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1. Inleiding 
 

Deze handreiking heeft betrekking op loonheffingen, heffingskortingen en voorlopige teruggaven 2014 in relatie 

tot uitkeringen op grond van de Wet werk en bijstand (WWB).  

Waar dat van toepassing is komen ook voorgaande kalenderjaren aan bod. 

 

De loonheffing die de gemeente over belaste uitkeringen op grond van de WWB, inclusief de gemeentelijke 

verhoging of verlaging, afdraagt aan de Belastingdienst wordt op basis van de netto uitkeringsbedragen bepaald. 

Welke bijstandsuitkeringen belast zijn en welke onbelast, staat in hoofdstuk 2 van deze handreiking.  

De netto bedragen worden gebruteerd om de hoogte van de loonheffing en de daarmee samenhangende hoogte 

van het recht op heffingskortingen te berekenen. Bruteren van de netto bijstandsuitkering komt aan de orde in 

hoofdstuk 3. 

Als iemand alleen aanspraak op een bijstandsuitkering heeft en die aanspraak gedurende het volledige 

kalenderjaar onveranderd blijft, is er doorgaans niets aan de hand: de heffingskorting wordt verrekend bij de 

maandelijkse brutering van de WWB. Meerdere inkomsten en wisselingen gedurende het kalenderjaar die 

gevolgen hebben voor de uitkering en het recht op heffingskortingen (en toeslagen) kunnen de gemeente en de 

klant echter veel extra werk bezorgen en financiële gevolgen met zich meebrengen. Het is daarom belangrijk zo 

goed mogelijk voorbereid te zijn op afwijkende situaties en daarop zoveel mogelijk te anticiperen. 

 

Deze handreiking over bijstand en belasting beoogt de materie helder uit te leggen en te wijzen op mogelijke 

valkuilen. De tekst kan in de loop van het jaar worden aangepast als daar aanleiding toe is. 

Ter informatie is ook enige informatie over inkomensafhankelijke toeslagen opgenomen. 

 

N.B. Overal waar in deze handreiking bedoeld is ‘hij/zij’ of ‘zijn/haar’, is geschreven ‘hij’ of ‘zijn’. 

 

Deze handreiking is samengesteld in opdracht van Stimulansz. 

 

 

 

1.1. Veranderingen in 2014 
 

Jaaropgaaf 

Aan de jaaropgaaf worden vanaf 2014 andere eisen gesteld dan voorheen. De jaaropgaaf bevat in elk geval de 

volgende gegevens: 

 

 naam en adresgegevens van werknemer en werkgever/ inhoudingsplichtige; 

 het loon voor de loonbelasting/premie volksverzekeringen dat de werknemer in het voorafgaande 

kalenderjaar heeft gekregen (hierbij opgeteld de eventuele gage in de zin van de artiesten- en 

beroepssportersregeling (zie de ’Handleiding artiesten- en beroepssportersregeling’); 

 de ingehouden loonbelasting/premie volksverzekeringen; 

 of bij de berekening van de loonbelasting/premie volksverzekeringen rekening is gehouden met de 

loonheffingskorting en per wanneer; 

 het totaalbedrag van de verrekende arbeidskorting; 

 burgerservicenummer of, bij het ontbreken daarvan, het sociaal-fiscaalnummer van de werknemer; 

 het loon voor de Zvw; 

 de bijdrage Zvw die is ingehouden op het nettoloon van de werknemer; 

 de werkgeversheffing Zvw; 

 het totaal van de premies werknemersverzekeringen. 

 

De werkgever/uitkeringsinstantie hoeft geen jaaropgaaf te verstrekken als aan de werknemer of 

uitkeringsgerechtigde loonstrookjes worden vertrekt waarop de jaarbedragen cumulatief worden vermeld.  

Zie ook het model jaaropgaaf 2014 in de bijlage. 
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Loonbelastingtabel / bijstandspercentagetarief 

Vanaf 2014 geldt voor alle bijstandsuitkeringen aan bijstandsgerechtigden die jonger zijn dan de AOW-leeftijd het 

zelfde bijstandspercentagetarief. Hierdoor vallen nu ook personen in inrichtingen en jongeren van 18, 19 of 20 

jaar in de groep overige personen. Het tarief is 26,6% in 2014 (in 2013 0% voor personen in inrichtingen; 30% 

voor overige personen). 

 

AOW-leeftijd  

De AOW-gerechtigde leeftijd is in 2014: 65 jaar en 2 maanden. Iemand moet dus voor 1 november 2014 65 jaar 

worden om te voldoen aan de voorwaarde van op 31 december 2014 de AOW-leeftijd te hebben bereikt. 

De gemeente berekent over de belaste bijstandsuitkering de werkgeversheffing Zvw. Deze heffing wordt ook 

toegepast in de (twee) maanden nadat de bijstandsgerechtigde de AOW-leeftijd heeft bereikt. 

 

Algemene heffingskorting 

De algemene heffingskorting (AHK) is per 2014 inkomensafhankelijk. Vanaf een jaarinkomen van € 19.645 wordt 

de AHK lager naarmate het belastbare inkomen uit  werk en woning (box 1) stijgt.  

De AHK bedraagt in 2014 maximaal € 2.103; vanaf de AOW-leeftijd € 1.065. 

 

Afbouw algemene heffingskorting minstverdienende partner 

De uitbetaling van de AHK aan de partner die geen of weinig inkomen heeft, wordt sinds 2009 met 6,67% per jaar 

afgebouwd. In 15 jaar tijd wordt de heffingskorting verminderd van een dubbele heffingskorting tot een enkele 

heffingskorting.  

In 2014 wordt maximaal € 1.262 (60% van de AHK) uitbetaald aan de minstverdienende partner. De afbouw geldt 

niet voor de minstverdienende partner die geboren is vóór 1.1.1963. 

 

Het fiscaal partnerbegrip verschilt van het partnerbegrip in de WWB. Sinds 2011 is geen keuze meer mogelijk 

voor het fiscaal partnerschap; zie voor de definitie van fiscale partner de Belastingkaart 2014 in de bijlage. 

Tip: bepaal het fiscaal partnerschap op www.belastingdienst.nl > Rekenhulp >  Uw persoonlijke situatie en 

inkomstenbelasting. 

De weinig of niet verdienende partner die niet voldoet aan de voorwaarden om fiscaal partner te zijn, komt niet in 

aanmerking voor de AHK minstverdienende partner.  

 

Afbouw dubbele heffingskorting in minimumloon 

Voor sommige uitkeringen op bijstandsniveau geldt de dubbele heffingskorting nog. Daardoor stijgen deze 

uitkeringen harder dan het netto minimumloon en zouden de uitkeringen uiteindelijk hoger worden dan het 

minimumloon. Bij de berekening van de bijstandsbedragen wordt daarom rekening gehouden met de afbouw van 

de dubbele heffingskorting in het referentieminimumloon tot één keer de algemene heffingskorting (AHK). De 

afbouwperiode hiervoor is 20 jaar. De heffingskorting wordt sinds 1 januari 2012 afgebouwd met 2,5% van de 

AHK per halfjaar (WWB Art 37). M.i.v. 1 januari 2014 is er dus 12,5% afgebouwd.  

 

Doordat de ‘tweede' AHK o.g.v. artikel 37 WWB vanaf een later tijdstip en met een lager percentage wordt 

afgebouwd, kan het voorkomen dat mensen met andere minimumuitkeringen onder bijstandsniveau komen door 

de fiscale afbouw vanaf 2009. Zij kunnen in dat geval een beroep doen op aanvullende bijstand. 

 

Arbeidskorting 

De arbeidskorting bedraagt in 2014 tot de AOW-leeftijd max. € 2.097; vanaf de AOW-leeftijd max. € 1.062. 

Voor hogere inkomens wordt de arbeidskorting vanaf 2014 in drie stappen afgebouwd tot nihil.  

 
Werkbonus 

Werknemers die aan het begin van het kalenderjaar 60 jaar zijn maar nog geen 64 jaar en een arbeidsinkomen 

hebben tussen 90% en 175% (inclusief vakantietoeslag) van het wettelijk minimumloon, krijgen de werkbonus. 

Tot een arbeidsinkomen van 120% van het wettelijk minimumloon bedraagt de werkbonus € 1.119 (€ 1.100 in 

2013). Vervolgens loopt het bedrag geleidelijk af tot nihil.  
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Om de werkbonus over 2013 te ontvangen moet men aangifte inkomstenbelasting doen in 2014. Vanaf 2014 kan 

de werkgever de werkbonus maandelijks uitbetalen. Ondernemers krijgen de werkbonus automatisch via de 

definitieve of voorlopige aanslag. 

In het zeldzame geval dat iemand die recht heeft op de werkbonus afhankelijk is van aanvullende bijstand, alleen 

mogelijk in het geval van twee partners dus, vormt de werkbonus een middel voor de bijstand. 

 

Ouderschapsverlofkorting 

De ouderschapsverlofkorting wordt berekend door het aantal uren ouderschapsverlof in het kalenderjaar te 

vermenigvuldigen met een bedrag van 50% van het bruto minimumuurloon per opgenomen verlofuur, en 

bedraagt in 2014 € 4,29 per verlofuur. 

 

Ouderenkorting 

De ouderenkorting is in 2014, net als in 2013, € 1.032. Er geldt een grens: het verzamelinkomen mag niet hoger 

zijn dan € 35.450.  

Let op! De ouderenkorting geldt voor de belastingplichtige die op 31.12.2014 de AOW-leeftijd heeft bereikt, 

m.a.w. de belastingplichtige die vóór 1.11.2014 65 jaar is geworden.   

 

De AOW-leeftijd is in 2014 65 jaar + twee maanden. Wie in november 2014 65 jaar wordt, heeft pas vanaf 

februari 2015 recht op de ouderenkorting. In dit voorbeeld kan 1/12 deel, de heffingskorting van januari, dan 

alleen via de aangifte inkomstenbelasting te gelde worden gemaakt. 

 

Overige heffingskortingen  

De inkomensafhankelijke combinatiekorting, de alleenstaandeouderkorting en de jonggehandicaptenkorting zijn in 

2014 niet verhoogd; de bedragen zijn gelijk aan die van 2013. 

 
Op tijd kinderopvangtoeslag aanvragen 
De kinderopvangtoeslag moet vanaf 1.1.2014 binnen drie maanden na de maand waarin het kind voor het eerst 
naar de opvang gaat, worden aangevraagd. Er geldt geen langere terugwerkende kracht. 
Voorbeeld: het kind gaat vanaf 15 april naar kinderopvang, de aanvraag moet dan uiterlijk 31 juli zijn gedaan. 
 

Tip: maak een proefberekening en bepaal wie de toeslagpartner is op: belastingdienst.nl  > privé > toeslagen > 

aanvragen en wijzigen > proefberekening toeslagen. 

 
Kindgebonden budget 

Het kindgebonden budget is voor gezinnen met minderjarige kinderen voor wie de ouders kinderbijslag 

ontvangen, of kinderen die door de ouders in belangrijke mate worden onderhouden. Dat laatste wil zeggen: de 

ouders leveren een onderhoudsbijdrage van ten minste € 416 per kwartaal en het kind verdient minder dan  

€ 1.266 netto (thuiswonend) resp. € 1.790 netto (uitwonend). Ook voor pleegkinderen voor wie men kinderbijslag 

ontvangt of die men in belangrijke mate onderhoudt kan men het kindgebonden budget krijgen, behalve wanneer 

de ouders pleegoudervergoeding voor de kinderen krijgen. 

Het uiteindelijke bedrag van het kindgebonden budget hangt af van het (gezamenlijk) toetsingsinkomen. 

(Sinds 2013 geldt een vermogensgrens waarboven geen aanspraak bestaat op kindgebonden budget.)  

 

Het kindgebonden budget kent in 2014 de volgende maximumbedragen per jaar: 

 een kind  € 1.017; 

 twee kinderen  € 1.553; 

 drie kinderen  € 1.736; 

 vier kinderen  € 1.736 + € 106 voor ieder kind vanaf het vierde kind. 

 

Fraudemaatregelen voorlopige aanslag en toeslagen 

Hierna volgen enkele maatregelen die genomen zijn ter bestrijding van fraude met voorlopige teruggaven en 

toeslagen. 
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Vergrijpboete  

Een vergrijpboete kan worden opgelegd als iemand met opzet onjuiste of onvolledige gegevens verstrekt om een 

hogere (voorlopige) teruggaaf of een lagere te betalen (voorlopige) aanslag te krijgen. 

 

Verlenging beslistermijn 

De termijn om te beslissen op een nieuwe toeslagaanvraag is verlengd van 8 naar 13 weken. Deze termijn kan 

nog eens met 13 weken worden verlengd. Hiervan is sprake als de aanvraag volgens de 

Belastingdienst/Toeslagen (B/T) een verhoogd frauderisico kent. Volgens de B/T zal op het overgrote deel van de 

aanvragen binnen de termijn van 8 weken beslist blijven worden omdat er geen sprake is van enig frauderisico. 

 

Geen voorschot op toeslag of teruggaaf 

Als de Belastingdienst onvoldoende informatie heeft over de aanvrager (bijvoorbeeld twijfel over adresgegevens) 

wordt geen voorschot op toeslag of voorlopige teruggaaf meer verleend. Bij aanvragen met terugwerkende kracht 

wordt geen toeslag meer verleend, en als de aanvrager, zijn partner of medebewoner niet of niet op tijd aangifte 

inkomstenbelasting heeft gedaan wordt geen voorschot op voorlopige teruggaaf of toeslag verleend.  

Bij gerede twijfel aan woon- of verblijfplaats wordt de uitbetaling van een voorschot stopgezet. 

Verder wordt geen voorschot verleend als de aanvrager, zijn partner of medebewoner in de vijf jaren voorafgaand 

aan de aanvraag strafrechtelijk is veroordeeld of er een vergrijpboete aan hem is opgelegd. 

 

Uitbetalingen op 1 rekeningnummer 

Om fraude tegen te gaan betaalt de Belastingdienst sinds 1.12.2013 toeslagen en belastingteruggaven nog 

slechts uit op één bankrekeningnummer dat op naam staat van de belastingplichtige. Onder voorwaarden kan de 

kinderopvangtoeslag nog wel worden  uitbetaald op het rekeningnummer van het kinderopvangcentrum. 

 

Boetes toeslagen en fiscale boetes ook voor medeplegers 

Vanaf 2014 kunnen niet alleen plegers en medeplegers worden beboet, maar ook medeplichtigen, ‘doen plegers’ 

en uitlokkers. Voor medeplichtigen wordt de boete vastgesteld op 2/3 van de geldende maximum bedragen. De 

‘doen pleger’ en de uitlokker kunnen de maximale boete krijgen.   

De boetebedragen zijn per 2014 niet gewijzigd.  

 

Dwangsom 

De Wet dwangsom en beroep bij niet tijdig beslissen geldt ook voor de toeslagen. De wet is voor het eerst van 

toepassing op berekeningsjaar 2013, waarvan de definitieve berekening in de loop van 2014 wordt toegestuurd. 

 

Gevolgen vrijval van levenslooptegoed 

Levenslooptegoeden tot € 3.000 zijn in 2013 verplicht vrijgevallen en tellen dus mee bij het belastbaar inkomen 

van 2013. Dat kan gevolgen hebben voor de hoogte van inkomensafhankelijke regelingen in 2013 die in 2014 

definitief worden vastgesteld (toeslagen). 

 
 
2. Belaste en onbelaste uitkeringen 
 

Op belaste bijstandsuitkeringen moet de gemeente loonbelasting en premie volksverzekeringen inhouden en de 

inkomensafhankelijke bijdrage Zvw betalen. Eerst moet duidelijk zijn welke uitkeringen belast zijn en welke niet. 

 

2.1. Welke bijstandsuitkeringen zijn belast? 
 

 Alle periodieke bijstandsuitkeringen die voorzien in de algemene kosten van het bestaan, zoals de 

landelijke normbijstand en de gemeentelijke toeslag voor algemeen noodzakelijke kosten. 

 Tot en met 2012 de vergoeding van de inkomensafhankelijke bijdrage Zvw. 

 

De bijdrage, vergoeding of aanspraak op een collectieve aanvullende ziektekostenverzekering is, als categoriale 

bijstand, onbelast. 
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 Periodieke bijzondere bijstand die net als algemene bijstand vrij besteedbaar is, is belast. Onder meer 

aan kinderen < 21 jaar van wie de ouders hun onderhoudsplicht niet kunnen nakomen, en de toeslag 

voormalige alleenstaande ouders i.v.m. inkomensdaling (die door sommige gemeenten wordt verstrekt).  

 Periodieke categoriale bijstand aan een categorie van personen waarvan aannemelijk is dat die zich in 

bijzondere omstandigheden bevindt die leiden tot kosten van bestaan die de draagkracht te boven gaan, 

is niet gekoppeld aan bepaalde noodzakelijke kosten en is net als algemene bijstand belast. 

 Een stimuleringspremie is onbelast als het gaat om een eenmalige betaling én de uitkeringsgerechtigde 

geen vrijwilligersvergoeding heeft ontvangen in het jaar waarin de premie is uitbetaald. Bij samenloop 

van een stimuleringspremie en een vrijwilligersvergoeding is de stimuleringspremie wel belast. 

 

2.2. Welke bijstandsuitkeringen zijn onbelast? 
 
Een eenmalige bijstandsuitkering die geen onderdeel van een reeks van uitkeringen kan uitmaken, is onbelast. 

Op onbelaste bijstandsuitkeringen worden geen loonheffingen ingehouden.  

De vraag die moet worden beantwoord is dus: waarom is de uitkering toegekend? Is het een uitkering die al 

eerder is verstrekt of naar verwachting in de toekomst vaker zal worden verstrekt? In dat geval is de uitkering niet 

eenmalig en dus belast.  

Een periodieke bijzondere bijstandsuitkering kan soms toch onbelast zijn, namelijk als de uitkering bedoeld is om 

bepaalde noodzakelijke kosten te dekken. De uitkering mag niet draagkrachtverhogend zijn, denk aan de 

vergoeding van noodzakelijke medische kosten die niet onder een voorziening vallen. 

Aan de hand van de wetsartikelen tonen de tabellen op de volgende bladzijden welke uitkeringen belast zijn. 

 

Tabel 1 Uitkeringen en verstrekkingen op grond van de WWB 

 

Artikel uit de WWB Omschrijving  Belast 

Artikel 12  

    

 

Onderhoudsplicht ouders 

Voor zover de uitkering niet uitgaat boven de normbijstand voor 

personen van 21 jaar en ouder als bedoeld in hoofdstuk III, 

paragraaf 1 tot en met 3 van de WWB  

Het bedrag waarmee de uitkering de normbijstand overschrijdt 

Ja 

 

 

 

Nee 

Artikel 16  

    

   

Zeer dringende redenen 

Voor zover de uitkering niet uitgaat boven de normbijstand als  

bedoeld in hoofdstuk III, paragraaf 1 tot en met 3 van de WWB 

Het bedrag waarmee de uitkering de normbijstand overschrijdt 

Ja 

 

 

Nee 

Artikel 20  

 

Jongerennormen 

Norm voor belanghebbenden jonger dan 21 jaar 

Ja 

Artikel 21  

    

Normen 21 - AOW-leeftijd 

Norm voor belanghebbenden van 21 tot AOW-leeftijd 

Ja 

Artikel 22  

 

Normen vanaf AOW-leeftijd 

Norm voor belanghebbenden vanaf AOW-leeftijd   

Ja 

Artikel 23, lid 1 Normen in inrichting 

Norm bij verblijf in een inrichting 

Ja 

Artikel 23, lid 2  Nominale zorgpremie Zvw 

Bedrag om de nominale zorgpremie te betalen 

Ja 

Artikel 24  Afwijking norm gehuwden 

Algemene bijstand aan gehuwden van wie een van de partners 

geen recht heeft op algemene bijstand 

Ja 

Artikel 25  Alleenstaande (ouder) 

Gemeentelijke toeslag voor algemene noodzakelijke kosten van 

het bestaan 

Ja 

Artikel 31, lid 2, 

onderdeel j  

Middelen 

Eenmalige premie in het kader van een voorziening gericht op 

Nee 
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    arbeidsinschakeling tot € 2.305 per kalenderjaar mits in dat jaar 

geen vrijwilligersvergoeding als bedoeld in artikel 31, lid 2 

onderdeel k van de WWB is betaald 

Artikel 31, lid 2,  

onderdeel k  

 

Middelen 

Een kostenvergoeding voor vrijwilligerswerk van ten hoogste  

€ 95 per maand en een maximum van € 764 per jaar  

(Bij re-integratie geldt een fiscale vrijstelling van € 150 per 

maand en een maximum van € 1.500 per jaar.) 

Nee 

 

 

Nee 

 

Artikel 35   

  

   

Bijzondere bijstand 

Bijzondere bijstand voor zover eenmalig 

Bijzondere bijstand periodiek 

Noodzakelijke kosten 

Kinderen jonger dan 21 jaar aanvulling op algemene 

bestaanskosten 

Categoriale bijzondere bijstand 

Bepaalde noodzakelijke kosten van bestaan voor 65+ 

Chronisch zieken en gehandicapten 18-65 jaar voor de kosten 

van een chronische ziekte of handicap 

Kosten van maatschappelijke participatie kinderen die onderwijs 

volgen 

Collectieve aanvullende ziektekostenverzekering voor 18+ 

Nee 

 

   

Nee 

Ja 

 

Nee 

 

 

Artikel 36 Langdurigheidstoeslag Nee 

Artikel 45, lid 5  

 

   

Vaststelling en betaling overlijdensuitkering 

De normbijstand en eventuele toeslag waar de nabestaande zelf  

recht op heeft 

Het meerdere   

 

Ja 

 

Nee 

Artikel 48 Geldlening of borgtocht Nee 

Artikel 49  

    

Schuldenlast 

Bijstand ter aflossing van een schuldenlast 

Nee 

 

Artikel 50  

 

Eigen woning 

Algemene bijstand; krediethypotheek 

Nee 

 

Artikel 51  

  

 

Duurzame gebruiksgoederen 

Bijzondere bijstand voor kosten van noodzakelijke duurzame 

gebruiksgoederen 

Nee 

 

Artikel 52  

    

Voorschot 

Voorschot in de vorm van een renteloze lening 

Verrekening algemene bijstand met voorschot 

 

Nee 

Ja 

Artikel 52, lid 3  

 

Voorschot 

Voorschot in de vorm van een renteloze lening voor bijzondere 

bijstand 

Nee 

Artikel 57,  

onderdeel a 

Noodzakelijke betalingen en bijstand in natura 

Noodzakelijke betalingen aan derde 

Ja 

 

Artikel 57,  

onderdeel b 

Noodzakelijke betalingen en bijstand in natura 

Bijstand in natura 

Ja 

 

 

Inkomensvoorzieningen en verstrekkingen op grond van de WIJ 

 

De Wet investeren in jongeren (WIJ) is per 1.1.2012 opgegaan in de Wet werk en bijstand. Nabetalingen van 

WIJ-uitkeringen moeten als WWB worden verwerkt. 
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2.3. Bbz-uitkering 
 
Een uitkering o.g.v. het Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004 (Bbz 2004) voor levensonderhoud, moet 

altijd eerst als lening worden verstrekt. Als achteraf blijkt dat de klant als zelfstandige voldoende inkomsten heeft 

ontvangen, blijft de verstrekking een lening. Blijkt dat de zelfstandige onvoldoende inkomsten heeft genoten, dan 

wordt de bijstand omgezet in een uitkering om niet en moet de loonheffing worden berekend.  

 

Loonheffing berekenen 

Bij het berekenen van de loonheffing wordt uit gegaan van een uitkering waarover geen werkgeversbijdrage 

Zorgverzekeringswet verschuldigd is. Verder moet bij de berekening van de loonheffing over het bedrag om niet  

geen rekening worden gehouden met de algemene heffingskorting. 

