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Afdeling Samenleving Richtlijn 330 Ingangsdatum: 01-06-2012 

 

HEFFINGSKORTINGEN  

Algemeen 
De uitgaven van de overheid worden onder andere door het opleggen van belastingen 
gefinancierd. Er bestaan verschillende soorten belastingen. Een daarvan is de loonheffing. 
De loonheffing is in feite een voorheffing op de inkomstenbelasting en premie 
volksverzekering. Via het systeem van voorheffing en voorlopige aanslagen ontvangt de 
staat in de loop van het kalenderjaar alvast een belangrijk gedeelte van de over de 
inkomsten van dat jaar verschuldigde belasting. 

Op de berekende belasting worden afhankelijk van de persoonlijke situatie van de klant 

kortingen in mindering gebracht, de zogenaamde heffingskortingen. Verder kent het 

belastingstelsel drie belastbare inkomens verdeeld over drie boxen. 

Aanvraagprocedure Voorlopige Teruggaaf 
De aanvraag Voorlopige Teruggaaf (VT) wordt als regel binnen veertien dagen verwerkt door 
de Belastingdienst. De VT wordt uitbetaald met ingang van de kalendermaand, volgend op 
de aanvraag. Men ontvangt dus als regel voor de resterende maanden telkens 1/12 gedeelte 
van het kalenderjaar. Is de aanvraag ingediend na 1 juli, dan wordt het bedrag over de 
verstreken periode in één keer uitbetaald. Gedurende de rest van het jaar ontvangt men dan 
1/12-deel. Niet aangevraagde kortingen kunnen via een Teruggaaf-biljet worden 
aangevraagd.  

Met ingang van 2005 wordt door de belastingdienst (voor aldaar bekende gevallen) 

automatisch VT toegekend op basis van de voordien bekende gegevens. De 

belanghebbende dient zelf te controleren of een en ander juist is vastgesteld. Uiteraard dient 

bij de vaststelling van de bijstand ook te worden beoordeeld of alle aanspraken op VT te 

gelde worden gemaakt. Bij wijziging in de omstandigheden dient zo nodig herziening van de 

VT te worden gevraagd 

Heffingskortingen en WWB 
In de Wet werk en bijstand (WWB) wordt een aantal heffingskortingen als middel 
beschouwd. Bij de beoordeling van het recht op en de hoogte van de bijstandsuitkering moet 
daarmee rekening worden gehouden. De loonheffingskortingen dienen zoveel mogelijk te 
worden benut bij de werkgever of bij een andere uitkerende instantie. Hierdoor worden de 
netto inkomsten van de klant hoger. 

De overige heffingskortingen ( m.u.v. de doorwerkbonus) kan de Belastingdienst maandelijks 

uitbetalen. Hiervoor moet de klant een aanvraag “Voorlopige aanslag” indienen. De 

doorwerkbonus kan pas na afloop van het belastingjaar worden aangevraagd. 

Er kan nooit meer belasting worden teruggevraagd dan aan belasting is verschuldigd. Een 

klant kan dus minder voorlopige aanslag heffingskortingen (VAH) ontvangen dan waar die 

klant recht op zou hebben, omdat de verschuldigde belasting te laag is. In dat geval dient 

voor het korten van de uitkering te worden uitgegaan van het feitelijk ontvangen bedrag. 

Indien de klant nalaat bij de Belastingdienst de voorlopige aanslag van de heffingskortingen 

aan te vragen, dient het bedrag aan heffingskorting toch op de bijstandsuitkering in 

mindering te worden gebracht. Heffingskortingen zijn namelijk voorliggende voorzieningen. 

Bij de fictieve vaststelling van de aanslag dient ook te worden uitgegaan van de 

verschuldigde belasting. Bijstand in de vorm van zak- en kleedgeld is sinds 1 januari 2010 

een belaste uitkering. In dat geval kan dan ook sprake zijn van een heffingskorting. 
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Heffingskortingen die op het inkomen van de klant via loonbelasting (LHK) worden verloond, 

worden niet nog eens gekort op de WWB-uitkering. Korten op de WWB-uitkering kan alleen 

als er geen verloning plaats kan vinden en de klant de heffingskorting (VT) daadwerkelijk op 

zijn eigen rekening gestort krijgt. 

