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» Samenvatting 
De Raad stelt voorop dat gedaagde de aanvraag van appellante van 20 september 1998 terecht heeft 
getoetst aan het beleid dat ten tijde van die aanvraag werd gehanteerd, zijnde het sinds april 1998 
geldende beleid dat op dit punt sedertdien niet is gewijzigd. Met gedaagde is de Raad namelijk van 
oordeel dat ten aanzien van een besluit op een aanvraag om toekenning van een uitkering met 
terugwerkende kracht, het beleid terzake zoals dat geldt op het tijdstip van aanvraag bepalend dient te 
zijn. 

Gedaagde heeft op grond van dat beleid vastgesteld dat geen sprake is van financiële hardheid, omdat 
het gezinsinkomen van appellante nimmer onder de hiervoor bedoelde minimumnorm is gedaald. 
Namens appellante is deze norm betwist. Daarbij heeft zij erop gewezen dat de AKW, anders dan de 
AWW en de AOW, niet als een bodemvoorziening gekenschetst kan worden. De Raad kan dit 
standpunt niet onderschrijven. Een AKW-uitkering is weliswaar inkomensonafhankelijk, maar de Raad 
leidt zowel uit het systeem van de Algemene bijstandswet, waarin niet is voorzien in toeslagen voor 
kinderen omdat ouders geacht worden daarvoor over kinderbijslag te beschikken, als uit art. 23 AKW, 
waarin is bepaald dat kinderbijslag niet vatbaar is voor beslag, af dat de AKW wel beoogt een 
gegarandeerde bodemvoorziening te verschaffen aan ouders met kinderen. De Raad is derhalve van 
oordeel dat het in gedaagdes hardheidsbeleid gekozen uitgangspunt van een beoordeling van de 
financiële situatie van de betrokkene aan de hand van een bepaalde minimumnorm een redelijk 
uitgangspunt is te achten. 

Uitgaande van een aldus vast te stellen hardheid is tussen partijen niet in geschil dat ten aanzien van 
appellante geen sprake is van hardheid, nu het gezinsinkomen van appellante gedurende de hier van 
belang zijnde kwartalen een zodanige norm nimmer heeft benaderd. De Raad kan en zal derhalve in het 
midden laten wat er verder zij van de door gedaagde gekozen nadere invulling van dit hardheidsbeleid. 

Ten aanzien van het door appellante gesignaleerde verschil in behandeling tussen personen met een 
laag en een hoog inkomen merkt de Raad ten slotte nog op dat nu uit het vorenstaande voortvloeit dat 
de AKW een bodemvoorziening is, een objectieve rechtvaardiging voor dit uit het beleid 
voortvloeiende onderscheid bestaat, zodat geen sprake kan zijn van een verboden onderscheid naar 
inkomen als bedoeld in de door appellante genoemde nationale en internationale bepalingen. 

beslissing/besluit 
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» Uitspraak 
I. Ontstaan en loop van het geding 

Bij besluit van 1 oktober 1998 heeft gedaagde aan appellante medegedeeld dat zij geen aanspraak heeft 
op kinderbijslag ingevolge de Algemene Kinderbijslagwet (AKW) voor haar zoon D., met een langere 
terugwerkende kracht dan één (lees: drie) jaar voor de datum van aanvraag. 

Bij beslissing op bezwaar van 11 januari 1999, het thans bestreden besluit, heeft gedaagde het bezwaar 
tegen het besluit van 1 oktober 1998 ongegrond verklaard. 

De Arrondissementsrechtbank te Maastricht heeft bij uitspraak van 9 december 1999 het tegen het 
bestreden besluit ingestelde beroep ongegrond verklaard. 

Namens appellante is haar echtgenoot C. van die uitspraak in hoger beroep gekomen op bij 
beroepschrift aangevoerde gronden. 

Gedaagde heeft een verweerschrift ingediend. 

