Kaders opzet/grove schuld
Opzet / grove schuld
De Staatssecretaris van Financiën heeft in zijn besluit van 1 juli 2009 (CPP2009/905M, Staatscourant 2009,
10311) aangegeven wat onder grove schuld verstaan dient te worden.
Grove schuld omvat volgens de Staatssecretaris mede grove onachtzaamheid. Daarbij kan gedacht worden aan
laakbare slordigheid of ernstige nalatigheid.
Bij grove schuld had belanghebbende volgens het besluit redelijkerwijs moeten of kunnen begrijpen dat zijn
gedrag tot gevolg kon hebben dat bijvoorbeeld een te hoog bedrag aan tegemoetkoming wordt toegekend
Huurtoeslag
Huurtoeslag is een bijdrage in de huurkosten. Woont een klant in een huurhuis dan krijgt hij of zij misschien
huurtoeslag. Hoe hoog de toeslag is, hangt af van de huurprijs, het inkomen, de leeftijd en de woonsituatie.
Daarbij is het vermogen van belang, indien het vermogen te hoog is, krijgt de klant geen huurtoeslag.
Voorwaarden voor huurtoeslag (2015)
Om huurtoeslag te krijgen, moet de klant, de eventuele toeslagpartner en medebewoners voldoen aan de
volgende voorwaarden:
•
•

De aanvrager is 18 jaar of ouder.
De aanvrager huurt een zelfstandige woonruimte;
De aanvrager kan alleen huurtoeslag krijgen voor een zelfstandige woonruimte. Dit is een woning met
een eigen toegangsdeur die van binnen en buiten op slot kan worden gedaan. In de woning moeten in
elk geval aanwezig zijn:
- een eigen woon(slaap)kamer
- een eigen keuken met aanrecht, aan- en afvoer voor water en een aansluitpunt voor een kooktoestel
- een eigen toilet met waterspoeling
Woningen waarvoor u huurtoeslag kunt krijgen
U kunt huurtoeslag krijgen voor een zelfstandige woonruimte, zoals een flat of een rijtjeshuis. De
volgende woningen zijn ook een zelfstandige woonruimte:
- woonwagen
- gesplitste woning op 1 huisnummer
- gedeelde etage
- waterwoning
- recreatiewoning
- woonruimte voor begeleid wonen of een groepswoning voor ouderen

•
•
•

U, uw eventuele toeslagpartner en medebewoners staan bij de gemeente ingeschreven op uw
woonadres.
U, uw eventuele toeslagpartner en medebewoners hebben de Nederlandse nationaliteit of een
geldige verblijfsvergunning.
Uw huur, (gezamenlijke) inkomen en vermogen zijn niet te hoog.

Het kennen van de wet en regelgeving en de voorwaarden voor het recht op huurtoeslag komt voor
verantwoordelijkheid van de aanvrager zelf.
Het is goed om richtlijnen/handvatten te hebben voor het vaststellen van opzet/grove schuld. Wat belangrijk is
hierbij te vermelden, is dat deze richtlijnen niet letterlijk te gebruiken zijn. Er is altijd een grijs gebied. Het
vaststellen van opzet/grove schuld is niet een begrip dat je langs een liniaal kunt leggen. Elke situatie staat op
zich zelf. Een gedegen onderzoek is dus noodzakelijk.
Een toeslaggerechtigde is op grond van artikel 17 van de Algemene wet inkomensafhankelijke regelingen
(hierna Awir) verplicht om, indien een voorschot op de tegemoetkoming is verleend en er een relevante
wijziging optreedt in de omstandigheden die van belang zijn voor de beoordeling van de aanspraak op of de
bepaling van de hoogte van de tegemoetkoming, die wijziging te melden aan Belastingdienst / Toeslagen.
Daarbij is toeslaggerechtigde, op grond van artikel 5 lid 1 van de Uitvoeringsregeling Algemene wet
inkomensafhankelijke regelingen (hierna Uitvoeringsregeling Awir), verplicht deze melding binnen vier weken
schriftelijk dan wel elektronisch aan Belastingdienst / Toeslagen door te geven.
Hieronder zullen de richtlijnen aangegeven worden voor wanneer je opzet/grove schuld kunt stellen. Bij een
aantal richtlijnen is het niet letterlijk zo ‘zwart-wit’ als het er staat. Om die reden zullen er voorbeelden bij
gegeven worden. Let op, het zijn richtlijnen, géén vaste regels.
•

