
12 Bruto of netto terugvorderen 
In de sv-wetten is niet geregeld hoe de hoogte van het terug te vorderen bedrag wordt bepaald en 

met name of de bruto of de netto onverschuldigd betaalde uitkering moet worden teruggevorderd. 

UWV heeft daarover nadere regels gesteld in de Beleidsregel terug- en invordering. 

Zie bijlage 2 

 

Op grond van de sv-wetten is voor terugvordering vatbaar de onverschuldigd betaalde uitkering 

alsmede hetgeen anderszins onverschuldigd is betaald. Wat uitkeringen betreft is het uitgangspunt 

voor terugvordering de bruto-uitkering. Het feitelijke terug te betalen bedrag is echter afhankelijk 

van het moment waarop de terugbetaling plaatsvindt. 

Hieronder wordt een en ander kort toegelicht. Meer informatie over de terugbetaling van 

onverschuldigd betaalde uitkering is te vinden in de Juridische Leidraad Financieel Afhandelen, 

paragraaf 6.5 Terugbetaling uitkering.  

Zie bijlage 3  

 

De link naar deze Leidraad is te vinden in het overzicht Handboeken Financieel Afhandelen. 

12.1 SV-premies en ZVW-bijdrage 

Op de uitkering ingehouden sv-premies en Zvw-bijdrage kunnen door UWV bij de Belastingdienst 

worden verhaald (via een negatieve loonaangifte) en hoeven dus niet door de betrokkene te 

worden terugbetaald. Dit geldt ongeacht het moment waarop terugbetaling plaatsvindt (zowel 

tijdens als na afloop van het belastingjaar waarin de onverschuldigde betaling plaatsvond). De 

werknemer betaalt dus nooit meer terug dan het netto bedrag plus de loonheffing. 

12.2 Loonheffing 

Als de terugbetaling van een onverschuldigde betaling plaatsvindt binnen hetzelfde belastingjaar 

als waarin de onverschuldigde betaling plaatsvond, dan hoeft ook de loonheffing niet te worden 

terugbetaald en kan met terugbetaling van het netto-bedrag volstaan worden. UWV kan namelijk in 

dat geval de loonheffing terughalen bij de Belastingdienst (net als de ingehouden sv-premies en de 

Zvw-bijdrage) via een negatieve loonaangifte. Bij terugbetaling na het lopende jaar kan de 

loonheffing niet meer worden teruggehaald bij de Belastingdienst. 

  

Voorbeeld: Netto-terugbetaling binnen hetzelfde belastingboekjaar 
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Voorbeeld: Netto-terugbetaling binnen hetzelfde belastingjaar 

  

Er werd in de maanden januari 2004 tot en met maart 2004 teveel (onverschuldigd) betaald. Dit 

werd in juni 2004 geconstateerd en teruggevorderd. Indien voor 01-01-2005 wordt terugbetaald, 

mag de betrokkene dus volstaan met het netto onverschuldigd betaalde uitkeringsbedrag. 

  

  

In het geval dat de onverschuldigde betaling zich voordoet in hetzelfde jaar als waarin de 

terugvordering plaatsvindt, en de terugbetaling derhalve netto kan geschieden, moet - als nog 

geen volledige terugbetaling heeft plaatsgevonden voor het einde van het jaar - het restant van de 

vordering worden gebruteerd. Betrokkene moet dan dit gebruteerde bedrag terugbetalen. 

  

In geval van terugbetaling op een terugvordering na afloop van het betreffende jaar bestaat voor 

elke werknemer de mogelijkheid om het feitelijk terugbetaalde bedrag als negatief inkomen op te 

geven aan de belastingdienst. Hij krijgt dan over het betaalde bedrag belasting terug. 



Inmiddels bestaat ook de mogelijkheid voor betrokkene om een verzoek tot voorlopige teruggave 

in te dienen bij de Belastingdienst. Dan kan de Belastingdienst er al in het jaar van terugbetaling 

rekening mee houden. Betrokkene hoeft dan dus niet te wachten tot het volgende kalenderjaar om 

geld terug te krijgen. 

