uitbetaling van een verzekerde brand-
schade. Dit bedrag stond op de peildatum op de rekening van 
belanghebbende en telde derhalve mee voor het vermogen.
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Aan de staatssecretaris is gevraagd of de Belastingdienst 
de uitkering van een verzekering in de toekomst als bijzon-
der vermogen kan beschouwen, zodat het geen gevolgen 
meer heeft voor bijvoorbeeld (huur)toeslagen.

De staatssecretaris heeft aangegeven hier geen uitzonde-
ring voor te willen maken om reden dat schade-uitkeringen in 
de regel een materiële uitkering betreft. De uitkeringen zijn van 
een andere orde dan wanneer er sprake is van een immateri-
ele schade. Vaak zal het geld ontvangen uit een (brand)scha-
deverzekering binnen niet al te lange tijd na ontvangst worden 
uitgegeven, waardoor de kans klein is dat dergelijke uitkerin-
gen op de peildatum nog op iemands rekening staan. Overi-
gens behoren niet alleen uitkeringen van de verzekering, maar 
eveneens op de peildatum van 1 januari voldoende concrete 
vordering op de verzekeringsuitkering tot het vermogen.

Ook het inkomen en het vermogen van de toeslagpartner 
dient te worden meegenomen in de berekening van de inko-
mensafhankelijke bijdrage.

Een tegemoetkoming wordt niet toegekend indien deze 
minder dan € 24 bedraagt. Evenmin wordt een tegemoetko-
ming toegekend op het moment de Belastingdienst twijfelt over 
de juistheid van de adresgegevens van de belanghebbende.

Wanneer is er sprake van een toeslagpartner?

Toeslagpartner
Voor het begrip toeslagpartner wordt aangesloten bij het 

partnerbegrip genoemd in de Algemene wet inzake rijksbe-
lastingen 6 en in aanvulling daarop in de Wet inkomstenbe-
lasting 2001.7

Partner zijn gehuwden en geregistreerde partners. Daar-
naast is men ook partner als men ingeschreven staat op het-
zelfde adres en een notariële samenlevingsovereenkomst is 
opgemaakt. Indien er geen sprake is van een notariële samen-
levingsovereenkomst kan er ook sprake zijn van een toeslag-
partner als men samen op het woonadres staat ingeschreven 
tezamen met een minderjarig kind van één van beiden.

Tevens is er sprake van een fiscaal partnerschap in één van 
de volgende situaties:
 – een kind uit de relatie wordt geboren;
 – een kind van één van beiden heeft erkend;
 – één van beiden aangewezen is als partner in een pensi-

oenregeling;
 – samen een eigen woning bezitten;
 – vorig jaar ook al fiscaal partner waren.

Uit de parlementaire geschiedenis van de Awir blijkt dat 
met een harmonisatie en stroomlijning van de belastingwet-
geving onder meer is gestreefd naar een slechts van objectie-
ve factoren afhankelijk partnerbegrip, wat ertoe heeft geleid 
dat als bepalende factor niet meer geldt of betrokkenen al 
dan niet een gezamenlijke huishouding voeren. Inschrijving 
van een meerderjarige op hetzelfde BRP-adres is voldoende 
om als toeslagpartner te worden aangemerkt op het moment 
dat ook aan bovengenoemde voorwaarden is voldaan.

Voor de huurtoeslag geldt het volgende. Ongehuwden die 
op hetzelfde woonadres staan ingeschreven bij de GBA wor-
den beschouwd als medebewoners in de zin van de huurtoe-
slag en tellen dus mee voor de draagkracht van het huishou-
den.

Uitzondering huurovereenkomst
Er is geen partnerschap op het moment dat partijen een 

op zakelijke gronden huurovereenkomst aangaan. De huur-
betalingen moeten daadwerkelijk op de rekening binnenko-
men. De Belastingdienst zal dit controleren.

In de praktijk gaat het nogal eens mis of er wel of geen 
sprake is van een toeslagpartner.

Zo is er onlangs de volgende rechtszaak gevoerd.8

Eiser heeft een kindgebonden budget naar de norm van een 
alleenstaande ouder. Hij heeft een au pair in dienst. De au pair 
is meerderjarig en woont op hetzelfde adres als eiser en zijn 
kinderen. Volgens de Belastingdienst/Toeslagen wordt zij daar-
om volgens de wet beschouwd als toeslagpartner. Er is alleen 
een uitzondering mogelijk als er sprake is van een huurover-
eenkomst. Eiser stelt dat dit niet in geest met de wet is. De au 
pair-overeenkomst is ook een zakelijke overeenkomst en kan 
in zijn ogen niet samengaan met een huurovereenkomst.

Het beroep van de eiser is ongegrond en hij moet een deel 
van het kindgebonden budget terugbetalen.

In deze rechtszaak is het voorschot voor het kindgebon-
den budget van eiser over het berekeningsjaar 2015 verlaagd 
van € 2.619 naar € 417.

