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Bureau Kwalitas in coronatijd 

Dat het de afgelopen maanden een bijzondere tijd was, behoeft geen betoog. En dat we daar nog niet vanaf zijn, 

zal ook iedereen duidelijk zijn. Door het coronavirus is het normale leventje van menigeen behoorlijk overhoopge-

haald. Ondertussen worden de strenge regels weer iets versoepeld. Waakzaamheid blijft echter geboden! Gelukkig 

hebben wij de afgelopen maanden gewoon ons werk kunnen doen: deels thuis en deels op kantoor. Omdat onze 

communicatie grotendeels via de post, mail, telefoon en internet verloopt kon dat allemaal. Bezoeken van klanten 

bij ons op kantoor hebben we afgezegd. Spullen brengen en ophalen was, met wat kunstgrepen, wel mogelijk. In-

middels hebben ook wij onze regels wat versoepeld en zijn bezoekers weer welkom. We hebben maatregelen ge-

nomen om de kans op besmetting tot een minimum te beperken. 
 

De mogelijkheden van de digitale wereld hebben zich ook zo aan ons bewezen. En daar willen we eigenlijk verder 

mee. Deze nieuwsbrief is daarom zoveel mogelijk digitaal verstuurd. Ook onze facturen zullen we vanaf nu zoveel 

mogelijk digitaal versturen. We zijn ook bezig te onderzoeken of en hoe we het jaarlijkse aangifteformulier digitaal 

kunnen sturen. Hetzelfde geldt voor aanslagen, toeslagbeschikkingen, acceptgiro’s, kortom alle documenten af-

komstig van de Belastingdienst. Uiteraard zal dat op een veilige manier gebeuren. En uiteraard kunnen wij u die 

zaken ook nog gewoon via de post sturen voor het geval u geen emailadres hebt. 
 

Vereenvoudiging Wajong: eindelijk! 

Goed nieuws voor een deel van onze klanten! Op 26 mei jl. is het wetsvoorstel vereenvoudiging Wajong door de 

Eerste Kamer aangenomen. Met die wet wordt een aantal verschillen in de bestaande regelgeving gelijkgetrokken. 

De huidige Wajong-regeling bevat namelijk drie verschillende regelingen. Dat maakt die wet erg onduidelijk en in-

gewikkeld. En in sommige gevallen voor bepaalde Wajongers ook ongunstiger dan voor anderen. Die verschillen 

komen straks, als de wet per 1 januari 2021 in werking treedt, te vervallen. Uitgangspunt van de nieuwe regeling is 

dat werken moet lonen. De wet lijkt daarom met name gemaakt te zijn voor Wajongers met arbeidsvermogen. 
 

Onder die nieuwe wet houdt de werkende jonggehandicapte wat meer geld over. Op die manier wordt het voor Wa-

jongers met arbeidsvermogen financieel aantrekkelijker om te werken. En mocht de Wajonger zijn werk verliezen 

dan kan weer teruggevallen worden op de Wajong-uitkering. Nieuw is ook dat de volledige uitkering behouden 

wordt bij studie. Allemaal regels die de participatie van jonggehandicapten in het arbeidsproces bevorderen. 
 

Voor de werkende Wajongers komt er een soort garantieregeling. Krijgen zij op basis van de nieuwe regelgeving 

minder dan onder de oude, dan ontvangen zij minimaal hetzelfde inkomen als iemand die zonder Wajong-uitkering 

tegen hetzelfde functieloon en aantal uren werkt. Die regel blijft gedurende de gehele arbeidscarrière gelden. 

Raakt de Wajonger werkloos, dan vervalt deze compensatie. Maar niet meteen definitief. De garantieregeling 

treedt namelijk weer in werking als de Wajonger binnen een jaar een nieuwe baan vindt. 
 

Zoals gezegd, de wet treedt per 1 januari 2021 in werking. Op verzoek van de Eerste Kamer gelden de regels met 

betrekking tot de studerende Wajonger echter al met ingang van het nieuwe studiejaar, september 2020. Voor de 

reeds studerende Wajonger betekent dat vanaf dat moment een volledige uitkering. En Wajongers die binnenkort 

gaan studeren worden zo niet gekort. 
 