 

De omzetting van een lening van € 15.000 in bijstand om niet ziet er als volgt uit: 

Bijstand (Bbz)      € 15.000 

Loonheffing (bijstandspercentagetarief 2014) 56,86 %  €   8.529 + 

Loon voor loonheffing     € 23.529 (het bedrag dat op de jaaropgaaf staat) 

 

Let op!  

Door de wijziging van artikel 4 van het Bbz 2004 (belaste uitkering) per 1.1.2013 is de bijstand die in de vorm van 

een bedrag om niet wordt verleend met toepassing van de Bbz-artikelen 21, eerste lid (omzetting in bedrag om 

niet bij geldlening en borgtocht), 22 (bedrijfskapitaal om niet gevestigde zelfstandige) en 26 (bedrijfskapitaal 

oudere zelfstandige) niet langer belast voor de loonheffingen. Alleen de omzetting van de uitkering 

levensonderhoud naar bijstand om niet blijft belast. 

 

Alleen de omzetting van de uitkering levensonderhoud naar bijstand om niet blijft belast: het is dus van belang 

een splitsing te maken in levensonderhoud en bedrijfskapitaal als de lening als één bedrag is verstrekt.  

 

Ten aanzien van de rentekwijtschelding is het volgende opgenomen in de rekenregels bijstandsuitkeringen:  

De uitkering of verstrekking op grond van artikel 21, lid 2 en 3 van het Bbz 2004 is volgens de tabel niet aan 

loonbelasting of inkomstenbelasting onderworpen. De uitkering of verstrekking kan echter als onderdeel van de 

‘winst uit onderneming’ toch belast zijn voor de inkomstenbelasting. Dit is het geval als de kwijtgescholden rente, 

de terugbetaalde rente of de rentevergoeding als gevolg van borgstelling al van de winst is afgetrokken. 

Aangezien deze rente (achteraf) niet betaald hoeft te worden, moet de winst gecorrigeerd worden voor het 

rentebedrag dat is afgetrokken. Dit moet aan de belanghebbende als verplichting worden opgelegd.  

 

Belaste en onbelaste Bbz-uitkeringen 

Bijstand in de vorm van een geldlening vormt geen inkomen voor de loon- en inkomstenbelasting en is dus 

onbelast. Uit de administratie moet controleerbaar blijken dat het om een lening gaat. 

Het bedrag van een rentekwijtschelding en - bij borgtocht – rentetegemoetkoming is onbelast (zie hiervoor). 

Bijstandsuitkeringen die om niet worden verleend, moeten worden verhoogd met een forfaitair bedrag dat 

overeenkomt met de loonbelasting en de premie volksverzekeringen. Voor de belanghebbende worden de 

bedragen die om niet zijn verstrekt aangemerkt als belast inkomen. De gemeente is inhoudingsplichtige. Op deze 

wijze wordt bereikt dat de betrokkene van de verleende bijstand geen belasting en premie volksverzekeringen 

hoeft af te dragen (voor zover hierdoor het totale belastbare bedrag niet terecht komt in een hogere 

belastingschijf). Het gaat om de volgende om niet verstrekte bedragen: 

 De uitkering voor het levensonderhoud inclusief de bijzondere bijstand, voor zover deze werd verstrekt 

voor algemene kosten van het bestaan. Op het moment dat de renteloze geldlening voor het 

levensonderhoud wordt omgezet in een bedrag om niet is de uitkering belast en moet loonheffing 

worden berekend. 

 Het bedrag om niet na verstrekt bedrijfskapitaal in de vorm van een geldlening of borgtocht aan 

gevestigde zelfstandigen.  

 Het bedrijfskapitaal om niet van maximaal € 9.541 (in 2014) aan gevestigde zelfstandigen of oudere 

zelfstandigen.  
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Brutering van bijstand om niet 

 

De algemene bijstand wordt verhoogd met de loonbelasting en de premie volksverzekeringen zodat de 

betrokkene van de verleende bijstand geen belasting en premie volksverzekeringen hoeft af te dragen. Deze 

heffing is ook verschuldigd zodra een renteloze lening wordt omgezet in een bedrag om niet. 

De loonheffing aan de Belastingdienst dient eveneens afgedragen te worden over de om niet verstrekte 

bedragen. Voor de belanghebbende worden zij immers als inkomen aangemerkt. Dit geldt overigens niet voor alle 

om niet verleende verstrekkingen, zie daarvoor onderstaand overzicht. 

 

Tabel 2 Uitkeringen en verstrekkingen op grond van het Bbz 2004 

 

 

Artikel Bbz  2004 

   

 

Omschrijving 

 

Belast LB 

 

Belast IB 

 

Artikel 11, lid 1 

 

Uitbetaling van lening voor algemene bijstand 

Voorlopige voorziening in de vorm van een renteloze 

geldlening 

Nee  Nee 

Artikel 11, lid 2  Uitbetaling van lening voor algemene bijstand 

Omzetting van een lening in een bedrag om niet 

Ja  Ja 

 

Artikel 12 Definitieve vaststelling netto-inkomen 

Leenbijstand als en voor zover omgezet in of aangevuld 

met een bedrag om niet, niet zijnde bijzondere bijstand 

Bijzondere bijstand 

Zie tabel 1, artikel 35 WWB 

Ja Ja 

Artikel 12, lid 2 Jaarnorm, inclusief de daarin begrepen premie 

arbeidsongeschiktheid en de bijdrage Zvw over de 

winst uit onderneming 

Ja Ja 

Artikel 13 Handhaving renteloze geldlening Nee Nee 

Artikel 14, lid 2  

 

Vormen van bijstandsverlening aan zelfstandigen 

Voorschot o.g.v. artikel 52 WWB 

Nee Nee 

Artikel 15 

   

 

Rentedragende geldlening 

Bedrijfskapitaal in de vorm van een rentedragende 

geldlening 

Nee Nee 

Artikel 16  

 

Borgtocht 

Bedrijfskapitaal in de vorm van borgtocht

Nee Nee 

Artikel 18 

   

Algemene bijstand gevestigde zelfstandige 

Uitkering levensonderhoud in de vorm van een renteloze 

geldlening aan gevestigde zelfstandige 

Zie art. 11 

lid 1, resp. 

lid 2**  

Zie art. 11 

lid 1, resp. 

lid 2** 

Artikel 19 

   

 

Verlening van een bedrag om niet 

Uitkering levensonderhoud van maximaal 6 maanden aan 

marginale zelfstandige direct om niet 

Ja Ja 

Artikel 20  

   

Bedrijfskapitaal gevestigde zelfstandige 

Bedrijfskapitaal in de vorm van een rentedragende 

geldlening of borgtocht aan gevestigde zelfstandige

Nee Nee 

 

Artikel 21, lid 1 

   

 

Omzetting in bedrag om niet bij geldlening en 

borgtocht 

Bij bedrijfskapitaal aan gevestigde zelfstandige in de vorm 

van een rentedragende geldlening of borgtocht 

Nee Mogelijk* 

Artikel 21, lid 2  

   

 

Omzetting in bedrag om niet bij geldlening en 

borgtocht  

- Kwijtschelding rente 

- Bij bedrijfskapitaal aan gevestigde zelfstandige in 

 de vorm van een rentedragende geldlening 

Nee Mogelijk* 



Handreiking Bijstand en belastingen Stimulansz, april 2014 12

Artikel 21, lid 3 

   

Omzetting in bedrag om niet bij geldlening en 

borgtocht  

Rentevergoeding als gevolg van borgstelling 

Nee Mogelijk* 

 

Artikel 22 

 

Bedrijfskapitaal om niet 

Bedrijfskapitaal aan marginale zelfstandige direct om niet 

Nee Mogelijk* 

Artikel 23  

   

 

Algemene bijstand beginnende zelfstandige 

Uitkering levensonderhoud in de vorm van een renteloze 

geldlening aan beginnende zelfstandige

Zie art. 11 

lid 1, resp. 

lid 2**  

Zie art. 11 

lid 1, resp. 

lid 2** 

Artikel 24 

   

 

Bedrijfskapitaal beginnende zelfstandige 

Bedrijfskapitaal in de vorm van een rentedragende 

geldlening of borgtocht aan beginnende zelfstandige 

Nee Nee 

Artikel 25 

   

 

Algemene bijstand en inkomenseis oudere zelfstandige 

Uitkering levensonderhoud in de vorm van een renteloze 

geldlening aan oudere zelfstandige 

Overige bijzondere bijstand 

Zie art. 11 

lid 1, resp. 

lid 2** 

Zie art. 11 

lid 1, resp. 

lid 2** 

Artikel 26  

   

Bedrijfskapitaal oudere zelfstandige 

Bedrijfskapitaal direct om niet aan oudere zelfstandige 

Bedrijfskapitaal in de vorm van een renteloze lening aan 

oudere zelfstandige  

 

Nee 

 

Nee 

 

Mogelijk* 

 

Nee 

Artikel 27  

   

 

Algemene bijstand beëindigende zelfstandige 

Uitkering levensonderhoud in de vorm van een renteloze 

geldlening aan beëindigende zelfstandige 

Zie art. 11 

lid 1, resp. 

lid 2** 

Zie art. 11 

lid 1, resp. 

lid 2** 

Artikel 28 

   

 

Algemene bijstand arbeidsongeschikte zelfstandige 

Uitkering levensonderhoud in de vorm van een renteloze 

geldlening aan arbeidsongeschikte zelfstandige i.a.v. de 

WAZ 

Zie art. 11 

lid 1, resp. 

lid 2** 

Zie art. 11 

lid 1, resp. 

lid 2** 

Artikel 29, lid 2 

   

 

Voorbereidingskosten 

Renteloze lening voor de voorbereidingskosten van een op 

te starten bedrijf 

 

Nee 

 

Nee 

Artikel 29, lid 3, 

onderdeel a  

 

Voorbereidingskosten 

Omzetting renteloze lening in bedrag om niet voor 

voorbereidingskosten van een niet opgestart bedrijf  

 

Nee 

 

Mogelijk* 

Artikel 29, lid 3, 

onderdeel b 

 

Voorbereidingskosten 

Omzetting renteloze lening in rentedragende geldlening als 

bedrijf is opgestart 

 

Nee 

 

Nee 

 

*) Mogelijk, afhankelijk van feiten en omstandigheden (De uitkering of verstrekking kan als onderdeel van de 

‘winst uit onderneming’ toch belast zijn voor de inkomstenbelasting. Dit is het geval wanneer de kwijtgescholden 

rente, de terugbetaalde rente of de rentevergoeding als gevolg van borgstelling al van de winst is afgetrokken. 

Aangezien deze rente (achteraf) niet betaald hoeft te worden, moet er een winstcorrectie plaatsvinden voor het 

rentebedrag dat is afgetrokken.)  

 

**) De algemene bijstand op grond van artikel 18, 23, 25, 27 en 28 van het Bbz 2004 (Bijstand aan zelfstandigen 

anders dan ter voorziening in de behoefte aan bedrijfskapitaal) wordt, op grond van artikel 11, lid 1 van het Bbz 

2004, verstrekt in de vorm van een renteloze lening. Op het moment dat die lening op grond van artikel 11, lid 2 

van het Bbz 2004 wordt omgezet in een bedrag om niet, is de uitkering belast en moet loonheffing worden 

berekend. Bij de berekening van het bedrag dat om niet kan worden verstrekt, wordt uitgegaan van de 

zogenaamde jaarnorm. Deze jaarnorm bestaat uit de bijstandsnorm (inclusief vakantiegeld) verhoogd met de 

inkomensafhankelijke bijdrage Zvw, zie hieronder, en de premie particuliere arbeidsongeschiktheidsverzekering. 

Voor zover de jaarnorm wordt omgezet in een bedrag om niet, is deze volledig belast. 
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Artikel 4 van het Bbz (belaste uitkering) is per 1.1.2013 gewijzigd als gevolg van het codificeren van 

jurisprudentie. Hierdoor is bijstand die om niet wordt verleend met toepassing van het Bbz, artikelen 21 lid 1 
(Omzetting in bedrag om niet bij geldlening en borgtocht), 22 (Bedrijfskapitaal om niet gevestigde zelfstandige) en 

26 (Bedrijfskapitaal oudere zelfstandige) niet langer belast voor de loonheffingen. De wijziging is verwerkt in tabel 

2: Uitkeringen en verstrekkingen op grond van het Bbz 2004. 

 

 

3. Loonheffingen over bijstand 
 

De belaste uitkeringen en verstrekkingen op grond van de WWB worden netto uitbetaald en moeten worden 

gebruteerd om de loonheffing (loonbelasting/premie volksverzekeringen) te berekenen die de gemeente over het 

kalenderjaar aan de Belastingdienst moet afdragen. De loonheffing die de gemeente afdraagt is verminderd met 

de loonheffingskorting die de uitkeringsgerechtigde te gelde kan maken.  

Het berekenen van de loonheffing mag in twee fasen gebeuren: een voorlopige en een definitieve vaststelling. 

Gemeenten kunnen er voor kiezen de loonheffing alleen aan het einde van het kalenderjaar vast te stellen.  

 

3.1. Bruteren van de netto bijstand 
 
Om te beginnen moet het in het kalenderjaar uitbetaalde belaste bedrag worden vastgesteld. Niet belaste 

inkomsten tellen niet mee, evenmin als inkomsten die niet kunnen worden toegeschreven aan de 

uitkeringsperiode. Om de voor een bijstandsgerechtigde af te dragen loonheffing te berekenen moet naast het 

netto bedrag van de bijstand het bedrag van de algemene heffingskorting (AHK) over het bijstandstijdvak bekend 

zijn, én de eventueel elders benutte AHK.  

 

AHK over tijdvak    0  

Elders gebruikte AHK  -/- 0  

Nog niet benutte AHK   0  

       

Netto WWB    0 0

Nog niet benutte AHK  -/- 0  

Grondslag loonheffing   0  

       

Bruteringspercentage *  56,86% 0  

Nog niet benutte AHK  -/- 0  

Verschuldigde loonheffing over bijstand   0

       

Netto WWB    0  

Verschuldigde loonheffing  + 0  

Fiscaal loon     0

*  Percentage loonheffing als over de bijstand geen bijdrage Zvw hoeft ingehouden  

 

Voorbeeld WWB-gerechtigde jonger dan AOW-leeftijd: 

 

 AHK over tijdvak -/- elders benutte AHK = nog niet benutte AHK 

 Netto bijstand -/- nog niet benutte AHK = grondslag voor de loonheffing 

 Bruteringspercentage (= Loonheffingspercentage: 56,86 (58,73% in 2013), netto naar bruto berekenen)  

-/- nog niet benutte AHK = verschuldigde loonheffing over bijstand 

 Netto bijstand + verschuldigde loonheffing over bijstand = Belastbaar bijstandsbedrag (fiscaal loon) 
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Als er partneralimentatie in mindering is gebracht op de uitkering moet ook dat bedrag worden bepaald. De 

gemeente betaalt de loonheffing over de alimentatie. Zou dat niet gebeuren dan ontvangt de 

uitkeringsgerechtigde in het volgende kalenderjaar een te betalen aanslag over de partneralimentatie, met als 

gevolg dat de bijstand over het betreffende jaar moet worden herberekend. Door de belasting direct te betalen, 

voorkomt de gemeente herberekening achteraf. 

 

3.2. Voorlopige vaststelling bruto bedrag volgens het bijstandspercentagetarief 
 

De gemeente kan de loonheffing over de bijstandsuitkering in de loop van het kalenderjaar voorlopig vaststellen 

met behulp van het bijstandspercentagetarief. (Tot en met 2012 werd de netto bijstand verhoogd met de bijdrage 

voor de inkomensafhankelijke bijdrage Zvw. Als de netto bijstand die in het kalenderjaar werd betaald betrekking 

heeft op perioden van een vorig kalenderjaar of als het een renteloze lening betreft (WWB artikel 48) hoefde de 

gemeente géén bijdrage Zvw te berekenen.) 

Op het berekende bedrag moet de gemeente het juiste percentage uit de loonbelastingtabel toepassen. Zo wordt 

duidelijk welk bedrag aan loonheffing maandelijks aan de Belastingdienst moet worden afdragen. De gemeente is 

verplicht de aangifte loonheffing elektronisch in te dienen vóór door de Belastingdienst vastgestelde data.  

 

Loonbelastingtabel (bijstandspercentagetarief) 2014 (1) 

 

Bijstandsgerechtigde Bijstandspercentagetarief  

65 jaar + 2 maanden en ouder 0 % 

Personen in inrichtingen * 0 % 

Overige personen 26,6 % 

 

Voorbeeld: Berekening voor een uitkeringsgerechtigde tussen 21 en AOW-leeftijd: 

Netto bijstand per maand    € 700,00 

Loonbelasting/premie volksverzekeringen  

26,6% van € 700,00 =    € 186,20 + 

       € 886,20 

Deze bedragen verwerkt de gemeente als volgt in de aangifte loonheffingen: 

Het ‘loon voor de loonbelasting/premie volksverzekeringen’ is in dit geval € 886,20. 

 

Loonbelastingtabel (bijstandspercentagetarief) 2013 (1) 

 

Bijstandsgerechtigde Bijstandspercentagetarief  

65 jaar + 1 maand en ouder 0 % 

Personen in inrichtingen * 0 % 

Overige personen 30 % 

 

*  Belaste uitkeringen aan personen bedoeld in artikel 23, lid 1 en 2 WWB. 

 

Loonbelastingtabel (bijstandspercentagetarief) en inkomensafhankelijke bijdrage Zvw 2012 (1) 

 

Bijstandsgerechtigde Bijstandspercentagetarief Bijdragepercentage Zvw 

65 jaar of ouder  0 %    5,26 % * 

Personen in inrichtingen **  0 %    7,10 % 

Overige personen  24,7 %    9,01 % *** 

 

*  Het wettelijke percentage bedraagt 5 %, te berekenen over bruto bedragen. In de tabel is het percentage 

omgezet naar een opslagpercentage, te berekenen over de netto bijstandsuitkering.  

**  Belaste uitkeringen aan personen bedoeld in artikel 23, lid 1 en 2 WWB. 
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***  Het wettelijke percentage bedraagt 7,1 %, te berekenen over bruto bedragen. In de tabel is het percentage 

omgezet naar een opslagpercentage, te berekenen over de netto bijstandsuitkering. Het bijstandspercentagetarief 

wordt berekend over de netto bijstandsuitkering, verhoogd met het bijdragepercentage Zvw.  

 

(1) Let op! Deze loonbelastingtabel is niet van toepassing op uitkeringen op grond van het Bbz 2004 

 

Als bij de hoogte van de uitkering rekening is gehouden met een belaste partneralimentatie ( níet de 

kinderalimentatie) past de gemeente het percentage toe op het bedrag inclusief de partneralimentatie. 

 

Ontvangt de bijstandsgerechtigde aanvullende bijstand naast een periodieke belaste uitkering, bijv. WAO, dan 

kan de gemeente de volledige bijstandsuitkering aan hem uitbetalen en het nettobedrag van de uitkering in 

ontvangst nemen. De gemeente past dan het bijstandspercentagetarief (en tot 2013 het bijdragepercentage Zvw) 

toe over het bedrag van de netto bijstandsnorm in het kalenderjaar verminderd met het nettobedrag van de door 

de gemeente ontvangen periodieke uitkeringen. 

 
 
3.3. Definitieve vaststelling bruto bedrag volgens het rekenvoorschrift 
 

Aan het eind van het kalenderjaar stelt de gemeente de definitieve loonheffing vast, rekening houdend met 

eventuele heffingskortingen die al via de loonheffing bij andere inkomsten, uit werk of uitkering, te gelde zijn 

gemaakt. Zolang de bijstandsuitkering de enige inkomensbron vormt, is de systematiek relatief eenvoudig. 

Gecompliceerder wordt het als naast de bijstandsuitkering andere inkomsten worden ontvangen, Samenloop van 

inkomsten maar ook nabetalingen in een volgend jaar en verkeerd geadministreerde bijstand (belast waar het 

onbelast zou moeten zijn en omgekeerd) vormen een risico voor de betrokkenen.  

De definitieve afrekening wordt verwerkt in de aangifte van december. Voor alle aan te geven bedragen moet bij 

die aangifte de volgende berekening gemaakt worden: het totale jaarbedrag als gevolg van de jaarafrekening 

verminderd met het totaal aangegeven bedrag bij de aangifte loonheffing tot en met november van dat jaar.  

Dit is een reguliere, twaalfde aangifte, er is geen aparte dertiende loonaangifte nodig.  

Voor de loonaangifte van december geldt (als voor alle loonaangiftes) een aangiftetermijn van een maand. De 

loonaangifte van december inclusief de herrekening moet dus uiterlijk 31 januari zijn ingeleverd. 

 

De bruto uitkering wordt herrekend op basis van de Rekenregels en handleiding loonheffingen over 

bijstandsuitkeringen. De Belastingdienst publiceert de Rekenregels in het eerste kwartaal van het kalenderjaar op 

haar site.  

 

Rekenregels en handleiding loonheffingen over bijstandsuitkeringen 2014 

Rekenregels en handleiding loonheffingen over bijstandsuitkeringen 2013 

 

Voor gemeenten gelden voor 2014 de volgende inhoudingspercentages voor bijstandsuitkeringen: 

 bruteringspercentage bijstand voor uitkeringsgerechtigden jonger dan de 65 jaar plus 2 maanden: 

56,86% (< 65 jaar plus 1 maand, 58,73% in 2013) 

 bruteringspercentage bijstand voor uitkeringsgerechtigden ouder dan 65 jaar plus 2 maanden 22,47% 

(65 jaar + 1 maand, 23,61% in 2013)  

In beide gevallen bedraagt de werkgeversbijdrage Zvw 7,75% over de bruto-uitkering. 

 

 
4. Heffingskortingen in relatie tot bijstand 
 

Heffingskortingen zijn kortingen op de inkomstenbelasting en premie volksverzekeringen die iemand moet 

betalen. De kortingen worden ná berekening van de verschuldigde belasting daarop in mindering gebracht. 

Hierdoor is het voordeel in euro's voor iedereen gelijk. Heffingskortingen verlagen dus niet het belastbare 

inkomen, maar de verschuldigde belasting. Mensen met een laag inkomen zijn voor een deel van hun inkomen 
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aangewezen op heffingskortingen (en op inkomensafhankelijke toeslagen op grond van de Algemene wet 

inkomensafhankelijke regelingen, de Awir). 

 

Afhankelijk van persoonlijke omstandigheden kan recht bestaan op een of meerdere heffingskortingen. De 

loonheffingskorting bij de Wet werk en bijstand bestaat alleen uit de algemene heffingskorting (AHK). 

Iedere binnenlandse belastingplichtige heeft recht op de AHK. (Belastingplichtigen die de heffingskorting niet te 

gelde kunnen maken, kunnen wel recht hebben op toeslagen op grond van de Awir.) 

Met welke bedragen de heffingskortingen gekort worden op de bijstand staat in het schematisch overzicht 

Bijstand en voorlopige aanslag 2014 / Korten van heffingskortingen. Zie de bijlage achter in deze handreiking. 

 

4.1. Loonheffingskortingen 
 

Een werkgever of uitkeringsinstantie (de inhoudingsplichtige) kan rekening houden met de loonheffingskortingen 

bij het uitbetalen van loon of uitkering. De loonheffingskortingen zijn:  

 algemene heffingskorting; 

 arbeidskorting; 

 werkbonus (via aangifte over 2013; via loonheffingskorting vanaf 2014); 

 ouderenkorting (vanaf AOW-leeftijd); 

 alleenstaandeouderenkorting (vanaf AOW-leeftijd); 

 tijdelijke heffingskorting voor vroeggepensioneerden (toepassing op verzoek van werknemer); 

 jonggehandicaptenkorting (alleen bij Wajong); 

 levensloopverlofkorting (alleen voor werknemers/deelnemers die onder het overgangsrecht vallen) 

 

De werknemer of uitkeringsgerechtigde kan aangeven of hij wil dat de loonheffingskorting wordt toepast: zie 

hiervoor het Model opgaaf gegevens voor de loonheffing in de bijlage van deze handreiking.  

