
 

 

Geen hoger beroep tegen een uitspraak waarin is geoordeeld dat op grond van de 

artikelen 14 en 8 van het EVRM de alleenstaande ouderkop niet kan worden 

teruggevorderd. 
 
Toelichting van 28 oktober 2022, nr. 2022-5, op het niet instellen van hoger beroep tegen de 
uitspraak van de Rechtbank Midden-Nederland (hierna: de rechtbank) van 19 oktober 2021, 
nr. UTR 21/2331, ECLI:NL:RBMNE:2021:5242. 
 

Samenvatting 
 
De belanghebbende is in 2018 als asielzoeker vanuit Syrië naar Nederland gekomen. Haar twee 
minderjarige kinderen zijn ook naar Nederland gekomen. In november 2019 heeft het Centraal 
Orgaan opvang asielzoekers (COA) namens de belanghebbende een aanvraag kindgebonden 
budget ingediend, waarbij werd aangegeven dat de belanghebbende alleenstaande is. Naar 

aanleiding van die aanvraag heeft de Belastingdienst/Toeslagen in december 2019 kindgebonden 
budget mét de alleenstaande ouderkop (ALO-kop) toegekend aan de belanghebbende. 
 
In 2020 is de echtgenoot van de belanghebbende ook naar Nederland gekomen. Hij is bij de 
belanghebbende en de kinderen gaan wonen. De Belastingdienst/Toeslagen heeft toen de melding 

gekregen vanuit de Basisregistratie personen (BRP) dat de belanghebbende reeds sinds 2014 
gehuwd is. Naar aanleiding van die melding heeft de Belastingdienst/Toeslagen in november 2020 

het recht op kindgebonden budget herzien voor wat betreft het toekennen van de ALO-kop. Dat 
heeft geleid tot een terugvordering van € 2.741. 
 
De belanghebbende heeft nadien bij de gemeente een aanvraag bijzondere bijstand ingediend 
wegens het gemis van de ALO-kop. Deze aanvraag is afgewezen, omdat een aanvraag naar het 
oordeel van de gemeente niet met terugwerkende kracht kan worden toegekend. De rechtbank 
oordeelt dat de situatie van de belanghebbende daardoor niet gelijk is aan de situatie in de 

uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (Raad van State) van 24 
oktober 2018 (ECLI:NL:RVS:2018:3468). In die zaak was immers wel bijzondere bijstand 
toegekend. Dat verschil leidt er volgens de rechtbank toe dat de toepassing van de regeling zich in 
het geval van de belanghebbende niet verdraagt met artikel 14 van het EVRM, gelezen in 
samenhang met artikel 8 van het EVRM. 
 

Door alleenstaande ouders met een laag inkomen van inkomensondersteuning via de ALO-kop uit 
te sluiten omdat het partnerbegrip voor toeslagen (zoals het kindgebonden budget) op punten 

afwijkt van het partnerbegrip in de uitkeringsregelingen, is volgens de rechtbank sprake van 
ongelijke behandeling van gevallen die in beginsel gelijk zijn. Dat de belanghebbende door een fout 
in de aanvraag zowel geen ALO-kop als bijzondere bijstand ontvangt, is volgens de rechtbank in 
ieder geval niet door de wetgever beoogd.  
 

De rechtbank oordeelt vervolgens dat voldoende duidelijk is dat de partner van de belanghebbende 
in de periode dat de belanghebbende de ALO-kop ontving, niet in staat was om het gezin financieel 
te ondersteunen. De Belastingdienst/Toeslagen is volgens de rechtbank al met al ten onrechte 
overgegaan tot herziening van het kindgebonden budget. 
 