Voor de Wajonger zonder arbeidsvermogen lijkt de enige winst te zijn dat de nieuwe wet de drie verschillende re-

gelingen gelijktrekt, en daardoor overzichtelijker maakt. Ja, eindelijk. Dat wel. Maar toch ook een beetje een ge-

miste kans om die groep financieel wat verder op weg te helpen. 
 

NIEUW: PGB-beheer door Bureau Kwalitas 

Nadat we eind 2018 in de professionele bewindvoering zijn gestapt, kunnen we nu weer een nieuwe dienst aanbie-

den. Vanaf nu is het namelijk mogelijk om de administratieve zaken rond het beheer van een PGB (PersoonsGe-

bonden Budget) door ons te laten uitvoeren. Het blijkt dat veel mensen dat beheer, o.a. door toenemende digitali-

sering, lastig vinden. Net als met bewindvoering, kregen we steeds vaker de vraag of wij dat kunnen overnemen. 

Nu dus wel. Hebt u belangstelling? Kijkt u dan eens op onze website (www.kwalitas.nl) of neem telefonisch contact 

met ons op. We zijn ervan overtuigd dat PGB-beheer een goede aanvulling op ons dienstenpakket is. 
 

Gesprek over bewindvoering 

Omdat de regels rond het coronavirus weer wat versoepeld zijn is het, wat ons betreft, ook (weer) mogelijk om bij u 

langs te komen voor een (oriënterend) gesprek over bewindvoering door Bureau Kwalitas. Met bewindvoering vol-

doen we duidelijk in een behoefte die leeft onder familieleden van zorggebruikers. Omdat de regelgeving steeds 

ingewikkelder wordt, digitalisering toeneemt, mensen vaak minder tijd hebben, etc., is overdracht van bewind of 

curatele aan Bureau Kwalitas voor hen een geruststellende gedachte. Wij richten ons namelijk alleen op mensen 

die vanwege een geestelijke en/of lichamelijke handicap hun eigen financiële belangen niet kunnen behartigen. Dat 

is onze doelgroep. Zorgtaken kunnen we niet op ons nemen. Dat kunt u als familielid ook vele malen beter. Immers 



u kent de persoon beter dan wie ook. Daarom is het goed om naast de bewindvoerder voor de financiële zaken, 

een mentor voor de zorgtaken te benoemen. Bent u benieuwd naar de mogelijkheden? Zoals gezegd, in een ge-

sprek kunnen we u uitgebreid informeren en uitleggen hoe de procedure verloopt. Dat we geen handen schudden 

en op gepaste afstand blijven spreekt voor zich. Dat hoeft een dergelijk gesprek niet in de weg te staan. Vindt u 

een gesprek bij u thuis nog te ver gaan? Dan kan een telefoongesprek natuurlijk ook altijd. We zijn bereikbaar op 

0514 – 569 717. 
 

Abonnementsfactuur 2021 en formulier aangifte inkomstenbelasting 2020 

Tot nu toe stuurden wij de factuur voor het doorlopend abonnement fiscale diensten altijd in de periode januari/fe-

bruari. Het gele aangifteformulier volgde dan een aantal weken later, meestal ergens in maart. Steeds vaker kre-

gen we van klanten het verzoek om die zaken eerder op te sturen. Daar gaan we graag in mee. Dat gaat daarom 

met ingang van het volgende abonnementsjaar veranderen. En wel als volgt. De factuur voor het abonnementsjaar 

2021 zal u begin januari toegestuurd worden. De automatische incasso volgt een maand na factuurdatum. Het 

aangifteformulier 2020 ontvangt u dan eind januari of begin februari. Dat heeft voor u het voordeel dat u de zaken 

eerder hebt en aan de slag kunt met het verzamelen en invullen van de gegevens en naar ons kunt opsturen. Maar 

ook voor ons biedt deze verandering voordeel. Op deze manier halen we werkzaamheden naar voren. Die betere 

spreiding geeft ons wat meer ruimte in de toch alle drukke eerste maanden van het jaar. Een win-win-situatie dus. 
 