Een klant die inkomen uit werk of uitkering naast de bijstandsuitkering heeft, is verplicht om de loonheffingskorting 

te laten toepassen. De gemeente past alleen de loonheffingskorting toe als deze bij de 

werkgever/uitkeringsinstantie niet volledig te gelde kan worden gemaakt. De loonheffingskorting die elders wordt 

gebruikt, wordt in mindering gebracht op de bij de brutering van de bijstand te benutten AHK. (Deze berekening 

vindt plaats d.m.v. software.) 

 

4.2. Overige heffingskortingen 
 

De overige heffingskortingen kunnen via een voorlopige aanslag (VA), in de vorm van een teruggaaf maandelijks 

worden uitbetaald door de Belastingdienst. De overige heffingskortingen zijn: 

 inkomensafhankelijke combinatiekorting; 

 alleenstaandeouderkorting; 

 korting voor groene beleggingen; 

 ouderschapsverlofkorting. 

 

En verder is de VA natuurlijk  ook mogelijk voor de AHK van de niet of weinig verdienende partner. 

 
4.3. Hoogte gezamenlijk bedrag aan heffingskortingen 
 

Er kan nooit een hoger bedrag aan heffingskortingen worden toegekend dan het bedrag dat de belastingplichtige 

aan belasting moet betalen. Hierdoor kan bij een laag belastbaar inkomen doorgaans niet de volledige 

heffingskorting te gelde worden gemaakt. Bij de vaststelling van de uitkering kan de gemeente zoveel mogelijk 

voorkomen dat achteraf verrekening nodig is van inkomsten uit heffingskortingen. Dat vraagt een nauwkeurige 

beoordeling van het recht op heffingskortingen en berekening van het bedrag dat te gelde kan worden gemaakt.  

 

Zie voor de berekening van de af te dragen loonheffing c.q. het maximale bedrag aan heffingskorting de 

Loonbelastingtabel (bijstandspercentagetarief) in paragraaf 3: Voorlopige vaststelling bruto bedrag volgens het 

bijstandspercentagetarief. 



Handreiking Bijstand en belastingen Stimulansz, april 2014 17

4.4. Heffingskortingen 2014 
 

 

Max. bedragen en percentages 2013 

 

 

Jonger dan AOW-

leeftijd 

 

AOW-leeftijd en 

ouder 

 

Algemene heffingskorting  € 2.103 € 1.065 

Arbeidskorting € 2.097 € 1.062 

Inkomensafhankelijke combinatiekorting € 1.024 + 4% x 

arbeidsinkomen * –  

€ 4.814 tot max.  

€ 2.133 

€ 471 + 1,837% x 

arbeidsinkomen –   

€ 4.814 tot max.  

€ 1.101 

Alleenstaandeouderkorting € 947 € 480 

Alleenstaandeouderkorting m.b.t. arbeidsinkomen (voorheen 

aanvullende alleenstaandeouderkorting)   

4,3 % 

arbeidsinkomen tot 

max. € 1.319 

2,0 % 

arbeidsinkomen tot 

max. € 668 

Ouderenkorting    € 1.032 

Alleenstaandeouderenkorting  € 429 

Jonggehandicaptenkorting  € 708  

Werkbonus 

Op 1.1.2014 60 jaar maar nog geen 64 jaar, arbeidsinkomen 

90%-175% van wet. minimum loon.   

€ 1.119 

geleidelijke afbouw 

vanaf 120% wml 

 

 

 

 
 
4.5. Heffingskorting middel voor de bijstand 
 

Wet werk en bijstand (WWB) art. 31 lid 1: Tot de middelen worden alle vermogens- en inkomensbestanddelen 

gerekend waarover de alleenstaande of het gezin beschikt of redelijkerwijs kan beschikken. (...) In elk geval 

behoort tot de middelen de ten aanzien van de alleenstaande of het gezin toepasselijke heffingskorting, bedoeld 

in hoofdstuk 8 van de Wet inkomstenbelasting 2001. 

De heffingskortingen zijn dus middelen die worden gekort op de bijstand. Sinds 2012 zijn de heffingskortingen die 

voordien werden vrijgelaten, en dus geen middel vormden voor de WWB, grotendeels vervallen. Alleen de 

jonggehandicaptenkorting voor personen van 27 jaar en ouder is geen middel voor de WWB.  

 

De tegemoetkomingen op grond van de Algemene wet inkomensafhankelijke regelingen (Awir), de huur-, zorg- en 

kinderopvangtoeslag en het kindgebonden budget die worden betaald door de Belastingdienst/Toeslagen, zijn 

doeluitkeringen en behoren niet tot de middelen. 

 

De algemene heffingskorting minstverdienende partner 

 

Iedere belastingplichtige heeft recht op de algemene heffingskorting (AHK). Als een klant ander inkomen heeft 

naast de bijstand waarop de loonheffingskorting wordt toegepast, past de gemeente alleen de loonheffingskorting 

toe voor zover deze bij de werkgever/uitkeringsinstantie niet volledig te gelde wordt gemaakt. 

Wanneer een van twee partners naast de WWB inkomen heeft, kan er recht bestaan op (een deel van) de AHK 

minstverdienende partner. De partner moet voldoende belaste inkomsten hebben om de eigen heffingskortingen 

te gelde te maken, en vervolgens nog ruimte hebben om de AHK voor de partner (deels) te gelde te maken. 

 

Voor de partners samen geldt dus dat hun totaal aan heffingskortingen nooit hoger kan zijn dan de gezamenlijk 

verschuldigde belasting. De voorwaarden voor de AHK minstverdienende partner zijn: 

 de belastingplichtige heeft in het kalenderjaar gedurende meer dan zes maanden dezelfde partner (zie 

uitleg fiscaal partnerbegrip hierna) 

 de niet- of minstverdienende partner heeft in 2014 een inkomen van minder dan ± € 5.970, of € 9.980 als 

ook recht bestaat op de inkomensafhankelijke combinatiekorting. 
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 de AHK minstverdienende partner is niet van toepassing op de belastingplichtige die op 1 januari van het 

kalenderjaar nog geen 21 jaar is (t/m 2011 30 jaar) en in dat jaar gedurende meer dan zes maanden in 

belangrijke mate door zijn ouders wordt onderhouden. 

De AHK minstverdienende partner wordt gekort op de WWB. 

 

Als de termijn van zes maanden niet wordt gehaald door het overlijden van een van de partners, blijft het recht op 

de AHK minstverdienende partner bestaan. 

 

Wie zijn fiscale partners: 

 

 Gehuwde of geregistreerde partners 

 Gehuwde of geregistreerde partners die een (echt)scheidingsverzoek hebben ingediend, zolang zij nog 

samen op hetzelfde adres staan ingeschreven in de GBA 

 Ongehuwde partners die samen op hetzelfde adres staan ingeschreven in de GBA en daarbij:  

 een notarieel samenlevingscontract hebben afgesloten, of 

 samen een kind hebben, of 

 een kind van de ander hebben erkend, of 

 als partner zijn aangemeld voor de pensioenregeling van de ander, of 

 samen eigenaar zijn van de woning die hun beider hoofdverblijf is, of  

 een minderjarig kind van een van hen in huis hebben (een zogenoemd samengesteld gezin). Als het 

inwonende kind op zakelijke gronden een gedeelte van de woning huurt, d.w.z. dat er een 

schriftelijke huurovereenkomst is, zijn de samenwonende partners geen fiscale partners.  

Voor partners die niet gehuwd/geregistreerd zijn begint het fiscaal partnerschap op het moment dat zij op 

hetzelfde adres staan ingeschreven en aan een van de voorwaarden voldoen. Zodra zij in een jaar voldoen aan 

de voorwaarden voor het fiscaal partnerschap geldt dat ook voor de rest van het jaar als zij gedurende die 

periode staan ingeschreven op hetzelfde adres. 

 

Een weinig of niet verdienende partner die niet aan de voorwaarden voldoet voor het fiscaal partnerschap, komt  

niet in aanmerking voor de algemene heffingskorting minstverdienende partner. 

 

Afbouw AHK minstverdienende partner 

 

De uitbetaling van de AHK aan de niet of weinig verdienende partner wordt in 15 jaar afgebouwd. Sinds 2009 

wordt deze heffingskorting elk jaar met 6,67% verlaagd. In 2014 wordt maximaal €1.262 (60% van de AHK van  

€ 2.103) uitbetaald aan de minstverdienende partner. Dit verlaagde bedrag geldt niet als de minstverdienende 

partner geboren is vóór 1.1.1963. 

 

Let op! T/m 2011 gold de verlaagde AHK ook niet: 

 als de minstverdienende partner is geboren na 31.12.1962 maar voor 1.1.1972, of 

 als in het kalenderjaar meer dan zes maanden een kind tot het huishouden behoort dat op 1 januari van 

dat jaar < 6 jaar is en dat gedurende die tijd op hetzelfde woonadres is ingeschreven in de GBA.  

Deze twee groepen hadden t/m 2011 recht op de volledige AHK. Deze uitzonderingsregels op de afbouw van de 

AHK zijn op hun beurt afgebouwd in 2012 (maximaal €1.762) en 2013 (maximaal €1.467).  

 

Bij de berekening van de bijstandsbedragen wordt rekening gehouden met de afbouw van de dubbele 

heffingskorting in het referentieminimumloon tot één keer de algemene heffingskorting (AHK). De 

bijstandsuitkering zou anders meer stijgen dan het netto minimumloon. De afbouwperiode hiervoor is 20 jaar.  

De heffingskorting wordt sinds 1 januari 2012 afgebouwd met 2,5% van de AHK per halfjaar (WWB Art 37). M.i.v. 

1 januari 2014 is er dus 12,5% afgebouwd.  

 

Wordt de AHK minstverdienende partner niet meer (volledig) uitbetaald, dan blijft het gezinsinkomen onder de 

bijstandsnorm en zal, afhankelijk van de hoogte van het inkomen, aanvullende bijstand moeten worden verstrekt. 
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Als de termijn van zes maanden niet wordt gehaald door het overlijden van het kind, blijft het recht op de AHK 

minstverdienende partner bestaan. 

 

De alleenstaandeouderkorting 

 

Een ouder kan voor de bijstand alleenstaand zijn en tegelijkertijd voor de Belastingdienst als alleenstaande ouder 

worden gekwalificeerd. De heffingskorting die de alleenstaande ouder van de Belastingdienst ontvangt, moet 

worden gekort op de uitkering. Omgekeerd heeft de ouder die minder dan zes maanden alleenstaande ouder is 

geen recht op de alleenstaandeouderkorting.  

Ook bij partners kan zich dit voordoen. Twee personen die na 1 juli van het kalenderjaar partners worden, worden 

door de Belastingdienst gekwalificeerd als alleenstaanden of alleenstaande ouders. De gemeente beschouwt hen 

als partners. 

De alleenstaandeouderkorting (AOK) geldt voor de belastingplichtige die in het kalenderjaar gedurende meer dan 

zes maanden: 

 geen partner heeft; 

 een huishouding voert met een kind dat hij in belangrijke mate onderhoudt (d.w.z. €416 per kwartaal of 

recht op kinderbijslag voor dit kind) en dat op hetzelfde woonadres als de belastingplichtige staat 

ingeschreven in de BRP, en 

 deze huishouding voert met géén ander dan een of meer kinderen van wie de jongste op 1 januari van 

het kalenderjaar nog geen 18 jaar is.  

 

Een alleenstaande ouder hoeft niet zes maanden onafgebroken een huishouding te voeren met een kind om in 

aanmerking te komen voor de AOK. Meerdere tijdvakken in het kalenderjaar kunnen bij elkaar worden opgeteld 

om aan de termijn van zes maanden te voldoen. Bijvoorbeeld: het kind woont tot 1 maart bij de ouder en 

vervolgens weer vanaf 15 augustus. Dit moet blijken uit de inschrijving in de GBA. 

 

De AOK van de alleenstaande ouder die werkt, wordt vermeerderd met 4,3% van het arbeidsinkomen (tot 

maximaal €1.319) als het kind op 1 januari van het kalenderjaar jonger is dan 16 jaar. Een kind dat op 1.1.2014 

jonger is dan 16 jaar wordt geacht tot het huishouden te behoren en door de alleenstaande ouder in belangrijke 

mate te worden onderhouden. De AOK wordt gekort op de WWB.  

 

De fiscale definitie van de alleenstaande ouder wijkt dus af van de definitie van de alleenstaande ouder in de 

WWB met als belangrijk verschil de zes maandentermijn. Voor de WWB is de persoon die aan de voorwaarden 

voldoet alleenstaande ouder vanaf het moment waarop het recht op uitkering ingaat.  

Verder is voor de WWB ook alleenstaande ouder degene die de volledige zorg heeft voor een of meer kinderen 

maar daarnaast een bloedverwant in de eerste of tweede graad in huis heeft opgenomen vanwege zorgbehoefte. 

 

De belastingplichtige die in het kalenderjaar uitsluitend door zijn overlijden of het overlijden van zijn kind of 

partner niet voldoet aan de termijn van zes maanden, wordt toch geacht meer dan zes maanden met dat kind of 

die partner een huishouden te hebben gevormd. Hij komt dus voor de heffingskorting(en) in aanmerking. 

 

De inkomensafhankelijke combinatiekorting 

 

De inkomensafhankelijke combinatiekorting (IACK) geldt voor de alleenstaande ouder en de minstverdienende 

partner die in het kalenderjaar:  

 een kind heeft dat bij aanvang van het kalenderjaar jonger is dan 12 jaar, dat ten minste zes maanden 

tot zijn huishouden behoort en op hetzelfde woonadres als de belastingplichtige staat ingeschreven in de 

GBA, en 

 een arbeidsinkomen heeft van meer dan €4.814 of in aanmerking komt voor de zelfstandigenaftrek.  

 

De IACK bedraagt €1.024 plus 4% van het arbeidsinkomen boven €4.814 en wordt gekort op de WWB.  
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Als het arbeidsinkomen van beide partners in het kalenderjaar gelijk is, geldt de IACK alleen voor de oudste 

belastingplichtige.  

 

Een alleenstaande ouder die een huishouding voert met een ander (anderen) heeft in tegenstelling tot de AOK 

wel recht op IACK. Voor de IACK geldt niet het vereiste van een huishouding voeren met geen ander dan 

kinderen.  

 

Definitie arbeidsinkomen 

 

Het arbeidsinkomen is het gezamenlijke bruto bedrag dat de belastingplichtige met tegenwoordige arbeid verdient 

en vormt de basis voor de berekening van arbeidsgerelateerde heffingskortingen, te weten: de arbeidskorting, 

alleenstaandeouderkorting, de inkomensafhankelijke combinatiekorting en de werkbonus. 

Tegenwoordige arbeid omvat loon, winst uit onderneming en resultaat uit overige werkzaamheden. Ook worden 

tot het arbeidsinkomen gerekend: 

 inkomsten wegens tijdelijke arbeidsongeschiktheid zoals loondoorbetaling bij ziekte of een 

ziektewetuitkering en de uitkering in verband met zwangerschap en bevalling (ook voor zelfstandigen), 

uitgezonderd de WIA, WAO, Waz en Wajong; 

 uitkeringen op grond van de Wet arbeid en zorg en aanvullingen hierop van de werkgever; 

 loon genoten wegens tijdelijke inactiviteit (geen arbeid wel loon, bijvoorbeeld loondoorbetaling tijdens 

non-actiefstelling) en naar aard en strekking overeenkomstige regelingen genoten door ambtenaren, 

voor een tijdvak van maximaal 104 weken; 

 loon genoten als garantieloon (minimumaanspraak per oproep). 

 

Rangorde heffingskortingen 

 

De loonheffingskortingen gaan vóór de heffingskortingen die via een voorlopige aanslag (VA, in de vorm van een 

teruggaaf), worden ontvangen. Vrijlating van heffingskortingen die via een VA worden ontvangen, is het 

uitgangspunt voor de rangorde. De rangorde voor het toepassen van de heffingskortingen is als volgt: 

 

De Belastingdienst specificeert in de beschikking welke heffingskortingen aan de belastingplichtige zijn toegekend 

en tot welk totaalbedrag dat leidt. In de beschikking is ook te zien welke heffingskortingen eventueel niet (volledig) 

verrekend kunnen worden. Niet zichtbaar is hoeveel er per heffingskorting  wordt uitbetaald.  

 

Om te voorkomen dat belastingplichtigen heffingskortingen mislopen en dat gemeenten onjuiste 

inkomstenkortingen toepassen op de WWB, is een rangorde in de heffingskortingen aangebracht. De 

loonheffingskortingen gaan vóór de heffingskortingen die via een voorlopige aanslag (VA, in de vorm van een 

teruggaaf), worden ontvangen. Vrijlating van heffingskortingen die via een VA worden ontvangen, is het 

uitgangspunt voor de rangorde. De rangorde voor het toepassen van de heffingskortingen is als volgt: 

 

Rangorde voor het toepassen van de heffingskortingen die onder de loonheffingskorting vallen: 

1 algemene heffingskorting 

2 arbeidskorting 

3 werkbonus 

4 ouderenkorting of jonggehandicaptenkorting* 

5 alleenstaandeouderenkorting 

6 tijdelijke heffingskorting voor vroeggepensioneerden  

 

Rangorde voor het toepassen van de heffingskortingen  via de voorlopige teruggaaf: 

1 arbeidskorting 

2 inkomensafhankelijke combinatiekorting 

4 alleenstaandeouderkorting of algemene heffingskorting minstverdienende partner* 

 

* Deze kortingen kunnen niet in combinatie met elkaar voorkomen en zijn daarom nevengeschikt. 
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De jonggehandicaptenkorting wordt niet via een VA te gelde gemaakt maar leidt tot een hogere netto Wajong-

uitkering (of loon uit werk). Het hogere netto bedrag moet dus niet op de WWB-uitkering worden gekort, tenzij het 

een persoon jonger dan 27 jaar betreft. Voor hen geldt dat de jonggehandicaptenkorting tot de middelen wordt 

gerekend en dus wél gekort wordt op de WWB (WWB art. 31 lid 5 juncto lid 2 onder c).  

De gemeente moet voor Wajongers van 27 jaar of ouder eerst de in de Wajong-uitkering of het loon verwerkte 

jonggehandicaptenkorting uitrekenen. Het belastbaar loon kan zonder herberekening in het betalingssysteem 

worden ingevoerd, de jonggehandicaptenkorting heeft geen effect op dit bedrag.  

 

De rangorde kan ook van belang zijn bij lage inkomsten. Bij een deeltijdbaan bijvoorbeeld, kan de aanspraak op 

heffingskortingen niet volledig te gelde worden gemaakt. Deze niet vergolden heffingskortingen kunnen door de 

gemeente niet als inkomen worden aangemerkt. 

 

Schema korten op de bijstand 

 

Met welke bedragen de heffingskortingen gekort worden staat in de Belastingkaart 2014: Bijstand en voorlopige 

aanslag 2014 / Korten van heffingskortingen. Zie de bijlage achter in deze handreiking. 

 

 
5 Voorlopige aanslag (VA, voorlopige teruggaaf) 
 

Een voorlopige aanslag tot een negatief bedrag die voor of in de loop van het kalenderjaar wordt vastgesteld, 

wordt voorlopige teruggaaf genoemd. De Belastingdienst maakt geen onderscheid (meer) in beide termen. Voor 

de duidelijkheid wordt in deze handreiking soms het begrip voorlopige teruggaaf gebruikt. 

 

Wie in een kalenderjaar een voorlopige aanslag heeft ontvangen, krijgt van de Belastingdienst voor het volgende 

jaar automatisch een voorlopige aanslag. Alleen nieuwe aanvragers moeten een aanvraag indienen. Voor nieuwe 

aanvragen en voor wijzigingen is er één formulier: Verzoek of wijziging voorlopige aanslag.  

Zie de uitleg bij dit formulier in het schematisch overzicht Voorlopige aanslag (VA) 2014: Verzoek of wijziging 

voorlopige aanslag in de bijlage achter in deze handreiking. 

 

Betekenis automatische voorlopige aanslag voor bijstand  

Wie in 2013 een voorlopige aanslag heeft ontvangen, krijgt in december van de Belastingdienst automatisch een 

beschikking over de voorlopige aanslag 2014. Zijn in 2014 wijzigingen te voorzien ten opzichte van 2013? Dan 

moeten deze direct, maar zeker voor eind november (2013), worden doorgegeven aan de Belastingdienst. Is dat 

niet gebeurd, dan moet dat alsnog zo spoedig mogelijk gebeuren. 

 

Het Inlichtingenbureau (www.inlichtingenbureau.nl ) levert de gegevens van de heffingskortingen aan gemeenten. 

Gemeenten hebben deze informatie nodig om de juiste hoogte van de bijstandsuitkering te kunnen bepalen. De 

gegevens komen uit de voorlopige aanslagen. 

Gemeenten kunnen klanten ook vragen de beschikking voorlopige aanslag af te geven bij de sociale dienst. 

Op de beschikking staat meer informatie dan in het bestand, bijvoorbeeld het te verwachten loon over 2014. In 

het bestand dat het Inlichtingenbureau terugstuurt naar de gemeenten staan alleen de toegewezen 

heffingskortingen. 

 

Bestand van Belastingdienst via het Inlichtingenbureau 

Applicatiebeheerders kunnen het bestand met de heffingskortingen in het Sectorloket ophalen onder de module 

Rechtmatigheidscontrole, in het scherm Ophalen bestanden, onder de kop Heffingskortingen-VA-bedragen. 

Het Inlichtingenbureau levert maandelijks het bestand voorlopige aanslagen aan.  

Over de wijze waarop het bestand op te halen en vragen over de applicatie kan men contact opnemen met het 

Inlichtingenbureau. 

 

5.1. Aandachtspunten bij het verwerken van de (voorlopige) aanslag 
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Het in mindering brengen van de voorlopige teruggaaf op de bijstandsuitkering 

 

1. Aanspraak op een heffingskorting bestaat of gedurende het gehele kalenderjaar, of niet. Er bestaat geen recht 

voor enkele maanden. Wie in mei alleenstaande ouder wordt, heeft over het hele kalenderjaar recht op de 

alleenstaandeouderkorting (AOK). Bepalend is immers of de betrokkene in het kalenderjaar te minste zes 

maanden alleenstaande ouder is. De gemeente moet dus bij scheiding, verlating of geboorte alert zijn op 

consequenties voor de voorlopige aanslag. 

 

2. Heeft een alleenstaande ouder, bijvoorbeeld, in de periode januari t/m april als alleenstaande of als partner in 

een gezamenlijke huishouding bijstand ontvangen, dan wordt het bedrag van de voorlopige teruggaaf volledig 

gekort. Had de betrokkene een algemene heffingskorting (AHK) minstverdienende partner, dan moet deze 

worden stopgezet. Er vindt verrekening plaats tussen de al ontvangen heffingskorting en de nog te ontvangen 

alleenstaandeouderkorting (AOK).  

 

3. Ontvangt een klant kinderalimentatie? Dan is het bruto jaarinkomen (veel) lager dan de minimumnorm voor de 

alleenstaande ouder. De kinderalimentatie is immers niet belast. Over het jaarinkomen wordt minder belasting 

afgedragen dan behorend bij de minimumnorm, met als gevolg dat het bedrag van de heffingskorting ook lager is. 