Bij brief van 28 maart 2001 heeft gedaagde enige vragen van de Raad beantwoord. Voorts heeft C. bij 
brief van 28 september 2001 het standpunt van appellante nog nader toegelicht. 

Het geding is behandeld ter zitting van de Raad, gehouden op 17 oktober 2001, waar appellante in 
persoon is verschenen bijgestaan door C., voornoemd, en waar gedaagde zich heeft doen 
vertegenwoordigen door mr. J.S. Bartstra en mr. M.F. Sturmans, beiden werkzaam bij de Sociale 
Verzekeringsbank. 

II. Motivering 

Appellante heeft op 15 april 1998 kinderbijslag aangevraagd bij gedaagde voor haar zoon D., geboren 
(...; red.) 1985, die dubbelgehandicapt is. Daarbij heeft zij aangegeven dat tot omstreeks 1987 
kinderbijslag is ontvangen voor D., maar dat na de plaatsing van D. in een pleeggezin in 1987 geen 
kinderbijslag meer voor hem is aangevraagd, omdat toen door de bemiddelende instantie – de William 
Schrikkerstichting – was medegedeeld dat geen recht meer bestond op kinderbijslag aangezien het 
pleeggezin daartoe gerechtigd was. Nadat zij in 1998 van een andere instantie had vernomen dat wel 
aanspraak zou bestaan op kinderbijslag heeft appellante alsnog verzocht om met terugwerkende kracht 
kinderbijslag aan haar toe te kennen. 

Gedaagde heeft vervolgens bij besluit van 11 augustus 1998 met ingang van het tweede kwartaal van 
1995 kinderbijslag aan appellante toegekend voor D. Daarbij is gedaagde ervan uitgegaan dat op grond 
van een overgangsbepaling bij de Wet van 21 december 1995 (Stb. 691) nog de voordien geldende 
tekst van artikel 14 van de AKW van toepassing is, zodat een terugwerkende kracht van drie jaar 
mogelijk is. 

Bij brief van 20 september 1998 heeft appellante aangevoerd dat sprake is van een bijzonder geval en 
heeft zij verzocht om alsnog vanaf 1988 kinderbijslag aan haar toe te kennen voor D. Bij het in 
bezwaar gehandhaafde besluit van 1 oktober 1998 heeft gedaagde afwijzend op dit verzoek beslist. 
Daarbij heeft gedaagde overwogen dat voor de toekenning van kinderbijslag met een langere 
terugwerkende kracht voldaan moet zijn aan twee voorwaarden. Ten eerste moet sprake zijn van een 
bijzonder geval en ten tweede moet op grond van het door gedaagde terzake gevoerde beleid sprake 
zijn van hardheid, waarvan sprake is indien de betrokkene financiële schade heeft geleden die het direct 
gevolg is van de gebeurtenis die aanspraak geeft op kinderbijslag. Deze schade wordt ingevolge dit 
beleid geacht te zijn opgetreden indien het netto inkomen van de betrokkene, mede door het niet tijdig 
aanvragen van de kinderbijslag, onder de voor hem geldende minimumnorm is gedaald. Deze norm is 
voor de AKW gelijk aan het netto-uitkeringsbedrag krachtens de AOW, verhoogd met de kinderbijslag 
waarop eventueel recht zou hebben bestaan. Ten aanzien van appellante heeft gedaagde overwogen dat 
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wel sprake is van een bijzonder geval maar dat niet gesproken kan worden van hardheid als hiervoor 
bedoeld. 

De rechtbank heeft het bestreden besluit, onder verwijzing naar rechtspraak van de Raad met 
betrekking tot het hardheidsbeleid van gedaagde, in stand gelaten. In hoger beroep is aangevoerd dat de 
AKW een principieel andere regeling is dan de wetten waarop de genoemde rechtspraak betrekking 
heeft, zijnde dit alle wetten die een bodemvoorziening vormen, zodat anders dan bij die wetten bij de 
AKW de hoogte van het inkomen van de betrokkene geen doorslaggevende rol mag spelen. 