Aanvraag bij koopwoning (DAS - IH aangifte)

Indien huurtoeslag wordt aangevraagd terwijl een klant een koopwoning heeft, bestaat er geen recht op
huurtoeslag.
Belastingdienst / Toeslagen stelt dat een aanvrager op de hoogte dient te zijn van de wet en regelgeving
betreffende de toeslag die aangevraagd wordt. Er valt op zijn minst grove onachtzaamheid te verwijten
wanneer iemand die geen huurhuis bewoont wél de huurtoeslag aanvraagt.
•

Bij een te laag opgegeven huur (werkelijk boven de huurgrens)

In artikel 13 van de Wet op de huurtoeslag staat de rekenhuur aangegeven. Er wordt geen huurtoeslag
toegekend als de rekenhuur hoger is dan € 710,68 per maand.
Indien iemand toeslag aanvraagt, dient diegene de huurprijs per maand aan te geven. Er is sprake van opzet /
grove schuld indien de aanvrager de huurprijs lager aangeeft dan de daadwerkelijke huurprijs en de
daadwerkelijke huurprijs boven de maximale rekenhuur ligt.
Bijvoorbeeld: iemand heeft een rekenhuur van € 750,00 per maand en heeft dus geen recht op huurtoeslag.
Wanneer er in dit geval toch huurtoeslag wordt aangevraagd door bijvoorbeeld € 650,00 als rekenhuur op te
geven, stelt Belastingdienst / Toeslagen opzet / grove schuld.
Bij niet opgeven van toeslagpartner en/of medebewoners
Het inkomen van de eventuele toeslagpartner en/of medebewoners wordt bij het berekenen van de
huurtoeslag meegenomen. De aanvrager dient dus ook de inkomens van deze personen op te geven.
•

Vanaf het 2e jaar dat kinderen 18 jaar zijn geworden en inkomen ontvangen boven de
vrijgestelde grens (€ 4.706,00)

Bij huurtoeslag worden de inkomens van de eventuele kinderen meegenomen. Een aanvrager dient deze
gegevens dus ook op te geven. Deze inkomens worden het gezamenlijke inkomen voor de berekening van het
recht op huurtoeslag. Indien de inkomens van de kinderen niet opgegeven worden, wordt de huurtoeslag met
onjuiste gegevens berekend.

•
•

Bij een verschil in inkomen van meer dan € ……..
Bij meerdere jaren een verschil in inkomen van meer dan € …..

Een aanvrager van huurtoeslag dient het correcte inkomen op te geven. Indien het opgegeven inkomen
achteraf afwijkt van het daadwerkelijk genoten inkomen en niet de juiste wijzigingen zijn doorgegeven, heeft
een klant dus op basis van onjuiste gegevens een voorschot ontvangen. Het is de verantwoordelijkheid van een
klant om het juiste inkomen aan Belastingdienst / Toeslagen door te geven.
De norminkomens (2015) staan in artikel 14 van de Wet op de huurtoeslag:
* eenpersoonshuishouden; € 21.950,00
* meerpersoonshuishouden; € 29.800,00
* eenpersoonsouderenhuishouden; € 20.962,16
* meerpersoonsouderenhuishouden; € 27.748,77

