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Tussentijdse verhoging eigen bijdrage AWBZ bij
het bereiken van de AOW-gerechtigde leeftijd?
Het CAK heeft recentelijk de eigen bijdrage voor AWBZ zorg met verblijf m.i.v. het bereiken
van de AOW-gerechtigde leeftijd in voorkomende gevallen tussentijds verhoogd. Het CAK
stelde zich op het standpunt dat het recht op de extra zakgeldvrijstelling voor de Wajongkorting vanaf die datum komt te vervallen. Ondanks nadrukkelijke vragen van Bureau
Kwalitas kon het CAK niet duidelijk maken op welke bepalingen in het Bijdragebesluit Zorg of
de Bijdrageregeling Zorg dat was gebaseerd. Het gaat om cliënten die in 2011, 2012 of 2013
de AOW-gerechtigde leeftijd hebben bereikt of nog zullen bereiken. Op basis van de naar
Bureau Kwalitas opgestuurde nieuwe berekeningen is daarom in alle gevallen bij het CAK
bezwaar aangetekend. Wij zijn van mening dat de extra zakgeldvrijstelling voor de Wajongkorting per 1 januari van het volgende jaar dient te vervallen en dat per die datum de
ouderenkorting moet worden toegepast.
Onlangs heeft het CAK ons laten weten dat onze stellingname klopt. In alle aangekaarte
gevallen zal met terugwerkende kracht een gecorrigeerde beschikking worden afgegeven.
Het verdient aanbeveling om de betreffende herberekeningen in alle gevallen ter controle
naar Bureau Kwalitas te sturen. Het CAK kan ook na de bezwaartermijn worden gevraagd om
de tussentijdse verhoging ongedaan te maken. Mocht u eigen-bijdrageberekeningen
ontvangen hebben waar dit speelt en hebt u die nog niet ter controle naar ons gestuurd dan
raden wij u aan dat alsnog te doen.

Met terugwerkende kracht
jonggehandicaptenkorting door omzetting van
WAO- in Wajong-uitkering!
Bureau Kwalitas heeft de overheid en het UWV jarenlang gewezen op de rechtsongelijkheid
tussen jonggehandicapten die bij de invoering van de Wajong in 1998 een WAO uitkering
hadden en hielden en de jonggehandicapten die vanuit de eerdere AAW een Wajong
uitkering kregen. Met een WAO- in plaats van een Wajong-uitkering liep men de
jonggehandicaptenkorting mis (een jaarlijks belastingvoordeel van inmiddels ruim € 700).
Recentelijk heeft het UWV op basis van grote aantallen verzoeken van Bureau Kwalitas voor
de betreffende WAO’ers alsnog het Wajong-recht erkend. Dat is niet alleen gebeurd voor de

door Bureau Kwalitas aangebrachte gevallen, maar zoveel mogelijk voor alle
jonggehandicapten die voor 1998 een WAO-uitkering hadden zonder omzetting naar Wajong.
Zij hebben nu van het UWV een brief gekregen dat de WAO-uitkering alsnog in Wajong wordt
veranderd. Door toevoeging van de jonggehandicaptenkorting is de netto uitkering voortaan
hoger. Het recht op de jonggehandicaptenkorting wordt toegekend met terugwerkende
kracht tot 2008. Het UWV meldt dat de Belastingdienst over de jaren 2008 t/m 2012
automatisch teruggave verleent voor de jonggehandicaptenkorting. Dat gebeurt alleen indien
er over de betreffende jaren een belastingaangifte is of wordt ingediend. Is er over deze
jaren geen aangifte gedaan dan kan dat alsnog. De aangifte over 2008 moet uiterlijk 31
december 2013 bij de Belastingdienst zijn ingediend. Voor deze belastingaangiften kan men
uiteraard bij Bureau Kwalitas terecht.
Als voor het UWV bij een WAO-uitkering niet herkenbaar is dat het gaat om een
jonggehandicapte is het Wajong-recht ook nu weggelaten. In voorkomende gevallen kan het
UWV alsnog worden gevraagd om erkenning van het Wajong-recht mits de grond voor de
arbeidsongeschiktheid dateert van voor de toetreding tot de arbeidsmarkt. Dat kan ook
gelden voor WAO-uitkeringen die na 1998 zijn ingegaan. Door de jonggehandicaptenkorting
wordt het netto inkomen hoger. Dat mag niet leiden tot een hogere eigen bijdrage AWBZ,
omdat voor het bedrag van de jonggehandicaptenkorting een extra zakgeldvrijstelling wordt
meegeteld. Het verdient aanbeveling de berekeningen van de eigen bijdrage AWBZ hierop
vooralsnog goed te controleren.
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