In de bijlage wordt aangegeven op welke heffingskortingen men aanspraak kan maken, op 

welke wijze de betaalbaarstelling plaats vindt (LHK of VT) en of er sprake is van een middel 

voor de WWB. 

Vanaf 1 januari 2012 worden alle heffingskortingen in alle omstandigheden gezien als middel 

voor de bijstand. 

Vuistregel voor de uitvoeringspraktijk 
De Belastingdienst verplicht de belanghebbende niet om de VT aan te vragen. Gekozen kan 
worden voor de methode van uitbetaling achteraf via het T-biljet. Als de belanghebbende niet 
de volledige VT aanvraagt, is de gemeente volgens artikel 31 WWB bevoegd de niet 
uitbetaalde korting met de uitkering te verrekenen. Over de middelen kan worden beschikt.  

In het algemeen wordt op het besluit van de Belastingdienst naar aanleiding van een 

ingezonden T-biljet niet vooruitgelopen met de verstrekking door de gemeente van een 

geldlening ter hoogte van de te verwachten belastingrestitutie.  

De vraag is of met de VT rekening moet worden gehouden, ook al is deze feitelijk nog niet 

ontvangen. Voor onze gemeente leidt het vorenstaande tot de volgende vuistregels: 

� Als regel wordt de VT, waarop men objectief aanspraak kan maken, verrekend met 
de bijstandsuitkering. 

� Aan de bijstandsuitkering wordt de verplichting verbonden om de correcte VT aan te 
vragen. 

� Indien de VT niet tijdig wordt ontvangen, wordt de VT als voorschot verstrekt 
(geldlening). 

� De achteraf ontvangen VT wordt achteraf volledig verrekend met de 
bijstandsuitkering. 

� Indien de bijstand wordt beeindigd voordat VT wordt ontvangen vindt verrekening van 
de openstaande voorschotten plaats bij de afrekening met de belanghebbende. 

� Indien achteraf blijkt dat door een onjuiste opgave ten onrechte VT is verleend en 
indien ten onrechte VT is verrekend, wordt op individuele gronden de correct 
berekende bijstand nabetaald.  

Heffingskortingen en rangorde 
Het kan voorkomen dat de belanghebbende niet het volledige bedrag aan heffingskortingen 
ontvangt. De voorlopige teruggave kan immers niet meer bedragen dan de verschuldigde 
belasting. Indien de heffingskortingen niet volledig te gelde gemaakt kunnen worden dient te 
worden uitgegaan van de feitelijk toegekende teruggave van heffingskortingen. Daarbij is de 
volgende rangorde vastgesteld: 

Loonheffingskortingen: 

� Algemene heffingskorting 

� Arbeidskorting 
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� Ouderenkorting/ jonggehandicaptenkorting 

� Alleenstaande ouderenkorting 

Heffingskortingen via voorlopige teruggaaf: 

      ▪     Arbeidskorting (uitzonderlijke situaties bijv. Alphahulpen) 

�  Aanvullende alleenstaande ouderkorting 

� Inkomensafhankelijke combinatiekorting 

� Alleenstaande ouderkorting/ minstverdienende partnerkorting 

� Korting voor maatschappelijke beleggingen 

� Korting voor directe beleggingen in durfkapitaal en culturele beleggingen 

� Doorwerkbonus. 

De loonheffingskortingen gaan voor de heffingskortingen die via een voorlopige teruggaaf 

lopen. 

Doorwerkbonus 
De doorwerkbonus kan niet via de voorlopige aanslag worden ontvangen, maar kan pas na 
afloop van het belastingjaar worden aangevraagd. De doorwerkbonus is een middel voor de 
bijstand. 
 
Ioaw/Ioaz en heffingskortingen 
Heffingskortingen worden voor de IOAW/IOAZ niet gezien als middel omdat dit een bruto  
uitkering is. 
 