De Raad overweegt het volgende. 

In deze procedure is tussen partijen niet in geschil dat sprake is van een bijzonder geval, zodat 
gedaagde op grond van artikel 14, derde lid van de AKW in beginsel bevoegd is de kinderbijslag met 
een verdere terugwerkende kracht dan de toegepaste termijn van drie jaar toe te kennen. Gedaagde 
heeft van deze bevoegdheid echter geen gebruik gemaakt, omdat niet is voldaan aan de in zijn beleid 
bij het gebruik maken van deze bevoegdheid nader gestelde voorwaarde ten aanzien van hardheid als 
hiervoor nader omschreven. De Raad dient derhalve te beoordelen of dit besluit in rechte stand kan 
houden. 

De Raad stelt voorop dat gedaagde de aanvraag van appellante van 20 september 1998 terecht heeft 
getoetst aan het beleid dat ten tijde van die aanvraag werd gehanteerd, zijnde het sinds april 1998 
geldende beleid dat op dit punt sedertdien niet is gewijzigd. Met gedaagde is de Raad namelijk van 
oordeel dat ten aanzien van een besluit op een aanvraag om toekenning van een uitkering met 
terugwerkende kracht, het beleid terzake zoals dat geldt op het tijdstip van aanvraag bepalend dient te 
zijn. 

Gedaagde heeft op grond van dat beleid vastgesteld dat geen sprake is van financiële hardheid, omdat 
het gezinsinkomen van appellante nimmer onder de hiervoor bedoelde minimumnorm is gedaald. 
Namens appellante is deze norm betwist. Daarbij heeft zij erop gewezen dat de AKW, anders dan de 
AWW en de AOW, niet als een bodemvoorziening gekenschetst kan worden. De Raad kan dit 
standpunt niet onderschrijven. Een AKW-uitkering is weliswaar inkomensonafhankelijk, maar de Raad 
leidt zowel uit het systeem van de Algemene bijstandswet, waarin niet is voorzien in toeslagen voor 
kinderen omdat ouders geacht worden daarvoor over kinderbijslag te beschikken, als uit artikel 23 van 
de AKW, waarin is bepaald dat kinderbijslag niet vatbaar is voor beslag, af dat de AKW wel beoogt 
een gegarandeerde bodemvoorziening te verschaffen aan ouders met kinderen. De Raad is derhalve van 
oordeel dat het in gedaagdes hardheidsbeleid gekozen uitgangspunt van een beoordeling van de 
financiële situatie van de betrokkene aan de hand van een bepaalde minimumnorm een redelijk 
uitgangspunt is te achten. 

Uitgaande van een aldus vast te stellen hardheid is tussen partijen niet in geschil dat ten aanzien van 
appellante geen sprake is van hardheid, nu het gezinsinkomen van appellante gedurende de hier van 
belang zijnde kwartalen een zodanige norm nimmer heeft benaderd. De Raad kan en zal derhalve in het 
midden laten wat er verder zij van de door gedaagde gekozen nadere invulling van dit hardheidsbeleid. 

Ten aanzien van het door appellante gesignaleerde verschil is behandeling tussen personen met een 
laag en een hoog inkomen merkt de Raad ten slotte nog op dat nu uit het vorenstaande voortvloeit dat 
de AKW een bodemvoorziening is, een objectieve rechtvaardiging voor dit uit het beleid 
voortvloeiende onderscheid bestaat, zodat geen sprake kan zijn van een verboden onderscheid naar 
inkomen als bedoeld in de door appellante genoemde nationale en internationale bepalingen. 

Uit het vorenstaande vloeit voort dat het hoger beroep niet kan slagen, zodat de aangevallen uitspraak 
voor bevestiging in aanmerking komt. 

De Raad acht geen termen aanwezig toepassing te geven aan artikel 8:75 van de Algemene wet 
bestuursrecht inzake een vergoeding van proceskosten. 

