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Voor u ligt onze eerste nieuwsbrief van het nieuwe jaar. Dat vorig jaar een bijzonder jaar was hoeven wij u niet te 

vertellen. En dat ook dit jaar nog in het teken van het coronavirus zal staan, hebt u links en rechts vast ook al gehoord. 

Naast het feit dat we sociaal flink worden geraakt, krijgt ook de economie flinke klappen. De overheid probeert de 

klappen die veel ondernemers oplopen, met diverse regelingen te compenseren. Onze Minister van Financiën heeft 

diepe zakken. Maar die zakken zijn onderhand wel flink minder gevuld. Ooit zal dat weer 

aangevuld moeten worden. En dat betekent op termijn ongetwijfeld belastingverhoging 

en versobering van diverse regelingen. Het is te hopen dat de wetgever rekening houdt 

met de financieel kwetsbare situatie waarin zorggebruikers, onze klanten, met een 

Wajong-uitkering of alleen AOW verkeren. Deze mensen hebben het niet breed en zijn 

de afgelopen jaren nou niet bepaald ontzien. Kijk bijvoorbeeld maar eens naar de 

behoorlijk gestegen eigen bijdrage Wlz. Of het snoeien in de fiscale aftrekbaarheid van 

gemaakte zorgkosten. Het is afwachten waar de overheid mee komt. Voorlopig is die nog 

druk bezig met de bestrijding van het virus. En wij houden ons bezig met ‘onze zaken’. 

Daarom in deze nieuwsbrief wat extra aandacht voor de eigen zorgbijdrage en de 

periodieke verantwoording aan de rechtbank. 
 

Beschikking maandelijkse eigen bijdrage aan het CAK 

Waarschijnlijk hebt u hem al op de deurmat gevonden: de beschikking van de maandelijks te betalen eigen bijdrage 

aan het CAK. Altijd aan het begin van het jaar berekent het CAK het bedrag dat zorggebruikers maandelijks aan het 

CAK verschuldigd zijn. De berekening voor 2021 wordt gemaakt op basis van de inkomens- en vermogensgegevens 

van 2019. Voor zorggebruikers die dit jaar 18, 19 of 20 jaar oud worden geldt een ander jaar als basis. De Belasting-

dienst geeft die inkomensgegevens door aan het CAK. Maar hoe die berekening gemaakt moet worden en welke 

percentages, drempelbedragen en vrijstellingen er gelden, wordt elk jaar door ‘de politiek’ bepaald en vastgelegd in 

regelgeving. 
 

Soms verzoeken klanten ons bezwaar te maken omdat ze het maandelijks te betalen bedrag te hoog vinden ten 

opzichte van het jaar daarvoor. Met andere woorden, dat de toename te hoog is. Indien er geen fouten in de bere-

kening zijn gemaakt, haalt een dergelijk verzoek niets uit. Het CAK zal zich bij de afhandeling van dat bezwaar 

beroepen op het feit dat ze slechts uitvoerder van de wet is. Een bezwaar heeft daarom 

alleen zin indien er fouten in de berekening zijn gemaakt. En dat kunnen bijvoorbeeld 

fouten zijn vanwege onjuiste inkomens- en vermogensgegevens. Hebt u een doorlopend 

abonnement fiscale diensten bij Bureau Kwalitas, dan controleren wij die beschikking 

voor u. Veel van onze klanten denken dat wij die beschikking rechtstreeks van het CAK 

ontvangen. Dat is niet het geval. Het is daarom belangrijk uw beschikking naar ons op te 

sturen. Dat kan door het sturen van een pdf naar eigenbijdrage@kwalitas.nl of door het 

sturen van een papieren kopie naar ons postadres. Na de controle ontvangt u de be-

schikking weer terug.  
 