Het is mogelijk dat de AOK niet te gelde kan worden gemaakt. Er moet dus niet (of niet volledig) worden gekort 

op de bijstand. 

 

4. Het bedrag aan toegekende heffingskortingen kan nooit meer zijn dan het bedrag dat de belastingplichtige aan 

belasting moet betalen. Bij de vaststelling van de uitkering moet de gemeente de inkomsten uit heffingskortingen 

zo nauwkeurig mogelijk berekenen. Zie hiervoor: Voorlopige vaststelling bruto bedrag volgens het 

bijstandspercentagetarief (26,6% in 2014; 30% in 2013). 

 

5. Als een belastingplichtige geen voorlopige aanslag (VA) wil aanvragen, of er voor kiest de teruggaaf via de 

belastingaangifte na afloop van het kalenderjaar te laten uitbetalen, moet de gemeente het bedrag ter grootte van 

de mogelijke heffingskorting op de uitkering in mindering brengen. Het gaat immers om middelen waarover 

redelijkerwijs kan worden beschikt (art. 31 WWB). Ook kan achteraf blijken dat de heffingskorting ten onrechte 

niet te gelde is gemaakt. De korting op de bijstand vindt dan achteraf plaats. De klant moet overigens wel een 

redelijke termijn krijgen om de VA aan te vragen, te weten 1 á 2 maanden. 

 

6. De heffingskorting moet worden toegerekend aan de periode en het inkomen waarop zij betrekking heeft.  

De voorlopige teruggaaf kan alleen als inkomen worden gekort over de periode waarin recht op bijstand bestond. 

Bij een beroep op bijstand vanaf mei moet de voorlopige teruggaaf over de maanden januari t/m april aangemerkt 

worden als vermogen. Het bedrag van de heffingskortingen dat aan deze maanden wordt toegerekend, wordt dus 

niet in mindering gebracht op de uitkering. De gemeente kort vanaf mei maandelijks 1/12 deel van de 

heffingskorting. 

 

7. Als iemand een voorlopige teruggaaf van slechts een klein bedrag ontvangt, hiervoor geldt een drempel, wordt 

dit bedrag aan het begin van het jaar in een keer uitbetaald. Een dergelijk bedrag moet direct na ontvangst 

worden verrekend met de uitkering.  

 

8. Op de voorlopige teruggaaf die geen betrekking heeft op heffingskortingen is artikel 31, lid 2 onderdeel f Wwb 

van toepassing: tot de middelen worden niet gerekend vergoedingen en tegemoetkomingen voor (inclusief de 

vermindering of de teruggaaf van) loonbelasting of IB/PV op grond van kosten die niet tot de algemeen 

noodzakelijke bestaanskosten behoren, tenzij voor deze kosten bijstand wordt verleend, Deze bepaling geldt ook 

voor de Tegemoetkoming specifieke zorgkosten (TSZ). 

 

Aanslag inkomstenbelasting 

1. Bij samenloop van bijstand en alimentatie die uit partner- en kinderalimentatie bestaat, kan achteraf een 

aanslag volgen als pas later blijkt dat een deel van de alimentatie belast is: de partneralimentatie.  
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2. Het inkomen uit werk en woning (box 1) kan na afloop van het kalenderjaar ook lager dan de jaaropgave blijken 

te zijn door bij de aangifte inkomstenbelasting opgevoerde aftrekposten, bijvoorbeeld specifieke zorgkosten, 

studiekosten of giftenaftrek. Een lager belastbaar inkomen betekent een lagere loonheffing en daarmee 

samenhangend een lager recht op heffingskorting. Als hierdoor achteraf blijkt dat de gemeente een te hoog 

bedrag aan heffingskorting heeft gekort, heeft de klant soms nog recht op het bedrag dat ten onrechte is gekort 

op de bijstand. In het geval de klant aftrek van specifieke zorgkosten had, maar deze niet of niet volledig te gelde 

heeft kunnen maken door het lage belastbaar inkomen, wordt dit aangevuld door de Tegemoetkoming specifieke 

zorgkosten (TSZ). 

 

3. Werkenden die niet in loondienst zijn, zoals zzp’ers en sommige alfahulpen, genieten inkomsten waarop geen 

loonbelasting wordt ingehouden. Over de verdiensten moet dus achteraf nog inkomstenbelasting worden betaald. 

Na afloop van het kalenderjaar ontvangt de klant hiervoor in beginsel een aanslag inkomstenbelasting. Als de 

sociale dienst de volledige inkomsten heeft gekort, moet die de belastingaanslag betalen. Dit kan worden 

voorkomen door bij deze inkomsten aan te geven dat de loonheffingskorting wél is toegepast. De loonheffing 

wordt dan berekend over de bijstandsuitkering en de klant zal geen aanslag ontvangen. Ontvangt een klant 

daarnaast ook een aanslag voor de inkomensafhankelijke bijdrage Zvw, dan moet de sociale dienst deze betalen 

als algemene bijstand. 

 

4. Soms is kwijtschelding van een definitieve aanslag mogelijk als iemand de aanslag niet of slechts met zeer 

grote moeite kan betalen. De inspecteur beoordeelt aan de hand van de financiële situatie op het moment van het 

kwijtscheldingsverzoek of de belastingplichtige werkelijk niet kan betalen. In de Uitvoeringsregeling 

Invorderingswet 1990 en de Leidraad Invordering 2008 is nader vastgelegd onder welke voorwaarden 

kwijtschelding wordt verleend. De aanslag wordt niet kwijtgescholden als de voorlopige teruggaaf i.v.m. 

heffingskortingen te hoog is geweest of onjuist is toegepast. In dat geval is te weinig bijstand toegekend en moet 

de gemeente de aanslag betalen. 

 

Controle aan het einde van het jaar 

 

De werkgerelateerde heffingskortingen (vermeerdering alleenstaandeouderkorting i.v.m. arbeidsinkomen en 

inkomensafhankelijke combinatiekorting) zijn geen vaste bedragen. De hoogte van deze heffingskortingen is voor 

iedereen verschillend en altijd gebaseerd op een geschat inkomen. Het is gemeenten aan te raden voor klanten 

die recht hebben op deze heffingskortingen altijd een heronderzoek te plannen aan het einde van het jaar. Pas 

dan kunnen de werkelijke inkomsten uit bijstand en werk en de gevolgen van deze inkomsten voor het definitieve 

recht op heffingskortingen en de toe te passen korting op de bijstand worden berekend. 

 

Terugvorderen of verrekenen 

 

De kosten van bijstand kunnen, als die aan een gezin of alleenstaande ouder met zijn ten laste komende 

kinderen wordt verleend, van alle gezinsleden respectievelijk van de ten laste komende kinderen van de 

alleenstaande ouder worden teruggevorderd. Hoofdregel is dat de kosten van alle in de bijstand betrokken 

gezinsleden kan worden teruggevorderd. Al deze gezinsleden zijn hoofdelijk aansprakelijk voor de gehele 

vordering 

 

Voor terugvordering moet de gemeente eerst onderzoeken of de klant redelijkerwijs had kunnen begrijpen dat hij 

nog recht had op een (deel van de) voorlopige teruggaaf van de Belastingdienst (denk aan de klant die een 

machtiging aan de sociale dienst heeft gegeven om het VA formulier in te vullen), en de gemeente dus 

onverschuldigd heeft betaald.  

 

Vóór toepassing artikel 58, lid 1 sub e WWB (onverschuldigde betaling): 

 Onderzoeken of artikel 58 lid 3 WWB van toepassing is, dat luidt namelijk: Het college is bevoegd tot 

verrekening van in de voorafgaande drie maanden ontvangen middelen met de algemene bijstand. Dit 

verrekenen wordt dus niet als terugvordering beschouwd. 
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Eerst verrekenen volgens artikel 58 lid 3 WWB: 

 Restant eventueel terugvorderen (waarbij de beslagvrije voet moet worden toegepast*). 

 

* Een handig en nauwkeurig  rekenprogramma voor toepassing van de beslagvrije voet is: 

 schuldinfo.nl rekenprogramma beslagvrije voet   

 

Netto of bruto terugvorderen 

 

Ontvangt de klant nog een uitkering van de sociale dienst, dan kan die het bedrag netto terugvorderen. De 

sociale dienst zal het bedrag inhouden op de uitkering. Hierbij moet rekening worden gehouden met de 

beslagvrije voet (* zie hiervoor). 

Ontvangt de klant geen uitkering meer en heeft de vordering betrekking op het lopende uitkeringsjaar, dan mag 

de sociale dienst het bedrag netto terugvorderen. Blijft er nog een bedrag over aan het einde van het boekjaar, 

dan worden hierover belastingen en premies berekend die worden afgedragen aan de Belastingdienst. Deze 

belastingen en premies kunnen van de klant worden teruggevorderd door het saldo van de vordering aan het 

einde van het boekjaar met de afgedragen belastingen en premies te verhogen. Dit is het bruteren van de 

vordering. 

Heeft de terugvordering betrekking op een voorgaand jaar (of jaren) en ontvangt de klant in het lopende jaar geen 

uitkering meer, dan kan de sociale dienst de netto vordering verhogen met het bedrag van de loonheffing. De 

sociale dienst heeft immers in het voorgaande jaar teveel loonheffing afgedragen aan de Belastingdienst en kan 

dit niet meer verrekenen. De sociale dienst bruteert de vordering. Bruteren van de vordering houdt in dat een 

nieuwe jaaropgave wordt vastgesteld met het bedrag van de bijstand die verstrekt zou zijn als rekening was 

gehouden met het te vorderen bedrag. Over maanden waarin achteraf geen recht op bijstand bestond moet de 

loonheffingskorting níet worden toegepast.  

Het verschil tussen de oorspronkelijke en de nieuwe jaaropgave is de bruto terugvordering. 

 

N.B. De vordering mag niet worden gebruteerd als het ontstaan ervan de klant niet te verwijten is, en hem ook 

niet verweten kan worden dat de vordering niet in het lopende boekjaar wordt afgelost. In dat geval wordt alleen 

de netto uitkering teruggevorderd. Zie bijvoorbeeld CRvB 28.11.2006, LJN AZ3437. 

Kortom: afzien van bruto terugvorderen mag altijd, netto terugvorderen moet als de vordering buiten de schuld 

van de klant om is ontstaan. 

 

 

6. Beëindiging van de uitkering 
 

Uitgangspunt bij het beëindigingsonderzoek is het beantwoorden van de vraag of de bijstand vanaf de 

ingangsdatum van de uitkering, resp. het laatstgehouden periodiek heronderzoek, rechtmatig is verstrekt en op 

de juiste wijze is betaald. Wederzijdse verplichtingen en de afwikkeling daarvan moeten worden onderzocht. 

 

Aandachtspunten VA: 

 Naast de gebruikelijke controleaspecten moet er in de rapportage extra aandacht zijn voor eventueel 

nog terug te vorderen bijstand in verband met het niet of niet tijdig hebben aangevraagd van een 

voorlopige aanslag. Is er sprake van een vordering dan moet deze, en de hoogte ervan, vastgesteld 

worden. 

 Zolang de belanghebbende bijstand ontvangt, kan de ´ingedikte teruggaaf´ met de uitkering worden 

verrekend zodat op die manier de in de eerste maand(en) teveel verstrekte bijstand wordt 

teruggevorderd. Bij uitstroom vervalt die mogelijkheid en ontstaat er een vordering.  

 

Aandachtspunten toeslagen 

 Klant wijzen op mogelijke wijzigingen in de zorgtoeslag, huurtoeslag, kindgebonden budget of 

kinderopvangtoeslag.  
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 In het bijzonder klanten die gaan werken, wijzen op het eventuele recht op kinderopvangtoeslag en op 

de inkomenswijziging die van invloed is op het recht op en de hoogte van de zorgtoeslag, de huurtoeslag 

en het kindgebonden budget. 

 

Heeft de klant door eigen toedoen niet tijdig een VA ontvangen, dan wordt bij beëindiging in de loop van het jaar 

de te veel verstrekte bijstand teruggevorderd.  

 

Bewakingsperiode VA-claims na einde uitkering  

Moet een (ex)klant gevolgd worden m.b.t. een eventuele VA-claim?  

De gemeente heeft na beëindiging van de uitkering mogelijk een claim op de klant als  deze nog aanspraak kan 

maken op een negatieve aanslag (teruggaaf) over een belastingjaar. 

Gelet op het feit dat de sociale dienst de financiële situatie al heeft getoetst, zal de belastingaanslag normaliter 

niet of nauwelijks verschillen van de voorlopige aanslag. Uit efficiencyoverwegingen is het daarom aan te bevelen 

geen bewakingsperiode aan te houden voor VA-claims na beëindiging van de uitkering. 

 

Voor personen die de AOW-leeftijd hebben bereikt en ouder behoort de ouderenkorting (waarop ongeacht de 

datum waarop iemand de AOW-leeftijd bereikt recht bestaat voor het gehele kalenderjaar) tot de middelen vanaf 

januari tot en met de verjaardag + twee maanden. 

 

 
7. Terugvorderen en belastingen 
 

Terugvordering van bijstand kan betrekking hebben op een van de volgende situaties: 

1. teveel betaalde bijstand is geheel of gedeeltelijk terug betaald  

2. teveel betaalde bijstand wordt pas na afloop van het kalenderjaar terugbetaald. 

 

Ad 1. Teveel betaalde bijstand is geheel of gedeeltelijk terug betaald 

Dit betreft de zogenoemde netto vorderingen. Worden deze terugbetaald in hetzelfde jaar, dan moet de gemeente 

de bedragen salderen met de maandelijkse loonaangifte. In dat geval worden bij het netto terugbetaalde bedrag 

de volgende bedragen berekend: loon voor de loonheffing; loonheffing; (eventueel de bijdrage Zvw en – t/m 2012 

- de vergoeding Zvw). 

 

Ad. 2. Teveel betaalde bijstand wordt pas na afloop van het kalenderjaar terugbetaald. 

De netto terugvordering moet worden gebruteerd. Dat houdt in: de vordering moet worden verhoogd met het 

bedrag van de loonheffing (dus geen bijdrage Zvw!). 

 

Hoe bruteren? 

De gemeente berekent de bruto terugvordering als volgt. Eerst worden de loonbelasting/premie 

volksverzekeringen (en de eventuele bijdrage Zvw) berekend over de uitbetaalde bijstandsuitkeringen volgens de 

Rekenregels en handleiding loonheffingen over bijstandsuitkeringen. Vervolgens bepaalt de gemeente het juiste 

bedrag van de bijstandsuitkering en de daarbij behorende loonbelasting/premie volksverzekeringen (en 

eventuele) bijdrage Zvw volgens de Rekenregels. 

Het verschil tussen de berekening van wat er is geboekt en wat geboekt had moeten worden is het bedrag van de 

terugvordering: het verschil in de netto uitkering vermeerderd met het verschil in de loonheffingen. Hierbij gelden 

de percentages en bedragen van het jaar waarin de uitkering is betaald. 

 

Saldering terugbetaalde vordering met reguliere bijstand 

Het kan zijn dat de uitkeringsgerechtigde in het jaar van terugbetalen van een vordering ook nog bijstand 

ontvangt.  

Als de uitkering en de terugbetaalde vordering eenzelfde uitkeringsdossier betreffen, moet de gemeente in de 

maand van terugbetaling van de vordering één werknemersdeel van de aangifte indienen. Hierbij wordt bij het 

bepalen van het “loonbedrag” het terugbetaalde bedrag verhoogd met het bedrag van de inkomensafhankelijke 

bijdrage Zvw (zo bereken je het bruto terugbetaalde bedrag) gesaldeerd met het bruto bijstandbedrag dat behoort 



Handreiking Bijstand en belastingen Stimulansz, april 2014 26

bij de reguliere bijstandsuitkering. Deze uitkomst kan negatief zijn. Voor de inkomensafhankelijke bijdrage Zvw 

mag de gemeente ook salderen. Voor de loonbelasting/premie volksverzekeringen vindt geen saldering plaats. 

Immers, het negatieve bedrag van de loonbelasting/premie volksverzekeringen dat betrekking heeft op de 

terugbetaalde vordering mag de gemeente niet in de aangifte loonheffingen boeken.  

Als er sprake is van verschillende uitkeringsdossiers moet de gemeente voor ieder uitkeringsdossier een 

werknemersdeel van de aangifte indienen. 

 

Bijstand voor het betalen van een belastingschuld 

In het geval dat er bruto inkomsten op de bijstandsuitkering zijn gekort i.p.v. netto inkomsten, moet de klant zelf 

nog inkomstenbelasting en premie volksverzekeringen over het bruto bedrag betalen. Er is dan te veel inkomen in 

mindering gebracht op de bijstandsuitkering. Voor een belastingaanslag als gevolg hiervan kan bijzondere 

bijstand worden toegekend tot het bedrag aan bijstand dat de klant is misgelopen.  

 

In het geval dat er te veel heffingskortingen op de  bijstandsuitkering in mindering zijn gebracht, kan bijzondere 

bijstand worden verstrekt op het moment dat een belastingaanslag wordt opgelegd. De bijzondere bijstand 

compenseert dan het bedrag dat de klant is misgelopen door de te lage bijstandsuitkering ten gevolge van de 

teveel ontvangen heffingskorting. 

 

 

8. Heronderzoek  
 

Het uitgangspunt bij rechtmatigheidsonderzoeken is dat onderzocht moet worden of de bijstand vanaf de 

ingangsdatum van de uitkering, respectievelijk het laatstgehouden periodiek heronderzoek, rechtmatig is 

verstrekt.  

Naast de gebruikelijke zaken kunnen voorlopige aanslagen van de Belastingdienst en de toegekende toeslagen 

worden bezien en in het onderzoek, de rapportage en zonodig de beschikking, worden meegenomen.  

Heronderzoeken zijn niet verplicht. Vaak wordt steekproefsgewijs slechts één aspect onderzocht.  

 

De volgende werkinstructie beperkt zich tot het belastingaspect: 

1. Nagaan of wijzigingen in de woon- of leefsituatie (vanaf het laatste besluit) gevolgen hebben voor de hoogte 

van de voorlopige teruggaaf en of deze correct in de voorlopige aanslag (VA) zijn verwerkt. Daartoe de 

beschikking(en) VA opvragen voor het lopende jaar. 

2. Nagaan of er op het onderzoeksmoment wijzigingen zijn in de woon- en leefsituatie en of er sprake is van 

arbeidsinkomsten en de gevolgen daarvan voor de hoogte van de VA . 

 

Ad 1. Zo ja:  

 klant erop wijzen dat hij wijzigingen moet melden bij de Belastingdienst door middel van het formulier: 

‘Verzoek of wijziging voorlopige aanslag’. 

 in advies en beschikking n.a.v. het periodiek heronderzoek de voorwaarde opnemen dat de klant de 

wijziging bij de Belastingdienst meldt en om een herziening van de VA vraagt. De herziene beschikking 

VA moet hij per omgaande inleveren worden bij de gemeente (sociale dienst). 

 na twee maanden een incidenteel onderzoek plannen om te beoordelen of de herziene VA gevolgen 

heeft voor de hoogte van de uitkering. 

 zodra de beschikking met de herziene VA is ingeleverd, beoordeelt de administratie of de klant de 

maximale teruggaaf krijgt en welk deel daarvan van invloed is op de uitkering. De administratie 

beoordeelt ook of teveel of te weinig bijstand is verstrekt. Mogelijk wordt de voorlopige teruggaaf ingedikt 

uitbetaald. D.w.z. dat het bedrag van de VA dat over de eerste maanden niet is uitbetaald, door de 

Belastingdienst wordt verdisconteerd in de uitbetalingen gedurende de resterende maanden van het 

jaar. De feitelijk ontvangen VA wordt dus gekort op de uitkering, totdat de over de eerste maanden 

teveel verstrekte bijstand, is verrekend. 

 

Ad 2. Zo nee:  

 Dit vastleggen in het rapport ten behoeve van volgende onderzoeken.  
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Wijzigingen in de situatie van de klant 

De klant moet alert zijn op wijzigingen in zijn woon-, leef- en inkomenssituatie. Een wijziging kan namelijk 

gevolgen hebben voor: 

 de bijstandsuitkering 

 de voorlopige aanslag 

 de toeslagen.  

 

Bij iedere wijziging van de situatie moet worden beoordeeld of die invloed heeft op de heffingskortingen of 

toeslagen en of de klant een VA of toeslag moet aanvragen of wijzigen. Veel situatiewijzigingen zullen 

voortvloeien uit de ingeleverde inkomstenformulieren en uit spontane meldingen.  

 

Voorlopige aanslag  

Niet kan worden volstaan met een beoordeling van de situatie op het moment van de wijziging. De situatie moet 

worden bezien vanaf 1 januari van het betreffende kalenderjaar. Eventuele eerdere beschikkingen van de 

Belastingdienst in dat kalenderjaar moeten worden opgevraagd en gekopieerd. Voor bepaalde heffingskortingen 

moet men voldoen aan duurcriteria en dat kan alleen worden bepaald als het volledige kalenderjaar in beeld is. 

- Heeft een klant al één of meer voorlopige aanslagen, dan wordt bekeken of deze nog overeenkomen met de 

situatie van de klant in het lopende kalenderjaar. Zo nodig moet bij de Belastingdienst een nieuw verzoek of 

wijzing voorlopige aanslag worden ingediend. 

- Heeft de klant nog geen VA maar hier zoals blijkt uit de beoordeling wel recht op, dan moet deze worden 

aangevraagd.  

 

In bovenstaande situaties moet de verplichting worden opgelegd de VA te wijzigen of aan te vragen. Stuur het 

formulier ‘Verzoek of wijziging voorlopige aanslag’ naar de klant met een begeleidend schrijven waarin de 

verplichting staat dat het formulier binnen twee weken naar de Belastingdienst moet worden gestuurd, en een 

kopie van het formulier naar de gemeente (sociale dienst). Biedt ook de mogelijkheid om het formulier samen in 

te vullen.  

Aan de klant moet ook de verplichting worden opgelegd een kopie van de beschikking (toekenning of wijziging 

VA) te overleggen bij de sociale dienst. (N.B. De Belastingdienst geeft van elke beschikking slechts één 

exemplaar af. Er kan dus geen kopie van een verloren beschikking worden opgevraagd.)  

 

Tevens moet de verplichting worden opgelegd een kopie van de belastingaanslag op te sturen. De aanslag zal 

doorgaans het tweede kwartaal van het volgende kalenderjaar worden verzonden. Voor de bewaking moet een 

(deel)heronderzoek worden ingepland. 

Omdat het om een verplichting gaat zal bij het niet nakomen moeten worden gehandeld in overeenstemming met 

de afstemmingsverordening. Als niet tijdig aan de gestelde verplichting wordt voldaan moet een hersteltermijn 

worden geboden en een maatregel worden opgelegd, rekening houdend met de verwijtbaarheid en de 

omstandigheden van de betrokkene. 

 

Toeslagen 

De Belastingdienst/Toeslagen (B/T) baseert de toeslagen op de meest actuele gegevens van de klanten die ze in 

haar bestand heeft. Daarom is het belangrijk dat klanten alle wijzigingen in hun inkomen, gezins- of leefsituatie zo 

snel mogelijk doorgeven, ook als die wijzigingen in de loop van het jaar optreden. Wellicht bestaat recht op een 

hogere toeslag. Blijkt dat de klant teveel toeslag heeft ontvangen, dan moet worden terugbetaald, vanaf 2013 

wordt daarbij rente in rekening gebracht. De noodzaak en verplichting om blijvende wijzigingen door te geven kan 

niet vaak genoeg worden benadrukt. Het kan veel problemen door terugbetalingen, verrekeningen of zelfs 

invorderingen door de B/T voorkomen. 