Let bij deze stellingen steeds op de volgende zaken:
- Als iemand een verkeerd inkomen opgeeft waarin het verschil meer dan € ….. bedraagt stelt Belastingdienst
/Toeslagen opzet / grove schuld. Het maakt hierbij niet uit of het inkomen van de aanvrager zelf verkeerd
wordt opgegeven of het inkomen van de partner en / of de kinderen.  in de voorschotbeschikking staat
aangegeven dat de gegevens goed gecontroleerd dienen te worden. Indien er iets niet klopt, dient de klant
binnen 4 weken een wijziging door te geven.
- Als iemand een verkeerd inkomen opgeeft waarin het verschil rond de €……… bedraagt hoef je niet direct
opzet / grove schuld te stellen. Ga bij jezelf de volgende punten na:
* Is de klant er op attent gemaakt? Heeft hij/zij meerdere voorschotbeschikkingen ontvangen? Dan is
hij/zij er meerdere malen op gewezen dat de gegevens gecontroleerd dienen te worden.
* Heeft de klant gedurende de jaren wijzigingen doorgegeven? Indien de klant wel wijzigingen heeft
doorgegeven, maar niet de correcte wijziging, maakt dit dat de klant wel op de hoogte is van het systeem van
toeslagen en dus weet hoe een wijziging doorgegeven dient te worden.
* Heeft de klant bijvoorbeeld voor een eerder jaar om dezelfde reden ook al een
terugvorderingsbeschikking ontvangen? In dit geval kun je duidelijk stellen dat de klant had moeten
begrijpen dat de toeslag met onjuiste gegevens berekend werd. Hij/zij had alert moeten zijn en een wijzigingen
dan wel stopzetting door moeten geven.
* Om hoeveel jaren gaat het? Gaat het bijvoorbeeld 2 jaar verkeerd, krijgt een klant een
terugvorderingsbeschikking en trekt hij vervolgens meteen aan de bel door middel van een wijziging, dan kun je
dit niet direct ernstig nalatig noemen.
Gaat het bijvoorbeeld 4 jaar lang verkeerd, dan is een klant er dus (zie hierboven) middels
voorschotbeschikkingen op gewezen dat hij voorschotten moet terug betalen omdat op basis van onjuiste
gegevens een voorschot is verstrekt.
Bij het stellen van opzet / grove schuld bij huurtoeslag in verband met verkeerd opgegeven inkomen kun je niet
over één nacht ijs gaan. Vaak hangt het dus van meerdere factoren af.
Let er dus vooral op of de klant een ernstig verwijt kan worden gemaakt.

•

Niet woonachtig op het adres

Op grond van artikel 9 van de Wet op de huurtoeslag dient een aanvrager woonachtig te zijn op het adres
waarvoor hij/zij huurtoeslag aanvraagt. Dit is een harde voorwaarde voor het recht op huurtoeslag. Indien
iemand dus de toeslag aanvraagt terwijl hij/zij er zelf niet woont is er sprake van opzet / grove schuld. De
aanvrager had moeten weten dat er geen recht bestond.

•

Bij geen zelfstandige woonruimte

Op grond van artikel 11 van de Wet op de huurtoeslag dient de woning waar huurtoeslag voor wordt
toegekend zelfstandig, of een onvrije etage te zijn. Dit is een harde voorwaarde voor het recht op huurtoeslag.
Indien iemand de toeslag aanvraagt terwijl bovenstaande niet het geval is, is er sprake van opzet / grove
schuld. De aanvrager had moeten weten dat er geen recht bestond.
Uiteraard zijn er op dit punt uitzonderingen te maken wanneer het bijvoorbeeld erg onduidelijk is of er wel of
geen sprake is van een zelfstandige woonruimte. Het gaat er dan om of de klant redelijkerwijs had kunnen
weten dat er geen sprake was van een zelfstandige woonruimte.
•

Bij een woonboot

Een woonboot valt niet onder zelfstandige woonruimte. Er bestaat geen recht op huurtoeslag als de aanvrager
staat ingeschreven op een adres dat een woonboot betreft. Sinds 2012 staat in alle brochures van
Belastingdienst/Toeslagen dat er geen recht bestaat op huurtoeslag wanneer iemand woonachtig is op een
woonboot, ook bij de aanvraag en op de website komt dit duidelijk naar voren. Indien iemand huurtoeslag
heeft ontvangen terwijl er sprake is van bovenstaande is er sprake van opzet / grove schuld bij het ontstaan
van de terugvorderingsbeschikking. De aanvrager had moeten weten dat er geen recht bestond. Bij
berekeningsjaren voor 2012 is er geen sprake van opzet/grove schuld.
•

