Nieuwsbrief Bureau Kwalitas – januari 2020
Bewindvoering door Bureau Kwalitas
Zoals we u eerder berichtten mogen wij ons sinds november 2018 professioneel bewindvoerder noemen. We zien
bewindvoering als een welkome aanvulling van ons dienstenaanbod. Dat we daarmee in een behoefte voorzien,
blijkt duidelijk uit het mooie aantal aanmeldingen dat we inmiddels hebben ontvangen.
Wij, als professioneel bewindvoerder, kunnen u alles met betrekking tot financiën uit handen nemen. Dat betekent
dat we de bankrekeningen van een onderbewindgestelde beheren, alle betalingen verrichten, alle inkomsten controleren, mogelijke financiële tegemoetkomingen aanvragen, alle verzekeringsaangelegenheden regelen, aangiften
inkomstenbelasting doen, de jaarlijkse rekening en verantwoording aan de rechtbank opstellen en indienen, etc.
Vindt u het steeds lastiger worden om zelf de financiële zaken van uw familielid te behartigen? En hebt u geen geschikte opvolger? Of zijn er andere redenen? Wellicht kunnen wij de bewindvoering op ons nemen. Op onze website treft u meer informatie over bewindvoering aan. Of neem vrijblijvend contact met ons op. Bewindvoerders Hilly
Tichelaar en Pieter Hoekstra kunnen u verder informeren. Bij serieuze belangstelling plannen we een gesprek bij u
thuis en nemen, indien gewenst, de aanvraagprocedure met u door. Onze tarieven treft u aan op onze website.
Vooraf Ingevulde Aangifte (VIA)
We hebben nu voor twee belastingjaren gebruik gemaakt van de Vooraf Ingevulde Aangifte: 2017 en 2018. En dat
bevalt goed! Ook voor het opstellen van de aangifte inkomstenbelasting 2019 zullen we daarom weer van de VIA
gebruik maken. Indien u ons een doorlopende machtiging hebt gegeven, vragen we die gegevens elk jaar opnieuw
bij de Belastingdienst aan. U hebt daar geen omkijken naar.
Hebt u ons geen doorlopende toestemming voor het gebruik van de VIA gegeven? En wilt u dat nu alsnog? Op uw
verzoek sturen wij u een machtigingsformulier. Of wilt u uw eerder gegeven toestemming intrekken? Mailt u in dat
geval even naar digitaal@kwalitas.nl en vermeld duidelijk welke klant uw intrekking betreft. Maar schriftelijk of telefonisch kan ook. Die intrekking betekent natuurlijk wel dat u bovengenoemde gegevens voortaan weer naar ons
moet opsturen.
Beloning curator, bewindvoerder en mentor
Als familiair curator, bewindvoerder of mentor hebt u jaarlijks recht op een zeker bedrag, te betalen door de persoon waar u de wettig vertegenwoordiger van bent. Het gaat om een recht; het is dus geen plicht! De maximaal
toegestane bedragen worden bepaald door het LOVCK. Dat bedrag is zowel een vergoeding voor de gemaakte
onkosten als een beloning voor de door u verrichte werkzaamheden.
Ontvangt u zo’n vergoeding van de persoon die u vertegenwoordigt? Let daarbij dan wel op het volgende. De kosten van ons doorlopend abonnement fiscale zaken, maar ook de eventuele kosten voor een door ons opgestelde
periodieke rekening en verantwoording zijn voor uw eigen rekening. U bent als curator en bewindvoerder namelijk
verantwoordelijk voor het opstellen van de aangifte en de verantwoording aan de rechtbank. Het is u echter wel
toegestaan deze werkzaamheden uit te besteden, bijvoorbeeld aan ons. Maar dan dient u de kosten daarvan wel
zelf te dragen. Worden de kosten van ons jaarlijks abonnement en de verantwoording betaald vanaf de rekening
van de vertegenwoordigde zelf, dan verlagen die het bedrag van de mogelijke vergoeding. Een rekenvoorbeeld ….
Als familiair bewindvoerder hebt u in 2020 recht op een bedrag van € 626 (curator € 1.127). De onderbewindgestelde heeft een doorlopend abonnement fiscale zaken (€ 74) bij ons en laat ons de verantwoording over 2019
(€ 105) opstellen. Die bedragen worden rechtstreeks van de rekening van de onderbewindgestelde betaald. Dan
heeft de bewindvoerder in dit voorbeeld nog recht op een vergoeding van € 626 - € 74 - € 105 = € 447.
Bij ons rapport van de verantwoording treft u een verzoekformulier aan dat kunt u gebruiken om naar de rechtbank
te sturen. Ontvangt u een dergelijke vergoeding van de curandus of onderbewindgestelde dan hoeft u die vergoeding niet op te nemen in uw aangifte inkomstenbelasting.
Digitale verzending
Graag versturen we u onze aangifterapporten, brieven, nota’s en wat dies meer zij, zoveel mogelijk digitaal. Dat is
sneller en zekerder. Indien u akkoord bent met digitale toezending dan ontvangen we graag uw toestemming daarvoor op digitaal@kwalitas.nl. Vermeld u daarbij wel de naam en het klantnummer van degene die een abonnement
bij ons heeft. Mogelijk had u ons reeds eerder toestemming gegeven; dan hoeft dat nu uiteraard niet nogmaals.
Dat betekent natuurlijk ook dat u ons uw spullen digitaal kunt sturen. Maar dan wel graag in pdf-formaat en voorzien van een duidelijke benaming. Stuurt u ons a.u.b. geen foto’s, gemaakt met mobiel of digitale camera.

