
Fiscaal partnerschap en toeslagpartner bij een 
bloedverwantschap in de 1ste graad 

Mijn dochter is samen met haar twee (minderjarige) kinderen bij mij komen 
wonen nadat zij en haar man uit elkaar gingen, omdat zij de koopwoning 
moesten verkopen en zij geen urgentie kon krijgen voor een huurwoning. Op 
het moment van uit elkaar gaan had zij geen inkomen en nu heeft zij een 
minimaal inkomen (onder bijstandsniveau). Op grond van haar inkomen zou 
zij aanspraak maken op kind gebonden budget en zorgtoeslag. Echter, omdat 
zij (ouder dan 27 jaar) nu bij mij inwoont met minderjarige kinderen worden 
wij door de belastingdienst gezien als fiscaal partner en toeslag partner. 
Hierdoor wordt mijn inkomen meegeteld en mist zij dus deze toeslagen. 

De partneralimentatie is op nihil gesteld en de kinderalimentatie is inmiddels 
omlaag gegaan, omdat haar ex partner heeft aangegeven schulden te 
hebben. Zelfs de verlaagde kinderalimentatie wordt niet betaald. Het 
Landelijk Bureau is hiervoor ingeschakeld, maar dit heeft nauwelijks resultaat. 
Zij moet dus maar rond zien te komen met een minimaal inkomen. In ons 
geval wordt er van uit gegaan dat ik mijn dochter en kleinkinderen ook 
financieel help. In een andere situatie, als ik getrouwd zou zijn en dus al een 
fiscaal partner zou hebben (of als er nog meer meerderjarige medebewoners 
zijn), had mijn dochter wel de toeslagen ontvangen. Er is dan (meestal) meer 
inkomen, maar worden de toeslagen wel toegekend. Nu er minder inkomen 
is, krijgt ze geen toeslagen. 

Ook vind ik het vreemd dat je als bloedverwant in de 1ste graad voor de 
toeslagen als partner wordt aangemerkt door de belastingdienst, terwijl in 
geval van een schenking / erfenis bij de schenk- en erfbelasting wordt 
uitgegaan van een kind. Dan is er dus geen sprake van de vrijstelling voor 
een partner. In dezelfde (belasting)wet ben je dus in het ene geval partner en 
in het andere geval ouder / kind. 
In de pensioenwet kan je als bloedverwant 1ste graad geen partner zijn en is 
er in dat geval dus geen recht op een nabestaandenpensioen. In de 
pensioenregeling van het ABP staat in artikel 1.8 lid 3 het volgende: 
“3. ABP schrijft de partner bedoeld in het eerste lid onder c alleen in, als de 
aanmelder de leeftijd van 67 jaar nog niet heeft bereikt. Verder moeten de 
partner en de aanmelder voldoen aan de voorwaarden dat zij: 
a. ongehuwd zijn, geen geregistreerde partner zijn en niet als partner of als 
aanmelder betrokken zijn bij een andere inschrijving; 
b. als ingezetene met hetzelfde woonadres in de basisadministratie, bedoeld 
in de Wet basisregistratie personen zijn ingeschreven; 
c. blijkens een notarieel verleden samenlevingscontract zich tegenover elkaar 
verplicht hebben over en weer bij te dragen in de kosten van 
levensonderhoud; 
d. geen bloed- of aanverwanten in de rechte lijn zijn; 



e. achttien jaar of ouder zijn. ". 

In de participatiewet ben je als bloedverwant 1ste graad geen partner. Dit 
staat in artikel 3 lid 2a: 
"a. als gehuwd of als echtgenoot mede aangemerkt de ongehuwde die met 
een ander een gezamenlijke huishouding voert, tenzij het betreft een 
aanverwant in de eerste graad, een bloedverwant in de eerste graad of een 
bloedverwant in de tweede graad indien er bij één van de bloedverwanten in 
de tweede graad sprake is van zorgbehoefte;" 
In dezelfde wet in artikel 4 lid 1b wordt gesproken over een alleenstaande 
ouder: "b. alleenstaande ouder: de ongehuwde die de volledige zorg heeft 
voor een of meer tot zijn last komende kinderen en geen gezamenlijke 
huishouding voert met een ander, tenzij het betreft een bloedverwant in de 
eerste graad of een bloedverwant in de tweede graad indien er bij één van de 
bloedverwanten in de tweede graad sprake is van zorgbehoefte;" 

Mijn vragen: 
– waarom word je als bloedverwant 1ste graad in het geval van toeslagen als 
partner aangemerkt en in het geval van schenk- en erfbelasting als ouder/
kind 
– waarom wordt er in de belastingwet uitgegaan van een fiscaal partnerschap 
en toeslagpartner bij een bloedverwantschap in de 1ste graad, terwijl dit in 
andere wetten wordt uitgesloten 
– kan er een voorstel worden ingediend om de belastingwet aan te passen en 
dezelfde lijn aan te houden als de pensioenwet en de participatiewet, zodat er 
geen sprake meer is van partners in geval van bloedverwantschap in de 1ste 
graad.


