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Inleiding
Op 1 januari 2001 is het belastingstel-
sel gewijzigd met de inwerkingtreding
van de Wet inkomstenbelasting 2001
(Stb. 2000, 215). Met dit TBV wor-
den regels gesteld over de gevolgen
hiervan voor de toets aan het zoge-
naamde ‘middelenvereiste’.

Wijziging van B1/2.2.3
De tekst van B1/2.2.3 Vc2000 wordt
als volgt gewijzigd.
Onder het kopje ‘Zelfstandige inkom-
sten uit overige bron’ wordt (in de
lijst van inkomsten die worden aange-
merkt als middelen van bestaan) na:
– soldij (militaire dienst);
opgenomen: 
– stijging van het netto-inkomen door
toekenning van een heffingskorting,
niet zijnde de kinderkorting en de
aanvullende kinderkorting. Deze stij-
ging wordt door de vreemdeling aan-
getoond door overlegging van een
beschikking van de Belastingdienst,
waaruit de toekenning van de (hoogte
van de) desbetreffende heffingskor-
ting blijkt.

Toelichting
In A4/4.2.1 Vreemdelingencirculaire
1994 was bepaald dat de stijging van

het netto-inkomen door verandering
in de belastingschaal, doordat men in
het huwelijk treedt, kon worden mee-
geteld bij de berekening van het inko-
men. Vanwege het huwelijk vond een
overgang plaats van tariefgroep 2
naar tariefgroep 3, hetgeen in de
praktijk betekende dat de kostwinner
een hoger netto inkomen ontving.

Doordat in de Wet inkomstenbelas-
ting 2001 de tariefgroepen zijn verval-
len, is stijging van het inkomen van
de kostwinnaar vanwege een huwelijk
niet meer aan de orde. Om die reden
is de in A4/4.2.1 Vreemdelingen-
circulaire 1994 neergelegde beleidsre-
gel niet opgenomen in de Vreemde-
lingencirculaire 2000.

Gelet op de ratio van het middelen-
vereiste wordt voor de bepaling van
de betekenis van de Wet inkomsten-
belasting 2001 voor de Vreemde-
lingenwet aansluiting gezocht bij de
Algemene bijstandswet. Alleen de
kinderkorting en de aanvullende kin-
derkorting zijn niet van invloed op de
verlening van bijstand. Alle andere
uitbetaalde heffingskortingen worden
in het kader van de Algemene bij-
standswet beschouwd als inkomen
dat van invloed is op verlening van
bijstand.

Gelet hierop worden de kinderkor-
ting en de aanvullende kinderkorting
niet aangemerkt als bestanddeel van
de middelen van bestaan in de zin
van de Vreemdelingenwet. Alle ande-
re heffingskortingen kunnen daaren-
tegen wel worden meegeteld bij de
berekening van de hoogte van de
bestaansmiddelen.

Een stijging van de netto inkom-
sten wordt door de aanvrager aange-
toond met een beschikking van de
Belastingdienst, waaruit de toeken-
ning van de desbetreffende heffings-
korting blijkt. Het is namelijk niet
aan de met de uitvoering van het
Vreemdelingenbeleid belaste Minister
om zich zelfstandig een oordeel te
vormen over belastingrechtelijke
vraagstukken. Bij of krachtens de
Vreemdelingenwet 2000 zijn daartoe
geen bevoegdheden toegekend.

Volgens de Algemene bijstandswet
hoort elk inkomen waarover redelij-

kerwijs beschikt kan worden tot de
middelen in de zin van artikel 42 van
die wet. Ook heffingskortingen waar-
over een bijstandsgerechtigde na een
nog in te dienen aanvraag zou kun-
nen gaan beschikken, worden daarom
in  het kader van de Algemene bij-
standswet meegeteld. In het kader
van de Vreemdelingenwet is het uit-
gangspunt echter dat de vreemdeling
daadwerkelijk moet beschikken over
de middelen van bestaan.
Heffingskortingen waarover men na
een nog in te dienen aanvraag zou
kunnen gaan beschikken, worden in
het kader van de berekening van de
bestaansmiddelen in het kader van de
Vreemdelingenwet níet meegeteld.
Alleen stijgingen van het netto inko-
men die worden aangetoond met een
beschikking van de Belastingdienst,
worden meegeteld.

Hieruit vloeit voort dat een toe-
komstige stijging van het netto inko-
men doordat men in de toekomst als
fiscaal partners zal worden
beschouwd, in het kader van de bere-
kening van de hoogte van de
bestaansmiddelen in de zin van de
Vreemdelingenwet niet wordt meege-
teld. Dit geldt ook voor thans nog
openstaande aanvragen, ingediend
voor de invoering van de
Vreemdelingenwet 2000. Artikel 116
Vreemdelingenwet 2000 schrijft welis-
waar voor dat op bepaalde aanvragen
ten aanzien van het middelenvereiste
het oude recht van toepassing is,
maar dit artikel strekt niet zover dat
thans in het kader van de beoordeling
van verblijfsaanvragen toepassing
moet geven aan de Wet op de inkom-
stenbelasting 1964. Deze Wet is
immers ingetrokken.

Tot slot
Deze regeling treedt in werking met
ingang van de tweede dag na de dag-
tekening van de Staatscourant waarin
zij wordt geplaatst.

Gelet op artikel 3.103 Vreemde-
lingenbesluit 2000 heeft deze regeling
onmiddellijke werking, zodat zij kan
worden toegepast op alle nog open-
staande aanvragen in eerste aanleg of
bezwaar. Indien de beschikking op
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bezwaar reeds is genomen, wordt de
regeling niet alsnog in de (hoger-
)beroepsfase toegepast. Eventueel kan
een nieuwe aanvraag worden inge-
diend.

Voor zover van toepassing zullen
de bovenstaande wijzigingen zo spoe-
dig mogelijk in een aanvulling op de
Vreemdelingencirculaire worden ver-
werkt.

De Staatssecretaris van Justitie,
namens de Staatssecretaris,
het Hoofd van de Immigratie-
en Naturalisatiedienst,
H.W.M. Schoof.
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