Schenking door onderbewindgestelde/curandus toch toegestaan door rechter 

Vaak krijgen wij de vraag voorgelegd of een onderbewindgestelde of iemand die onder curatele staat een schen-

king mag doen. De reden voor die gewenste schenking heeft meestal een tweeledig karakter. Vaak is de reden dat 

de onder bewind- of curatele gestelde geen benul van de waarde van geld heeft en er eigenlijk niets mee doet. In 

de loop der jaren is zo een flink bedrag op de spaarrekening komen te staan. En komt dat saldo boven de vrijstel-

lingsgrens van box 3, dan kan dat resulteren in een hogere eigen bijdrage aan het CAK. En dat vindt de familie 

vaak zonde. Liever ziet men dat de onderbewindgestelde/curandus een schenking aan de familieleden doet. Zo-

doende wordt het vermogen, en daarmee dus ook de eigen bijdrage voor de zorg, verlaagd en blijft het geld ook 

nog eens binnen de familie; de tweede reden. 
 

Voordat een schenking gedaan mag worden, moet daar toestemming van de rechter voor verkregen worden. In-

dien er niet sprake is van een schenkingstraditie keurt de rechter een dergelijke schenking echter nooit goed. De 

rechter waakt namelijk over de belangen van de onderbewindgestelde/curandus. En een dergelijke schenking, zo 

oordeelt de rechter, is niet in het belang van de vertegenwoordigde. Is er sprake van een schenkingstraditie, en is 

er voldoende vermogen, dan zou het oordeel wellicht anders kunnen luiden. Maar ook dan is er vooraf toestem-

ming nodig. 
 

Toch kan de vermogende onder bewind- of curatele gestelde wel een schenking doen. Recentelijk hebben namelijk 

twee van onze klanten toestemming gekregen voor een schenking. In het ene geval ging het om een schenking 

aan een kerk waar onze klant reeds van jongs af aan bij betrokken is.  De schenking wordt gebruikt voor de reali-

satie van een lift waar de schenker ook zelf gebruik van zal maken. In het andere geval ging het om een schenking 

aan de zorginstelling ten behoeve van een investering in een speciaal bad, een bad dat overigens ook door andere 

bewoners gebruikt gaat worden. 
 

In de goedkeurende beschikking m.b.t. de schenking aan de kerk schrijft de rechtbank: ‘De kantonrechter kan ech-

ter in bijzondere, door de bewindvoerder aan te voeren, omstandigheden van de hoofdregel voor het doen van een 

schenking afwijken, indien het belang van de betrokkene dat vereist, dan wel indien de schenking de leefomgeving 

van de betrokkene verbetert.’ 
 

In beide gevallen ging het om een schenking door een vermogend iemand. En om een verbetering van de leefom-

geving van de schenker. Schenking kan dus wel, zij het onder voorwaarden.  
 

Minister van Gehandicaptenzaken 

Rick Brink is alweer een jaar in functie. Vorig jaar rond deze tijd berichtten wij over zijn benoeming. En zijn plan-

nen. Eén van de speerpunten in zijn programma is zichtbaarheid. En daar is hij zeker in geslaagd! Hij timmert goed 

aan de weg; we komen hem regelmatig tegen in de diverse media. De boodschap van een inclusieve samenleving 

wordt zo steeds meer gehoord. En hij weet zeker zaken voor elkaar te krijgen. Wist u dat de doventolk bij de co-

ronapersconferenties van het kabinet er is gekomen naar aanleiding van een opmerking van Rick? Aanvankelijk 

zou hij deze ministerspost slechts een jaar vervullen; inmiddels is zijn ‘termijn’ verlengd tot de Tweede Kamerver-

kiezingen van 2021. Zo lijkt het steeds meer een echte politieke functie te worden. We zullen ongetwijfeld nog 

meer uitspraken als deze van hem horen: ‘Je hébt een beperking of handicap, je bént het niet.’ Mooi gezegd Rick! 
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