 

 

9. Overige uitkeringen/financiële regelingen 
 

IOAW/IOAZ en voorlopige aanslag 
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Bij IOAW- en IOAZ-uitkeringen spelen de heffingskortingen in de regel een geringere rol dan bij de WWB. Zoals 

bekend zijn de IOAW en de IOAZ bruto uitkeringen. Op de bruto uitkering wordt loonheffing in mindering gebracht 

volgens de groene tabel. Ook de groene tabel kent twee kolommen: een met en een zonder loonheffingskorting. 

Per uitkeringsgerechtigde moet dus worden aangegeven of de loonheffing met of zonder loonheffingskorting 

berekend moet worden. De uitkeringsgerechtigde moet daarom een loonbelastingverklaring invullen waarop hij en 

zijn partner aangeven of de heffingskorting moet worden toegepast. 

 

De klant (en/of zijn partner) heeft geen andere inkomsten dan IOAW/ IOAZ: loonheffingskorting toepassen 

De klant (en/of zijn partner) heeft andere inkomsten naast IOAW/IOAZ, bijv. inkomsten uit tegenwoordige of 

vroegere arbeid: geen loonheffingskorting toepassen. 

 

Kan iemand met een IOAW/IOAZ-uitkering (of zijn partner) een voorlopige aanslag ontvangen voor 

heffingskortingen? 

Ja, als de klant of zijn partner voldoet aan de voorwaarden voor het ontvangen van bepaalde heffingskortingen. 

Hij zal dus ook een voorlopige aanslag AHK minstverdienende partner van de Belastingdienst ontvangen als de 

IOAW- of IOAZ-uitkering zo laag is dat de AHK bij de uitkering niet helemaal wordt benut. 

 

Moeten deze heffingskortingen worden ingehouden op de IOAW/IOAZ-uitkering? 

Nee, de toegekende kortingen zijn kortingen op grond van persoonlijke omstandigheden en worden niet gekort op 

de uitkering omdat van deze uitkeringen alleen inkomsten uit of in verband met arbeid, worden gekort. 

 

Kindgebonden budget 

 

Het kindgebonden budget is voor gezinnen met minderjarige kinderen voor wie de ouders kinderbijslag 

ontvangen, of kinderen die door de ouders in belangrijke mate worden onderhouden. Dat laatste wil zeggen: de 

ouders leveren een onderhoudsbijdrage van ten minste €416 per kwartaal en het kind verdient minder dan €1.266 

netto (thuiswonend), resp. €1.790 netto (uitwonend). Ook voor pleegkinderen voor wie men kinderbijslag ontvangt 

of die men in belangrijke mate onderhoudt kan men het kindgebonden budget krijgen, behalve wanneer aan de 

ouders pleegoudervergoeding voor de kinderen wordt betaald. 

Het uiteindelijke bedrag van het kindgebonden budget hangt af van het (gezamenlijk) toetsingsinkomen. 

 

Het kindgebonden budget kent in 2014 de volgende maximumbedragen per jaar: 

• een kind  € 1.017; 

• twee kinderen  € 1.553; 

• drie kinderen  € 1.736; 

• vier kinderen  € 1.736 + € 106 voor ieder kind vanaf het vierde kind. 

 

Wat is het toetsingsinkomen? 

Het inkomen waarmee de hoogte van de toeslagen worden bepaald, is het toetsingsinkomen. Doet iemand 

aangifte inkomstenbelasting, dan is het verzamelinkomen toetsingsinkomen. Doet iemand geen aangifte 

inkomstenbelasting, dan is het toetsingsinkomen het totaal van het bruto inkomen: loon, pensioen en uitkeringen.  

Het toetsingsinkomen kan worden berekend met de Rekenhulp toetsingsinkomen: 

http://www.belastingdienst.nl/rekenhulpen/toetsingsinkomen/  

 

Tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten 

 

Sinds 2009 is er een regeling voor de meerkosten die chronisch zieken en gehandicapten hebben in verband met 

gezondheidsproblemen. Deze tegemoetkomingsregeling chronisch zieken en gehandicapten bestaat uit 

verschillende onderdelen. Wie in aanmerking komt hoeft zelf niets te doen, behalve voor de aftrek van specifieke 

zorgkosten en daarmee samenhangend de Tegemoetkomingsregeling specifieke zorgkosten. Hiervoor moet men 

aangifte inkomstenbelasting doen.  
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Een algemene tegemoetkoming (de tegemoetkoming in verband met gezondheidsproblemen). 

Mensen die chronisch ziek zijn of een beperking hebben, kregen tot 2014 eenmaal per jaar een tegemoetkoming. 

De hoogte ervan hing af van de leeftijd op 1 januari en van het zorggebruik. De regeling is beëindigd. Eind 2014 

ontvangen de mensen die er recht op hebben nog de tegemoetkoming over 2013. Gemiddelde zorggebruikers 

jonger dan de AOW-leeftijd krijgen € 290, vanaf de AOW-leeftijd € 145. Grote zorggebruikers jonger dan de 

AOW-leeftijd krijgen € 484, vanaf de AOW-leeftijd  € 339. 

 

Arbeidsongeschiktheidsuitkering 

Arbeidsongeschikten die ten minste 35% arbeidsongeschikt zijn en een arbeidsongeschiktheidsuitkering van het 

UWV ontvangen krijgen een jaarlijkse tegemoetkoming van € 348 in 2014. Deze bijdrage staat los van de 

algemene tegemoetkoming. Uitbetaling in periode juli/september. 

 

Korting op eigen bijdrage. 

Zorg met verblijf: Mensen die in een instelling verblijven, krijgen een automatische korting op de eigen bijdrage. 

De korting bedraagt 8% vanaf de AOW-leeftijd en 16% voor jongere personen. 

Zorg zonder verblijf / Wmo: Mensen die een eigen bijdrage betalen voor de extramurale AWBZ / Wmo krijgen een 

automatische korting van 33%. De korting wordt direct op de factuur verwerkt. 

 

Aftrek van specifieke zorgkosten. 

Een beperkte categorie specifieke ziektekosten is aftrekbaar van de belasting. Wie voor 1 april van het 

kalenderjaar aangifte doet  i.v.m. de aftrek van specifieke zorgkosten ontvangt rond juli het bedrag van de 

voorlopige aanslag inkomstenbelasting op zijn bankrekening.  

 

Tegemoetkomingsregeling specifieke zorgkosten 

De Tegemoetkomingsregeling specifieke zorgkosten (TSZ) voorkomt dat mensen met een laag inkomen als 

gevolg van de aftrek van specifieke zorgkosten, hun heffingskortingen niet kunnen verzilveren. Als de te betalen 

belasting lager is dan het recht op de heffingskortingen is er geen recht op een belastingteruggaaf. In dat geval 

maakt de Belastingdienst een berekening zonder de aftrek van specifieke zorgkosten, zodat meer heffingskorting 

berekend wordt. Als op grond van die berekening wel recht bestaat op teruggaaf betaalt de Belastingdienst deze 

uit. Belastingplichtigen die hiervoor in aanmerking willen komen, moeten een belastingaangifte doen en daarbij de 

specifieke zorgkosten zorgvuldig vermelden.  

 

Ook mensen die zak- en kleedgeld ontvangen, kunnen recht hebben op de TSZ. De WWB-norm bij verblijf in een 

inrichting is belast. Er wordt echter geen belasting afgedragen als gevolg van de algemene heffingskorting. De 

uitkeringsgerechtigde heeft in beginsel recht op de TSZ.  

 

Belangrijke internetadressen: 

www.gemeenteloket.szw.nl   

www.toeslagen.nl   

www.belastingdienst.nl   

www.veranderingenindezorg.nl   

www.meerkosten.nl   

www.berekenuwrecht.nl   

schuldinfo.nl rekenprogramma beslagvrije voet 
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Vragen en antwoorden 
 

1. Verzoek of wijziging voorlopige aanslag (VA) 
 

Bij het ‘Verzoek of wijziging voorlopige aanslag’ moet het geschatte jaarinkomen worden ingevuld. 

Is het aan te bevelen dat de degene die een uitkering aanvraagt het verzoek pas indient nadat de uitkering 

is toegekend?  

Het is belangrijk een zo nauwkeurig mogelijke schatting te maken van het verwachte jaarinkomen omdat daarop 

de aanvraag wordt beoordeeld. De inkomensgegevens moeten dus bekend zijn voordat het formulier wordt 

ingediend.  

 

Hoe kan het inkomen zo goed mogelijk worden geschat? 

Via het ‘Verzoek of wijziging voorlopige aanslag’ geeft de belanghebbende het belastbaar inkomen op dat hij in 

het jaar waarop de VA betrekking heeft, verwacht te hebben. Klanten kunnen in 2014 uitgaan van de volgende 

bruto bijstandsbedragen: 

 

 

Bruto bijstandsbedragen 2014 

 

Belastbaar inkomen 

 

Belanghebbende van 21 jaar of ouder doch jonger dan 65 jaar 

 

 

partners, beide jonger dan 65 jaar, per partner € 9.450 

 

Alleenstaande ouder 

 

 

- met 20 % toeslag € 18.170 

- zonder toeslag  € 13.070 

 

Alleenstaande  

 

 

- met 20 % toeslag € 14.550 

- zonder toeslag € 9.450 

 

Heeft de klant inkomsten naast de bijstand, dan wordt de bruto bijstand verlaagd met de bruto jaarinkomsten.  

Als op de inkomsten een vrijlating van toepassing is, moet daarvan het bruto bedrag worden berekend: bij een 

maximale vrijlating in 2014 van € 193 per maand (€ 188 in 2013) is dat een bruto bedrag van € 245 (in 2014 en 

2013). (Het bijstandspercentagetarief voor de loonbelastingtabel in 2014 is 26,6%, in 2013 30%.)  

 

Voorbeeld 2014:  

Een alleenstaande ouder met maximale toeslag en recht op vrijlating heeft het hele jaar bijstand ontvangen.  

De inkomsten uit arbeid bedragen € 240 netto per maand, bruto € 304 per maand. 

 

Inkomsten uit arbeid  €   3.648 (12 x € 304) 

Inkomsten uit vroegere arbeid € 14.522 (18.170 norm -/- € 3.648 arbeid)  

 

Kan een voorlopige aanslag ook met terugwerkende kracht worden aangevraagd? 

Ja. De Belastingdienst betaalt de teruggaaf in de nog resterende maanden van het lopende jaar uit. Op verzoek 

kan de verstreken periode in één keer worden uitbetaald. Verder kan de bijstandsgerechtigde achteraf gedurende 

vijf kalenderjaren aangifte inkomstenbelasting doen om de heffingskortingen te laten uitbetalen. Uiteraard voor 

zover de heffingskortingen nog niet in de loonheffing of via een voorlopige aanslag te gelde zijn gemaakt. 

Achteraf ontvangen heffingskortingen moeten in beginsel aan de gemeente worden terugbetaald, die immers de 

voorlopige aanslag als bijstand heeft voorgeschoten. De sociale dienst heeft bij het verlenen van de bijstand nog 

geen rekening kunnen houden met deze heffingskortingen. 
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Kan een vreemdeling van wie de verblijfsvergunning verloopt een Voorlopige Aanslag (VA) 

heffingskortingen krijgen? 

De Belastingdienst zal een aanvraag van een vreemdeling afwijzen als zijn verblijfsvergunning verloopt vóór 1 juli 

van het betreffende jaar. Het is immers onzeker of de vreemdeling tenminste zes maanden rechtmatig in 

Nederland zal verblijven. Die termijn is nodig om aan de voorwaarden te voldoen om in aanmerking te komen 

voor de alleenstaandeouderkorting en de inkomensafhankelijke combinatiekorting. 

Als de verblijfsvergunning wordt verlengd na 1 juli maar vóór 1 november, kan de VA heffingskortingen na 

verlenging van de verblijfsvergunning worden aangevraagd en ingedikt worden uitbetaald. De vreemdeling kan 

gedurende vijf kalenderjaren volgend op de datum van de verlenging nog om een aanslag i.v.m. de 

heffingskortingen verzoeken over het jaar waarin de verblijfsvergunning werd verlengd. 

Vreemdelingen van wie de verblijfsvergunning verloopt op of na 1 juli kunnen de heffingskortingen wel aanvragen. 

De uitbetaling wordt automatisch gecontinueerd voor het jaar waarin de verblijfsvergunning op of na 1 juli afloopt. 

 

2. Het te gelde maken van de heffingskortingen 
 

Hoe wordt het maximale recht op heffingskortingen vastgesteld? 

De bijstandsuitkering en het maximale recht op heffingskortingen beïnvloeden elkaar over en weer. De over de 

bijstand verschuldigde belasting draagt bij aan de hoogte van het recht op heffingskortingen: de heffingskortingen 

kunnen te gelde worden gemaakt omdat belasting wordt afgedragen. De heffingskortingen leiden op hun beurt tot 

een lagere bijstandsuitkering doordat deze, behoudens de vrijlatingen ex artikel 31 WWB (sinds 2012 alleen de 

jonggehandicaptenkorting voor personen van 27 jaar en ouder), als middel in aanmerking worden genomen. De 

gemeente moet van het door de Belastingdienst vastgestelde bedrag aan heffingskortingen uitgaan. 

 

Bestaat bij leenbijstand ook recht op heffingskortingen? 

Recht op heffingskortingen bestaat uitsluitend als er belasting en/of premie verschuldigd zijn. Bijstand die als 

lening wordt verstrekt, is onbelast. Er bestaat dus geen recht op heffingskorting. Zijn er naast de bijstand andere, 

wél belaste inkomsten, dan ontstaat uiteraard recht op heffingskortingen. Vaak zal dan overigens de 

verschuldigde belasting onvoldoende zijn om alle heffingskortingen te gelde te maken. 

 

Informeert de Belastingdienst de gemeente over een teruggaaf inkomstenbelasting van (ex)klanten? 

Nee. De gemeente kan zelf op grond van art. 64 WWB informatie opvragen bij de Belastingdienst. 

 

Hoe gaat de Belastingdienst om met wijzigen/stopzetten van een voorlopige aanslag (VA) gedurende het 

kalenderjaar? 

Tussentijds wijzigen van de VA kan alleen op verzoek van de belanghebbende d.m.v. het Verzoek of wijziging 

voorlopige aanslag. De Belastingdienst wijzigt de VA, de klant krijgt een nieuwe beschikking.  

Stopzetten van de VA kan d.m.v. het formulier ‘Stopzetten voorlopige teruggaaf heffingskortingen’, of via de 

BelastingTelefoon (0800 0543).  

Wie al een voorlopige betaling heeft gehad moet deze mogelijk terugbetalen. 

 

Wat moet de gemeente doen als de bijstandsgerechtigde een onjuist Verzoek of wijziging voorlopige 

aanslag (VA) heeft ingediend? 

De gemeente moet: 

 rekening houden met het daadwerkelijke bedrag van de heffingskorting, waarbij zonodig de rangorde 

van de heffingskortingen wordt aangehouden; 

 betrokkene het Verzoek of wijziging VA met de juiste gegevens laten indienen. Een nieuwe beschikking 

volgt, waarbij het teveel ontvangen bedrag verspreid over de resterende maanden van het jaar op de 

nieuwe VA in mindering wordt gebracht; 

 rekening houden met de herberekende VA. 

Is een voorlopige aanslag heffingskortingen vatbaar voor beslag? En kan een belastingschuld met een 

teruggaaf worden verrekend? 

Ja, een voorlopige aanslag (voorlopige teruggaaf) is vatbaar voor beslag. De Belastingdienst kan besluiten een 

belastingsschuld te verrekenen met de teruggaaf die is toegekend. De belastingschuld en de teruggaaf worden 
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dan, voor zover mogelijk, met elkaar verrekend. Een belastingschuldige kan ook zelf om verrekening vragen.  

Let op! 

Als de belastingschuldige door die verrekening onder de voor hem geldende beslagvrije voet komt, kan hij de 

ontvanger vragen de verrekening ongedaan te maken voor zover hierdoor de beslagvrije voet is aangetast. De 

belastingschuldige moet aannemelijk maken dat hij door de verrekening een lager bedrag aan bestaansmiddelen 

overhoudt dan de voor hem geldende beslagvrije voet. Als hij daarin slaagt, zal de ontvanger rekening houden 

met de beslagvrije voet bij de laatste verrekening die plaatsvond vóór de indiening van het verzoek en bij de 

daaropvolgende verrekeningen (Leidraad Invordering 2008 art. 24.1 e.v.). 

Voor een handig en nauwkeurig  rekenprogramma voor de beslagvrije voet , zie 

schuldinfo.nl rekenprogramma beslagvrije voet 

 

Hoe wordt de loonheffingskorting berekend als een bijstandsgerechtigde gelijktijdig meerdere 

werkgevers heeft? 

De loonheffingskorting kan maar bij één werkgever te gelde worden gemaakt. Zijn er meerdere inkomsten aan 

voorheffing onderworpen, dan moet de klant bij het hoogste inkomen de loonheffingskorting laten toepassen. De 

andere inkomsten worden ´marginaal´ belast. Het eventueel nog niet te gelde gemaakte deel van de algemene 

heffingskorting wordt in aanmerking genomen bij de brutering van de bijstandsuitkering. 

 

Wat moet de gemeente doen als een klant geen voorlopige aanslag wil of kan aanvragen? 

De gemeente moet op grond van art. 31 lid 1 WWB (het redelijkerwijs kunnen beschikken) de vermoedelijke 

voorlopige aanslag korten omdat de klant redelijkerwijs over de inkomsten kan beschikken. De sociale dienst  

berekent de voorlopige aanslag en kort de heffingskortingen op de uitkering. 

 

Wat moet de gemeente doen als een klant een aanvraag om bijstand indient, recht heeft op een 

voorlopige teruggaaf en het verzoek al heeft gedaan, maar nog geen beschikking heeft ontvangen? 

Er zijn in dat geval twee mogelijkheden: 

 De sociale dienst berekent het bedrag van de voorlopige aanslag en kort de heffingskortingen die gekort 

moeten worden. De klant kan dus onder de bijstandsnorm komen zolang de VA nog niet wordt 

uitbetaald. 

 De sociale dienst wacht de beschikking van de Belastingdienst af en kort vanaf dat moment de 

heffingskortingen die gekort moeten worden met terugwerkende kracht. 

 

Kan een gemeente er bij de automatische voorlopige aanslag van uitgaan dat de Belastingdienst het 

juiste bedrag heeft berekend? 

Nee, de automatische voorlopige aanslag wordt bepaald aan de hand van de voorlopige aanslag (VA) in het 

voorafgaande kalenderjaar en gegevens die bij de Belastingdienst bekend zijn. Als de gegevens onjuist zijn, 

bestaat dus de kans dat de automatische VA voor het volgende jaar ook niet juist is. De gemeente moet 

beschikkingen dus goed controleren. 

 

Kan een alleenstaande ouder met een kind dat WSF ontvangt alleenstaandeouderkorting krijgen? 

Een alleenstaande ouder heeft recht op de alleenstaandeouderkorting als hij in het kalenderjaar gedurende meer 

dan zes maanden: 

 geen partner heeft; 

 een huishouding voert met een kind dat hij in belangrijke mate onderhoudt (d.w.z. voor tenminste € 416 

per kwartaal of recht hebbend op kinderbijslag) en dat op zijn woonadres is ingeschreven in de 

basisregistratie personen (BRP); 

 deze huishouding voert met geen ander dan een of meer kinderen van wie de jongste op 1 januari van 

het kalenderjaar jonger is dan 18 jaar. 

Tot 2012 gold voor het jongste inwonende kind een leeftijdsgrens van 27 jaar. Een alleenstaande ouder heeft dus 

alleen recht op de alleenstaandeouderkorting als het kind met WSF na 1 januari 18 jaar is geworden, en alleen in 

dat kalenderjaar. 
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Een kind dat op 1.1.2014 nog geen 16 jaar is, wordt hoe dan ook geacht tot het huishouden van de 

belastingplichtige te behoren en door hem in belangrijke mate te worden onderhouden. Het in belangrijke mate 

onderhouden van een kind met WSF moet aangetoond worden als de Belastingdienst daarom vraagt. 

 

Moet een alleenstaande ouder, om aan de voorwaarden voor de alleenstaandeouderkorting (AOK) te 

voldoen, onafgebroken zes maanden een huishouding voeren met het kind? 

Nee. Voor het recht op AOK kunnen meerdere tijdvakken in het kalenderjaar bij elkaar worden opgeteld om aan 

de termijn van zes maanden te voldoen. Bijvoorbeeld: het kind woont tot 1 maart bij de ouder en vervolgens weer 

vanaf 15 augustus. Dit moet blijken uit de inschrijving in de basisregistratie personen (BRP). 

 

Om in aanmerking te komen voor de vermeerdering alleenstaandeouderkorting i.v.m. werk gelden enkele 

voorwaarden. Een daarvan is het verwerven van inkomen uit tegenwoordige dienstbetrekking. Wat wordt 

daarmee bedoeld?  

Onder tegenwoordige dienstbetrekking worden alle werkzaamheden verstaan waarmee een arbeidsinkomen 

wordt gegenereerd. Het jaarlijks arbeidsinkomen vormt de basis voor de berekening van de arbeidsgerelateerde 

heffingskortingen, zoals de vermeerdering van de alleenstaandeouderkorting. Het arbeidsinkomen is het 

gezamenlijke bedrag uit: 

 loon, winst uit onderneming en resultaat uit overige werkzaamheden; 

 inkomsten wegens tijdelijke arbeidsongeschiktheid (loondoorbetaling bij ziekte, ziektewetuitkering, 

uitkering i.v.m. zwangerschap en bevalling); 

 uitkeringen Wet arbeid en zorg en aanvullingen hierop van de werkgever. 

 loon genoten wegens tijdelijke inactiviteit als bedoeld in BW Boek 7, art. 628 (geen arbeid wel loon, 

bijvoorbeeld loondoorbetaling tijdens non-actiefstelling) en naar aard en strekking overeenkomstige 

regelingen genoten door ambtenaren, voor een tijdvak van maximaal 104 weken; 

 loon genoten als garantieloon als bedoeld in BW Boek 7, art. 628a (minimumaanspraak per oproep); 

 

Geldt de inkomensafhankelijke combinatiekorting ook voor de belastingplichtige tot wiens huishouding 

op 1 januari van het kalenderjaar geen kind behoorde maar in de loop van het jaar wel, bijvoorbeeld door 

de geboorte van een kind op 3 maart 2014? 

Ja. In dit geval behoort immers in het kalenderjaar ten minste zes maanden een kind tot het huishouden van de 

belastingplichtige. Voor de in artikel 8.14a, eerste lid, onderdeel b, ten eerste, van de Wet IB 2001 bedoelde 

leeftijdstoets bij de aanvang van het kalenderjaar wordt een nog niet geboren kind geacht nul jaar te zijn. 

Dezelfde systematiek is van toepassing op de (vermeerdering) alleenstaandeouderkorting. 

 

Hoe zit het met co-ouders en de inkomensafhankelijke combinatiekorting? Een van de twee ouders kan 

immers niet voldoen aan het vereiste van een tot zijn huishouden behorend kind dat op het woonadres 

van die ouder in de BRP staat ingeschreven. 

Co-ouders moeten beide aan de voorwaarden voor deze heffingskorting voldoen (zie Belastingkaart in de bijlage). 

Een co-ouder bij wie het kind niet op het woonadres staat ingeschreven, kan toch recht kan hebben op de 

inkomensafhankelijke combinatiekorting. Daarvoor geldt als aanvullende voorwaarde dat het kind doorgaans 

tenminste drie hele dagen per week tot het huishouden van deze co-ouder behoort. Doorgaans wil zeggen: het 

kind woont er daadwerkelijk tenminste drie dagen per week, dus niet gemiddeld - over het jaar - drie dagen per 

week. Dat heeft de Rechtbank Noord-Nederland in april 2013 bevestigd  (ECLI:NL:RBNNE:2013:CA0212). 

