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TOESLAGEN EN HEFFINGSKORTINGEN EN 
HET EFFECT OP HET VRIJ BESTEEDBAAR  
INKOMEN

H.Th.P. van Houdt MFP CP, Certified Fi-
nancial Planner Nederlandsche Planners 

Associatie B.V.

In deze aflevering laat ik zien wat het effect is van de toe-
slagen en heffingskortingen op het vrij besteedbaar inkomen. 
Over dit onderdeel zijn overigens ook Kamervragen aan de 
Staatssecretaris van Financiën en de Minister van Binnenland-
se Zaken gesteld door de leden Omtzigt (CDA) en Groot 
(PvdA). De vraagstelling ging over het feit dat gezinnen fei-
telijk een forse stijging van het netto-inkomen tegemoet kon-
den zien op het moment dat zij geen toeslagpartner meer van 
elkaar zouden zijn. De vragen zijn gesteld naar aanleiding van 
een bericht ‘Cashen met valse scheiding populair’. In deze bij-
drage laat ik zien dat van een forse stijging nauwelijks spra-
ke kan zijn.

Om niet meer tot elkaars toeslagpartner te worden gere-
kend dient men bij huwelijk of geregistreerd partnerschap een 
verzoek tot scheiding of scheiding van tafel en bed bij de 
rechtbank in te dienen of in de situatie van een geregistreerd 
partnerschap dient deze te worden ontbonden.

Als de partners niet getrouwd zijn of geen geregistreerd 
partnerschap hebben dan is alleen inschrijven op een ander 
woonadres door een van beiden wel voldoende om geen fis-
caal en toeslagenpartner meer te zijn.

Hierbij moet volgens de staatssecretaris worden voorop-
gesteld dat het illegaal is om je in te schrijven op een verkeerd 
woonadres. Als een stel niet daadwerkelijk uit elkaar gaat, 

In deel 1 hebben wij gezien welke toeslagen en heffingskortingen je als toe-
slaggerechtigde zou mogen ontvangen. Het risico zit hem in het feit dat feite-
lijk een voorschot wordt gegeven en achteraf de gegevens niet compleet of 
juist zijn. Ook kan het zijn dat er sprake is van een toeslagpartner waardoor 
er onterecht een toeslag is uitgekeerd, wat op een later moment weer moet 
worden terugbetaald.

maar zich op twee verschillende adressen inschrijft om finan-
cieel voordeel te genieten is dat fraude en dus strafbaar.

Ik heb een berekening van het netto besteedbaar inkomen 
gemaakt van mensen die samenwonen en vervolgens uit el-
kaar gaan. De gegevens zijn gebaseerd op de volgende ca-
sus.

X en Y zijn samenwonend op hetzelfde adres. Beiden 
staan ingeschreven in de Basisregistratie Personen. Uit 
de samenleving zijn twee kinderen geboren. Zij hebben 
de leeftijd van één en drie jaar. Voor ieder kind is 120 
uur formele kinderopvang per maand berekend. Maxi-
mumuurtarief bedraagt € 7,18 per uur. De werkelijke 
kosten bedragen € 6,55 per kind per uur.

X verdient bruto € 27.000 per jaar.
Y verdient bruto € 22.500 per jaar.
Zij hebben samen een huurwoning. De huur bedraagt 
€ 600 per maand.
Het totale vermogen per 1 januari van dit jaar bedraagt 
€ 8.750.
Kinderbijslag heb ik in de berekening niet meegenomen.
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Vanwege het feit dat zij samen een huishouding hebben 
heb ik alle toeslagen en kosten toebedeeld aan X (zie tabel 1).

Stel, dat X en Y omwille van het verkrijgen van belasting-
voordelen en toeslagen niet meer wensen samen te wonen 
en ieder apart een huurovereenkomst aangaat. X voert met 
één kind huishouden 1 en Y voert met het andere kind huis-
houden 2 (zie tabel 2).

Zowel huishouden 1 als 2 ontvangen nu zorgtoeslag, huur-
toeslag, een hoger kindgebonden budget en een hoger kin-
deropvangtoeslag. Daarnaast ontvangen zij beiden een inko-
mensafhankelijke combinatiekorting.

Wanneer het stel dus niet meer samenwoont is het geza-
menlijk inkomen van huishouden 1 en 2 hoger € 36.523 dan 
wanneer zij wel samenwonen € 33.753. Het verschil bedraagt 
€ 2.770.

Waar je eveneens rekening mee moet houden zijn de ge-
meentelijke heffingen. Een vierpersoonshuishouden is goed-
koper dan twee keer een tweepersoonshuishouden.