  

Voor terugbetaling van onverschuldigd betaalde uitkering in het zelfde jaar als waarin deze 

uitkering werd betaald, geldt het voorgaande niet. In dat geval wordt dit door UWV in de 

loonaangifte verwerkt. 

12.3 Netto terugbetaling na afloop belastingjaar bij tijdige signalering door 
betrokkene 

Zoals uit het voorgaande blijkt kan in beginsel slechts het netto bedrag worden terugbetaald als dit 

binnen het betreffende belastingjaar plaatsvindt. Er is echter nog één specifieke situatie waarin 

netto terugbetaling kan plaatsvinden. Dit betreft de situatie waarin ten onrechte of teveel uitkering 

wordt verstrekt maar de uitkeringsgerechtigde dit vervolgens direct signaleert bij het UWV. Deze 

uitzonderingssituatie is gebaseerd op een arrest van de Hoge Raad. Op grond van dit arrest kan 

onder bepaalde voorwaarden een betaalde uitkering toch als niet genoten worden beschouwd. Het 

gevolg daarvan is dat in dat geval ook geen loonheffing verschuldigd is over de betreffende 

betaling. 

  

Het arrest komt er op neer dat een betaalde uitkering als niet genoten wordt beschouwd, als: 

 betrokkene binnen redelijke termijn na ontvangst van het bedrag aan UWV heeft 

aangegeven, dat hij het ten onrechte ontvangen bedrag niet wil behouden, en 

 hij het bedrag dat hij netto heeft ontvangen direct nadat UWV dit van hem terugvordert, 

daadwerkelijk ineens terugbetaalt. 

Redelijke termijn 

Betrokkene moet binnen redelijke termijn melden dat hij het ten onrechte ontvangen bedrag wil 

terugbetalen. UWV hanteert als uitgangspunt dat als er geen bijzondere omstandigheden zijn, de 

redelijke termijn twee weken na ontvangst van het bewuste bedrag is verstreken. Bij bijzondere 

omstandigheden kan de termijn dus langer zijn. Hiervan is bijvoorbeeld sprake als betrokkene op 

het moment van ontvangst in het ziekenhuis ligt of op vakantie is, of om andere plausibele redenen 

pas later op de hoogte raakt van de onjuiste betaling. 

Direct en ineens terugbetalen 

Er moet sprake zijn van directe terugbetaling na ontvangst van de terugvorderingsbrief van UWV. 

Ook hier wordt in beginsel weer een termijn van 2 weken gehanteerd, die bij bijzondere 

omstandigheden langer kan zijn. Ziekte, vakantie of ernstige privé-omstandigheden ten tijde van 

de ontvangst van de terugvorderingsbrief zijn voorbeelden van bijzondere omstandigheden die 

kunnen leiden tot het hanteren van een langere termijn. 

Het niet kunnen terugbetalen wegens het ontbreken van de financiële middelen is geen bijzondere 

omstandigheid. Het niet of niet geheel terugbetalen betekent dat men de feitelijke betaling geheel 

of gedeeltelijk behoudt. In dat geval is het arrest niet van toepassing. 

  

Toepassing van het bovenstaande zal vermoedelijk meestal spelen bij onterechte betalingen die 

tegen de jaarovergang plaatsvinden. Er kan echter soms ook veel tijd verstrijken tussen een tijdige 

melding van betrokkene over een ten onrechte gedane betaling en het moment waarop UWV de 

betreffende terugvorderingsbrief verstuurt, waardoor deze pas kort voor of na de jaarovergang 

wordt ontvangen. Ook in deze situaties wordt de betaling geacht niet te zijn genoten, als na 

ontvangst van de brief direct en ineens wordt terugbetaald. 



  

Terugbetaling van de uitkering in de hiervoor genoemde situaties leidt ertoe dat het betreffende 

bedrag aan uitkering als niet genoten wordt beschouwd. Een en ander moet leiden tot een correctie 

van de loonaangifte en eventueel ook tot een correctie van de jaaropgaaf (als er tussen het 

uitbetalen van de uitkering en de terugbetaling een jaarovergang zit en de onterecht betaalde 

uitkering al in de jaaropgave is verwerkt. 

 


