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Beste relatie,
Het zal u niet verbazen dat deze nieuwsbrief is gewijd aan één van de drukste periodes van het jaar voor de
Belastingdienst. De aangiftecampagne is weer gestart en van miljoenen burgers en ondernemers wordt
gevraagd de aangifte inkomstenbelasting in te dienen. We hebben in de nieuwsbrief veel nuttige tips en links
opgenomen.
Het is niet alleen voor de Belastingdienst een drukke tijd. Voor velen van u, die mensen ondersteunen bij hun
zaken met de Belastingdienst, zijn de voorbereidingen ook al vroeg begonnen. We zien aan de bezoekerscijfers
van het Kennisnetwerk dat u massaal de cursussen heeft gevolgd en de casussen heeft gemaakt. Het is fijn dat
u de weg naar het Kennisnetwerk zo goed weet te vinden. We blijven scherp naar uw feedback luisteren om
daarmee het Kennisnetwerk door te ontwikkelen. Op deze manier kunnen we u efficiënt blijven ondersteunen.
Het is van groot belang dat u zich optimaal kunt voorbereiden. Uw werk als dienstverlener is zeker in deze tijd
van grote meerwaarde voor veel mensen.
In alle aangiftehectiek is het makkelijk te vergeten dat veel mensen ook toeslagen ontvangen. Dit is een goed
moment hierbij stil te staan. Wijs mensen op eventuele wijzigingen in bijvoorbeeld het inkomen en de
gevolgen die dit kan hebben voor hun toeslagen. In deze nieuwsbrief staan ook handige links naar
rekenhulpen die u hierbij kunnen helpen.
Tot slot wil ik u veel succes wensen met alle drukke werkzaamheden tijdens deze aangifteperiode.
Eline Spros- Vierkant
Directeur Particulieren Belastingdienst

Relatiebeheer: sociaal raadslieden bieden hulp
Helpt u in 2019 mensen met de belastingaangifte? Veel organisaties zijn alweer gestart met de
voorbereidingen of ze helpen mensen al met het invullen van de aangifte? Brigitte van Lent en
Simone Joosten-Gijsen vertellen hoe zij in 2018 de hulp inrichtten, samen met andere lokale
maatschappelijke partijen en de lokale bibliotheek.
[lees meer]

Relatiebeheer: aangiftecampagne 2018
Vanaf 1 maart doet Nederland aangifte inkomstenbelasting over 2018. Dit jaar hebben 8 miljoen
mensen een uitnodiging ontvangen om aangifte te doen. In dit artikel vindt u
wetenswaardigheden, tips en handige links over de campagne van 2018.
[lees meer]

