Toeslagen
(1) De aangifte is klaar
Ondertekend, verzonden, print gemaakt
Nu de toeslagen
Onze doelgroep: gepensioneerd, 35.000 / 55.000.
Wij doen alleen: Zorgtoeslag, Huurtoeslag; niet “Kind…”
Indien aanpassen van Toeslagen nodig is:
Een andere Machtigingscode: Aanvragen en Activeren.
(in 2018) alleen mogelijk met de eigen DigiD, geen eH!
Activeren: binnen 3 weken, 1 jaar geldig.
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Toeslagen
(2) Uitgangspunt:
De toeslag is een inkomensafhankelijke
tegemoetkoming in de zorg- en huur kosten.
Neem Verzamelinkomen uit aangifte inkomstenbelasting:
Cliënt Blanco: 15.555
Partner Noir: 11.111+
Toetsingsinkomen Toeslagen = 26.666
De maandhuur, inclusief service kosten (4 categorieën)
De status - grondslag box 3
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Toeslagen
(3.1) Controleren: Heeft men recht op een toeslag?
Zorgtoeslag: Inkomensgrens, zie Toeslagenkaart
Box 3 vermogensgrens + 83.415 [2018]
Huurtoeslag: Inkomensgrens, zie Toeslagenkaart
Men mag GEEN box 3 inkomsten hebben
vrijstelling 30.000 [2018]
Maximale huur € 710,68
Bij huurverhoging boven deze grens:
(1) Men behoudt “oud recht”, tot €710,68
(2) Bij nieuwe aanvraag geen recht.
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Toeslagen
(3.2) Controleren: kloppen de huidige toeslagen?
Vraagstelling:
Veel terugbetalen? (voorgaande jaren) = VERVELEND,
of nog flinke nabetaling, … meestal … is niet zo erg.
Hoe ziet het eruit voor afgelopen jaar en dit lopend jaar?
Gegevensbron?
Veel cliënten krijgen geen papier meer, of zijn het kwijt.
De brieven bevatten geen achtergrond informatie.
Alle informatie is terug te vinden op “Mijn toeslagen”,
van recente jaren t/m heden alles is tot in detail zichtbaar.
[Zie plaatjes toeslagen]
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Toeslagen
(4) Gegevensbron (zonder login op Mijn Toeslagen):
Lopend jaar 2019:

Voorschotbrief dec/2018
Bankafschrift dec/2018 – jan/2019
Hier is nog iets aan doen!!
Klopt het?
Nee: het inkomen aanpassen.

Vorig jaar 2018:

Voorschotbrief dec/2017
bankafschrift nov/2018
Dit is uitgekeerd, afwachten?
Nagaan wat men kan verwachten,
een waarschuwing afgeven?

Voorgaand jaar 2017: Definitief beschikking aug/2018
reeds: betaald – nabetaling?
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Toeslagen
(5) Wat is het toetsingsinkomen toeslagen 2019:
Neem uitkomst IB2018 +2%, afronden naar boven +500.
Ga liever iets te hoog zitten,
een te lage schatting leidt later weer tot terugbetalen.
Bij de wat langer gepensioneerde klopt dit ongeveer.
Dit werkt NIET bij:
Net gepensioneerd, nog wat bijwerken of een overlijden.
Dat vraagt om wat meer inventief (zelf) rekenwerk.
De AOW berekenen: 12x januari, + de vakantie uitkering:
opgebouwd van mei tot mei, neem de vakantie maandbedragen per januari/18 (2x) en juli/18(6x) en jan/19(4x).
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Toeslagen
(6) Klopt het ongeveer, de rechten 2019 nagaan?
Vergelijking ontvangen 2019 toeslagen met de rechten uit
voortkomend uit het geschatte toetsingsinkomen:
Zorgtoeslag:

Snel: zie tabel Zorgtoeslag
of rekenhulp toeslagen

Huurtoeslag:

Rekenhulp Toeslagen
Nodig: huur + servicekosten
(een maximum per categorie)

Rekenhulp:

(Zorg- en huurtoeslag kan tegelijk)

https://www.belastingdienst.nl/rekenhulpen/toeslagen/
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Toeslagen
(7) Aanpassing gewenst?
Inloggen op “Mijn Toeslagen” (aparte machtigingscode)
[Zie presentatie: DigiD machtigen, inloggen Mijn Toeslagen]
Het inkomen voor 2019 aanpassen (iets te hoog zetten)
Wanneer er eigenlijk geen recht meer is, of op het randje,
dan de toeslag tijdelijk stop zetten.
Het inkomen net boven de inkomensgrens zetten:
Effect: De toeslag stopt:
Het in 2019 reeds uitgekeerd := terugbetalen!
Men blijft in het systeem zitten, nabetalingkomt vanzelf.
NIET de toeslag geheel STOP zetten! Men gaat dan uit
het systeem, dan later de rechten opnieuw aanvragen.
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Toeslagen
(8) Jojo-effect in toeslagen
Nieuwe cliënt, gehoord: “Ik moet zoveel terugbetalen …”
De voorschotbeschikking lopend jaar is gebaseerd op de
definitieve aangifte (of een schatting) van voor vorig jaar.
Wanneer in het verleden flinke aftrekposten zijn geclaimd
en deze nu niet meer gelden was het toetsingsinkomen
toen laag (terecht of niet terecht … soms dubieus).
“Een kennis … hielp toen met de aangifte op P-formulier”
Gevolg: over voorgaand jaar jaar flink terugbetalen.
Actie: inloggen Mijn Toeslagen, kijken wat er voorgaande
jaren gebeurd is, het inkomen toen … verklaarbaar laag?
Wijziging doorgeven: huidige inkomen hoger zetten.
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Toeslagen
(9) Het CAK
Het is niet alleen “ontvangen”
Wie zorg ontvangt via de gemeente/Wmo of uit de Wlz
(in natura of PGB, zelf organiseren) betaalt een
inkomensafhankelijke eigen bijdrage (deze is niet
aftrekbaar), zie 2 niveaus:
 Lage bijdrage (eerste halfjaar, of nog partner thuis)
2018: minimaal € 161,80, maximaal € 850,- / maand
 Hoge bijdrage (alleenstaand: verblijf + zorg)
2018: maximum € 2.332,60 / maand
De eigenbijdrage is gebaseerd op het toetsingsinkomen
(2 jaar terug) en de grondslag box 3, zie Rekenhulp:
https://www.hetcak.nl/zelf-regelen/eigen-bijdrage-rekenhulp
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Toeslagen
Hulpmiddelen:
 Richtlijnen belastingservice KBO-PCOB
 Toeslagenkaart
 Tabel zorgtoeslag
 Rekenhulp Toeslagen
 Rekenhulp Eigen bijdrage
 BEB – Bespaar Eigen Bijdrage: zie webpagina
Proefberekening rekenhulp Toeslagen [www … life]
Waar praten wij over, welke bedragen te verwachten?
Zorg- en huurtoeslag kunnen in een berekening tegelijk.
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