Opsturen CAK-beschikkingen eigen bijdrage
Klanten die bij ons een doorlopend abonnement fiscale diensten hebben kunnen de jaarlijkse beschikking eigen
bijdrage ter controle naar ons sturen. Wij controleren die beschikking en sturen die, met onze bevindingen daarop
vermeld, terug. Doet u dat a.u.b. zo snel mogelijk na ontvangst van die beschikking. En bij voorkeur NIET tezamen
met de gegevens voor de aangifte inkomstenbelasting. Want beschikkingen die meegestuurd zijn in een pakket
van meerdere bijlagen vallen daarin niet op.
Hoe willen we de beschikkingen dan aangeleverd krijgen? Stuur de beschikkingen, en dan alleen die op basis van
VERZAMELINKOMEN, naar onze postbus of naar ons speciale emailadres: eigenbijdrage@kwalitas.nl. Met name
voor digitaal toegestuurde beschikkingen geldt dat er beter geen andere bestanden meegestuurd kunnen worden.
Een berekening op basis van belastbaar loon kunnen wij niet controleren; dat is eigenlijk een voorlopige berekening. Nadat de aangifte inkomstenbelasting 2018 is ingediend volgt de definitieve CAK-berekening 2020 op basis
van verzamelinkomen. En die controleren we graag voor u!
DigiD-codes
Regelmatig krijgen wij telefoontjes van mensen die hun DigiD-code bij ons opvragen. Voor onze werkzaamheden
hebben we die niet nodig; onze aangiftesoftware werkt zonder die codes. Op www.digid.nl kunt u meer informatie
vinden. Ook staat daar aangegeven hoe u een dergelijke code kunt aanvragen.
Eigen bijdrage Wmo is veranderd per 1 januari 2020
Iedereen die zorg vanuit de Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning) krijgt is daarvoor een eigen bijdrage aan
het CAK verschuldigd. Per 1 januari 2020 is er een en ander veranderd rond die regeling. Per die datum is het zogenaamde abonnementstarief Wmo van kracht geworden. In de oude regeling betaalde men maximaal € 17,50
over een periode van vier weken. Nu wordt er met een maandtarief gerekend van maximaal € 19. Op jaarbasis
maakt dat bijna geen verschil. Toch zijn er belangrijke verschillen!
Anders dan voorheen geldt dat tarief nu per huishouden. Waren er onder de oude regeling meerdere gezinsleden
die gebruik maakten van de Wmo dan betaalden zij elk een eigen bijdrage. Wat ook anders is per 2020 is dat er
meer voorzieningen onder de Wmo vallen. Voorheen werden voor die voorzieningen meerdere eigen bijdrages verschuldigd. Nu dus één bijdrage. Zo wordt ‘stapeling’ van zorgkosten voorkomen.
Betaalt u een eigen bijdrage voor zorg vanuit de Wlz (Wet langdurige zorg) en maakt u ook gebruik van zorg vanuit
de Wmo, dan hoeft u geen eigen bijdrage Wmo te betalen. Dat was overigens onder de oude regeling ook al het
geval.
Elke gemeente bepaalt zelf de invulling van de Wmo, met als gevolg dat er tussen gemeenten onderling verschillen
zijn in die regeling. Wel is elke gemeente gebonden aan het maximale tarief van € 19 per maand. Het staat hen
echter vrij een lager tarief te hanteren. Gemeenten hebben de vrijheid, ook onder de regeling vanaf 2020, te bepalen dat mensen met een laag inkomen geen of een lagere eigen bijdrage Wmo betalen.
Hebt u een partner? En is één van u nog geen 66 jaar en 4 maanden? Dan bent u geen eigen bijdrage Wmo verschuldigd. Dat bent u pas zodra u beiden de AOW-leeftijd hebt bereikt. De regeling wordt, net als voorgaande jaren, uitgevoerd door het CAK.
Beschikkingen Wmo kunt u NIET naar ons opsturen; wij kunnen die niet controleren. Voor vragen over de (uitvoering van) de Wmo kunt u bij de gemeente of het CAK terecht.
Maximale inkomensgrens voor huurtoeslag per 1 januari 2020 vervallen
De huurtoeslag werkt met voorschotten en gaat uit van een geschat inkomen. Indien aan het einde van het jaar
bleek dat het inkomen hoger was dan de voor de huurtoeslag geldende inkomensgrens, dan moest alle ontvangen
huurtoeslag terugbetaald worden. Dat gold al voor een overschrijding met € 1. Zo kon een financieel extraatje uit
inkomen of uitkering leiden tot een financiële kater.
Dat kon natuurlijk grote financiële problemen met zich meebrengen. Bovendien, het voelde ook niet rechtvaardig.
Iemand met een inkomen van € 1 onder die grens heeft wel recht op de volledige huurtoeslag. Dat valt niet uit te
leggen. Den Haag heeft dat nu ook ingezien. Reden dat de regels nu versoepeld zijn. De gewijzigde regels rond de
huurtoeslag zijn nu zodanig dat een extra inkomen hooguit in een (kleine) gedeeltelijke terugbetaling resulteert.
De wetswijziging kan inhouden dat mensen die voorheen geen recht hadden op huurtoeslag, dat nu met ingang
van 2020 wel hebben. Wij kunnen voor u berekenen wat uw recht is. Dat kan door een kopie van uw huurovereenkomst en de meest recente huurwijziging te mailen naar toeslagen@kwalitas.nl. Opsturen per post kan natuurlijk
ook.
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