De Belastingdienst/Toeslagen heeft in overleg met team Monitoring hoger beroep van 
het Directoraat-Generaal Toeslagen afgezien van hoger beroep. Ter toelichting merken 

zij het volgende op: 
  
De belanghebbende was in het berekeningsjaar 2020 gehuwd. Hierdoor heeft zij een 
toeslagpartner.1 Dit betekent dat er geen aanspraak bestaat op een verhoging van het 
kindgebonden budget met de ALO-kop.2 
 

De ratio van de wetgever om een ouder die een partner heeft niet in aanmerking te brengen voor 
de ALO-kop, is dat deze ouder geen extra inkomensondersteuning nodig heeft voor de kosten van 
verzorging en opvoeding van zijn/haar kinderen in aanvulling op het kindgebonden budget, omdat 
de partner inkomen kan genereren en dus kan bijdragen in deze kosten. In de uitspraak van de 
Raad van State van 24 november 2021 (ECLI:NL:RVS:2021:2619) is vastgesteld dat deze ratio van 
de wetgever in het aldaar voorliggende geval niet opging. De Raad van State kwam in die uitspraak 
echter tot het oordeel dat de gevolgen van de toepassing van artikel 2, zesde lid, van de Wkb in 

                                                
1 Op grond van artikel 3, eerste lid, van de Awir in combinatie met artikel 5a, eerste lid, onder a, van de Awr. 
2 Op grond van artikel 2, zesde lid, van de Wet op het kindgebonden budget (Wkb). 



 

 

samenhang gelezen met artikel 3 van de Awir en artikel 5a van de Awr in situaties als deze door de 

wetgever zijn onderkend en dat in voorkomende gevallen het gemis van de ALO-kop 

gecompenseerd kán worden in de bijstandssfeer. De Raad van State heeft daarbij opgemerkt dat 
de belanghebbende in kwestie rechtsmiddelen kon instellen tegen de afwijzing van de aanvraag om 
bijzondere bijstand.  
 
De Belastingdienst/Toeslagen vindt – anders dan de rechtbank – dat de belanghebbende in de 
onderhavige zaak geen ALO-kop toekomt. Ook is hij van oordeel dat er geen sprake is van ‘in 

beginsel gelijke gevallen’. Daarnaast is de uitspraak van de rechtbank niet in lijn met (onder meer) 
de hierboven aangehaalde uitspraak van de Raad van State.3 Bovendien wordt door de rechtbank 
meer toeslag toegekend dan waar door de belanghebbende om is verzocht. 
 
Onverminderd het voorgaande vindt de Belastingdienst/Toeslagen het om de navolgende redenen 
niet redelijk de belanghebbende te belasten met een hoger beroepsprocedure.  

 
De Belastingdienst/Toeslagen constateert dat bij de aanvraag de belangen van de belanghebbende 
helaas niet correct zijn behartigd. Indien bij aanvang had vastgestaan dat wegens de gehuwde 
staat geen recht bestond op de ALO-kop, had tijdig een aanvraag bij de gemeente kunnen worden 
ingediend en zou – naar verwachting – bijzondere bijstand zijn toegekend. En hoewel dit in 

beginsel (slechts) aan de belanghebbende moet worden toegerekend, ziet de 
Belastingdienst/Toeslagen in de onjuiste aanvraag door de hulpverlenende instantie in combinatie 

met de beslissing van de gemeente om niet alsnog bijzondere bijstand toe te kennen, aanleiding 
om de uitspraak van de rechtbank niet te bestrijden. Daarbij weegt de Belastingdienst/Toeslagen 
de bijzondere omstandigheden van de belanghebbende mee. De belanghebbende was alleen met 
haar twee kinderen alhier in een stressvolle situatie, heeft zich bij laten staan door een 
medewerker van de organisatie die haar opving, die vervolgens pas zeer laat de gemeente heeft 
benaderd. De belanghebbende leeft verder op bijstandsniveau en lijkt op grond van een voorlopige 
berekening geen betalingscapaciteit te hebben om de terugvordering te voldoen. 

                                                
3 Zie in dit kader ook de (zeer recente) uitspraak van de Centrale Raad van Beroep van 27 september 2022, 
ECLI:NL:CRVB:2022:1952. 