 

Belastingplichtige is getrouwd en woont en werkt in 2014 in Nederland. Zijn echtgenote woont met de 

kinderen van 8 en 10 jaar in Marokko. Beide partners leven niet duurzaam gescheiden. De echtgenote 

geniet meer dan € 4.814 inkomen uit werk en wordt in Marokko in beginsel als inwoner betrokken in de 

belastingheffing. 

a. Komt belastingplichtige in 2014 in aanmerking voor de inkomensafhankelijke combinatiekorting? 

b. Komt zijn echtgenote in 2014 in aanmerking voor de inkomensafhankelijke combinatiekorting? 

Marokko is een mogendheid waarmee Nederland een regeling ter voorkoming van dubbele belasting is 

overeengekomen die voorziet in uitwisseling van inlichtingen. De antwoorden op deze vragen zijn: 
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a. Nee, belastingplichtige komt niet in aanmerking voor de inkomensafhankelijke combinatiekorting omdat de 

kinderen niet tot zijn huishouden behoren. 

b. Ja, mits de echtgenote op basis van artikel 2.5 van de Wet IB 2001 kiest voor de toepassing van de regels voor 

binnenlandse belastingplichtigen en zij voldoet aan de overige voorwaarden voor de inkomensafhankelijke 

combinatiekorting. 

 

Hoe verloopt de voorlopige aanslag (VA) van de minstverdienende partner ten aanzien van de bijstand? 

De heffingskortingen die via een VA aan de minstverdienende partner worden uitbetaald, vormen net als de 

meeste andere heffingskortingen een middel en moeten dus in mindering worden gebracht op de bijstand. Deze 

VA speelt net als de VA voor de andere heffingskortingen geen rol bij de Rekenregels en handleiding 

loonheffingen over bijstandsuitkeringen. Bij de rekenregels moet alleen de loonheffingskorting die bij een 

werkgever of uitkeringsinstantie al is verbruikt in aanmerking worden genomen. 

Door mutaties in de loop van het jaar is het mogelijk dat de minstverdienende partner niet langer recht heeft op de 

VA of er juist recht op krijgt. Bestaat geen recht meer op de VA dan moet deze zo spoedig mogelijk worden 

stopgezet. Zolang dat niet is gebeurd, moet de voorlopige aanslag als middel in aanmerking worden genomen. 

Ontstaat juist recht op een VA, dan moet deze zo spoedig mogelijk worden aangevraagd.  

 

Hoe wordt de algemene heffingskorting minstverdienende partner bij de bijstand te gelde gemaakt? 

Een voorlopige teruggaaf AHK minstverdienende partner is alleen mogelijk als de partner naast de 

bijstandsuitkering inkomsten heeft die zo hoog zijn dat de AHK van de andere partner niet helemaal in 

aanmerking kan worden genomen bij de berekening van de loonheffing over de bijstandsuitkering.  

Voor het bij de brutering van de bijstand niet benutte deel van de AHK kan dan een voorlopige aanslag worden 

aangevraagd. Deze VA is gebaseerd op de geschatte belastbare bijstand van de minstverdienende partner. 

 

De meest verdienende partner heeft voldoende inkomsten voor de AHK minstverdienende partner. De 

minstverdienende partner heeft een inkomen van € 3.763. Zij is geboren na 31 december 1971 en heeft 

een kind van 8 jaar. Hoeveel algemene heffingskorting minst verdienende partner krijgt deze 

minstverdienende partner? 

Gegevens: 

Inkomsten minstverdienende partner € 3.763  

Loonheffing € 1.392  

Recht op heffingskorting € 2.070 (€ 2.001 + € 69)  

Max. heffingskorting die deze partner zelf te gelde kan maken € 1.392 

Partner draagt voldoende loonheffing af om AHK aan te vullen  

 

Recht op AHK minstverdienende partner is dan:  

€ 2.070 - € 1.392 = € 678, echter zij krijgt hierop een korting door de afbouw AHK minstverdienende partner van 

33,33%: 

€ 2001 x 33,33% = € 666 (zonder eigen inkomsten zou deze partner max. € 1.334 AHK ontvangen, de AHK heeft 

zij echter al zelf kunnen verzilveren). 

Deze partner heeft dus nog recht op € 678 - € 666 = € 12. 

 

Klopt het dat mensen door de afbouw van de AHK minstverdienende partner onder de bijstandsnorm 

kunnen komen als zij een minimumuitkering (niet bijstand) ontvangen? 

Dat klopt. Een huishouding waar de ene partner WAO+Toeslag ontvangt en de andere partner de AHK 

minstverdienende partner, heeft een iets lager netto inkomen dan WWB-norm. In dat geval kan een beroep 

worden gedaan op aanvullende bijstand; de zogenoemde netto inkomenswaarborg.  

 

Hoe wordt de voorlopige aanslag (VA) voor de minstverdienende partner vastgesteld als de bruto 

belastbare bijstand voor die partner (i.v.m. inkomsten meestverdiener) € 230 per maand (€ 2.760 per jaar) 

bedraagt, waarbij rekening is gehouden met de invloed van deze VA op de netto bijstand? 

Over belastbare bijstand van € 2.760 is 26,6% (2014) loonheffing verschuldigd = € 734. Tot dit bedrag wordt de 

algemene heffingskorting dus benut. Het niet benutte deel van de AHK van de minstverdienende partner, te 
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weten € 2.103 - € 734 = € 1.369, wordt door de Belastingdienst uitbetaald in maandelijkse termijnen. Echter, als 

de minstverdienende partner geboren is op of na 1.1.1963 is de afbouw van de AHK minstverdienende partner 

van toepassing. De heffingskorting bedraagt dan 60% van € 1.369 = € 821. 

 

Hoe vindt de eindafrekening plaats bij klanten die een voorlopige aanslag (VA) hebben i.v.m.  

heffingskortingen? 

 

Algemeen 

De klant kan het risico van achteraf bijbetalen, beperken. Daarom moet hij gewezen worden op de risico’s van te 

hoog schatten van inkomsten en aftrekposten, en te laag schatten van inkomsten waarop geen loonbelasting is 

ingehouden.  

Voor de VA i.v.m. heffingskortingen geldt dat bij veranderde omstandigheden (bijv. samenwoning, scheiding, 

veranderde gezinssamenstelling, inkomsten uit werk enz.) steeds moet worden nagegaan of de VA gewijzigd of 

stopgezet moet worden. Handig hierbij  is de Wijzigingswijzer van de Belastingdienst (zie bijlage handreiking). 

 

VA algemene heffingskorting voor de minstverdienende partner 

Als de VA AHK minstverdienende partner te hoog is geweest of ten onrechte is aangevraagd, volgt altijd een 

aanslag. De aanslaggrens van € 45 (d.w.z. < €45 volgt geen aanslag) geldt hier niet. Meestal ontvangt de 

betrokkene een aangiftebiljet van de Belastingdienst. Alleen als er sprake is van een te hoge VA die al blijkt uit de 

aangifte van de partner is zelf aangifte doen niet nodig. 

Als de VA te laag is geweest, kan een teruggave volgen na het doen van aangifte. Ontvangt de belanghebbende 

geen aangiftebiljet, dan kan hij er een aanvragen bij de Belastingdienst of het aangifteprogramma downloaden 

van belastingdienst.nl. In dit laatste geval gelden de aanslag- en teruggavegrens (€ 45 resp. € 14). 

 

Voorlopige aanslag andere heffingskortingen dan die voor de minstverdienende partner 

Doorgaans volgt na een VA voor andere heffingskortingen geen verplichte aanslag. Alleen als de voorlopige 

aanslag te hoog is geweest, ontvangt men een positieve, d.w.z. te betalen, aanslag. Dit is het geval als de 

verschuldigde belasting het saldo van de ingehouden loonheffing en de teruggaaf meer dan € 45 overschrijdt.  

Wie geen verzoek om aangifte te doen ontvangt terwijl de aanslaggrens wel is overschreden, is verplicht zelf om 

een aangifte(formulier) te vragen. 

Blijkt de VA achteraf te laag vastgesteld, dan is teruggaaf nog mogelijk als het te ontvangen bedrag hoger is dan 

€ 14. Hiervoor kan de klant een aangifteformulier invullen of het aangifteprogramma downloaden. 

 

Voorlopige aanslag ook voor aftrekposten/eigen woning 

Heeft de klant een VA (mede) i.v.m. aftrekposten of eigen woning, dan ontvangt hij in het eerste kwartaal van het 

kalenderjaar een uitnodiging om aangifte te doen. Wie overigens niet wordt uitgenodigd aangifte te doen, is 

verplicht er om te vragen als hij kan weten of vermoedt dat hij belastingplichtig is. De Belastingdienst legt 

vervolgens een positieve (te betalen) of negatieve (terug te ontvangen) aanslag op.  

Bij voorlopige aanslagen voor aftrekposten/eigen woning gelden de aanslag- en teruggavegrens niet.  

Voor vragen en afspraken over betaling/verrekening en dergelijke kunnen medewerkers van de gemeenten het 

beste contact opnemen met hun contactpersoon bij de Belastingdienst. 

 

Hoe moet het vakantiegeld worden berekend bij Wajong en jonggehandicaptenkorting? 

Voor de draagkrachtberekening bij iemand met een Wajong-uitkering tellen wij eerst het vakantiegeld op 

bij de netto Wajong en halen er vervolgens de jonggehandicaptenkorting vanaf. Is dit de juiste manier? Je 

kunt het namelijk ook omdraaien: eerst de jonggehandicaptenkorting van de uitkering aftrekken en dan 

de vakantietoeslag  berekenen.  

 

De heffingskortingen worden nadat de verschuldigde belasting is berekend, afgetrokken van de te betalen 

belasting. De verschuldigde belasting wordt altijd over het hele jaarinkomen berekend, dus inclusief vakantiegeld. 

Dat gebeurt voor de inkomstenbelasting, dus achteraf. Hier gaat het om de loonbelasting. De 

jonggehandicaptenkorting is niet in de loonbelastingtabellen verwerkt. De werkgever/uitkeringsverstrekker moet 



Handreiking Bijstand en belastingen Stimulansz, april 2014 36

het tabelbedrag (lb/pv) zelf verminderen met de jonggehandicaptenkorting (maand-, vierweken-, week-, dag- of 

kwartaaltabel resp. 1/12, 1/13, 1/52, 1/260, 1/4 deel van de heffingskorting). 

Als iemand per maand al aan het maximumbedrag van de jonggehandicaptenkorting zit (1/12 van € 708) zal de 

werkgever in de maand met het vakantiegeld niet méér heffingskorting verrekenen, als iemand juist niet het 

maximumbedrag krijgt waarschijnlijk juist wel. 

 

 

3. Heffingskortingen als middel  
 

Waarom wordt de voorlopige aanslag aangemerkt als middel? 

Heffingskortingen zijn kortingen op de te betalen inkomstenbelasting en premie volksverzekeringen (ib/pv) en 

leiden dus tot een hoger netto inkomen. Uitgangspunt van de WWB is het complementaire karakter ervan. Dit 

houdt in dat voor de vaststelling van de hoogte van de uitkering rekening wordt gehouden met de middelen 

waarover de alleenstaande, de alleenstaande ouder met zijn ten laste komende kinderen of het gezin beschikt of 

redelijkerwijs kan beschikken, ongeacht de wijze van uitbetalen. Aangezien de belastingplichtige die aan de 

voorwaarden voldoet recht heeft op een of meerdere heffingskortingen in de vorm van een voorlopige teruggaaf, 

moet daarmee bij de bijstandsverlening rekening worden gehouden. 

 

Als aan de voorwaarden wordt voldaan, kan gedurende het gehele jaar recht bestaan op een 

heffingskorting die via een voorlopige aanslag of aangifte te gelde wordt gemaakt. Hoe om te gaan met de 

heffingskorting die geen betrekking heeft op de periode waarover bijstand is verleend? 

Heffingskortingen behoren op grond van artikel 31 WWB tot de middelen waarmee bij de vaststelling van het 

recht op en de hoogte van de bijstand, rekening wordt gehouden, behoudens de vrij te laten heffingskortingen 

(vanaf 2012 alleen de jonggehandicaptenkorting voor personen van 27 jaar en ouder).  

De middelen moeten worden onderscheiden in inkomen en vermogen. Voor zover een middel niet als inkomen is 

aan te merken, behoort het tot het vermogen. Om een middel als inkomen te kunnen aanmerken, is vereist dat 

het betrekking heeft op een periode waarover een beroep op bijstand is gedaan (artikel 32, eerste lid, letter b, 

WWB). 

 

Heffingskortingen moeten via een voorlopige aanslag (VA) bij de Belastingdienst worden aangevraagd. 

Komt een bijstandsgerechtigde onder de bijstandsnorm als de VA niet wordt aangevraagd? 

Gemeenten moeten op basis van de middelentoets rekening houden met de inkomsten waarover een 

uitkeringsgerechtigde beschikt of redelijkerwijs kan beschikken (artikel 31 WWB). Ook voor de heffingskortingen 

geldt het uitgangspunt dat rekening wordt gehouden met de heffingskortingen waarover iemand daadwerkelijk 

beschikt, zodat hij niet zonder meer onder de bijstandsnorm terecht komt zolang hij nog niet over de VA beschikt. 

Als de uitkeringsgerechtigde echter door eigen toedoen heffingkortingen misloopt en niet bereid is de VA aan te 

vragen, moet de gemeente rekening houden met de middelen waarover hij redelijkerwijs had kunnen beschikken. 

Het bedrag van de vermoedelijke VA moet dan in mindering  gebracht op de uitkering, er wordt immers willens en 

wetens geen gebruik gemaakt van een voorliggende voorziening. Bij toepassing van de regel over het 

redelijkerwijs kunnen beschikken, moet de gemeente een redelijke belangenafweging maken. 

 

Bij een eenmalige uitbetaling van heffingskortingen door de Belastingdienst moet maandelijks 1/12 van 

het ontvangen bedrag op de bijstandsuitkering in mindering worden gebracht. Geldt dit ook wanneer in 

januari een eenmalige betaling heeft plaatsgevonden en per 1 november 2014 een bijstandsuitkering 

ingaat? Moet over november en december dan 1/12 van het in januari ontvangen bedrag worden gekort 

op de WWB? 

Ja. De betreffende middelen hebben immers betrekking op een periode waarover een beroep op bijstand wordt 

gedaan en zijn daarom, conform artikel 32, eerste lid, WWB, aan te merken als inkomen over die periode. 

 

Iemand ontvangt bijstand vanaf 1 april 2014. Vanaf dat moment heeft hij heffingskortingen aangevraagd  

(€ 90 per maand). De Belastingdienst betaalt vanaf 15 april 2014 ingedikt uit: € 111 per maand. Is het juist  

om de bijstandsuitkering met € 90 per maand te verlagen? € 21 per maand heeft immers betrekking op de 

periode 1 januari tot 1 april 2014. 
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Ja, € 90 per maand moet als inkomen in aanmerking worden genomen. Het bedrag van de heffingskortingen over 

de maanden januari tot en met maart 2014 wordt, conform artikel 31 WWB, als vermogen aangemerkt. 

 

Wat is het gevolg van het te gelde maken van heffingskortingen via de aangifte inkomstenbelasting na 

afloop van het kalenderjaar in plaats van maandelijkse betaling via een voorlopige aanslag? 

De gemeente moet méér moet bijstand verlenen waardoor het belastbaar jaarinkomen van de klant hoger wordt. 

Dit heeft doorgaans nadelige gevolgen voor de hoogte van inkomensafhankelijke regelingen waarvoor het 

belastbaar inkomen maatgevend is, bijvoorbeeld de huurtoeslag. Ook heeft dit tot gevolg dat de hogere verstrekte 

bijstand bruto kan worden teruggevorderd. 

Bij uitstroom uit de bijstand voordat de heffingskortingen via belastingaangifte te gelde zijn gemaakt, moet de 

gemeente de betreffende vordering in de beëindigingsbeschikking opnemen en deze op de gebruikelijke wijze 

bewaken. Het is duidelijk dat maandelijkse uitbetaling van heffingskortingen de voorkeur heeft. 

 

Hoe komt het dat een klant die een vrij hoge kinderalimentatie ontvangt geen (volledig) recht heeft op 

alleenstaandeouderkorting? 

De alimentatie voor de kinderen wordt in mindering gebracht op de bijstand, en verlaagt dus de belastbare 

uitkering (het belastbaar loon). Het jaarloon kan zover dalen dat de loonheffing hierover gelijk is aan of minder 

dan de algemene heffingskorting. Er kan immers nooit meer heffingskorting worden toegekend dan aan 

loonheffing wordt afgedragen. Als de berekende loonheffing nihil is, is er dus geen recht op heffingskortingen. 

 

Een klant krijgt een voorlopige teruggaaf waarin geen specifieke zorgkosten zijn verwerkt, terwijl dat in de  

definitieve aanslag wel het geval is. Moet de gemeente rekening houden met de heffingskorting op basis 

van de voorlopige of de definitieve aanslag? 

De gemeente moet rekening houden met de gegevens van de definitieve aanslag. Is het inkomen op de 

definitieve aanslag lager, bijvoorbeeld door de aftrek van specifieke zorgkosten, en kan daardoor minder 

heffingskorting te gelde worden gemaakt, dan moet de gemeente rekening houden met dit lagere bedrag.  

 

Een klant krijgt een lagere alleenstaandeouderkorting door de aftrek van specifieke zorgkosten. Later 

krijgt de klant een bedrag o.g.v. de Tegemoetkomingsregeling Specifieke Zorgkosten. Moet de gemeente  

terugvorderen omdat zij de lagere heffingskorting heeft gekort? 

Nee, de Tegemoetkoming Specifieke Zorgkosten is geen middel voor de WWB. De klant ontvangt deze 

tegemoetkoming omdat hij veel kosten in verband met ziekte of handicap heeft gehad.  

 

4. Rekenregels en handleiding loonheffingen over bijstandsuitkeringen 
 

Hoe moet de loonheffingskorting worden bepaald waarmee bij de brutering van de bijstand rekening 

wordt gehouden in het jaar waarin de bijstandsgerechtigde de AOW-leeftijd bereikt, en de bijstand ook na 

het bereiken van die leeftijd doorloopt? 

Voor deze bijstandsgerechtigde moeten de Rekenregels en handleiding loonheffingen over bijstandsuitkeringen 

voor de berekening van de over de bijstand verschuldigde loonheffing twee keer worden toegepast: één keer op 

de periode voorafgaand aan de maand waarin de AOW-leeftijd wordt bereikt (met toepassing van de voor die 

leeftijdscategorie aangegeven percentages en bedragen van de loonheffingskorting) en één keer op de periode 

vanaf de maand waarin de AOW-leeftijd is bereikt (met toepassing van de voor die leeftijdscategorie aangegeven 

percentages en bedragen van de loonheffingskorting). 

 

Als bijstand over december 2013 in januari 2014 wordt uitbetaald en met die uitkering inkomsten worden 

verrekend die zijn ontvangen in december 2013, hoe dan te handelen? 

Het volgende is hierbij van belang: 

 

Vaststelling van de belastbare bijstand in het kalenderjaar.  

Bepalend voor het belastbaar inkomen is het jaar waarin de bijstand wordt uitbetaald. Er geldt echter een 

afwijkende regel: de bijstand die in januari 2014 wordt betaald over december 2013 mag worden toegerekend aan 

kalender jaar 2013.  
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Vaststelling van de loonheffingskorting (lhk).  

De lhk bij de bijstand en de lhk die al bij ander loon is genoten, wordt slechts in aanmerking genomen voor zover 

die betrekking heeft op de periode(n) in het kalenderjaar waarover bijstand is verleend. De in januari uitbetaalde 

uitkering over december en de daarmee verrekende inkomsten hebben betrekking op december 2013. Daarom 

beïnvloeden deze de lhk over 2014 niet.  

Aan het eind van het jaar doet zich het omgekeerde voor. Dan moet bij het bepalen van de in aanmerking te 

nemen lhk ook rekening worden gehouden met de bijstand die over december 2013 is verleend en de lhk 

waarmee rekening is gehouden bij de belastingheffing over de inkomsten in december, ook al worden deze 

inkomsten zelf pas verrekend in januari 2014 met de dan uit te betalen bijstand over december. 

 

Het jaarbedrag van de lhk moet tijdsevenredig worden verlaagd als de bijstand betrekking heeft op een 

deel van het kalenderjaar. Afronding op hele kalendermaanden mag niet worden toegepast. Wat is de 

herleidingsregel voor de tijdsevenredige toerekening? 

De herleidingsregel voor tijdsevenredige toerekening is gelijk aan de regel die geldt voor de bijstandsuitkering: het 

aantal dagen in de maand waarover recht bestaat op uitkering gedeeld door het werkelijke aantal dagen in die 

maand. Voorbeeld: over de periode 1 februari tot 6 februari 2014 is bijstand verstrekt. De tijdsevenredige 

toerekening is 5/28. 

 

Kan ik uit de gegevens van het loonstrookje aflezen wat het niet gebruikte deel van de 

loonheffingskorting (lhk) is? Het gaat om het al dan niet toepassen van de lhk en het gebruiken van de 

witte of groene tabel. 

Nodig voor de berekening van de lhk zijn de volgende gegevens: 

 belastbaar loon (loon voor de loonbelasting/volksverzekeringen) 

 is de lhk toegepast? (ja/nee/met ingang van) 

 is de witte, groene of bijzondere tabel gebruikt? 

 welk loontijdvak is van toepassing?  

 

Als niet vermeld wordt of de lhk is toegepast, is dit af te leiden uit de verhouding loonheffing: belastbaar loon: 

 er is geen loonheffing ingehouden: de lhk is toegepast, het is waarschijnlijk dat een gedeelte van de lhk 

niet is benut; 

 er is wel loonheffing ingehouden, twee mogelijkheden: 

de verhouding fiscaal loon:loonheffing is circa 3:1, dit betekent dat geen lhk is toegepast  

de verhouding fiscaal loon:loonheffing is beduidend kleiner dan 3:1, dit betekent dat de volledige lhk is 

toegepast.  

 Vermeld wordt code Ja of Nee, of code 1 (wel) of 0 (niet), om aan te geven: lhk is wel of niet toegepast. 

 

In het geval van in- of uitstroom bij een dienstbetrekking in de loop van een tijdvak is herleiding 

voorgeschreven. Hoe worden de herleidingsregels toegepast? 

Bij in- of uitstroom in/uit een dienstbetrekking mag de tijdvaktabel niet onverkort op het loon worden toegepast. 

De tijdvaktabel moet worden toegepast op het tijdsevenredig herleide loon, waarna de aldus gevonden belasting 

tijdsevenredig wordt herleid.  

Voorbeeld: belastbaar maandloon per volledige maand bedraagt € 2.000, bijbehorende loonheffing bedraagt  

€ 600. Instroom per 16 april, loon in april bedraagt € 1.000.  

Berekening verschuldigde loonheffing: loon voor tabeltijdvak 30/15 x € 1.000 = € 2.000, verschuldigde loonheffing 

15/30 x € 600= € 300. Hieruit blijkt dat de maandtabel niet moet worden toegepast over een inkomen van € 1.000. 

 

Hoe verloopt de rekenregel bij artiesten, beroepssporters en anoniemen? 

Bij de inhouding van loonheffing voor deze categorieën wordt geen rekening gehouden met de 

loonheffingskorting (LHK). De LHK kan dus bij de loonheffing over de WWB volledig in aanmerking worden 

genomen. Het heeft echter de voorkeur om aan te geven dat bij de inkomsten wel rekening is gehouden met de 

LHK. Het programma berekent dan loonheffing over de bijstandsuitkering. Het gevolg is dat de klant geen 

belastingaanslag zal ontvangen. Kiest men voor niet toepassen van de loonheffingskorting, dan zal de klant een 
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aanslag ontvangen en hiervoor een bijstandsaanvraag indienen. Dat is niet efficiënt: het kost meer tijd en geld 

dan het wel toepassen van de LHK. 