Bij kamerverhuur

Een gehuurde kamer valt niet onder een zelfstandige woonruimte. Er bestaat dan ook geen recht op
huurtoeslag indien je een kamer huurt. Wanneer iemand huurtoeslag heeft ontvangen terwijl er sprake is van
bovenstaande is er sprake van opzet / grove schuld aan het ontstaan van de terugvorderingsbeschikking. De
aanvrager had moeten weten dat er geen recht bestond.
•

Bij dubbele aanvraag

Op grond van artikel 7 lid 2 van de Wet op de huurtoeslag kan er ten aanzien van een bepaalde woning aan
slechts één huurder een recht op huurtoeslag worden toegerekend. Er bestaat geen recht op huurtoeslag
indien er op het zelfde adres al door een ander dan de aanvrager huurtoeslag is aangevraagd en ontvangen. De
aanvrager moet in dit geval weten dat er geen recht bestaat.

Zorgtoeslag

Zorgtoeslag is een bijdrage in de kosten voor de Nederlandse zorgverzekering. Of iemand zorgtoeslag krijgt en
hoe hoog de toeslag is, hangt af van het inkomen.
Om zorgtoeslag te krijgen, moeten de aanvrager en de eventuele toeslagpartner in 2015 aan de volgende
voorwaarden voldoen:

- De klant is 18 jaar of ouder
- De klant heeft een Nederlandse zorgverzekering
- Het (gezamenlijke) inkomen is niet te hoog

- De klant heeft de Nederlandse nationaliteit of een geldige verblijfsvergunning
- Het(gezamenlijke) vermogen is niet te hoog
•

Geen premie betaald/niet verzekerd

Iedereen in Nederland is verplicht om een zorgverzekering af te sluiten. Doe je dat niet, dan bestaat er geen
recht op zorgtoeslag. Te veel ontvangen toeslag dient te worden terug betaald.
Op het moment dat een klant de zorgpremie niet betaalt, dan meldt de zorgverzekeraar de klant aan als
wanbetaler bij Zorginstituut Nederland. Op verzoek van het Zorginstituut Nederland betaalt Belastingdienst /
Toeslagen de zorgtoeslag uit aan het Centraal Justitieel Incasso Bureau (CJIB). Belanghebbende dient de
zorgtoeslag terug te betalen aan de Belastingdienst / Toeslagen. Het is de verantwoordelijkheid van de klant
om de zorgpremie te betalen. Er is in dit geval dan ook sprake van opzet / grove schuld bij het ontstaan van de
terugvorderingsbeschikking.
•
•

Bij verschil van inkomen meer dan € ……
Bij meerdere jaren een verschil van inkomen boven de € ……

