
 
 

NIEUWSBRIEF 
December 2014 

Geachte relatie, 
 
Zoals elk jaar informeren wij u in december over de zaken die op stapel staan in het komende fiscale jaar.  
 
Aftrek van zorgkosten blijft onveranderd  
Uit de huidige plannen van de overheid blijkt dat de aftrekposten die we in 2014 kennen in 2015 blijven bestaan. De 
wetgever wil op termijn het belastingstelsel wijzigen en ziet kennelijk geen nut om het huidige stelsel aan de 
vooravond daarvan nog een keer aan te passen.  
 
Compensatie- en tegemoetkomingsregelingen vanaf 2015: wat vervalt en wat is nieuw? 
 
Wat vervalt: 

• De algemene tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten (Atcg) is afgeschaft. Deze 
bedroeg € 290 in 2014 en wordt in het laatste kwartaal van 2014 nog uitbetaald.  

• Compensatie van het eigen risico vervalt (was € 99). 
• Het regelrecht (Gemeente Apeldoorn) of vergelijkbare regelingen vervallen. 

Wat blijft: 
• De arbeidsongeschiktheids-tegemoetkoming blijft bestaan (€ 252 in 2014, € 209 in 2015). Wel is 

deze met ongeveer € 100/140 verlaagd ten opzichte van 2013. 
Wat is nieuw 

• De koopkrachttegemoetkomingsregeling (zie het volgende punt in deze nieuwsbrief) 
• Overheveling van zorgtaken en vergoedingen naar de WMO 

 
De gemeente moeten mensen ondersteuning bieden in de (thuis)zorg/zorgkosten via de WMO en de bijzondere 
bijstand. Dat zal in de praktijk betekenen dat de gemeenten beleidsvrijheid hebben om te bepalen wie hiervoor in 
aanmerking komt en wie niet. Ook mag een inkomensafhankelijke bijdrage worden gevraagd.  
 
Door het verdwijnen van een aantal regelingen zullen vooral mensen die in zorginstellingen verblijven er op achteruit 
gaan. Personen die alle huidige regelingen ontvangen kunnen soms tot wel € 400 per jaar kwijtraken omdat zij 
onvoldoende worden gecompenseerd. Bovenop dit verlies komt nog het wegvallen de 8/16% korting op de eigen 
bijdrage ZMV per 1 januari 2014. Ook vervalt per 1 januari 2015 de kortingsregeling voor de WMO/Zorg zonder 
verblijf. 
 
Op dit moment staan de media bol van de mensen die in nood dreigen te komen. Er zijn veel mensen die ineens hun 
zorg vanaf 1 januari 2015 verliezen omdat de Gemeente besloten heeft dat iemand zichzelf maar moet kunnen redden 
via zijn eigen sociale netwerk.  Tip: Het kan financieel aantrekkelijk(er) zijn door dit zelf te regelen en de kosten via 
de inkomstenbelasting deels terughalen als de hulp ‘wit’ wordt ingehuurd.  
 
Éénmalige koopkrachttegemoetkoming 2014 
Voor mensen met een laag (netto) inkomen is er de éénmalige koopkrachttegemoetkoming van € 70 voor een 
alleenstaande (€ 100 echtpaar, € 90 alleenstaande ouder). Deze wordt uiterlijk in november 2014 uitbetaald. Als 
peildatum wordt het netto inkomen over september 2014 genomen. Voor een alleenstaande die zelfstandig woont is 
deze grens € 994,46 en voor iemand in een zorginstelling is de grens € 355,57. Uw vermogen telt niet mee. 
 
Is uw netto inkomen (na betaling van de eigen bijdrage Zorg met Verblijf) in september hoger dan deze grenzen dan 
heeft u geen recht op de tegemoetkoming. Hier doet zich de situatie voor dat veel klanten die door hun vermogen een 
hogere eigen bijdrage betalen wél in aanmerking zouden komen voor deze regeling en de klanten met een laag 
vermogen niet. Sommige regelingen zijn werkelijk onbegrijpelijk. De gemeente Apeldoorn is op deze effecten 
gewezen en beraad zich op een oplossing. Een concrete toezegging of plan ligt er momenteel niet. 
 
Check op www.laaginkomen.nl of u voor deze regeling in aanmerking komt. Voor mensen in een zorginstelling is dit 
overigens zinloos, u wordt op deze site gewoon weer terugverwezen naar uw gemeente.  Niets gehad? Vraag dan voor 
31 december 2014 de tegemoetkoming aan via uw eigen Gemeente. 