 

Hoe moet bij de rekenregel worden omgegaan met vakantiebonnen? 

In de loonbelastingtabellen voor werknemers met vakantiebonnen is per loontijdvak een hoger bedrag aan 

loonheffingskorting verwerkt dan in de standaardtabellen. Dit houdt verband met het feit dat deze werknemers 

hun loon in een kleiner aantal loontijdvakken verdienen. Over de vakantieperiode en - afhankelijk van de 

bedrijfstak - ook over feestdagen en verlofdagen, wordt namelijk geen loon genoten. Dit heeft in beginsel 

gevolgen voor de belastingheffing over de bijstand gedurende de periode dat geen loon wordt genoten (het 

inkomen van betrokkenen bestaat dan uit de verzilverde vakantiebonnen): er moet geen rekening te worden 

gehouden met de (volledige) loonheffingskorting. 

Omdat de loonheffingskorting op jaarbasis wordt berekend, zowel voor wat betreft de loonheffingskorting over de 

bijstandsperiode als voor wat betreft de loonheffingskorting die bij het loon is benut, is hiervoor in de rekenregel 

geen afzonderlijke voorziening nodig: het lagere aantal loontijdvakken wordt gecompenseerd door een hoger 

maximum bedrag aan benutte loonheffingskorting per tijdvak. 

N.B. De vakantiebonregeling loopt langzaam maar zeker af doordat vanaf 2010 het belastingvoordeel van 

vakantiebonnen grotendeels verdwenen is. 

 

Wanneer een bijstandsuitkering in hetzelfde jaar wordt teruggevorderd, en de vordering heeft betrekking 

op een bepaalde periode, moeten dan de uitkeringsdagen van de vorderingsperiode worden 

tegengeboekt? 

Ja, de loonheffingskorting is altijd gerelateerd aan het aantal uitkeringsdagen dat is verstrekt. Heeft een klant een 

periode ten onrechte bijstand ontvangen en betaalt hij deze terug, dan moet het aantal uitkeringsdagen worden 

tegengeboekt. 

 

Wanneer een vordering ontstaat doordat een klant over een periode inkomsten heeft verzwegen, moeten 

dan ook uitkeringsdagen worden tegengeboekt? 

Nee, in dat geval moet de elders benutte loonheffingskorting over de verzwegen inkomsten worden berekend en 

deze elders benutte loonheffingskorting moet dan alsnog worden ingebracht. 

 

5. Verrekening, terugvordering en verhaal 
 

Bij een nabetaling van heffingskortingen door de Belastingdienst kan de gemeente vaak bijstand van de 

klant terugvorderen die in het vorige kalenderjaar is verleend. Wordt deze bijstand bruto of netto 

teruggevorderd? 

Voor alle terugvorderingen na afloop van het kalenderjaar gelden de volgende regels: 

 De belaste bijstand en ingehouden loonheffing zijn al definitief herrekend. D.m.v. een jaaropgave zijn 

deze bedragen aan de bijstandsgerechtigde kenbaar gemaakt en d.m.v. een loonbelastingkaart aan de 

Belastingdienst.  

 Een terugvordering kan niets meer veranderen aan de bedragen van het afgelopen jaar. 

 Het bruteren van een vordering na afloop van het boekjaar is een bevoegdheid van de gemeente. Als de 

gemeente hiervoor kiest moet zij in haar beleid vastleggen in welke gevallen zij afziet van brutering van 

de vordering. 

 Bruteren is niet toegestaan als het ontstaan van de vordering de klant niet te verwijten valt en hem ook 

niet verweten kan worden dat de vordering niet tijdens het boekjaar is afgelost. Dat geldt ook als de 

gemeente geen verwijt gemaakt kan worden! 

 Als er op het moment van terugvordering nog een bijstandsuitkering is, kan het bedrag tot drie maanden 

volgend op de maand van ontvangen inkomsten netto worden verrekend o.g.v. artikel 58 lid 3 WWB met 

de netto uitkering (ook over de jaargrens heen). Alleen het restant van de uitkering wordt dan 

aangemerkt als netto bijstand waarover loonheffing verschuldigd is. NB: als een terugvordering met de 

lopende uitkering is verrekend, kan de bijstandsgerechtigde het verrekende bedrag van de 

terugvordering niet als negatief loon aftrekken van de aangifte inkomstenbelasting. Verrekening heeft 

immers binnen de uitkering plaatsgevonden waardoor geen sprake is van negatief loon. 
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 Resteert na verrekening nog een te vorderen bedrag, dan moet dit restant worden gebruteerd. 

 Is op het moment van terugvordering de uitkering reeds beëindigd, dan kan de vordering niet worden 

verrekend. De betrokkene kan het teruggevorderde bedrag rechtstreeks terugbetalen aan de gemeente. 

De wijze waarop is afhankelijk van de Verordening Terugvordering van de gemeente. Vordert de 

gemeente ook de afgedragen loonheffing terug, dan wordt bruto teruggevorderd. In het kalenderjaar 

waarin de betrokkene daadwerkelijk een bedrag terugbetaalt, mag hij dat bedrag in zijn aangifte 

inkomstenbelasting over dat jaar aftrekken als negatief loon. 

 Als bijstand bruto moet worden teruggevorderd, kan het bedrag van de terugvordering als volgt worden 

berekend:  

Bereken de netto bijstand die eigenlijk over het afgelopen kalenderjaar uitbetaald had moeten worden, 

bereken met behulp van de Rekenregels en handleiding loonheffingen over bijstandsuitkeringen de 

verschuldigde loonheffing en het bedrag van de belaste bijstand. Vergelijk dit laatste bedrag met het 

bedrag van de belaste bijstand dat op de jaaropgave en de loonbelastingkaart is vermeld. Het verschil is 

het bedrag van de terugvordering. 

 

Kunnen heffingskortingen uit 2013 worden verrekend in 2014? 

Als een werkgever of opdrachtgever loon over november of december uitbetaalt in januari van het volgend jaar, 

wordt loonheffing afgedragen naar de regels van het moment van uitbetalen: de regels van 2014 over het loon 

van 2013. Daarbij moet worden beoordeeld of wel of niet loonheffingskorting is toegepast. Omdat 

werkgever/opdrachtgever en gemeente in hetzelfde jaar volgens dezelfde regels betalen, is er geen probleem. 

De verrekening van de loonheffingskorting kan afhankelijk van de gebruikte software wel een probleem 

opleveren. Bijvoorbeeld wanneer loon van november wel in 2013 is ingebracht maar niet meer helemaal 

verrekend kon worden doordat de uitkering van december daarvoor ontoereikend was. Het bruto bedrag is in het 

juiste jaar ingevoerd. De software kan dan in het juiste jaar de AHK corrigeren, maar niet het volledige netto 

bedrag in mindering brengen.  

 

Wordt loon dat in december is uitbetaald pas in januari verwerkt, dan levert dat wel een probleem op. De 

werkgever heeft in december de loonheffingskorting benut die ook bij het jaarwerk voor de bijstand is gebruikt. 

Daar is geen oplossing voor omdat het fiscale jaar is afgesloten. Dit is een gevolg van de systematiek van 

afdracht van loonheffing over bijstandsuitkeringen. 

 

Hoe verloopt verrekening van bijstand over de jaargrens? 

Ongeacht de jaargrens kan de gemeente een termijn van drie maanden volgend op de maand van de inkomsten, 

verrekenen. Verrekening van bijstand over de jaargrens komt in twee situaties voor: 

 Bij fraude. Bij fraude moet altijd bruto worden teruggevorderd. 

 Bij verrekening van inkomsten (waaronder ook begrepen heffingskortingen) in het kader van het 

transactiestelsel.  

 

Voorbeeld 

Belanghebbende heeft in december 2013 in loondienst gewerkt. In februari 2014 ontvangt hij het loon voor dit 

werk; netto € 200. De herberekening van de bijstand over december 2013 leidt tot een te verrekenen bedrag van 

netto € 200 en bruto (stel) € 300.  

 

Voorop staat dat de belastingen en premies aan het einde van het boekjaar zijn berekend en afgedragen. De 

belaste bijstand en de loonheffing over het oude jaar (in het voorbeeld 2013) blijft dus in stand.  

De bijstand die ten onrechte is verleend en betrekking heeft op het nog lopende boekjaar wordt netto 

teruggevorderd. Aflossingen die de klant nog tijdens het lopende boekjaar doet, worden in mindering gebracht op 

de netto vordering. Blijft er aan het einde van het boekjaar nog een bedrag over, dan worden hierover belastingen 

en premies berekend en afgedragen. Deze belastingen en premies kunnen van de klant worden teruggevorderd 

door het saldo van de vordering aan het einde van het boekjaar met de afgedragen belastingen en premies te 

verhogen: brutering van de vordering. 

N.B. Brutering van de vordering is niet toegestaan als het ontstaan van de vordering de klant niet te verwijten is 

en hem ook niet verweten kan worden dat de vordering niet tijdens het boekjaar is afgelost. 
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De verrekening wordt door de gemeente zelf als negatief loon verwerkt. Voor de belanghebbende is er geen 

sprake van negatief loon, hij kan de verrekening dus ook niet als negatief loon in zijn belastingaangifte opvoeren. 

Hierbij is het volgende van belang. In het voorbeeld wordt het loon over december pas in februari uitbetaald. Als 

bij het loon rekening is gehouden met de loonheffingskorting, dan moet het bedrag van de LHK wel in mindering 

worden gebracht op de LHK voor de bijstand over februari. 

Als er geen uitkering meer is, kan de gemeente niet verrekenen. De enige manier om de bijstand inclusief 

loonheffing terug te krijgen is het bruto bedrag terugvorderen. De betrokkene kan het teruggevorderde bedrag nu 

wel als negatief loon opvoeren bij zijn aangifte inkomstenbelasting. 

 

Als iemand de AOW-leeftijd heeft bereikt en nog (gedeeltelijk) aanspraak moet maken op WWB, heeft hij 

recht op de ouderenkorting. Moet de gemeente deze (voorlopige) teruggaaf verrekenen met de uitkering ?  

 

In het jaar waarop iemand de AOW-leeftijd bereikt, heeft hij recht op ouderenkorting. Dat geldt voor het hele 

kalenderjaar, ongeacht of hij nu op 1 januari of op 31 december van dat jaar de AOW-leeftijd bereikt. Dat houdt in 

dat deze teruggaaf verrekend kan worden over de bijstandsperiode. Veel gemeenten doen dat niet, maar – 

behalve misschien een praktisch bezwaar dat je achteraf moet terugvorderen – er is geen enkel bezwaar om dit 

te doen. De heffingskorting wordt normaal gesproken te gelde gemaakt bij de AOW, dus het wordt niet uitbetaald 

via de voorlopige aanslag. Je zult bij de overgang naar de SVB dus de verplichting moeten opleggen om 

belastingaangifte te doen over dat kalenderjaar en de stukken over te leggen. Zodra je de stukken hebt, kun je 

het deel van de ouderenkorting dat bedoeld is voor de periode van januari tot de AOW-leeftijd terugvorderen.  

Verrekenen is niet mogelijk, omdat iemand er pas na afloop van het kalenderjaar over kan beschikken. 

 

6 Definitieverschillen 
 

De fiscale definitie van de alleenstaande ouder wijkt af van de definitie van de alleenstaande ouder in de 

WWB. De Belastingdienst hanteert ten aanzien van de leefsituatie een halfjaar, waar voor de WWB 

dezelfde leefsituatie direct ingaat of eindigt. Hoe om te gaan met deze definitieverschillen? 

Bij de bijstandsverlening moet rekening worden gehouden met de feitelijk ontvangen heffingskorting. 

Bijvoorbeeld: als de belanghebbende voor de toepassing van de WWB wordt aangemerkt als alleenstaande en 

fiscaal als alleenstaande ouder, moet de alleenstaandeouderkorting als middel voor de WWB in aanmerking 

worden genomen. Andersom is het zo dat wanneer de belanghebbende voor de toepassing van de WWB 

aangemerkt wordt als alleenstaande ouder en fiscaal als alleenstaande, er geen rekening kan worden gehouden 

met de alleenstaandeouderkorting. 

 

Wat zijn de consequenties van deze verschillen in definitie? 

In de WWB wordt iemand als alleenstaande ouder aangemerkt vanaf de dag waarop en zolang als de situatie 

zich feitelijk voordoet. In de belastingwetgeving wordt iemand het hele kalenderjaar als alleenstaande ouder 

aangemerkt als de situatie zich gedurende meer dan een halfjaar voordoet. Enkele voorbeelden: 

 

Echtscheiding per 1 maart 2014, bijstand per die datum toegekend. 

Fiscaal: alleenstaandeouderkorting (AOK) over heel 2014.  

WWB: AOK vanaf 1 maart 2014 als inkomen korten; AOK van voor die datum behoort tot het vermogen.  

 

Echtscheiding per 1 oktober 2014, bijstand per die datum toegekend. 

Fiscaal: geen AOK. 

WWB: geen korting (er is immers geen AOK). 

   

Alleenstaande in de bijstand wordt per 1 maart 2014 alleenstaande ouder. 

Fiscaal: alleenstaandeouderkorting (AOK) over heel 2014. 

WWB: AOK gedurende het gehele jaar als inkomen korten. 

 

Alleenstaande ouder in de bijstand wordt per 1 oktober 2014 alleenstaande. 
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Fiscaal: alleenstaandeouderkorting (AOK) over heel 2014. 

WWB: AOK gedurende het gehele jaar als inkomen korten. 

 

Alleenstaande ouder wordt per 1 maart 2014 alleenstaande. 

Fiscaal: geen AOK. VA intrekken als deze wel (o.g.v. de situatie aan het begin van het jaar) is aangevraagd. 

WWB: n.v.t. voor zover geen VA is ontvangen. Voor zover dat wel het geval is en daar bij de berekening van de 

bijstand rekening mee is gehouden kan bijstand worden verleend voor de verplichte aanslag die volgt. 

 

7. Inkomensafhankelijke toeslagen 
 

Twee klanten die ieder een bijstandsuitkering voor een alleenstaande hebben, gaan in de loop van het 

kalenderjaar samenwonen. Welk effect heeft de samenwoning op het recht op huurtoeslag? 

Het inkomen over de periode vóór de samenwoning is twee maal 70% (norm alleenstaande). Vanaf de datum van 

samenwonen wordt dat twee maal 50%. De hoogte van de huurtoeslag wordt gebaseerd op het fiscaal 

jaarinkomen. Dat is nu hoger dan wanneer zij het gehele kalenderjaar zouden hebben samengewoond.  

Het gevolg is dat de klanten vanaf de samenwoning een lagere huurtoeslag ontvangen dan wanneer zij het hele 

jaar zouden hebben samengewoond. Ook de zorgtoeslag valt om die reden lager uit. 

De omgekeerde situatie kan zich ook voordoen. De samenwoning wordt beëindigd. Nu is het inkomen vóór de 

wijziging lager: van twee maal 50% gaat de uitkering naar twee maal 70%. Nu is over de samenwoonperiode te 

veel huurtoeslag uitbetaald. Het jaarinkomen is immers achteraf hoger dan wanneer de samenwoning het hele 

kalenderjaar zou hebben geduurd. 

 

Is het verstandig als de klant, die zich in een situatie bevindt als hiervoor genoemd, de toeslag stopzet 

om een toeslagschuld te voorkomen? 

Het is niet verstandig om een (te hoge) toeslag stop te zetten vanwege een inkomensstijging. Het is beter om een 

wijziging door te geven van het toetsingsinkomen. Als het jaarinkomen achteraf toch lager uitvalt, wordt dat bij 

een wijziging meegenomen in de definitieve berekening. 

  

Is een beroep op de hardheidsclausule mogelijk om het financieel nadeel van de te lage toeslagen te 

compenseren? De mensen leven immers, ongeacht de huishoudsamenstelling, van de voor hen geldende 

bijstandsnorm. 

Tot 2012 gold in een beperkt aantal situaties, en alleen voor de huurtoeslag, de zogeheten 10%-regeling. Deze  

maakte het mogelijk om na beëindiging van de samenwoning niet het volledige jaarinkomen van de partner mee 

te tellen voor de maanden waarin het partnerschap bestond. Een stijging van het inkomen van de vertrokken 

partner ná de samenwoonperiode, bleef buiten beschouwing als het toetsingsinkomen van de aanvrager hierdoor 

10% lager werd. De 10%-regeling is per 1.1.2012 afgeschaft. Er is dus voor de toeslagen geen 

hardheidsclausule. In het geval van de huurtoeslag biedt de woonkostentoeslag in voorkomende gevallen 

mogelijk een oplossing.  

 

8. Uniformering loonbegrip 
 

Samenvoeging van loon met werkgeversbijdrage Zvw en loon waarop Zvw wordt ingehouden 

 

Een werkgever heeft een werknemer met twee inkomstenverhoudingen. Bij de eerste 

inkomstenverhouding is de werkgever over het loon een werkgeversheffing Zvw verschuldigd. Bij de 

tweede inkomstenverhouding wordt een bijdrage Zvw ingehouden op het loon. Tot 2013 werden voor het  

bepalen van de in te houden bijdrage Zvw beide lonen bij elkaar geteld. Hoe gaat dat vanaf 2013? 

Per inkomstenverhouding moet apart de werkgeversbijdrage worden voldaan dan wel de inhouding van de 

bijdrage Zvw op het loon worden afgedragen. Vanaf 2013 moeten de verschillende inkomstenverhoudingen bij 

dezelfde werkgever van dezelfde werknemer waarvoor verschillende regimes voor de Zvw van toepassing zijn 

niet meer bij elkaar worden gevoegd, waardoor per saldo het totale loon boven het bijdragemaximum uit kan 

komen. Zo nodig vindt na afloop van het jaar een restitutie plaats aan de werknemer van de teveel ingehouden 

bijdrage Zvw. 
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Soort heffingskorting 
 

 
Algemene heffingskorting (ahk) minstverdienende partner  

Voor wie Partners met inkomsten naast de bijstandsuitkering.  
De minstverdienende partner moet in 2014 meer dan zes maanden dezelfde 
fiscale partner hebben en deze partner moet voldoende belasting afdragen. De 
zes maandenvoorwaarde geldt niet bij overlijden van de fiscale partner in 2014. 
Zie ook wat de Belastingdienst verstaat onder fiscale partners (1).  
 
Als een van de partners naast de bijstandsuitkering inkomen uit werk of uitkering 
heeft, kan recht bestaan op uitbetaling van (een deel van) de algemene 
heffingskorting (ahk) aan de partner die weinig of niets verdient, d.w.z. minder 
dan  € 5.970 (of € 9.980 als ook recht bestaat op inkomensafhankelijke 
combinatiekorting). De partner met het hogere inkomen moet daarvoor 
voldoende belasting afdragen: voor verrekening van de ahk een partnerinkomen 
van ongeveer € 13.000. Als de fiscale partner zelf recht heeft op meer 
heffingskortingen dan ahk en arbeidskorting kan de inkomensgrens boven  
€ 13.000 liggen. De partner is dan minder belasting verschuldigd, waardoor 
minder/geen ahk kan worden uitbetaald aan de minstverdienende partner. 
 

Bedrag van de heffingskorting 
 
Ahk minstverdienende partner wordt vanaf 2009 in 
15 jaar afgebouwd: 2014 afbouw 40% (6 x 6,67%) 

 partner geboren voor 1.1.1963, ten hoogste € 2.103 per jaar; 
€ 175,25 per maand 

 overige partners, ten hoogste € 1.262 per jaar (60% van € 2.103); 
€ 105,17 per maand 

Korten op bijstand (WWB) Ja 
  
 
Soort heffingskorting 
 

 
Alleenstaande-ouderkorting 
 

Voor wie De belastingplichtige die in 2014 meer dan zes maanden: 
 geen partner heeft, 
 een huishouding voert met een kind dat hij in belangrijke mate (2) 

onderhoudt en dat op hetzelfde woonadres staat ingeschreven in de 
basisadministratie personen (BRP, voorheen GBA), en 

 deze huishouding voert met geen ander dan een of meer kinderen van 
wie er ten minste één op 1.1.2014 jonger is dan 18 jaar. 
 

Bedrag van de heffingskorting Per jaar € 947 per maand € 78,92 
Korten op bijstand (WWB) Ja 
  
 
Soort heffingskorting 
 

 
Vermeerdering alleenstaande-ouderkorting door arbeidsinkomsten 
 

Voor wie De belastingplichtige die in 2014:  
 recht heeft op alleenstaande-ouderkorting,  
 een arbeidsinkomen (3) heeft, en 
 een kind heeft dat tot zijn huishouden behoort en dat op 1.1.2014 

jonger is dan 16 jaar. 
 

Bedrag van de heffingskorting 4,3% van verwachte arbeidsinkomen per jaar tot maximaal € 1.319 per jaar. 
Korten op bijstand (WWB) Ja. 
  
 
Soort heffingskorting 
 

 
Inkomensafhankelijke combinatiekorting 
 

Voor wie De alleenstaande ouder of minstverdienende partner die in 2014: 
 een arbeidsinkomen (3) heeft van meer dan € 4.814, of recht heeft op 

zelfstandigenaftrek en 
 een kind heeft dat in het kalenderjaar ten minste zes maanden tot zijn 

huishouden behoort (ingeschreven in de BRP) en dat op 1.1.2014 
jonger is dan 12 jaar. 

Als er twee partners zijn moeten beide minimaal € 4.814 verdienen. 
 

Bedrag van de heffingskorting  Per jaar € 1.024 + 4 % van (arbeidsinkomen – € 4.814) tot een maximum van  
€ 2.133 bij een arbeidsinkomen van € 32.539 per jaar. 

Korten op bijstand (WWB) Ja. 



 
 
Soort heffingskorting  

 
 
Arbeidskorting  

  
Voor wie De belastingplichtige die arbeidsinkomen heeft (3). De arbeidskorting wordt 

berekend via de witte loonheffingstabel (niet via de voorlopige aanslag). 
 De arbeidskorting verlaagt de te betalen loonheffing en verhoogt dus de netto 
inkomsten uit werk. 
 

Bedrag van de heffingskorting De maximale arbeidskorting bedraagt in 2014 voor werkenden (met lagere 
inkomens) tot de AOW-leeftijd € 2.097. Voor werkenden die de AOW-leeftijd 
hebben bereikt  bedraagt de arbeidskorting maximaal € 1.062.   

Korten op bijstand (WWB) Nee. Wordt indirect gekort op bijstand omdat netto inkomsten worden gekort. 
  
 
Soort heffingskorting   

 
Ouderenkorting  
 

Voor wie De belastingplichtige die op 31.12.2014 de AOW-leeftijd heeft bereikt en een 
verzamelinkomen (4) heeft van < € 35.450. 
 

Bedrag van de heffingskorting € 1.032 per jaar 
Korten op bijstand (WWB) Nee. De ouderenkorting is al verwerkt in berekening loonheffing over AOW. 

Bijstandsgerechtigden die in de loop van het jaar de AOW-leeftijd bereiken, 
kunnen via de aangifte inkomstenbelasting (ib) restant korting te gelde maken. 

  
 
Soort heffingskorting   

 
Alleenstaande ouderenkorting 
 

Voor wie De belastingplichtige die recht heeft op een AOW-pensioen voor alleenstaande 
of alleenstaande ouder. (Zonder AOW-pensioen bestaat soms toch recht op 
deze korting: bijv. emigratie naar Ndl. na bereiken AOW-leeftijd; 
gemoedsbezwaarde die heeft afgezien van AOW-pensioen.) 
 