Toeslagen: nabetaling kindgebonden budget
Bij het controleren van het niet-gebruik van toeslagen blijkt nu dat het kindgebonden budget na
het stopzetten niet automatisch weer werd toegekend. In dit artikel leest u hoe dat komt en op
welke wijze de Belastingdienst hiermee omgaat.
[lees meer]
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Aangiftecampagne 2018 gestart
Vanaf 1 maart doet Nederland aangifte inkomstenbelasting over 2018. Dit jaar hebben 8 miljoen mensen een uitnodiging ontvangen om
aangifte te doen: 6,7 miljoen particulieren en 1,3 miljoen ondernemers. Aangifte doen kan ook dit jaar weer tot 1 mei. Van aangiftes die voor
1 april zijn verzonden, hoort men vóór 1 juli of men geld terugkrijgt of moet betalen.
Hulp via maatschappelijk dienstverleners
Voor hulp en ondersteuning bij het doen van belastingaangifte kunnen burgers
weer terecht bij de Belastingdienst en bij veel maatschappelijke organisaties,
sociaal werkers, wijkcentra en buurthuizen, formulierenbrigades, belastingwinkels
en vak- en ouderenbonden. Maatschappelijke organisaties zijn van grote waarde
voor de Belastingdienst. Uw netwerk stelt de Belastingdienst in staat om mensen
te bereiken die hulp nodig hebben bij het doen van aangifte.
Daarom ondersteunt de Belastingdienst u, onder andere met het online
Kennisnetwerk Belastingen en Toeslagen. Over de doorontwikkeling van
het Kennisnetwerk wordt u op de hoogte gehouden via deze nieuwsbrief en de
verschillende bijeenkomsten die we organiseren.
Mensen kunnen ook terecht bij fiscaal dienstverleners. En ze kunnen een afspraak
maken via de Belastingtelefoon voor hulp op één van de locaties van
de Belastingdienst. Een overzicht van alle ondersteuningsmogelijkheden is te vinden op www.belastingdienst.nl.
Belangrijke samenwerkingspartners voor maatschappelijke organisaties zijn de bibliotheken. Hier kunnen burgers terecht voor faciliteiten,
spreekuren en cursussen. Veel organisaties organiseren op deze manier lokale en laagdrempelige hulp.
Antwoord op vragen over aangifte doen
Aangifte doen kan op de internetsite van de Belastingdienst. Daar staat ook het antwoord op de meeste vragen over aangifte doen. Als
mensen het antwoord daar niet vinden, kunnen zij de Belastingdienst ook vragen stellen via sociale media (Twitter, Facebook) of via de
Belastingtelefoon. Als hulpgever kunt u zich laten machtigen om namens de burger aangifte te doen. Hoe u dat doet, leest u hier.
Aangiftecampagne
Om belastingplichtigen te stimuleren om tijdig een juiste en volledige aangifte in te dienen, zet de Belastingdienst ieder jaar een campagne
in. Dit jaar is die meteen ook de start van een nieuw concept voor alle campagnes van de Belastingdienst. De kern is dat altijd voorop staat
‘voor wie’ de Belastingdienst het doet. Burgers en ondernemers worden aangesproken op een herkenbare en aansprekende manier.
Wat doet de Belastingdienst vóór, tijdens en na de aangifteperiode? Bekijk deze video.
Vooraf ingevulde gegevens
De Belastingdienst heeft ruim 202 miljoen gegevens verwerkt in de vooraf ingevulde aangifte (VIA). Deze gegevens maken het eenvoudiger
de aangifte correct in te vullen. U moet ze alleen nog controleren op juistheid. Steeds meer gegevens worden vooraf ingevuld. Bekijk de
infographic voor meer informatie over de VIA.
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Kort nieuws
Kort nieuws
Problemen enkele browsers met
Kennisnetwerk
Via signalen die wij hebben ontvangen, is gebleken dat in de
cursusomgeving op het Kennisnetwerk onleesbare teksten naar
voren kunnen komen. Het gaat hierbij om zinnen in het Engels
en/of vreemde zinsconstructies. Het is lastig om precies aan te
geven waar het probleem zit, maar uit intern onderzoek is
gebleken dat de inhoud van de internetpagina’s wel correct is. Het
probleem lijkt zich voor te doen bij bepaalde browsers.
Mogelijke oplossingen
• Probeer het Kennisnetwerk binnen een andere browser
te openen, bijvoorbeeld Chrome, Firefox, Explorer of
Microsoft Edge.
• Verwijder cookies of temporary internetfiles. Sluit de
browser en start opnieuw op.
• Controleer binnen uw browser of u de vertaalfunctie
heeft aangezet (bijvoorbeeld binnen Chrome heet dit
Google Translate). Zet deze vertaalfunctie op ‘Engels’. De
tekst zou dan correct moeten worden weergegeven.
Mochten bovenstaande oplossingen niet tot het juiste resultaat
leiden, meld dit dan via de postbus maatschappelijk
dienstverleners. Stuur hierbij de volgende gegevens door:
• De hardware (bijvoorbeeld een PC, laptop, tablet of
Chromebook)
• De browser (versie)
• Het besturingssysteem (bijvoorbeeld Windows 8,
Windows Vista, e.d.)
• De URL van de pagina waar de fout zich voordoet
Deze informatie helpt ons het probleem te achterhalen.

Gebruik Kennisnetwerk
Eind 2018 is de onlinecursus ‘Belastingaangifte doen’
geactualiseerd. Er zijn naast 6 eindcasussen ook 8 oefencasussen
gemaakt met specifieke onderwerpen.
De aangiftecampagne is in volle gang. We zijn blij te zien dat u het
Kennisnetwerk hiervoor weet te vinden. Wekelijks bezoeken ruim
5.000 bezoekers ons digitale platform. Vooral de eind- en de
oefencasussen worden door u veel gebruikt?
Bezoekersaantallen Kennisnetwerk

okt 18

nov 18

dec-18

jan-19

Tipje van de sluier:
de voorjaarsbijeenkomsten
Voordat we u de uitnodiging sturen voor de
Voorjaarsbijeenkomsten, die half mei weer van start gaan, willen
we u alvast een indruk geven van het programma.
Zoals u van ons gewend bent, evalueren we de aangiftecampagne
2018. Ook vertellen we over de laatste stand van zaken van het
Kennisnetwerk.
Daarnaast brengen we u een boeiend onderdeel, mede
geïnspireerd door uw feedback op eerdere sessies. Sprekers van
andere organisaties zullen workshops geven over verschillende
thema’s waar u in het uitvoeren van uw werk mee te maken kunt
krijgen. Informatie over de inhoud van de workshops leest u in de
uitnodiging die we u begin april toesturen.
Datums en locaties van de Voorjaarsbijeenkomsten:
- woensdag 15 mei
Amsterdam
- vrijdag 17 mei
Den Haag
- woensdag 22 mei
Eindhoven
- vrijdag 24 mei
Zwolle
- maandag 27 mei
Utrecht
- woensdag 5 juni
Leeuwarden
- donderdag 6 juni
Breda
Hier vindt u een impressie van onze bijeenkomsten.

