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BUREAU KWALITAS
 Gaat na 55.000 belastingaangiften voor 5000 cliënten
voorjaar 2013 over in andere handen:
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Bureau Kwalitas BV
Nieuw kantooradres Straatweg 52a Lemmer
Postadres blijft postbus 39, 8530 AA Lemmer
Telefoonnummer blijft 0514-569717
Website blijft www.kwalitas.nl
E-mail blijft bureau@kwalitas.nl

Zie verder >KWALITAS ADVIES<
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 Jelle en Tiny Hoekstra blijven adviseren:
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 Niet over ‘gewone’ belastingzaken, maar wel over
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ZORG IN CRISISTIJD
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Wettige vertegenwoordiging en zaakwaarneming
Financieel beheer, Persoonsgebonden budget e.d.
Schenken en erven
Cliëntenparticipatie en patiëntenrecht
AWBZ verstrekkingen en bijbetalingen
Persoonlijke ontwikkeling en levenskwaliteit
Enz.
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Kwalitas Advies v.o.f.
Breezand 8, 8531 PN Lemmer
Telefoon (nieuw) 0514-854488
E-mail hoekstra@kwalitas.nl

NIET VANDAAG, MAAR WEL BELANGRIJK

Het is afgelopen met de verzorgingsmaatschappij
De langdurige zorg wordt verminderd
De langdurige zorg wordt minder goed
Kwaliteit van zorg is nog geen levenskwaliteit
Prioriteit ligt bij economische productiviteit
Niet bij zorgkosten, dus de tering naar de nering
Kunnen we zelf productiever worden?
We zullen meer zelf moeten doen
We zullen de zorg effectiever moeten aansturen
‘Continue resultaatverbetering’ is geen illusie
Aan de slag met nieuw elan
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Het belang van wettige vertegenwoordiging
Levenskwaliteit is meer dan zorgkwaliteit
Persoonlijke ontwikkeling
Relatie, competentie en autonomie
‘wederzijdse bevestiging’ (Anna Terruwe)
Wat als ik er niet meer ben en mijn kind nog wel?
Zonder naastbetrokkenen ‘geen leven’
De aansturing van vraaggestuurde zorg
‘vraaggericht’ is nog niet vraaggestuurd

Enz.
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ALS HET OM GELD DRAAIT
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Het belang van de belastingaangifte
Ook als aangifte niet verplicht is
Aftrekposten in de aangiften t/m 2013
Met als resultaat een lagere eigen bijdrage AWBZ
Een bewoner met vermogen krijgt de rekening
En niet alleen de vermogensrendementheffing (box 3)
De CIZ indicatie
Zorg dat u niet een te licht ZZP hebt
Laat u niet door de zorgaanbieder uitkleden
Wordt rekening naar de bewoner doorgeschoven?
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VERGEET DE BELASTINGAANGIFTE NIET
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DE THUISDAGEN REGELING

VERGEET GEEN AFTREKPOSTEN (2012 EN 2013)
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Niet-verplichte aangifte heeft wel degelijk zin
Lager verzamelinkomen door aftrekposten
Eigen bijdrage AWBZ op basis van verzamelinkomen
Toeslagen op basis van verzamelinkomen
Recht op extra heffingskortingen
Verplichte aangifte: voorkom verzuimboete
Profiteer van de uitstelregeling
‘Vooringevulde aangifte’ en DigiD
Controleer de vooringevulde gegevens
Houd de DigiD code voor u
Krijg de uitkeringsgegevens op papier

Specifieke zorgkosten
(para)medische hulp
Zelf betaalde medicijnen en zelfzorgmiddelen
Begeleidingskosten vakantie enz.
Hulpmiddelen
(Extra) vervoerskosten
Dieetkosten
Aanpassingen
Giften
Aan goede doelen, geen schenkingen aan familie
Enz.
Reiskosten ‘ziekenbezoek’ (niet voor de bezochte)
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Voor thuisdagen van instellingsbewoners 21+
Geldt voor de aangifte van het thuisfront
Een vast bedrag per dag(deel) en per kilometer
Niet als de bewoner genoeg geld of vermogen heeft??

 Of is het voordeliger dat de bewoner de kosten
draagt?
¾ Gevolgen van belast vermogensrendement (box 3)
¾ € 10 is geen kostgeld voor een etmaal
¾ € 0,19 zijn niet de werkelijke kilometerkosten
¾ Soms levert de aftrek het thuisfront niets op
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DE EIGEN BIJDRAGE AWBZ

VERMOGEN: APPELTJE VOOR WIENS DORST?
 Vrijgesteld vermogen € 21.139 excl. ouderentoeslag
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Belast vermogensrendement = bijdrageplichtig inkomen
Vermogensinkomensbijtelling AWBZ m.i.v. 2013
Geen huurtoeslag bij belast vermogensrendement
(denk ook aan scheiden wonen / zorg)
Geen zorgtoeslag bij vermogen van € 80.000 extra
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Hoe wordt het vermogen minder?
Besteed meer
Bereken kosten door (met terugwerkende kracht?)
Investeer in een uitvaartpolis
Groen beleggen is (nog) vrijgesteld
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UW ZORGZWAARTEPAKKET
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Lager na belastingaangifte
Zeker in het jaar waarin de bewoner 18 of 19 jaar wordt
Zeker voor 65-plussers met alleen AOW
De vermogensinkomensbijtelling m.i.v. 2013
Het belaste vermogensrendement telt 3x!!
Als het vermogen door een erfenis groter wordt
Het peiljaar voor de eigen bijdrage AWBZ
Normaal 2 jaar eerder
Uitzondering voor 18-, 19- en 20-jarigen
Soms is peiljaarverlegging mogelijk

Welk zorgzwaartepakket hebt u?
Zie uw lopende CIZ indicatie
Zie de gebruikersgids ZZP (www.cvz.nl)
Tot wanneer is de indicatie geldig?
Zijn er redenen voor een zwaardere indicatie?
Wie verzorgt de aanvraag bij het CIZ?
De zorgaanbieder of de zorgvrager?

WAARVOOR MOET U BIJBETALEN?
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De regeling van uw instelling
Moet zijn goedgekeurd door de cliëntenraad
Moet kloppen met ‘Daar hebt u recht op’
Moet kloppen met het AWBZ kompas (www.cvz.nl)
Niet alleen wat er in staat maar ook wat niet!

¾ Vragen en problemen uit de praktijk?

…. Voor een PGB voor thuis is een indicatie voor zorg met
verblijf nodig….
…. Soms is voor huurtoeslag een indicatie voor zorg met
verblijf nodig….
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