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Geachte heer Van Zutphen,
Uw ambtsvoorganger heeft op 1 december 2014 de aandacht gevraagd voor de
problematiek van het zogenoemde ‘papieren inkomen’.
Allereerst bied ik u mijn excuses aan voor de lange beantwoordingstermijn.
Met deze brief wil ik, mede namens staatssecretaris Klijnsma, reageren op de brief
van de waarnemend Nationaal ombudsman van 1 decemberjl. waarin aandacht
wordt gevraagd voor de problematiek van de kwijtschelding van leenbijstand voor
zelfstandigen op grond van het Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004 (Bbz)
en de gevolgen die dat heeft voor de toeslagen in het jaar van kwijtschelding.
systematiek leenbifstand
Zoals u in uw brief aangeeft kan de kwijtschelding van de Bbz-uitkering die in
eerste instantie als renteloze lening wordt verstrekt nadelige gevolgen hebben voor
het recht op toeslagen. Leenbijstand is namelijk niet belast in het jaar van het
ontvangen van de lening (jaar t). Pas als de lening (deels) wordt omgezet in
bijstand die niet hoeft te worden terugbetaald, is er sprake van inkomen voor de
belastingheffing (jaar t÷i). Deze omzetting verhoogt het verzamelinkomen en dat
heeft gevolgen voor het recht op toeslagen. Probleem daarbij is, zoals u in uw brief
ook vermeldt, dat in het jaar dat de bijstand wordt kwijtgescholden slechts op
papier inkomen wordt genoten. De bijstand in de vorm van een lening is namelijk
al in een eerder jaar ontvangen. Deze problematiek is inderdaad bekend en ook in
het parlement aan de orde gesteld. In 2010 zijn Kamervragen gesteld (TK,
vergaderjaar 2010-2011, Aanhangsel, 609) en in 2013 (TK, vergaderjaar 20122013, Aanhangsel, 2532). In de beantwoording van de Kamervragen is uitgebreid
ingegaan op de fiscale systematiek rond de leenbijstand en de gevolgen die dit kan
hebben voor de bijstandsgerechtigden. Bij de beantwoording van de Kamervragen
in 2013 is toegezegd te onderzoeken of voor deze situaties in de toekomst een
oplossing mogelijk is.
structurele oplossing
Samen met mijn collega van Sociale Zaken en Werkgelegenheid ben ik al enige tijd
op zoek naar een oplossing. Mijn insteek is dat de uitkering het inkomenskarakter
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behoudt en ook wordt belast maar dat de nadelige gevolgen die dat heeft voor het
recht op toeslagen van de uitkeringsgerechtigde worden weggenomen. In dat
kader heeft inmiddels ook informeel overleg plaatsgevonden met
vertegenwoordigers van de gemeenten. Dat overleg heeft echter nog niet tot
overeenstemming geleid over een werkbare oplossing die tegemoet komt aan
deze al jaren spelende problematiek. Gebleken is namelijk dat door de samenloop
van de diverse regelingen een oplossing voor de ene groep een financieel negatief
gevolg heeft voor de andere groep gebruikers. Voor het vinden van een gedragen
oplossing is nader overleg met gemeenten noodzakelijk. Ik zal u zo spoedig
mogelijk informeren over de uitkomsten van dit overleg. Op dat moment zal ik ook
de Tweede Kamer hierover nader informeren.
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Oude gevaIen
Bekeken wordt in hoeverre een mogelijke structurele oplossing ook toepassing zou
kunnen vinden voor de al kwijtgescholden leenbijstand aan zelfstandigen, al wordt
dat niet heel waarschijnlijk geacht.
Voor dit moment geldt nog steeds dat de leenbijstand belast is in het jaar van
kwijtschelding. De inhoudingsplichtige gemeenten hebben conform de wet
belasting ingehouden en afgedragen. Dit is op een later moment niet terug te
draaien. De aan mij voorgelegde verzoeken om toepassing van de
hardheidsclausule in deze situaties heb ik ook afgewezen. Mocht er sprake zijn van
betalingsproblemen dan kan er wel een beroep worden gedaan op de
mogelIjkheden die bestaan in de invorderingssfeer.
Zoals u in uw brief aangeeft zijn de lopende situaties op dit moment dan ook voor
oplossingen afhankelijk van eventuele mogelijkheden die de gemeenten tot hun
beschikking hebben.
Ik vertrouw erop u hiermee voldoende te hebben geantwoord.

Hoogachtend,
De Staatssecretaris van Financiën,

Eric Wiebes
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