Een aanvrager voor zorgtoeslag dient het correcte inkomen en eventuele wijzigingen gedurende het toeslagjaar
door te geven. Indien het opgegeven inkomen achteraf afwijkt van het daadwerkelijk genoten inkomen, dan
heeft een klant dus op basis van onjuiste gegevens een voorschot ontvangen. Het is de verantwoordelijkheid
van een klant om het juiste inkomen aan Belastingdienst / Toeslagen door te geven.
De norminkomens (2015) voor de zorgtoeslag:
* Als de klant geen partner heeft: € 26.316,- per jaar
* Als de klant wel een partner heeft: € 32.655,- per jaar
Ook hier gelden dezelfde factoren als beschreven bij de bepaling van opzet / grove schuld voor de huurtoeslag:
- Als iemand een verkeerd inkomen opgeeft waarin het verschil meer dan € …… bedraagt stelt Belastingdienst
/Toeslagen opzet / grove schuld. Het maakt hierbij niet uit of het inkomen van de aanvrager zelf verkeerd
wordt opgegeven of het inkomen van de partner en / of de kinderen.  in de voorschotbeschikking staat
aangegeven dat de gegevens goed gecontroleerd dienen te worden. Indien er iets niet klopt, dient de klant
binnen 4 weken een wijziging door te geven.
- Als iemand een verkeerd inkomen opgeeft waarin het verschil rond de € …….. bedraagt hoef je niet direct
opzet / grove schuld te stellen. Ga bij jezelf de volgende punten na:
* Is de klant er op attent gemaakt? Heeft hij/zij meerdere voorschotbeschikkingen ontvangen? Dan is
hij/zij er meerdere malen op gewezen dat de gegevens gecontroleerd dienen te worden.
* Heeft de klant gedurende de jaren wijzigingen doorgegeven? Indien de klant wel wijzigingen heeft
doorgegeven, maar niet de correcte wijziging, maakt dit dat de klant wel op de hoogte is van het systeem van
toeslagen en dus weet hoe een wijziging doorgegeven dient te worden.
* Heeft de klant bijvoorbeeld voor een eerder jaar om dezelfde reden ook al een
terugvorderingsbeschikking ontvangen? In dit geval kun je duidelijk stellen dat de klant had moeten
begrijpen dat de toeslag met onjuiste gegevens berekend werd. Hij/zij had alert moeten zijn en een wijzigingen
dan wel stopzetting door moeten geven.
* Om hoeveel jaren gaat het? Gaat het bijvoorbeeld 2 jaar verkeerd, krijgt een klant een
terugvorderingsbeschikking en trekt hij vervolgens meteen aan de bel door middel van een wijziging, dan kun je
dit niet direct ernstig nalatig noemen.
Gaat het bijvoorbeeld 4 jaar lang verkeerd, dan is een klant er dus (zie hierboven) middels
voorschotbeschikkingen op gewezen dat hij voorschotten moet terug betalen omdat op basis van onjuiste
gegevens een voorschot is verstrekt.

Kindgebonden Budget
Om kindgebonden budget te krijgen, moet de aanvrager en de eventuele toeslagpartner aan de volgende
voorwaarden voldoen:
•
•

•
•
•

De aanvrager heeft 1 of meer kinderen die jonger dan 18 jaar zijn.
De aanvrager krijgt kinderbijslag. De ouder op wiens naam de kinderbijslag staat, krijgt ook het
kindgebonden budget. Is het kind 16 of 17 jaar en krijgt de klant geen kinderbijslag voor dit kind. Kan
de klant soms toch kindgebonden budget krijgen.
Het (gezamenlijke) inkomen is niet te hoog. Het hangt af van het aantal kinderen welke
inkomensgrens voor de klant geldt.
De klant heeft de Nederlandse nationaliteit of een geldige verblijfsvergunning.
Het (gezamenlijke) vermogen is niet te hoog.
•

Geen recht op kinderbijslag

Indien een aanvrager geen kinderen heeft, of de kinderen zijn ouder dan 18 jaar bestaat er geen recht op
kinderbijslag. Het recht op kinderbijslag is een harde voorwaarde voor het recht op kindgebonden budget.
Indien het kind 16 of 17 jaar oud is, kan er recht bestaan op kindgebonden budget, zonder dat er kinderbijslag
ontvangen wordt. Dit gebeurt als het kind gestopt is met school en werkt. De ouder moet het kind wel in
belangrijke mate onderhouden.
Indien iemand wel het kindgebonden budget aanvraagt terwijl er geen kinderen zijn, of de kinderen zijn ouder
dan 18 jaar, dan bestaat er geen recht op kindgebonden budget. Het is de verantwoordelijkheid van de klant
zelf om hiervan op de hoogte te zijn. Het kindgebonden budget zal worden teruggevorderd. Het ontstaan van
deze terugvorderingsbeschikking is dan ook te wijten aan opzet / grove schuld.

