Belastingaangifte voor
18-, 19-, 20- en 21-jarigen extra belangrijk!
De eigen bijdrage AWBZ wordt bij het bereiken van de 18-jarige leeftijd gebaseerd op het inkomen in
het lopende jaar en voor de volgende drie jaren op het inkomen in het tweede jaar. Daarna wordt de
eigen bijdrage AWBZ jaarlijks berekend over het inkomen twee jaren eerder.
Door de leeftijdskorting is de Wajong uitkering aanvankelijk erg laag. Bij AWBZ zorg met verblijf is er
vrijwel altijd sprake van aftrek specifieke zorgkosten. Zolang geen of weinig loonheffing op de
uitkering wordt ingehouden levert de aftrek specifieke zorgkosten (‘buitengewone uitgaven’) naast
of i.p.v. de belastingteruggave een aparte tegemoetkoming op. De belastingteruggave komt na
verwerking van de jaarlijkse belastingaangifte. De tegemoetkoming specifieke zorgkosten volgt
binnen 6 maanden na de definitieve belastingaanslag.
Door de belastingaangifte en –aanslag wordt het ‘belastbaar loon’ (de bruto uitkering) verlaagd tot
het ‘verzamelinkomen’ (bruto uitkering minus aftrekposten). Na de belastingaanslag moet de eigen
bijdrage AWBZ worden gebaseerd op het lagere verzamelinkomen. De eigen bijdrage AWBZ wordt
zodoende met terugwerkende kracht verlaagd.
Bureau Kwalitas kan controleren of het CAK de verlaging van de eigen bijdrage AWBZ wel toepast.
Men moet daarvoor elke nieuwe berekening van de eigen bijdrage AWBZ naar Bureau Kwalitas
opsturen. (Helaas kan het CAK de post tot nu toe niet rechtstreeks naar Bureau Kwalitas sturen.) Zo
nodig vraagt Bureau Kwalitas het CAK vervolgens om tot verlaging over te gaan.
Zolang de eerste belastingaanslagen nog niet definitief zijn blijft de te hoge eigen bijdrage AWBZ van
kracht. Verlaging komt pas aan de orde na de belastingaanslagen.
Als over de beginjaren belastingaangifte achterwege blijft mist men zowel de tegemoetkoming
specifieke zorgkosten als de verlaging achteraf van de eigen bijdrage AWBZ!

Jonggehandicaptenkorting voor WAO’ers
Wie al op 17-jarige leeftijd of vóór het betreden van de arbeidsmarkt arbeidsongeschikt is komt in
aanmerking voor Wajong en dus voor de jonggehandicaptenkorting (een belastingvoordeel van
inmiddels € 696 per jaar).
Vóór de invoering van de Wajong kreeg men een WAO uitkering. Omdat de WAO uitkering hoger kon
zijn dan de Wajong uitkering is destijds bepaald dat wie al een WAO uitkering had die mocht houden
en dus geen Wajong kreeg. Naar de letter van het overgangsrecht heeft die groep nu geen recht op
Wajong en dus niet op de jonggehandicaptenkorting. Vanaf 2004 geldt voor de
jonggehandicaptenkorting echter de regel dat iemand er wel recht op heeft als de Wajong uitkering
door ander inkomen (in dit geval WAO) niet tot uitbetaling komt.
Probleem is dat de belastingdienst de gegevensbestanden van UWV gebruikt en daar elk jaar weer
uit afleidt dat er geen recht bestaat op Wajong. Per geval moet de jonggehandicaptenkorting dan
jaarlijks via een bezwaarschrift bij de belastingdienst worden afgedwongen.
Bureau Kwalitas is nu met UWV in gesprek over een oplossing waarbij de belastingdienst het recht op
de jonggehandicaptenkorting niet meer jaarlijks ontkent. Voor zover Bureau Kwalitas de
jonggehandicaptenkorting in de belastingaangiften opvoert wordt ook bewaakt dat de
jonggehandicaptenkorting uiteindelijk wordt toegekend. Er zijn echter ook gevallen waarin iemand
nu een WAO uitkering heeft en Bureau Kwalitas niet weet of men zonder WAO recht op Wajong zou
hebben. Daarom de volgende oproep: meld van cliënten met een WAO/WIA uitkering of de handicap
al op 17-jarige leeftijd bestond. Bureau Kwalitas brengt deze gevallen dan onder de aandacht van
UWV. Dat kan met terugwerkende kracht vanaf 2006 een aanvullende belastingteruggave voor de
jonggehandicaptenkorting opleveren! Wie ondanks de handicap aanvankelijk heeft gewerkt (bijv. in
de WSW) hoort wel degelijk bij de jonggehandicapten. Alleen als men aanvankelijk niet gehandicapt
was en de arbeidsongeschiktheid na de 17-jarige leeftijd is begonnen (bijv. t.g.v. een ongeval) bestaat
geen recht op Wajong en dus evenmin op de jonggehandicaptenkorting.

Bij het bereiken van de 65-jarige leeftijd komt er een einde aan de jonggehandicaptenkorting. Wie nu
65-plus is maar in 2006 nog het hele jaar een WAO uitkering had kan alsnog aanspraak maken op de
jonggehandicaptenkorting.
Deze informatie komt van
* bureau@kwalitas.nl * www.kwalitas.nl