III. Beslissing 
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De Centrale Raad van Beroep, 

Recht doende: 

Bevestigt de aangevallen uitspraak. 

» Noot 
Ergens houdt het op 

1. Art. 14 lid 3 AKW stelt als hoofdregel voor aanspraken op toekenning met terugwerkende kracht: 
“Het recht op kinderbijslag kan niet worden vastgesteld over perioden gelegen voor een jaar 
voorafgaand aan de eerste dag van het kalenderkwartaal tijdens welk de aanvraag om kinderbijslag 
werd ingediend.” Krachtens overgangsrecht geldt in de onderhavige zaak voor deze hoofdregel een 
termijn van drie jaar. Art. 14 lid 3 AKW biedt in de slotzin ook nog een hardheidsclausule: “De Sociale 
Verzekeringsbank is bevoegd in bijzondere gevallen af te wijken van het bepaalde in de vorige volzin.” 
Het is op de toepassing van die beleidsvrije bevoegdheid dat het geschil zich toespitst. 

2. Niet in geschil is dat in casu aan de toepassingsconditie voor deze hardheidsclausule is voldaan: er is 
sprake van een “bijzonder geval” (dat er, naar ik aanneem, uit bestaat dat appellant door een onjuiste 
voorstelling van zaken abusievelijk geen kinderbijslag heeft aangevraagd voor de periode waarin haar 
gehandicapte kind in een pleeggezin was geplaatst). In de overweging terzake gebruikt de Raad het 
woordje “zodat”, daarmee suggererend dat het enkele feit dat partijen het hierover eens zijn voldoende 
voorwaarde is om aan te nemen dat de bevoegdheid tot toepassing van de hardheidsclausule is 
gegeven. Dit lijkt mij, niettegenstaande de strekking van art. 8:69 Awb, wat kort door de bocht – we 
moeten dit waarschijnlijk lezen als de bondige vaststelling dat de Raad ook ambtshalve geen aanleiding 
ziet om hierbij vragen te stellen. 

3. Rest de vraag naar de rechtmatigheid van de beleidskeuze van gedaagde om aan de bevoegdheid tot 
verlenging van de terugwerkendheid in casu geen toepassing te geven. 

Die keuze stoelt primair op het karakter van de bevoegdheid: het gaat om een hardheidsclausule en 
bijgevolg is toepassing van de bevoegdheid eerst op z’n plaats als in het concrete geval sprake is van 
“hardheid”. 

Wat “hardheid” inhoudt moet vervolgens worden beoordeeld in het licht van de doelstelling van de 
regeling waarin de bevoegdheid is opgenomen: deze wordt gezien als het verschaffen van een 
gegarandeerde “bodemvoorziening” aan ouders met kinderen. Dit brengt in de visie van gedaagde mee, 
dat eerst als door toepassing van de regels voor normale gevallen aan die doelstelling niet kan worden 
voldaan (meetbaar aan de hand van een financiële minimumnorm), sprake is van hardheid en bijgevolg 
toepassing wordt gegeven aan de hardheidsbevoegdheid. 

Het geschil spitst zich toe op de vraag of gedaagde wel van een juiste opvatting over de doelstelling 
van de AKW is uitgegaan. Zou dat niet zo zijn dan ontvalt uiteraard de juridische grondslag onder het 
beleid. De Centrale Raad is, anders dan appellante, van oordeel dat gedaagde van een juiste opvatting 
uitgaat. 

