Onderwerp
Uitleg gevolgen
afzien uitbetalen
ALO-Kop

Vraag
Hoe kunnen wij het afzien van de ALOKop beste uitleggen aan de burger: hij of
zij moet toch akkoord gaan? Of mogen
wij dit als Toeslagenservicepunt namens
de burger doen zodra we weten dat er
een gezinshereniging is aangevraagd?
Het afzien van de ALO-Kop betekent dat
de alleenstaande ouder aanzienlijk
minder KGB krijgt. Hoe is dit nu
geregeld?

Antwoord
De burger dient altijd akkoord te gaan met het doorgeven van wijzigingen.
Als hij of zij een toeslagpartner (getrouwd of geregistreerd partner) heeft die niet
in Nederland woont en ook geen BSN heeft, dan zal de burger onterecht als
alleenstaande ouder het kindgebondenbudget met ALO-Kop uitbetaald krijgen.
Door af te zien van uitbetalen ontvangt de burger het bedrag aan
kindgebondenbudget waar recht op is.
Op grond van de rechtspraak (CRvB, 6 juni 2018) moet de gemeente vanaf het
moment dat de ALO-Kop niet meer wordt uitgekeerd, de algemene bijstandsnorm
verhogen met het dan geldende bedrag van de ALO-Kop, tenzij er andere
relevante middelen zijn.
Zie hiervoor de SZW Gemeentenieuws van 2019/3,
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2019/04/25/gemeenteni
euws-van-szw-2019-3
Het is raadzaam eerst bij de gemeente te controleren of zij hiervan al op de
hoogte zijn en of er een lokale werkinstructie/ richtlijn is om in deze gevallen de
bijstandsnorm te verhogen, om te voorkomen dat de burger onvoldoende
financiën heeft voor de zorg van de kinderen.

Procedure afzien
uitbetalen ALOKop

Stuurt de Belastingdienst/Toeslagen een
brief aan de burger: Wilt u wel of geen
ALO-Kop?

Nee, de burger kan zelf na constateren dat er geen recht is op de ALO-Kop,
omdat er een toeslagpartner is (getrouwd of geregistreerd partner), contact
opnemen via de Belastingtelefoon en aangeven af te willen zien van uitbetalen
van de ALO-Kop. De burger ontvangt vervolgens een brief waarin het verzoek
bevestigd wordt. Vervolgens sturen wij een nieuwe beschikking.

De ALO-Kop moet stopgezet worden op
het moment dat het KGB in een actuele
berekening staat. Hoe weten we dat op
het juiste moment en niet te laat?

Het verwerken van de aanvraag vindt doorgaans direct plaats. Zo kan direct na
de aanvraag de actuele berekening ingezien worden. Vervolgens kan contact
opgenomen worden met de Belastingtelefoon om door te geven af te willen zien
van uitbetalen.

Kan je ook op een later moment afzien
van het uitbetalen van de ALO-Kop?

Ja, dat is mogelijk.

Hoe wordt dit dan geregeld met het
bedrag wat de burger al heeft
ontvangen?

Na afzien van uitbetalen wordt het nieuwe jaarrecht berekend. Op basis van dit
nieuwe jaarrecht wordt gekeken naar het bedrag dat de burger al uitbetaald heeft
gekregen. Het restant wordt dan in de volgende maanden in maandelijkse
termijnen uitbetaald. Indien er al meer is uitbetaald dan het nieuwe vastgestelde
jaarrecht, dan zal het verschil teruggevorderd worden. Hieronder vindt u een
aantal voorbeelden
Voorbeeld 1:
Jaarrecht 3600 euro
Na afzien uitbetalen ALO-Kop jaarrecht 600 euro
Reeds uitbetaald: 900 euro
Teveel ontvangen: 300 euro
Voorbeeld 2:
Jaarrecht 3600 euro
Na afzien uitbetalen ALO-Kop jaarrecht 600 euro
Reeds uitbetaald: 300 euro
Nog te ontvangen: 300 euro, deze wordt in maandelijkse termijnen
uitbetaald
Als de Belastingdienst eerder verstrekte ALO-Kop uit het lopende jaar met
het kindgebondenbudget verrekend voor de rest van het jaar, kan dit voor
betekenen dat betrokkenen te weinig kindgebondenbudget voor de zorg
van de kinderen. In dat geval kan een beroep op de gemeente gedaan
worden dit voor het lopende jaar met de bijstandstoelage aan te vullen.
(Zie ook CRvB 25 april 2018)

Stuurt Belastingdienst Toeslagen (na het
afzien van de uitbetalen van de ALOKop) een brief naar de cliënt? Of moeten
wij zelf een tekst opstellen in
verschillende talen?
Onze standaardprocedure is nu dat we
(meestal) een persoonlijke
betalingsregeling aanvragen. Moeten wij
dit nog steeds doen voor cliënten waarbij
met terugwerkende kracht wordt
afgezien van de ALO-Kop

De burger ontvangt een brief met de bevestiging van het afzien van uitbetalen
van de ALO-Kop. Deze brief is in het Nederlands. Vervolgens sturen wij een
nieuwe beschikking.
Indien het afzien van uitbetalen leidt tot een terugvordering, dan kan ook voor
deze terugvordering een persoonlijke betalingsregeling worden aangevraagd.
Meer informatie leest u op
https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/themaoverstijgend
/programmas_en_formulieren/verzoek_persoonlijke_betalingsregeling

Gezinshereniging

Kan de Belastingdienst – ondanks de
betalingsregeling – overgaan tot
verrekening van toeslagen? Zo ja, in
welke gevallen?

Ja, dat kan alleen wanneer de burger zich niet aan de betalingsregeling houdt.

Hoe werkt het met terugwerkende kracht
stopzetten van de ALO-Kop?

Indien de burger afziet van uitbetalen, dan hanteren wij de huwelijksdatum als
moment. Voor het lopende voorschot leidt dat tot een nieuwe
voorschotbeschikking. Indien voorgaande jaren al definitief zijn, dan volgt een
herziening. Het gevolg is dat de burger of geen voorschot KGB meer uitbetaald
krijgt of een lager bedrag of een terugvordering. Zie ook de hierboven genoemde
voorbeelden.

Welke melding staat er op de brief of
beschikking indien de burger afziet van
ALO-Kop?

Zie de bijgevoegde voorbeeldbrief

Hoe snel krijgt de burger een brief of
beschikking na melding wijziging?

Binnen 15 werkdagen ontvangt de burger de brief met daarin de bevestiging van
de gemaakte afspraken. De nieuwe beschikking volgt binnen 6 tot 8 weken.

Mag een toeslagenservicepunt
doorgeven dat de burger af wil zien van
uitbetalen ALO-Kop?

Het toeslagenservicepunt mag met toestemming van de burger wijzigingen
doorgeven. Het afzien van uitbetalen is in dit geval de wijziging.

Alle nieuwe alleenstaande statushouders
met kinderen die zich vestigen of reeds
hebben gevestigd: Hoe weet ik of zij nu
of later voor gezinshereniging in
aanmerking willen komen?

De burger zal dit zelf hebben aangegeven bij de IND.

Wanneer weet ik of er al een begin
gemaakt is met de procedure
gezinshereniging?

U kunt hiervoor het beste navraag doen bij de IND.