Als voorbeeld neem ik de gemeente Zoetermeer. Voor een 
tweepersoonshuishouden betaalt men jaarlijks € 338. Voor 
een vierpersoonshuishouden € 351. Daarmee wordt het ver-
schil feitelijk kleiner. Daarnaast moet je ook nog rekening hou-
den met extra kosten voor water, gas en licht. Het is mijns in-
ziens niet aan te raden om reden van de toeslagen op een 
ander adres te laten inschrijven.

Een ander nijpend probleem is het feit dat een (forse) 
loonsverhoging nauwelijks terug te vinden is in het netto be-
steedbaar inkomen.

In eerste instantie heb ik een berekening met een verho-
ging van €  208,33 per maand. Op jaarbasis derhalve 
€ 2.500.

Netto houdt een alleenverdiener daar € 435 op jaarbasis 
en € 36,25 op maandbasis aan over (zie tabel 3).

Het wordt dramatischer als het inkomen stijgt met bruto 
€ 7.750 op jaarbasis (€ 645,83 op maandbasis). Netto gaat 
men er dan € 339 op jaarbasis (€ 28,25 op maandbasis) op 
vooruit (zie tabel 4).

Dit wordt verklaard door de volgende zaken.

Wanneer het inkomen hoger is dan € 30.150 bestaat er 
geen recht meer op een huurtoeslag. Bij een inkomen van 
€ 27.857 vervalt het recht op zorgtoeslag. Ook de kinderop-
vangtoeslag is afhankelijk van het inkomen. Hoe hoger het 
inkomen hoe lager de tegemoetkoming voor de opvang van 
kinderen. Bij een inkomen van meer dan € 180.419 bedraagt 
de tegemoetkoming voor de opvang van het eerste kind nog 
33,3% en het tweede en volgend kind 64%.

De hoogte van het kindgebonden budget hangt af van 
vier variabelen: het inkomen, het aantal kinderen, de leeftijd 
van de kinderen en het feit of de ouder alleenstaand is.

CONSUMPTIEF BESTEEDBAAR INKOMEN 2017 2017

X Y

FISCAAL BESTEEDBAAR FISCAAL BESTEEDBAAR

Box 1

Salaris werknemer € 27.000 € 27.000 € 22.500 € 22.500

IB/PVV box 1:

1˚ schijf 36,55% € 19.982 – € 7.303 € 19.982 – € 7.303

2˚ schijf 40,80% € 7.018 – € 2.863 € 2.518 – € 1.027

3˚ schijf 40,80% € 0 € 0 € 0 € 0

4˚ schijf 52,00% € 0 € 0 € 0 € 0

Heffingskortingen

Algemene heffingskorting € 1.918 € 2.133

Arbeidskorting € 3.223 € 3.223

Inkomensafhankelijke combinatiekorting € 2.127

Diverse uitgaven en inkomsten

Huurkosten – € 7.200 € 0

Huurtoeslag € 0 € 0

Zorgtoeslag € 0 € 0

Kinderopvang – € 18.864 € 0

Toeslag kinderopvang – € 16.140 € 0

Kindgebonden budget € 48 € 0

Overschot/tekort aan inkomen naar vermogen € 12.099 € 21.654

Gezamenlijk vrij besteedbaar inkomen € 33.753

Tabel 1



23

V
FP

www.wolterskluwer.nl            JULI/AUGUSTUS 2017 NUMMER 7/8

TO
ES

LA
G

EN
 E

N
 H

EF
FI

N
G

SK
O

R
TI

N
G

EN

CONSUMPTIEF BESTEEDBAAR INKOMEN 2017 2017

Huishouden 1 Huishouden 2

FISCAAL BESTEEDBAAR FISCAAL BESTEEDBAAR

Box 1

Salaris werknemer € 27.000 € 27.000 € 22.500 € 22.500

IB/PVV box 1:

1˚ schijf 36,55% € 19.982 – € 7.303 € 19.982 – € 7.303

2˚ schijf 40,80% € 7.018 – € 2.863 € 2.518 – € 1.027

3˚ schijf 40,80% € 0 € 0 € 0 € 0

4˚ schijf 52,00% € 0 € 0 € 0 € 0

Heffingskortingen

Algemene heffingskorting € 1.918 € 2.133

Arbeidskorting € 3.223 € 3.223

Inkomensafhankelijke combinatiekorting € 2.590 € 2.127

Diverse uitgaven en inkomsten

Huurkosten – € 7.200 – € 7.200

Huurtoeslag € 1.992 € 3.168

Zorgtoeslag € 132 € 744

Kinderopvang – € 9.432 – € 9.432

Toeslag kinderopvang € 8.676 € 8.856

Kindgebonden budget € 3.744 € 4.056

Overschot/tekort aan inkomen naar vermogen € 18.733 € 17.790

Gezamenlijk vrij besteedbaar inkomen € 36.523

CONSUMPTIEF BESTEEDBAAR INKOMEN 2017 2017

Zonder salarisverhoging Met salarisverhoging

FISCAAL BESTEEDBAAR FISCAAL BESTEEDBAAR

Box 1

Salaris werknemer € 22.500 € 22.500 € 25.000 € 25.000

IB/PVV box 1:

1˚ schijf 36,55% € 19.982 – € 7.303 € 19.982 – € 7.303

2˚ schijf 40,80% € 2.518 – € 1.027 € 5.018 – € 2.047

3˚ schijf 40,80% € 0 € 0 € 0 € 0

4˚ schijf 52,00% € 0 € 0 € 0 € 0

Heffingskortingen

Algemene heffingskorting € 2.133 € 2.014

Arbeidskorting € 3.223 € 3.223

Inkomensafhankelijke combinatiekorting € 2.127 € 2.281

Diverse uitgaven en inkomsten

Huurkosten – € 7.200 – € 7.200

Huurtoeslag € 3.168 € 2.532

Zorgtoeslag € 744 € 408

Kinderopvang – € 9.432 – € 9.432

Toeslag kinderopvang € 8.856 € 8.748

Kindgebonden budget € 4.056 € 3.876

Overschot/tekort aan inkomen naar vermogen € 17.789 € 18.224

Tabel 2

Tabel 3
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Op de site van de belastingdienst is een bruikbare reken-
hulp te vinden. https://www.belastingdienst.nl/rekenhulpen/
toeslagen/.

Het systeem van toeslagen is duidelijk aan vervanging toe.
Knelpunten in het huidige stelsel moeten nogmaals tegen 

het licht worden gehouden en opnieuw worden beoordeeld. 
De complexiteit van het stelsel richt zich vooral op het part-
nerbegrip, betaling van de eigen bijdrage en het feit dat de 
jaarlijkse voorschotsystematiek vergissingen of fouten vaak 
pas achteraf aan het licht brengt. Daarnaast zorgt het toesla-
gensysteem voor veel onduidelijkheid bij salarisverhogingen, 
uitbetaling van bonussen en afkoop van lijfrenteproducten.

Een oplossing is bijvoorbeeld het direct overmaken van 
toeslagen naar de organisaties waar de toeslag voor bedoeld 
is. Zo zou de huurtoeslag direct naar de wooncorporatie kun-

CONSUMPTIEF BESTEEDBAAR INKOMEN 2017 2017

Zonder salarisverhoging Met salarisverhoging

FISCAAL BESTEEDBAAR FISCAAL BESTEEDBAAR

Box 1

Salaris werknemer € 22.500 € 22.500 € 30.250 € 30.250

IB/PVV box 1:

1˚ schijf 36,55% € 19.982 – € 7.303 € 19.982 – € 7.303

2˚ schijf 40,80% € 2.518 – € 1.027 € 10.268 – € 4.189

3˚ schijf 40,80% € 0 € 0 € 0 € 0

4˚ schijf 52,00% € 0 € 0 € 0 € 0

Heffingskortingen

Algemene heffingskorting € 2.133 € 1.762

Arbeidskorting € 3.223 € 3.223

Inkomensafhankelijke combinatiekorting € 2.127 € 2.605

Diverse uitgaven en inkomsten

Huurkosten – € 7.200 – € 7.200

Huurtoeslag € 3.168 € 0

Zorgtoeslag € 744 € 0

Kinderopvang – € 9.432 – € 9.432

Toeslag kinderopvang € 8.856 € 8.412

Kindgebonden budget € 4.056 € 3.528

Overschot/tekort aan inkomen naar vermogen € 17.789 € 18.128

nen worden overgemaakt en de zorgtoeslag naar de zorgver-
zekeraar.

De Rijksoverheid kan kinderopvangorganisaties recht-
streeks bekostigen, waarbij de ouders een eigen bijdrage kun-
nen betalen waarvan de hoogte afhangt van hun vastgestel-
de inkomen.

Daarnaast is een mogelijke oplossing dat niet het bruto-
inkomen als grondslag wordt genomen maar als uitgangs-
punt het netto-inkomen wordt gehanteerd.

Het is voor de financieel planner van essentieel belang om 
de toeslagen en heffingskortingen van de klant goed in beeld 
te krijgen. Dit kan een hoop problemen voorkomen en zor-
gen verminderen.

Informatie: h.van.houdt@nlpa.nl

Tabel 4