Op het moment dat men nog geen fiscaal partner is en la-
ter in het jaar wel voldoet aan het partnerschap, is men toe-
slagpartner vanaf het eerste moment dat men samen staat 
ingeschreven op hetzelfde adres in de basisadministratie per-
soonsgegevens.9

Voorbeelden toeslagpartner met terugwerkende 
kracht

Toeslaggerechtigde woont vanaf 1 februari 2017 samen 
met iemand die nog niet toeslagpartner is. Op 1 december 
2017 gaan zij trouwen. Vanaf 1 februari 2017 zijn zij elkaars 
toeslagpartner.

Toeslaggerechtigde woont op 15 november 2016 samen 
met iemand die nog niet toeslagpartner is. Op 1 augustus 
2017 sluiten zij een samenlevingscontract bij de notaris. Van-
af 1 januari 2017 zijn zij elkaars toeslagpartner. De werking 
gaat niet verder terug dan het begin van het kalenderjaar.

Wanneer er dus sprake is van een partner voor een deel 
van het jaar, telt toch het inkomen van deze partner voor een 
geheel jaar mee, waardoor in veel situaties feitelijk een te 
hoge toeslag is ontvangen en terugbetaling een feit is.

Er kan maar sprake zijn van één toeslagpartner
In de wet is een rangorde opgenomen. Deze rangorde is 

van belang voor de situatie waarin meer dan één van de ge-
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noemde personen tegelijkertijd als partner zou worden aan-
gemerkt. In een dergelijke situatie wordt de eerstgenoemde 
persoon als partner aangemerkt. Daarnaast vloeit uit deze 
systematiek voort dat iemand die als partner van de belang-
hebbende wordt aangemerkt, niet tegelijkertijd partner kan 
zijn van iemand anders.

In de wet is een keuzeregeling opgenomen voor gevallen 
waarvoor de rangorderegeling geen uitsluitsel biedt. Dit be-
treft de situatie waarin tegelijkertijd met meer dan één per-
soon een duurzame gezamenlijke huishouding wordt gevoerd 
en geen van deze personen als partner wordt aangemerkt.

Deze keuze wordt gemaakt bij de aanvraag.

Woont men met meerdere mensen in één woning? Dan 
geldt de volgende situatie:
 – huwelijk of geregistreerd partners gaat voor samenwoning;
 – de oudste samenlevingsovereenkomst gaat voor.

Indien het adres alleen als postadres wordt gebruikt is er 
geen sprake van een toeslagpartner.

 
Einde toeslagpartner

Indien de samenwoning wordt verbroken vanwege het feit 
dat inschrijving op hetzelfde adres niet meer mogelijk is als 
gevolg van opname in een verpleeg- of verzorgingshuis van-
wege medische redenen of ouderdom van een van de part-
ners, dan blijven zij nog steeds partner. Tenzij één van hen 
door middel van een schriftelijke kennisgeving aan de Belas-
tingdienst/Toeslagen laat weten dat zij niet langer als part-
ners willen worden aangemerkt.10 Dit geldt niet voor gehuw-
den of geregistreerde partners.

Dit kan betekenen dat er vanaf dat moment weer sprake 
is van een tegemoetkoming in bepaalde toeslagen c.q. hef-
fingskortingen. In de volgende bijdrage ga ik daar nader op 
in.

Het toeslagpartnerschap eindigt in ieder geval op het mo-
ment dat men niet meer op hetzelfde adres staat ingeschre-
ven én één van de volgende situaties geldt:
 – een echtscheiding of scheiding van tafel en bed is aange-

vraagd bij de rechtbank;
 – de rechtbank, een notaris of advocaat is verzocht om het 

geregistreerde partnerschap te beëindigen;
 – het samenlevingscontract laten ontbinden.11

Is de toeslagpartner niet de echtgenoot of partner, maar 
bijvoorbeeld een familielid? Vanaf het moment dat men niet 
meer op hetzelfde adres staat ingeschreven, is men ook geen 
toeslagpartner meer.

Voor de berekening van de hoogte van de huurtoeslag 
moeten de gerechtigde en de toeslagpartner allebei op het-
zelfde adres bij de gemeente staan ingeschreven. Dus als de 
toeslagpartner staat ingeschreven op het adres van het ver-
pleeghuis, dan telt het inkomen en vermogen van de toeslag-
partner niet mee voor de huurtoeslag.

HEFFINGSKORTINGEN
Heffingskortingen zijn kortingen op de inkomstenbelas-

ting en premies volksverzekeringen. Hierdoor betaalt de be-
lastingplichtige minder belasting en premies.