Bedrag van de heffingskorting € 429 per jaar 
Korten op bijstand Nee. De alleenstaande ouderenkorting is al verwerkt in berekening loonheffing 

over AOW. Bijstandsgerechtigden die in de loop van het jaar de AOW-leeftijd 
bereiken, kunnen via aangifte ib restant korting te gelde maken. 

  
 
Soort heffingskorting    

 
Jonggehandicaptenkorting 
 

Voor wie Belastingplichtigen met een Wajong-uitkering 
Bedrag van de heffingskorting € 708 per jaar 
Korten op bijstand 
 
 
 
Jonggehandicapten < 27 jaar 

Nee. De jonggehandicaptenkorting leidt tot een hogere netto Wajong-uitkering 
(of hoger loon uit werk). Het hogere netto bedrag moet dus niet op de WWB-
uitkering in mindering te worden gebracht.  
 
Voor personen die jonger zijn dan 27 jaar geldt de vrijlating niet: de 
jonggehandicaptenkorting wordt tot de middelen gerekend en dus gekort op de 
WWB.  

 
(1) Fiscale partner: 
 
De Wet inkomstenbelasting verstaat onder fiscale partners: 

 echtgenoten/geregistreerde partners, ongeacht of zij samenwonen of op hetzelfde adres staan ingeschreven in de 
basisregistratie personen (BRP);  

 ongehuwde meerderjarigen die samen staan ingeschreven op hetzelfde woonadres in de BRP (of vergelijkbare administratie 
buiten Nederland), en daarbij 

- een notarieel samenlevingscontract hebben, of 
- een woning hebben waarvan beiden gezamenlijk eigenaar zijn, of 
- samen een kind hebben, of 
- een kind van de andere partner hebben erkend, of 
- aangewezen zijn als gerechtigde tot het partnerpensioen, of 
- een minderjarig kind van een van hen in huis hebben. Voor (onder)huursituaties geldt een tegenbewijsregeling. 

Ex-partners worden niet langer als fiscaal partners aangemerkt: 
- in het jaar van scheiding van tafel en bed, vanaf het moment van uitschrijving uit de BRP; 
- als zij niet meer op hetzelfde woonadres in de BRP zijn ingeschreven, vanaf het moment dat een verzoek tot echtscheiding (resp. 
van tafel en bed) is ingediend bij de rechtbank. 

 
Let op: De minstverdienende partner die niet aan de voorwaarden voldoet voor het fiscaal partnerschap komt niet in aanmerking voor 
de algemene heffingskorting minstverdienende partner. 
 



 
Voorlopige aanslag (VA) 2014: Verzoek of wijziging voorlopige aanslag   Stimulansz 
 
 
Formulier  Voor wie  
 
Klanten kunnen het programma ‘Verzoek of wijziging voorlopige 
aanslag 2014’ downloaden van www.belastingdienst.nl of het 
formulier ‘Verzoek of wijziging voorlopige aanslag 2014’ bestellen 
bij de BelastingTelefoon: 0800-0543. 
 
De volgende gegevens moeten worden ingevuld: 

 naw-gegevens, BSN, rekeningnummer, handtekening 
aanvrager 

 persoonlijke situatie: alleenstaand, partners, einde 
               partnerschap 

 inkomensgegevens aanvrager (en eventuele partner) 
 verzoek om een of meer heffingskortingen 

Vraagt de klant de algemene heffingskorting aan? Dan moet het 
jaarinkomen van de fiscale partner (1) worden ingevuld. 
 

 
Belastingplichtigen die via een VA een voorlopige teruggaaf 
vragen op de Inkomstenbelasting/Premie volksverzekeringen 
2014. 
Deze belastingplichtigen hebben op grond van persoonlijke 
omstandigheden recht op: 

 Algemene heffingskorting (minstverdienende partner) 
 Alleenstaande-ouderkorting 
 Inkomensafhankelijke combinatiekorting 

 
Wie in 2013 een voorlopige teruggaaf kreeg, krijgt automatisch 
een VA m.b.t. de voorlopige teruggaaf 2014. Alleen nieuwe 
aanvragers of personen van wie de persoonlijke situatie of het 
inkomen wijzigt, moeten het ‘Verzoek of wijziging voorlopige 
aanslag’ invullen om via de VA in 2014 een (gewijzigde) 
voorlopige teruggaaf te ontvangen. 
 

Vraag m.b.t. Inkomensgegevens:  
Inkomsten uit tegenwoordige dienstbetrekking 

Verwacht belastbaar inkomen uit werk: 12 x maandbedrag + 8% 
vakantiegeld. 

 
Vraag m.b.t. Inkomensgegevens: 
Inkomsten uit vroegere dienstbetrekking 
 
Let op! Als de klant geen ander inkomen heeft naast de 
bijstandsuitkering, de inkomsten uit WWB alléén invullen bij deze 
vraag naar inkomsten uit vroegere dienstbetrekking. 
 
 
 

 
Verwacht belastbaar inkomen uit uitkering (WWB, WAO, WW) 
 
Voor de WWB in 2014 gelden de volgende voorlopige bedragen 
Partners € 9.450 ieder 
Alleenstaande ouder met 20% toeslag € 18.170 
Alleenstaande ouder zonder toeslag € 13.070 
Alleenstaande met 20% toeslag € 14.550 
Alleenstaande zonder toeslag € 9.450 
 
Let op: Dit zijn de bruto bedragen bij een volledige uitkering over 
2014. Heeft de klant een deel van het jaar gewerkt, dan moeten 
deze inkomsten worden verrekend met de inkomsten uit WWB. 
Er is wel rekening gehouden met de alleenstaande-ouderkorting. 
 

Zowel bijstand als inkomen uit werk Vul bij de vraag naar inkomsten uit tegenwoordige 
dienstbetrekking het belastbaar inkomen uit werk in. Vul bij de 
vraag naar inkomsten uit vroegere dienstbetrekking het bedrag 
van de bijstand in zoals hierboven vermeld, verminderd met het 
inkomen uit tegenwoordige dienstbetrekking. 
 

Alimentatie  
 

Als de klant kinderalimentatie ontvangt die gekort wordt op de 
bijstand (rechtstreeks of via cessie), komt de kinderalimentatie in 
mindering op de belastbare bijstand. Het bedrag van de 
kinderalimentatie moet daarvoor eerst worden vermenigvuldigd 
met 140%. Let op! Partneralimentatie komt niet in mindering op 
de belastbare bijstand.  
 

Welke heffingskortingen vraagt de klant aan Algemene heffingskorting minstverdienende partner, 
alleenstaande ouderkorting, inkomensafhankelijke 
combinatiekorting. 
 

 
Checklist bij de aanvraag om bijstand 
 

 Had aanvrager al eerder een bijstandsuitkering? 
 Is er een fiscale partner (1)? 
 Betreft het een fiscale alleenstaande ouder? 
 Betreft het een fiscale alleenstaande? 
 Heeft of krijgt de aanvrager kinderen? 
 Zijn er kinderen die in het kalenderjaar 12, 16 of 18 jaar 

worden? 
 Zijn er inkomsten naast de bijstandsuitkering? 
 Staan alle benodigde gegevens op de 

inkomensspecificatie? 
 Wordt al een voorlopige aanslag ontvangen die ingedikt 

wordt uitbetaald? 

 
Checklist bij heronderzoek bijstand 
 

 Heeft belanghebbende een fiscale partner (1) gekregen 
of is een partnerschap geëindigd? 

 Is er (nog) sprake van een fiscale alleenstaande ouder? 
 Is er (nog) sprake van een fiscale alleenstaande? 
 Zij er kinderen geboren? 
 Zijn er kinderen van de klant uit huis gegaan? 
 Zijn er kinderen die in het lopende jaar 12, 16 of 18 jaar 

worden? 
 Zijn er inkomsten naast de bijstand of is er verlies van 

inkomsten? 
 Bevat de inkomensspecificatie alle noodzakelijke 

gegevens? 
 Heeft belanghebbende de AOW-leeftijd bereikt? 
 



 
Beschikking voorlopige aanslag 
 
Bij de beschikking voorlopige aanslag (VA) ontvangt de klant een 
Mededeling van de Belastingdienst met informatie over de 
belangrijkste wijzigingen voor de voorlopige aanslag 2014.  
Op de achterkant van deze Mededeling staat de Wijzigingswijzer. 
 
 

 
De klant moet zijn VA 2014 nauwkeurig controleren. 
 
De Wijzigingswijzer die de Belastingdienst meestuurt helpt de 
klant om te bepalen of hij een wijziging moet doorgeven en zo ja, 
hoe hij dat moet doen. 
 
De wijzigingswijzer is ook te vinden op www.belastingdienst.nl, 
via zoeken naar: Wijzigingswijzer voorlopige aanslag 2014. 
 

 
De klant blijkt geen recht te hebben op de voorlopige aanslag die 
hij ontvangt.  
 

 
Hij kan de VA beëindigen met het formulier ‘Stopzetten 
voorlopige aanslag voor heffingskortingen’ of bellen met de  
BelastingTelefoon om de teruggaaf stop te zetten. 
 De algemene heffingskorting kan hij per maand stopzetten. De 
uitbetaling van alle andere heffingskortingen kan hij alleen per  
1 januari stopzetten. Voorlopige uitbetalingen moeten worden 
terugbetaald. 
 

 
Toeslagen. 
 
 Let op!  
 
Ontvangt de klant toeslagen of een kindgebonden budget? Dan 
moet hij wijzigingen in zijn inkomen of persoonlijke situatie ook 
doorgeven aan de Belastingdienst/Toeslagen.  
 
 
 
 
 
 

 
De aanvraag of wijziging van toeslagen gebeurt sinds 2013 
digitaal. Via www.toeslagen.nl kan de klant met de DigiD-
inlogcode en het BSN inloggen op een persoonlijke webpagina: 
Mijn Toeslagen. Ingevoerde gegevens worden binnen 24 uur 
verwerkt.  
Aanvragen of wijzigen kan ook via de BelastingTelefoon en aan 
de balie van belastingkantoren via intermediairs, 
toeslagendienstverleners genoemd (voor adressen, zie 
www.toeslagen.nl).  
 
De klant ontvangt één beschikking voor alle toeslagen.  
 

 
 
 
(2) In belangrijke mate onderhouden houdt in: de bijdrage van de ouder in de kosten van levensonderhoud van het kind bedraagt ten 
minste € 416 per kwartaal. De ouder die recht heeft op kinderbijslag wordt geacht zijn kind in belangrijke mate op zijn kosten te 
onderhouden. 
Een kind dat bij het begin van het kalenderjaar nog geen 16 jaar is, wordt geacht tot het huishouden van de belastingplichtige te 
behoren en door hem in belangrijke mate te worden onderhouden. 
 
(3) Het Arbeidsinkomen vormt de basis voor de berekening van arbeidsgerelateerde heffingskortingen. Arbeidsinkomen is het 
gezamenlijke bedrag uit:  

 loon, winst uit onderneming en resultaat uit overige werkzaamheden;  
 inkomsten wegens tijdelijke arbeidsongeschiktheid (loondoorbetaling bij ziekte, ziektewetuitkering; uitkering i.v.m. 

zwangerschap en bevalling);  
 uitkeringen Wet arbeid en zorg en aanvullingen hierop van de werkgever. 

 
(4) Het Verzamelinkomen is het gezamenlijke bedrag van de inkomens in box 1, 2 en 3 van de inkomstenbelasting vóór toepassing 
van de heffingskortingen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Stimulansz januari 2014 



Belastingdienst

Mededeling
bij uw voorlopige aanslag 2014

In deze Mededeling staat informatie over uw voorlopige aanslag 
2014. Op de achterkant van deze Mededeling staat de Wijzigings
wijzer. Deze Wijzigingswijzer helpt u te bepalen of u een wijziging 
moet doorgeven en hoe u dat doet.

Controleer uw gegevens
Wij berekenen de voorlopige aanslag ieder jaar automatisch. U hoeft 
alleen te controleren of uw gegevens kloppen. Controleer ook uw 
rekeningnummer. Zijn uw gegevens juist en compleet? Dan hoeft u 
verder niets te doen.
Let op! Wilt u uw rekeningnummer opgeven of wijzigen? 
Download dan het formulier ‘Opgaaf rekeningnummer particulieren’ 
van www.belastingdienst.nl. U kunt uw rekeningnummer ook 
opgeven of wijzigen door te bellen met de BelastingTelefoon.

Geef de wijzigingen zo snel mogelijk door
Ontbreken er gegevens of kloppen ze niet meer? Bijvoorbeeld omdat 
er iets in de regelgeving of in uw situatie is veranderd. Geef dit dan 
aan ons door. U voorkomt daarmee dat u later moet bijbetalen. 

Wetsvoorstellen nog in behandeling
Een aantal wetsvoorstellen is nog in behandeling. In de voorlopige 
aanslag zijn deze wijzigingen nog niet verwerkt. Kijk voor de 
definitieve wijzigingen en mogelijke gevolgen voor uw voorlopige 
aanslag begin 2014 op www.belastingdienst.nl.

Als u in 2014 de AOW-leeftijd bereikt
Hebt u vóór het bereiken van de AOWleeftijd geen inkomen? 
En krijgt u vanaf de AOWleeftijd naast uw AOWuitkering ook een 
klein pensioen? 
Als u een fiscale partner hebt, kan het zijn dat uw voorlopige aanslag 
niet juist is. Kijk voor meer informatie op www.belastingdienst.nl.

Meer informatie?
Hebt u nog vragen? Kijk op www.belastingdienst.nl. Of bel de 
BelastingTelefoon: 0800  0543. Bereikbaar van maandag tot en 
met donderdag van 8.00 tot 20.00 uur en op vrijdag van 8.00 tot 
17.00 uur. Woont u in het buitenland? Bel dan de BelastingTelefoon 
Buitenland: +31 55 538 53 85. 
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Met het programma of formulier Verzoek of wijziging voorlopige aanslag 2014 kunt u uw voorlopige aanslag 2014 wijzigen.

Let op! Hebt u een toeslag of een kindgebonden budget? Geef de wijzigingen dan door via www.toeslagen.nl.

 Wijzigingswijzer

Gebruik deze Wijzigingswijzer om uw voorlopige aanslag 2014 te 
controleren. Is een of meer van de onderstaande situaties op u van 
toepassing? Lees dan wat u kunt doen.

Rekeningnummer
Wilt u uitsluitend uw rekeningnummer opgeven of wijzigen? Ja

Gebruik het formulier ‘Opgaaf rekening nummer particulieren’.  
Dit formulier kunt u downloaden van www.belastingdienst.nl.  
U kunt uw rekenin gnummer ook opgeven of wijzigen door te bellen 
met de BelastingTelefoon.

 Of

Trouwen, samenwonen of uit elkaar gaan
Bent u onlangs getrouwd of gaat u in 2014 trouwen? Woont u 
ongetrouwd samen of gaat u ongetrouwd samenwonen? 
Of bent u uit elkaar gegaan? Dit kan gevolgen hebben voor het 
fiscaal partnerschap en de verdeling van bepaalde inkomsten en 
aftrekposten of de hoogte van uw heffingskortingen.

Ja

Geef deze wijzigingen aan ons door
Gebruik hiervoor het programma ‘Verzoek of wijziging voorlopige aanslag 
2014’. Dit programma kunt u downloaden van www.belastingdienst.nl. 

Vulde u altijd op papier een verzoek in? Overweeg dan uw veranderingen per 
computer door te geven: dat gaat snel en is makkelijk.  

Vul anders het formulier ‘Verzoek of wijziging voorlopige aanslag 2014’  
volledig in en stuur het naar ons. U kunt dit formulier aanvragen bij de 
BelastingTelefoon.

Meer informatie nodig?
Kijk dan op www.belastingdienst.nl of bel de BelastingTelefoon: 0800 - 0543. 
Bereikbaar van maandag tot en met donderdag van 8.00 tot 20.00 uur en op 
vrijdag van 8.00 tot 17.00 uur.

Woont u in het buitenland? Bel dan de BelastingTelefoon Buitenland: 
+31 55 538 53 85.

 Of

Loon of uitkering
Is uw loon of uitkering in 2013 aanzienlijk veranderd of verwacht 
u dat dit in 2014 gaat gebeuren? Kleine veranderingen in uw loon 
of uitkering hoeft u niet door te geven. Maar als u in 2014 een 
voorlopige aanslag ontvangt voor de uitbetaling van de algemene 
heffingskorting, moet u ook een kleine verandering in uw loon of 
uitkering doorgeven.

Ja

 Of

Overige inkomsten
Veranderen uw overige inkomsten in 2014? Bijvoorbeeld doordat 
uw winst uit onderneming hoger of lager is dan in 2013 of dan uw 
eerdere schatting? Of veranderen uw inkomsten uit box 2: 
aanmerkelijk belang of uw inkomsten uit box 3: sparen en beleggen?

Ja

 Of

Eigen woning
Hebt u of uw fiscale partner onlangs een (andere) woning gekocht 
of verkocht? Of bent u van plan om in 2014 een woning te kopen of 
te verkopen? Wijzigt de WOZ-waarde van uw woning of de hoogte 
van uw hypotheekrenteaftrek?

Ja

 Of

Aftrekposten
Wilt u een aftrekpost aanvragen of wijzigen? Of vervalt een 
aftrekpost? Ja

 Of

Aanvragen heffingskortingen
Wilt u één of meer heffingskortingen aanvragen? Ja

 Of

Wijzigen heffingskortingen bij een voorlopige aanslag
Hebt u een voorlopige aanslag 2014 waarbij rekening is gehouden 
met heffingskortingen? En wilt u één of meer heffingskortingen 
wijzigen?

Ja

 Of

Stopzetten voorlopige aanslag heffingskortingen 
U hebt geen aftrekposten. De voorlopige aanslag is alleen voor een 
of meer heffingskortingen. En wilt u uw voorlopige aanslag voor 
deze heffingskortingen stopzetten? U hebt bijvoorbeeld geen recht 
meer op uitbetaling van de algemene heffingskorting omdat u gaat 
werken.

Ja
Stuur geen nieuw verzoek in, maar gebruik het formulier ‘Stopzetten voorlopige 
aanslag teruggaaf voor heffingskortingen’. Dit formulier kunt u downloaden 
van www.belastingdienst.nl of aanvragen bij de BelastingTelefoon.

 Of

Voorlopige aanslag juist?
Zijn de gegevens op uw voorlopige aanslag juist? Ja

U hoeft niets te doen



12345 Model
Opgaaf gegevens voor de loonheffingen

Waarom dit formulier?

Uw werkgever of uitkeringsinstantie houdt loonheffingen in op uw loon 
of uitkering. Loonheffingen is de verzamelnaam voor loonbelasting/premie 
volksverzekeringen, premies werknemersverzekeringen en de inkomens-
afhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet. Voor de inhouding moet uw 
werkgever of uitkeringsinstantie uw persoonlijke gegevens registreren. 
Met dit formulier geeft u deze gegevens op. Verder geeft u aan of u wilt 
dat uw werkgever de loonheffingskorting toepast. Uw werkgever houdt 
dan minder loonbelasting/premie volksverzekeringen in op uw loon.

Als u geen gegevens opgeeft
Als u uw persoonlijke gegevens niet – of fout – opgeeft, moet uw werkgever 
of uitkeringsinstantie 52% loonbelasting/premie volksverzekeringen 
inhouden. Dit is het hoogste belastingtarief. Bovendien moet uw werkgever 
over uw hele loon de premies werknemersverzekeringen en de inkomens-
afhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet berekenen. Dit geldt ook als 
u zich niet legitimeert.

Invullen en inleveren

U moet dit formulier invullen, ondertekenen en bij uw werkgever 
of uitkeringsinstantie inleveren. Dit moet op z’n laatst op de dag voor 
uw eerste werkdag. Gaat u werken op dezelfde dag waarop uw werkgever 
u aanneemt, dan moet u deze opgaaf inleveren vóór u gaat werken. 
Als u een uitkering krijgt, moet u deze opgaaf inleveren voor de eerste 
betaling. Bij het inleveren van deze opgaaf moet u zich legitimeren. 
Neem dus een geldig identiteitsbewijs mee.

Let op!
Als er iets in uw gegevens verandert nadat u dit formulier hebt ingeleverd, 
moet u dit schriftelijk aan uw werkgever doorgeven. Lever dan een nieuwe 
‘Opgaaf gegevens voor de loonheffingen’ bij uw werkgever in.

Meer informatie

Kijk voor meer informatie op www.belastingdienst.nl/loonheffingen. 
Of bel de BelastingTelefoon: 0800 - 0543, bereikbaar van maandag tot en 
met donderdag van 8.00 tot 20.00 uur en op vrijdag van 8.00 tot 17.00 uur.
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1 Uw gegevens

Heeft uw werkgever uw gegevens al ingevuld? Controleer ze dan en verbeter ze als ze fout zijn.

1a Naam en voorletter(s) 

1b BSN/sofinummer 

1c Straat en huisnummer 

1d Postcode en woonplaats  

1e  Land en regio 
Alleen invullen als u in
het buitenland woont  

1f Geboortedatum 

1g Telefoonnummer 

2 Loonheffingskorting toepassen

2a   Wilt u dat uw werkgever of uitkeringsinstantie rekening houdt  
met de loonheffingskorting? U kunt de loonheffingskorting maar
door één werkgever of uitkeringsinstantie tegelijkertijd laten ■■ Ja, vanaf 
toepassen. Als u naast uw bijstandsuitkering gaat werken, bent
u verplicht hier ‘ja’ in te vullen. Zie ook de toelichting onderaan. ■■ Nee, vanaf 

3 Ondertekening

Lever dit formulier na ondertekening in bij uw werkgever of uitkeringsinstantie.

Datum   Handtekening 

Toelichting bij de vragen

Bij vraag 2
Iedere werknemer en uitkeringsgerechtigde heeft recht op korting op 
de belasting, de zogenoemde loonheffingskorting. Uw werkgever of 
uitkeringsinstantie berekent automatisch de korting die voor u geldt. 
U krijgt deze korting maar bij één werkgever of uitkeringsinstantie 
tegelijkertijd. Geef aan of u de loonheffingskorting door deze werkgever 
of uitkeringsinstantie wilt laten toepassen.

Loonheffingskorting en voorlopige aanslag
Gaat u werken en krijgt u de algemene heffingskorting maandelijks van 
ons in de vorm van een voorlopige aanslag? Dan moet u deze voorlopige 
aanslag direct laten herzien of stoppen. Anders krijgt u misschien te veel 
heffingskorting, want uw werkgever verrekent ook al (een deel van) de 
algemene heffingskorting met uw loon. Als u te veel hebt ontvangen, 
moet u dit bedrag aan ons terugbetalen.

Loonheffingskorting en AOW-uitkering
Als u als alleenstaande of alleenstaande ouder een AOW-uitkering krijgt, 
hebt u misschien recht op de alleenstaande-ouderenkorting. U kunt de 
loonheffingskorting dan het beste laten toepassen door de Sociale 
Verzekeringsbank.

Loonheffingskorting en bijstandsuitkering
Gaat u werken naast uw bijstandsuitkering? Dan bent u verplicht 
om uw werkgever de loonheffingskorting toe te laten passen. Want 
de gemeentelijke sociale dienst doet dit alleen als uw werkgever de 
loonheffingskorting niet volledig kan toepassen.

Let op!
–  U bent niet verplicht om de loonheffingskorting te gebruiken, 

behalve als u naast een bijstandsuitkering gaat werken.
–  Als u nu geen gebruik maakt van de loonheffingskorting, kunt u de 

eventueel te veel betaalde belasting na afloop van het kalenderjaar 
terugvragen via uw aangifte inkomstenbelasting/premie 
volksverzekeringen.
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