4. Dit is niet de plaats om de juistheid van dat oordeel te bespreken. Wel is het de plaats om erop te 
wijzen dat de Centrale Raad op het punt van de doelstelling uiteraard zonder terughoudendheid kan 
oordelen: het gaat weliswaar om beleidsvrijheid, maar als beleid steunt op een interpretatie van de aard 
of strekking van een regeling, houdt de rechter het laatste woord. Anders ligt het bij de vraag of 
gedaagde, uitgaande van die doelstelling, een juiste maatstaf heeft gekozen voor hardheid. Nu 
veranderen de bewoordingen en oordeelt de Raad dat het door gedaagde gekozen uitgangspunt met een 
daaraan gekoppelde “minimumnorm” “(...) een redelijk uitgangspunt is te achten.” Met het gebruik van 
deze formulering laat de Raad doorschemeren dat de toegekende beleidsvrijheid, binnen de grenzen 
van de redelijkheid, ruimte laat voor rechtmatige keuzeverschillen. Uit de overweging van de Raad 
inzake een gesteld maar verworpen beroep op “verboden onderscheid naar inkomen”, zouden we 
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kunnen afleiden dat die redelijkheid (mede) is gelegen in de vaststelling dat uitgaan van de doelstelling 
van de AKW een “objectieve rechtvaardiging” biedt voor het maken van een nader onderscheid binnen 
de categorie “bijzondere gevallen” en wel naar inkomen (in termen van boven of onder de 
minimumnorm). 

5. Bij de toepassing en toetsing van de beleidsvrijheid in casu is de gevolgde redenering helder en 
overtuigend: 1. strekking van de bevoegdheid; 2. doelstelling van de regeling; 3. een (objectieve) 
maatstaf die bewerkstelligt dat bevoegdheidstoepassing bijdraagt aan (niet meer en niet minder dan) 
het doel van de regeling. De indringendheid van de toetsing sluit hier goed op aan: stap 1 en 2 
indringend; stap 3 op “redelijkheid”. 

6. Ik neem aan dat appellante in deze zaak niet heeft opgeworpen dat zij, zo het beleid in abstracto 
rechtmatig is, niettemin van oordeel is dat in haar geval – ergo, in concreto – anders zou moeten 
worden beslist. Zeker bij beleid inzake hardheidclausules ontstaat, als een dergelijke grief wel wordt 
opgeworpen, een boeiende kwadratuur: een hardheidsclausule op een hardheidsclausule! Immers, zelfs 
als geen sprake is van een beleidsregel (in de zin van art. 1:3 lid 4 Awb) en art. 4:84 Awb (inherente 
afwijkingsbevoegdheid) dus niet van toepassing is, geldt het model van twee-fasentoetsing (Van 
Wijk/Konijnenbelt/Van Male, Hoofdstukken van Bestuursrecht, 11e druk, Den Haag 1999, p. 385). In 
dat model dient bij toetsing van de beleidstoepassing in concreto, indien daartoe enige aanleiding 
bestaat, (evenzeer) te worden bezien of met het oog op bijzondere omstandigheden van het geval 
toepassing van het beleid in abstracto op dit geval (in concreto) voor appellant tot onevenredig nadeel 
zou hebben geleid (analoog aan art. 4:84 Awb). Dit zou voor appellante slechts succesvol hebben 
kunnen uitpakken indien haar “geval”: 1. niet voldoet aan het standaardkenmerk om voor toepassing 
van het beleid in aanmerking te komen (een inkomen beneden de minimumnorm); 2. gepaard gaat met 
een bijzonder kenmerk (d.w.z. anders dan terzake van de hoogte van het inkomen); 3. waarbij dit 
bijzondere kenmerk meebrengt dat zij in verhouding tot andere normadressaten (“ouders met 
kinderen”) bij strikte toepassing van het beleid in abstracto onevenredig zou worden benadeeld. 
Analoog aan het hierboven over de clausule van art. 14 lid 3 AKW gestelde, behelzen stappen 1 en 2 
een beoordeling van toepassingscondities en brengt stap 3 ons weer bij de “hardheid”. Juist de 
toepassingscondities voorkomen een “regressie ad infinitum” (in de vorm van een steeds weer 
hernieuwd ten principale in heroverweging moeten nemen van het beleid in abstracto). Ergens houdt 
het op. 

Michiel Heldeweg 

	  