Heffingskortingen kunnen doelgericht worden ingezet ten 
behoeve van de lagere inkomens. Sinds de invoering van de 
Wet inkomstenbelasting 2001 is het aantal heffingskortingen 
uitgebreid tot de volgende:
 – Algemene heffingskorting
 – Arbeidskorting
 – Werkbonus
 – Inkomensafhankelijke combinatiekorting
 – Heffingskortingen voor AOW-gerechtigden
 – Jonggehandicaptenkorting
 – Levensloopverlofkorting
 – Heffingskorting voor groene beleggingen

De heffingskortingen worden in beginsel uitbetaald als er 
ook daadwerkelijk belasting verschuldigd is. Wanneer het in-
komen te laag is kan de heffingskorting ook worden uitbe-
taald als er sprake is van een partner. Voor heffingskortingen 
wordt eveneens als bij de toeslagen uitgegaan van eenzelfde 
begrip partner.

Voor de algemene heffingskorting en arbeidskorting geldt 
een afbouwregeling. Naarmate het belastbaar inkomen (al-
gemene heffingskorting) of arbeidsinkomen (arbeidskorting) 
stijgt daalt de algemene heffingskorting c.q. arbeidskorting.

De werkgever of uitkeringsinstantie houdt in beginsel al 
rekening met een aantal heffingskortingen.

Overzicht heffingskortingen

Heffingskorting U bent het 
hele jaar 
jonger dan 
de AOW-
leeftijd

U hebt het 
hele jaar 
de AOW-
leeftijd

Algemene heffingskorting als uw 
inkomen uit box 1 niet meer is dan 
€ 19.982

€ 2.254 € 1.151

Algemene heffingskorting als uw 
inkomen uit box 1 meer is dan  
€ 19.982 en niet meer dan  
€ 67.068

Bedrag is af-
hankelijk 
van uw in-
komen

Bedrag is 
afhankelijk 
van uw 
inkomen

Algemene heffingskorting als uw 
inkomen uit box 1 meer is dan  
€ 67.068

€ 0 € 0

Maximum uitbetaling algemene 
heffingskorting als u bent geboren 
na 31 december 1962 en in 2017 
de niet- of weinig verdienende fis-
cale partner bent

€ 902 n.v.t.

Werkbonus (maximaal) € 1.119 n.v.t.

Inkomensafhankelijke combinatie-
korting (maximaal)

€ 2.778 € 1.418

Ouderenkorting bij een inkomen 
niet meer dan € 36.057

n.v.t. € 1.292

Ouderenkorting bij een inkomen 
meer dan € 36.057

n.v.t. € 71

Alleenstaandeouderenkorting n.v.t. € 438

Jonggehandicaptenkorting € 722 n.v.t.
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Levensloopverlofkorting € 210 n.v.t.

Korting groene beleggingen 0,7% van 
de vrijstel-
ling in box 3

0,7% van 
de vrijstel-
ling in 
box 3

Arbeidskorting 
(maximaal)

Bij een arbeidsin-
komen tot en 
met € 32.444

Bij een arbeidsin-
komen meer dan  
€ 121.972

U bent het hele 
jaar jonger dan 
de AOW-leeftijd

€ 3.223 € 0

U hebt het hele 
jaar de AOW-
leeftijd

€ 1.645 € 0

Bron: https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/
bldcontentnl/belastingdienst/prive/inkomstenbelasting/hef-
fingskortingen_boxen_tarieven/heffingskortingen/totaalover-
zicht/overzicht_heffingskortingen_2017

Afbouwregeling algemene heffingskorting
In 2024 vervalt de uitbetaling van de algemene heffings-

korting aan de minstverdienende partner. Deze regeling wordt 
sinds 2009 afgebouwd. De afbouw vindt overigens niet plaats 
als rechthebbende geboren is vóór 1 januari 1963.

Terugvordering heffingskorting
Bij de terugvordering van te veel betaalde heffingskorting 

wordt belastingrente gerekend. Belastingrente is een vergoe-
ding voor gemiste rente. De vergoeding bedraagt momen-
teel 4%. In tegenstelling tot de toeslagenregeling is de part-
ner niet aansprakelijk voor de terugbetalingsregeling van de 
te veel betaalde heffingskortingen.

Zowel de toeslagen als de heffingskortingen hebben in-
vloed op het vrij besteedbaar inkomen van de klant. Feitelijk 
is het mogelijk om de leefomstandigheden aan te passen om 
zo optimaal gebruik te kunnen maken van de diverse rege-
lingen. Denk hierbij aan het bewust uit elkaar gaan van part-
ners om zo optimaal te profiteren van de diverse toeslagen.

In het volgende deel van dit tweeluik ga ik op dat onder-
werp nader in.

Informatie: h.van.houdt@nlpa.nl

1  Art. 16 Awir.
2  Art. 30 Awir.
3  Art. 33 lid 1 Awir.
4  Art. 33 lid 3 Awir.
5  Art. 7 Awir.
6  Art. 5a AWR.
7  Art. 1.2 Wet IB 2001.
8  ECLI:NL:RBMNE:2016:3285.
9  Art. 1.2 lid 3 Wet IB 2001.
10  Art. 1.2 lid 6 IB 2001.
11  Feitelijk wordt de samenleving ontbonden door het metterwoon verlaten 
van de woning. Dit blijkt uit uitschrijving uit de Basisadministratie Persoonsge-
gevens.