Heffingskortingen en bijstandsperiode 
De voorlopige aanslag heffingskortingen (VAH) kan slechts als inkomen worden gekort over 
de periode waarover recht op bijstand bestaat. De VAH over de maanden waarover recht op 
bijstand bestaat wordt als vermogen aangemerkt. Als de voorlopige aanslag na 1 december 
van het voorgaande kalenderjaar wordt aangevraagd, vindt de betaling op ingedikte wijze 
plaats. Dit betekent dat het totaal aan heffingskortingen over een kalendermaand over de 
resterende maanden in gelijke porties wordt uitgekeerd. Alleen het gedeelte van de 
maandelijkse betaling dat betrekking heeft op de bijstandsperiode mag als middel worden 
gekort. 
 
Wijziging heffingskorting bij instroom bijstand 
Als de klant in de bijstand stroomt, zal het inkomen uit arbeid in dat jaar lager uitvallen 
waardoor de Belastingdienst de inkomensafhankelijke heffingskorting vooraf te hoog heeft 
vastgesteld. Dat zal zeker het geval zijn als sprake is van een volledig verlies van inkomsten. 
Er bestaat dan geen recht meer of een lager recht op de inkomensafhankelijke 
combinatiekorting. De belastingplichtige moet dan zo snel mogelijk de Belastingdienst 
informeren. Indien de reeds uitbetaalde inkomensafhankelijke combinatiekorting wordt 
teruggevorderd kan hiervoor geen bijstand worden verleend, want in dat geval heeft de 
inkomensafhankelijke combinatiekorting betrekking op een periode buiten de bijstand. Tenzij 
de klant door het verlies van de inkomensafhankelijke combinatiekorting ook in die periode 
een inkomen de toepasselijke bijstandsnorm heeft gehad. 
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BIJLAGE 

HEFFINGSKORTINGEN 2012 

 

 

 VT/LHK      Bedrag/jaar Bedrag/jaar 

    65 -                65 + 

1. Algemene heffingskorting  LHK(maximaal) € 2.033,00 € 934,00 

2. Algemene heffingskorting 

niet  verdienende partner 

VT(maximaal) € 2.033,00 € 934,00 

3. Arbeidskorting (lage inkomens) 

 

    Arbeidskorting (hoge inkomens) 

LHK 

(maximaal) 
€ 1.611,00 

 

 

 

€ 1.533,00 

 € 740,00 

  

  

€ 704,00 

 

4. Alleenstaande-ouderkorting (niet  

inkomensafhankelijk) 

VT  € 947,00 € 435,00 

5. Aanvullende alleenstaande-

ouderkorting 

VT(maximaal) € 1.319,00 € 606,00 

6. Ouderenkorting   LHK   € 762,00 

7. Alleenstaande ouderenkorting   LHK   € 429,00 

8. Kinderkorting:  

Is vervallen hiervan in de plaats 

kindgebonden budget dit  valt nu onder 

toeslagen 

  

 

 

 

9. Inkomensafhankelijke 

Combinatiekorting   

VT € 2.133,00  

(Max.) 

€ 980,00 

10. Jonggehandicaptenkorting (korten 

indien jonger dan 27 jaar) 

LHK € 708,00  

11. Levensloop  verlofkorting VT € 205,00   

12. Ouderschapsverlofkorting VT € 4,18   

13. Korting maatschappelijke beleggingen VT  0,7%  0,7% 

14. Korting directe beleggingen in 

durfkapitaal en culturele beleggingen 

VT  0,7%  0,7% 

Doorwerkbonus 

62 jaar 

63 jaar 

64 jaar 

65 jaar 

66 jaar 

67 jaar 

VT  

€   719,00 

€ 2.873,00 

€ 4.070,00 

 

  

 

 

 

€ 958,00 

€ 958,00 

€ 479,00 
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Verwijzingen 

Richtlijn 519 Belastingsaanslagen en bijstand 
 
Bepalingen WWB 
Art. 31 WWB 
Art. 32 WWB 
 
Trefwoorden 
Aanvraagprocedure VT 
Algemene heffingskorting 
Heffingskortingen 
Loonheffingskorting 
Minst verdienende partner 
Rangorde heffingskortingen 
Samenloop met ander inkomen 
Voorlopige teruggave 