Deze nieuwsbrief is een tweemaandelijkse uitgave en informeert maatschappelijk dienstverleners over nieuws en activiteiten van belastingen en
toeslagen. Kijk op het KENNISNETWERK voor meer informatie en online cursussen. Hebt u vragen of wilt u een afspraak maken met een van onze
medewerkers, stuur dan een mail naar de POSTBUS MAATSCHAPPELIJK DIENSTVERLENERS. Wilt u een Stellacasus aandragen, gebruik dan de STELLA
POSTBUS. Wilt u deze nieuwsbrief niet meer ontvangen dan kunt u zich afmelden via de POSTBUS MAATSCHAPPELIJK DIENSTVERLENERS.

Kort nieuws
Beschikbaarheid WOZ-waarde

Aftrek zorgkosten en parkeerkosten

Op dit moment is de WOZ-waarde voor woningen in sommige
gevallen nog niet beschikbaar in de vooraf ingevulde aangifte. Het
gaat om de volgende gemeentes:
• Altena: voorheen Aalburg, Werkendam en Woudrichem
• Beekdealen: voorheen Nuth, Onderbanken en Schinnen
• Hoeksche Waard: voorheen Binnenmaar, Cromstrijen,
Korendijk, Oud-Beijerland en Strijen
• Meierijstad
• West Betuwe: voorheen Geldermalsen, Lingewaal en
Neerijnen

Tijdens de uitzending van RTL Late Night van 13 februari 2019
komt een reportage voor van politiek verslaggever Marloes
Lemsom. In deze reportage vermeldt zij dat parkeerkosten tijdens
ziekenhuisbezoek vaak aftrekbaar zijn. Deze informatie is niet
volledig.

Het gaat om WOZ-waardes met peildatum 01-01-2017. Deze zijn
begin 2018 door de gemeente uitgegeven. Wij verwachten dat
deze WOZ-gegevens halverwege maart beschikbaar zijn.

Hoe toepassen
Parkeerkosten op zich zijn niet aftrekbaar. U mag ze wel
meenemen in de kostenberekening bij de aftrekpost ‘vervoer
i.v.m. ziekte of invaliditeit’. Ook mag u de extra vervoerskosten
aftrekken als u hogere vervoerskosten hebt in vergelijking met
mensen die niet ziek of invalide zijn.
Op onze internetsite vindt u de volledige informatie over
aftrekbare zorgkosten en de voorwaarden.

U kunt de gegevens ook zelf invullen in de aangifte. Een kopie van
de WOZ-beschikking vraagt u aan bij de betreffende gemeente.
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Toeslagen
Kindgebonden budget alsnog toekennen
Soms moeten ouders het kindgebonden budget zelf aanvragen.
Maar voor een groot deel van de ouders regelen we deze toeslag
automatisch. Nu blijkt dat sinds 2008 ongeveer 300.000 tot
400.000 ouders onterecht geen kindgebonden budget hebben
ontvangen. Bij het ontwerp van het toeslagensysteem gingen we
er vanuit dat ouders na het stopzetten zelf weer het
kindgebonden budget moesten aanvragen. Dit klopt niet volgens
de wet.
Niet automatisch toegekend
Bij het controleren van het niet-gebruik van toeslagen blijkt nu dat
het kindgebonden budget na het stopzetten inderdaad niet
automatisch weer werd toegekend. Bijvoorbeeld wanneer het
kindgebonden budget is stopgezet door een te hoog inkomen,
maar de ouder(s) daarna weer voldoen aan de voorwaarden én
een andere toeslag ontvangen. Dan moet de Belastingdienst het
kindgebonden budget weer automatisch toekennen.
De Belastingdienst en de ministeries van Financiën en Sociale
Zaken en Werkgelegenheid hebben de afgelopen jaren geen
signalen gekregen dat het systeem van automatisch toekennen
van het kindgebonden budget niet werkte.
Automatisch toekennen: hoe gaat dat?
Als ouders recht krijgen op kinderbijslag stuurt de Sociale
Verzekeringsbank (SVB) een startsignaal aan de Belastingdienst.
Als deze ouders al huurtoeslag, zorgtoeslag of
kinderopvangtoeslag krijgen, én ze voldoen aan de voorwaarden,
dan kent de Belastingdienst automatisch het kindgebonden
budget toe.
Waarom viel de ontwerpfout niet op?
In het 1e jaar werd er meer kindgebonden budget toegekend dan
eerder geraamd. Daardoor leek het systeem goed te werken.
Daarnaast heeft de Belastingdienst in al die jaren in zo’n 65.000
gevallen het kindgebonden budget opnieuw toegekend, nadat
ouders zelf contact opnamen. In de ongeveer 25 miljoen
telefoontjes over toeslagen is dit niet opgevallen als een signaal
dat de wet niet goed uitgevoerd werd.