Wij vragen u echter alleen de berekening op te sturen die begint met het ‘verzamelinkomen’. Want alleen díe kunnen 

we controleren. De berekening die begint met ‘belastbaar loon’ is een voorlopige berekening. Zodra de aanslag is 

opgelegd geeft de Belastingdienst de relevante gegevens door aan het CAK. Die stelt vervolgens een definitieve 

berekening op, uitgaande van het verzamelinkomen. Het verschil tussen die voorlopige en de aangepaste bereke-

ning wordt, afhankelijk van de uitkomst, met u verrekend of nog aan u in rekening gebracht. U ontvangt daarvan een 

factuur van het CAK. Stuurt u deze factuur a.u.b. niet naar ons op; wij kunnen die niet controleren. Omdat wij geen 

inzage hebben in uw bankrekening, kunnen wij niet nagaan wat wel en wat nog niet aan het CAK is betaald. 
 

Let op! Had u in 2019 eenmalig een hoger inkomen dan gebruikelijk, bijvoorbeeld omdat u dat jaar een flinke nabe-

taling van loon, uitkering of pensioen ontving? Of omdat uw vermogen toen zoveel hoger was? Dan zal uw maande-

lijkse eigen bijdrage 2021 ook significant hoger zijn. Mogelijk dat die hoge eigen bijdrage naar beneden bijgesteld 

kan worden. Wij kunnen voor u berekenen of u in aanmerking komt voor zo’n zgn. peiljaarverlegging. Daarbij wordt 

uw bijdrage berekend op basis van de inkomens- en vermogensgegevens van 2021. Indien u wilt dat wij de moge-

lijkheden van een dergelijke peiljaarverlegging voor u berekenen, dan kunt u een opdrachtformulier bij ons opvragen. 

Op dat formulier staat exact aangegeven welke gegevens u moet aanleveren zodat wij die berekening voor u kunnen 

maken. Afhankelijk van de uitkomst van die berekening dienen wij namens u een verzoek bij het CAK in.  
 

De maandelijks te betalen eigen bijdrage wordt gewoonlijk door het UWV op de uitkering en door de SVB op de AOW 

ingehouden en afgedragen aan het CAK. Is de eigen bijdrage groter dan het te ontvangen bedrag aan Wajong of 



AOW, dan wordt de gehele uitkering of de AOW (behoudens € 5) verrekend. Voor het bedrag dat niet verrekend kan 

worden stuurt het CAK u aanvullend een factuur. 
 

De ene rechtbank is de andere niet … 

Wie bewindvoerder of curator is, die weet het. Eenmaal per jaar moet er verantwoording aan de rechtbank worden 

afgelegd over het gevoerde beheer van het vermogen van de curandus of onder bewind gestelde. Voor velen is dat 

elk jaar weer een lastige klus. Misschien nog wel lastiger dan de jaarlijkse aangifte inkomstenbelasting. Veel van 

onze klanten laten die verantwoording om die reden door ons opstellen. Op basis van de aangeleverde gegevens 

stellen wij een kort en bondig overzicht samen. Want op slechts één A4-tje staat het gehele vermogen per 1 januari 

en per 31 december vermeld. Maar ook een overzicht van alle inkomsten en uitgaven van dat jaar die het verschil 

tussen het begin- en eindvermogen verklaren. Ons rapport sluit altijd en is bijzonder duidelijk.  
 

Al jaren gebruiken we dit door ons zelf opgestelde rapport waarop u alleen 

nog maar uw handtekening hoeft te zetten. En het vervolgens kunt doorstu-

ren naar de rechtbank. Nooit hebben we opmerkingen van de diverse recht-

banken gehad over ons rapport; nooit opmerkingen dat de lay-out onduidelijk 

of niet goed zou zijn ……... Tot voor kort. Eén van onze klanten werd onlangs 

vriendelijk (doch dringend) verzocht voortaan het standaardrapport van de 

rechtspraak te gebruiken. Ons rapport werd niet meer geaccepteerd. Gaat 

het hier om een actie van één rechtbank? Daar lijkt het vooralsnog wel op. 

