
Geen hoger beroep tegen een uitspraak waarin als gevolg van bijzondere 

omstandigheden een terugvordering zorgtoeslag is vernietigd. 

 
Toelichting van 15 september 2022, nr. 2022-3, op het niet instellen van hoger beroep tegen de 
uitspraak van de Rechtbank Limburg (hierna: de rechtbank) van 24 februari 2022, nr. 21/243, 
ECLI:NL:RBLIM:2022:1586. 
 
Samenvatting 

De belanghebbende heeft op 4 oktober 2018 een bijstandsuitkering aangevraagd bij de gemeente. 
Pas in februari 2019 is de uitkering over de periode van 4 oktober 2018 tot en met 31 december 
2018 (na)betaald. De nabetaling van in totaal € 3.998 vormt een bestandsdeel van het 
inkomensgegeven van de belanghebbende over het jaar 2019 in de Basisregistratie 
inkomensgegevens (BRI).  
 

Bij de definitieve berekening van de zorgtoeslag over 2019 is de Belastingdienst/Toeslagen 
uitgegaan van een toetsingsinkomen van € 9.094, zoals vermeld in de BRI. De belanghebbende is 
van mening dat de Belastingdienst/Toeslagen de genoemde nabetaling over 2018 als bijzonder 
inkomen had moeten aanmerken en bij de vaststelling van de zorgtoeslag over 2019 buiten 
beschouwing had moeten laten. Volgens de rechtbank heeft de Belastingdienst/Toeslagen naar de 

letter van de wet de zorgtoeslag over 2019 juist vastgesteld. 
 

Over de terugvordering van in totaal € 544 (exclusief € 2 rente) oordeelt de rechtbank dat (ook 
gedeeltelijke) terugvordering in dit geval onevenredige nadelige gevolgen heeft voor de 
belanghebbende. Naar het oordeel van de rechtbank strookt de verlaging van de zorgtoeslag als 
gevolg van de nabetaling van de bijstandsuitkering in dit geval niet met de doelstelling van de Wet 
op de zorgtoeslag om de lasten van zorgpremies voor de lagere inkomens te verlichten. Hierbij 
acht de rechtbank in het bijzonder van belang dat de nabetaling bijstand betreft ter dekking van de 
noodzakelijke kosten van bestaan in 2018 en dat de belanghebbende met zijn partner (ook heel 

2019) op bijstandsniveau leefde. Volgens de rechtbank heeft de Belastingdienst/Toeslagen in strijd 
gehandeld met de evenredigheidsmaatstaf van de artikelen 13b en 26 van de Awir en had hij van 
terugvordering moeten afzien. 
 
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 is het eens met het oordeel van de rechtbank dat de definitieve 
berekening van de zorgtoeslag juist is vastgesteld. Anders dan bij de huurtoeslag bestaat er voor 
de zorgtoeslag geen mogelijkheid om bepaalde inkomensbestanddelen buiten beschouwing te 
laten. De nabetaling van de bijstandsuitkering over 2018 kan daarom voor de zorgtoeslag over 
2019 niet buiten beschouwing worden gelaten op het toetsingsinkomen van de belanghebbende. 

 
Anders dan de rechtbank ziet de Belastingdienst/Toeslagen geen aanleiding om de terugvordering 
van € 544 te matigen. Om een terugvordering te kunnen matigen, zijn bijzondere omstandigheden 
nodig. De terugvordering van de zorgtoeslag over 2019 is in dit geval het gevolg van een afwijking 
van het daadwerkelijke over het berekeningsjaar vastgestelde toetsingsinkomen en het geschatte 
inkomen op basis waarvan het voorschot is berekend. Deze omstandigheid is in het 
Verzamelbesluit Toeslagen als niet bijzonder aangemerkt. Ook de oorzaak van deze afwijking vindt 

de Belastingdienst/Toeslagen niet dermate bijzonder om tot (gedeeltelijke) matiging over te gaan. 
De wetgever heeft er immers bewust voor gekozen om een nabetaling van inkomsten voor de 
zorgtoeslag niet – net als voor de huurtoeslag – buiten beschouwing te laten. 
 
De rechtbank constateert bijzondere aanvullende omstandigheden in met name de combinatie dat 
de nabetaling bijstand betreft ter dekking van de noodzakelijke kosten van bestaan in 2018 en dat 

de belanghebbende en zijn partner ook gedurende heel 2019 een inkomen op bijstandsniveau 
hadden. De Belastingdienst/Toeslagen kan de rechtbank in algemene zin volgen dat aanvullende 
(financiële) omstandigheden in sommige gevallen tot (gedeeltelijke) matiging kunnen leiden, maar 
in deze zaak ziet de Belastingdienst/Toeslagen daar geen aanleiding voor. In geval van financiële 
nadelige gevolgen bestaat de mogelijkheid van een persoonlijke betalingsregeling. Bij een verzoek 
daartoe zal de Belastingdienst/Toeslagen bij het vaststellen van de betalingscapaciteit rekening 
houden met de financiële omstandigheden en op basis hiervan bepalen hoeveel gedurende 24 

maanden moet worden terugbetaald. 
 



Uit een voorlopige berekening blijkt dat de belanghebbende in deze zaak door zijn financiële 

situatie een betalingscapaciteit heeft van nihil. Dit betekent dat, indien de belanghebbende 

verzoekt om een persoonlijke betalingsregeling, hij waarschijnlijk niets van de in geschil zijnde 
terugvordering hoeft terug te betalen. Het belang van het instellen van hoger beroep was daardoor 
voor de Belastingdienst/Toeslagen slechts gelegen in de vernietiging van de uitspraak van de 
rechtbank. Gelet op alle feiten en omstandigheden van deze zaak wil de Belastingdienst/Toeslagen 
de belanghebbende in dit geval niet belasten met een hoger beroepsprocedure als die feitelijk niet 
tot een andere uitkomst kan leiden. De Belastingdienst/Toeslagen heeft daarom besloten om in 

deze uitspraak te berusten. 
 
De Belastingdienst/Toeslagen wil tot slot benadrukken dat een hoge terugvordering in relatie tot 
een laag besteedbaar inkomen volgens hem in beginsel niet tot matiging leidt. In dergelijke 
gevallen blijft een toets op basis van alle feiten en omstandigheden van belang. 


