
 

 

Geen hoger beroep tegen een uitspraak waarin als gevolg van bijzondere 

omstandigheden een terugvordering zorgtoeslag is vernietigd. 

 
Toelichting van 21 januari 2022, nr. 2022-1, op het niet instellen van hoger beroep tegen de 
uitspraak van de Rechtbank Rotterdam (hierna: de rechtbank) van 27 januari 2021, nr. 20/3623, 
ECLI:NL:RBROT:2021:1503. 
 
Samenvatting 

 
Op het woonadres van belanghebbende stonden tot 8 november 2019 ook haar twee meerderjarige 
dochters en diens minderjarige kinderen ingeschreven. Naar het oordeel van de rechtbank is na het 
vertrek van de ene dochter, op grond van artikel 3, tweede lid, onder e, van de Awir 
toeslagpartnerschap ontstaan tussen belanghebbende en haar andere dochter. De rechtbank 
oordeelt verder dat geen gevolg is gegeven aan de uitspraak van de Afdeling van 23 oktober 2019, 

ECLI:NL:RVS:2019:3536, waarin is overwogen dat onder bijzondere omstandigheden van 
terugvordering kan worden afgezien of het terug te vorderen bedrag kan worden gematigd. Op 
grond van artikel 3:4, tweede lid, van de Awb mogen de nadelige gevolgen van dat besluit voor 
een belanghebbende namelijk niet onevenredig zijn in verhouding tot de met dat besluit te dienen 
doelen. De rechtbank is van oordeel dat het terugvorderen in dit geval met terugwerkende kracht 

over de periode van 1 januari 2019 tot en met 8 november 2019, gelet op de bijzondere feitelijke 
wijziging van het partnerschap per 8 november 2019, niet in proportionele verhouding staat tot de 

gevolgen voor belanghebbende. Belanghebbende en haar twee dochters hebben immers een 
gezamenlijk inkomen dat daalt door het vertrek van een van de dochters. Juist in die situatie is het 
volgens de rechtbank wrang dat dan ook met terugwerkende kracht wordt teruggevorderd. 
 
De Belastingdienst/Toeslagen heeft in overleg met team Monitoring hoger beroep van 
het Directoraat-Generaal Toeslagen afgezien van het instellen van hoger beroep. Ter 
toelichting merken zij het volgende op: 

  
De Belastingdienst/Toeslagen heeft zich ten onrechte op het standpunt gesteld dat belanghebbende 
(moeder) voor de periode 1 januari tot 8 november 2019 toeslagpartner was met de dochter die op 
het adres bleef wonen. Gebleken is namelijk dat belanghebbendes dochters gedurende deze 
periode toeslagpartner van elkaar waren en dit toeslagpartnerschap niet opzij wordt gezet door 
artikel 3, derde lid, Awir. De Belastingdienst/Toeslagen komt daarom, weliswaar op andere 

gronden, tot dezelfde conclusie als de rechtbank, namelijk dat de aan belanghebbende toegekende 
zorgtoeslag over de periode van 1 januari tot 8 november 2019 niet moet worden teruggevorderd. 

Hierdoor is het belang van het instellen van hoger beroep nog slechts gelegen in de vernietiging 
van de uitspraak van de rechtbank.  
 
Volgens de Belastingdienst/Toeslagen is het onjuist dat in dit geval sprake is van bijzondere 
financiële omstandigheden die ertoe moeten leiden dat wordt afgezien van terugvordering van enig 

bedrag aan zorgtoeslag. De enkele omstandigheid dat door het dalen van het gezamenlijk inkomen 
een tegemoetkoming moet worden terugbetaald, is geen bijzondere financiële omstandigheid die 
op zichzelf de conclusie rechtvaardigt dat volledig van terugvordering moet worden afgezien. 
Vergelijk ABRvS 4 augustus 2021, ECLI:NL:RVS:2021:1729. Is sprake van bijzondere 
omstandigheden, dan bestaat ook de mogelijkheid van het matigen van de terugvordering (zie 
ABRvS 23 oktober 2019, ECLI:NL:RVS:2019:3536) en de mogelijkheid van een persoonlijke 
betalingsregeling (zie ABRvS 4 december 2019, ECLI:NL:RVS:2019:4069). De rechtbank is op deze 

mogelijkheden niet ingegaan.  
 
Omdat de Belastingdienst/Toeslagen de argumenten van de rechtbank niet onderschrijft, maar de 
uitkomst wel, en het in dit geval niet wenselijk wordt geacht belanghebbende te belasten met een 
hoger beroepsprocedure, is afgezien van het instellen van hoger beroep tegen de uitspraak van de 
rechtbank. 

 