Op onze telefonische navraag bij de betreffende rechtbank kregen we te ho-

ren dat het best mogelijk is dat andere rechtbanken andere normen hante-

ren. Opmerkelijk. Men zou verwachten dat alle rechtbanken daar hetzelfde in staan. Opmerkelijk is ook dat een later 

bij diezelfde rechtbank ingediende, door ons opgestelde verantwoording wel werd geaccepteerd. 
 

Hoe het ook zij, indien de door ons opgestelde verantwoording niet door de rechtbank wordt geaccepteerd, dan 

horen we dat graag. We zullen dat dan zodanig aanpassen dat de rechtbank dat wel accepteert. Uiteraard lossen 

we dat op. Immers, als u ons de verantwoording laat opstellen mag u er ook vanuit gaan dat u een rapport krijgt dat 

wordt geaccepteerd. Maar houd u ons daarom wel op de hoogte! 
 

Terugvragen waskosten verzorgingshuis 

De kosten voor het wassen van bedden- en linnengoed zijn voor rekening van de Wlz- 

instelling. Echter, de kosten van het wassen van de eigen kleding worden door de be-

woner betaald. Voor mensen die vóór 1 januari 2009 in een verzorgingshuis zijn komen 

wonen geldt een afwijkende regel: de kosten van het wassen van kleding zijn dan na-

melijk voor rekening van de instelling. Maar soms wordt de kleding van deze groep 

bewoners niet door of via het verzorgingshuis gewassen, maar door de bewoner zelf of 

een familielid. Als daar met de instelling afspraken over zijn gemaakt dan kan de bewo-

ner geld terugkrijgen van het verzorgingshuis. In 2020 was dat per persoon per maand 

maximaal € 24,58; per 1 januari jl. is dat maximaal € 25,06 geworden. Is de genoemde 

situatie op u van toepassing? En zijn er geen afspraken over die compensatie gemaakt? 

Dan is het goed om dat nog eens bij de instelling aan te kaarten. 
 

Aangifteformulieren inkomstenbelasting 2020 

Klanten die bij ons een doorlopend abonnement fiscale zaken hebben of ons hun aangifte inkomstenbelasting laten 

verzorgen, weten het: het is bijna weer tijd voor het ‘gele’ formulier. Sinds jaar en dag drukken wij onze vragen met 

betrekking tot de aangifte inkomstenbelasting af op geel papier. Die kleur heeft zo z’n voordelen; zowel voor u als 

voor ons. Door de opvallende kleur vindt u het formulier snel terug in bijvoorbeeld een stapel post op uw bureau. En 

wij zien in het papieren dossier al snel dat de gegevens voor de aangifte ontvangen zijn. Dat sorteert lekker snel. 
 

Maar toch nemen we zo zoetjesaan afscheid van dat gele formulier. Althans voor een deel. Reeds eerder hebben 

wij u aangegeven dat wij meer zaken digitaal zullen afhandelen. Veel klanten vragen ons daar overigens ook om. Bij 

wijze van test willen we daarom een aantal (willekeurig gekozen) klanten het formulier via e-mail toesturen. Dat 

betekent dat deze klanten het formulier zelf dienen te printen om het te kunnen invullen. Terugsturen kan naar aan-

gifte@kwalitas.nl of uiteraard via de gewone post. De overige klanten ontvangen het gele formulier nog via de post. 
 

Thuiswerken vanwege de corona 

Vanwege de corona werken we zoveel mogelijk thuis. Met de technische mogelijkheden van vandaag de dag gaat 

dat allemaal prima. Elke werkdag is er tenminste één van onze collega’s op kantoor aanwezig. Dat zou kunnen 

betekenen dat een (telefonische) vraag niet meteen beantwoord kan worden. Dat zal iets meer tijd kosten dan ge-

bruikelijk. We vragen uw begrip daarvoor. 
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