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BELASTINGAANSLAGEN EN BIJSTAND

Algemene bijstand
Bij  de  voorlichting  rond  de  invoering  van  het  belastingstelsel  voor  2001  werd  door  het 
Ministerie  van  SZW  aangegeven  dat  in  gevallen  waar  de  inkomsten  als  gevolg  van 
belastingaanslagen onder het bijstandsniveau komen te liggen,  alsnog algemene bijstand 
kan  worden  verstrekt,  omdat  uiteindelijk  achteraf  bezien  de  netto  inkomsten  worden 
aangevuld tot het netto bijstandsniveau. 

Algemene bijstand en alimentatie
In die gevallen waar men (bruto) inkomsten uit alimentatie geniet welke hoger liggen dan de 
(netto)  bijstandsuitkering,  wordt  achteraf  bezien,  in  hoeverre  men  na  de  definitieve 
aanslagen over een jaar netto onder bijstand komt. Het verschil wordt nabetaald. 

Bezwaar / kwijtschelding
Indien bijstand wordt gevraagd ter betaling van een belastingaanslag dient in eerste instantie 
te worden beoordeeld of de aanslag juist is vastgesteld. Daartoe dient men naast een kopie 
van de betreffende aanslag  ook  een kopie  van de aangifte  over  het  betreffende  jaar  te 
verstrekken.
Indien  de  aanvraag  kennelijk  onjuist  is  vastgesteld,  dient  een  bezwaarschrift  tegen  de 
vaststelling te worden ingediend. Is de aanslag op zichzelf  wel  juist  vastgesteld en is de 
aanslag  opgelegd  buiten  toedoen  van  belanghebbende,  dan  kan  kwijtschelding  of 
vermindering worden gevraagd. Na ontvangst van de definitieve beschikking op dergelijke 
verzoeken kan beoordeeld  worden  of  er  aanleiding  is  tot  het  verstrekken van algemene 
bijstand ter voldoening van de aanslag.

Belastingteruggave
De teruggave van loon- of inkomstenbelasting wordt  volgens artikel  32 lid 1 onderdeel  a 
WWB in het algemeen wel tot de middelen gerekend. Op grond van art. 32 lid 1 onderdeel b 
WWB moet de teruggave worden gezien als inkomen, voor zover zij betrekking heeft op een 
periode waarover bijstand is verleend. 
Op grond van 31 lid 2 onderdeel f  WWB worden vergoedingen en tegemoetkomingen die op 
grond van kosten die niet tot de algemeen noodzakelijke bestaanskosten behoren, niet tot de 
middelen gerekend tenzij voor deze kosten bijstand wordt verleend. 

Heffingsrente
In  jurisprudentie  is  bepaald  dat  de  heffingsrente  welke  men  ontvangt  over  de 
belastingrestitutie niet in de terugvordering mag worden betrokken. Daar staat tegenover dat 
er ook geen bijstand voor opgelegde heffingsrente kan worden verstrekt.
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Bepalingen BBZ
Met  betrekking  tot  het  inkomen  uit  teruggave  van  inkomstenbelasting  en  premies 
volksverzekeringen  is  deze  regel  afwijkend  vastgesteld  in  het  Besluit  Bijstandverlening 
zelfstandigen 2004.
In afwijking van artikel 32, eerste lid, onderdeel b, van de wet wordt bij de bijstandsverlening 
aan een zelfstandige rekening gehouden met het inkomen over een boekjaar. Een teruggave 
van inkomstenbelasting en premies volksverzekeringen wordt bij  een zelfstandige niet als 
inkomen aangemerkt.

Verwijzingen
Art. 5 WWB
Art. 31 WWB
Art. 32 WWB
Art. 6 lid 1 Bbz 2004

Trefwoorden
Belastingaanslagen en bijstand
Belastingaanslagen
Belastingteruggave
Inkomstenbelasting
Premie volksverzekeringen
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