 

 
Wilt u ons e-mailen: info@sofiad.nl of wilt u ons bellen:  
078 - 8500 101 voor de advies- en aangiftepraktijk;   
055 - 36 96 226 (tussen 09.00 en 12.00u) als u een vraag heeft voor onze bewindpraktijk 

 

Peiljaarverlegging voor de eigen bijdrage CAK 
Even een korte herinnering uit de nieuwsbrief van vorig jaar: peiljaarverleggingen moeten nu binnen 3 maanden na 
afloop van het aan te passen jaar worden aangevraagd. Indien voor 2014 het peiljaar moet worden verlegd dan is de 
uiterste datum dus 31 maart 2015. Voor de meeste klanten waar dit speelt is dit al in het lopende jaar gedaan. 
 
Groensparen update 
Zoals de zaken er nu voorstaan blijft de uitzondering voor groensparen en groenfondsen voorlopig in stand en 
belangrijker: dit vermogen telt ook niet mee voor de eigen bijdrage Zorg met Verblijf. Inleggen blijft lastig omdat 
banken niet het hele jaar door de mogelijkheid aanbieden.  
 
Naheffing over 2014 in 2015 
De media ontplofte: heel Nederland krijgt een naheffing in 2015. In de praktijk zullen vooral mensen met een inkomen 
boven de € 20.000 de gevolgen ervaren. Dat betekent dat 95% van onze klanten hier weinig van zal ondervinden. 
 
Weekendregeling gehandicapte kinderen en familieleden 
Als een kind (of familielid) in de weekenden bij familie/ouders verblijft dan kunnen de laatsten daarvoor een 
aftrekpost claimen. Eerder dit jaar bepaalde een rechter dat hierbij ook gekeken moet worden naar het vermogen en 
inkomen van het kind of broer/zus. De Staatssecretaris heeft aangegeven dat hij dit niet wenselijk vindt en kondigde 
aan dat hij de wet vanaf 2015 zal aanpassen en dat met lopende zaken coulant moet worden omgegaan. Het blijkt dat 
de Belastingdienst intussen flink aan het corrigeren is gegaan en bij diverse klanten deze aftrekpost tóch heeft 
gecorrigeerd. Is dat bij u ook gebeurd neem dan contact met ons op. Wij hebben inmiddels de eerste verzoeken 
verstuurd om het beleid van de Staatssecretaris met terugwerkende kracht uit te voeren. De uitkomst hiervan is nog 
niet bekend op dit moment. 
 
Afschaffing ouderentoeslag 2016 
Volgens de huidige stand van zaken zal de ouderentoeslag zal ingang van 2016 worden afgeschaft. Mensen die alleen 
AOW ontvangen hebben nu in Box 3 een hogere vermogensvrijstelling van ca.€ 48.000 in totaal en die gaat in 2016 
naar het niveau van een 65-minner: € 21.100. Wat betekent dat in de praktijk? U gaat niet alleen meer belasting 
betalen over uw spaargeld (als dat boven deze grens komt) maar twee jaar later ook méér eigen bijdrage Zorg met 
Verblijf als u in een instelling woont. Het is daarom aan te raden uw vermogen te bezien en voor eind 2015 misschien 
maatregelen te nemen waar nodig door bijvoorbeeld een deel van uw spaargeld om te zetten in groen sparen. 
 
Participatiewet 
Vanaf 2015 is een Wajonguitkering alleen nog voor mensen die nooit meer kunnen werken. Raakt u de Wajong-
uitkering kwijt dan komt u uiteindelijk in de Bijstand en dat kan tot gevolg hebben dat u uw vermogen moet ‘opeten’.  
 
Op de website www.overheid.nl staat de volgende uitleg van de gevolgen: Heeft u al een Wajong-uitkering op 1 
januari 2015? Dan krijgt u te maken met een herbeoordeling. U houdt wel een Wajong-uitkering van het UWV. Hoe 
hoog die is, hangt af van uw herbeoordeling: 

• Heeft u geen arbeidsvermogen? U houdt uw huidige Wajong van 75% van het minimumloon. 
• Heeft u een deel arbeidsvermogen of  tijdelijk geen arbeidsvermogen? U blijft bij het UWV en krijgt nog 

steeds Wajong. Deze wordt vanaf 2018 verlaagd naar 70% van het minimumloon.  
 

Nieuwe wetgeving voor bewindvoerders, mentoren en curatoren 
In 2014 was het dan zover: de nieuwe wet voor curatoren, mentoren en bewindvoerders is ingevoerd. Vorig jaar 
hebben wij u hierover al uitgebreid geïnformeerd. Voor de familiebewindvoerder is er weinig veranderd. 
 
De vergoedingen zijn door de minister  wel iets naar boven aangepast. Voor 2015 is de vergoeding voor een niet-
professionele bewindvoerder of mentor € 600 per jaar, voor een niet-professionele curator is dit € 1.080.  
 
Met vriendelijke groet,  
 
Het Sofiad Team: Irma, Marijn, Michel en Harry 