Wat kan dit voor een ouder betekenen?
Had een ouder vroeger kindgebonden budget, maar is dat
gestopt? Het is dan mogelijk dat hij daarna opnieuw in
aanmerking kwam voor kindgebonden budget. Bijvoorbeeld
omdat zijn inkomen of het inkomen van zijn partner is gedaald. Of
omdat hij gescheiden is en daardoor minder inkomen in zijn
huishouden heeft. Of hij heeft nog een kind gekregen.
Als een ouder op dat moment zorgtoeslag, huurtoeslag of
kinderopvangtoeslag kreeg, wist de Belastingdienst genoeg van
zijn situatie om te controleren of hij recht op kindgebonden
budget had. Helaas hebben wij dat niet gedaan. Mogelijk heeft hij
daardoor een bedrag aan kindgebonden budget gemist.
Hoe kan de ouder het misgelopen kindgebonden budget
alsnog krijgen?
Hij kan voor 2018 en 2019 nog kindgebonden budget aanvragen
met Mijn toeslagen. Hij kan ook wachten tot het moment waarop
wij dit automatisch hebben hersteld. Het is nog niet duidelijk
wanneer dat precies gebeurt.
Voor het gemiste kindgebonden budget voor de jaren 2013-2017
onderzoeken wij hoe we dat gaan herstellen. Zodra we meer
weten, kunt u dat lezen op toeslagen.nl onder 'actueel'.
Let op!
Is zijn kindgebonden budget gestopt en had de ouder er later
weer recht op, maar heeft hij dat niet automatisch gekregen? En
had hij in deze periode geen andere toeslag? Dan kan hij alleen
nog voor 2018 en 2019 kindgebonden budget aanvragen.

Rekenhulp toetsingsinkomen Toeslagen
Vraagt u voor een burger een toeslag aan? Dan moet u het
toetsingsinkomen opgeven. Als de hoogte van dat inkomen (nog)
niet bekend is, kunt u met de online rekenhulp van
Belastingdienst/Toeslagen een schatting van het inkomen maken.
Een schatting van het inkomen moet u óók doorgeven als dit
verandert en deze persoon al een toeslag ontvangt. Anders is de
kans groot dat de burger achteraf moet terugbetalen.
Voor oudere jaren tot en met 2014 kunt u de rekenhulp ook
gebruiken.
Let op!
De hoogte van de toeslag hangt onder andere af van het
toetsingsinkomen van de burger én zijn eventuele toeslagpartner
of medebewoner.
U vindt de rekenhulp op toeslagen.nl/inkomenberekenen.
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Toeslagen
Veranderingen in de Kinderopvangtoeslag
De kinderopvangtoeslag gaat veranderen. Ouders ontvangen
maandelijks kinderopvangtoeslag op basis van een zelf gemaakte
inkomensschatting en een schatting van het aantal uren opvang
dat zij zullen gebruiken. Doordat de toeslag als voorschot
uitbetaald wordt op basis van deels geschatte gegevens en ouders
wijzigingen niet altijd (tijdig) doorgeven, is de kans op
terugvorderingen of nabetalingen groot. Dit kan leiden tot
financiële moeilijkheden. Om die kans zo klein mogelijk te maken,
wordt de kinderopvangtoeslag nu aangepast.
Bij terugvorderingen van kinderopvangtoeslag gaat het soms om
hoge bedragen. Om deze terugvorderingen terug te dringen, is
Belastingdienst/Toeslagen in samenwerking met het Ministerie
van Sociale Zaken en Werkgelegenheid een verbetertraject gestart
voor de kinderopvangtoeslag. Dit verbetertraject richt zich op 4
thema’s: eerder signaleren bij afwijkingen, casemanagement,
verbeteren digitale dienstverlening en verkenning
wetswijzigingen.
We signaleren eerder
We benaderen ouders eerder bij afwijkingen tussen de aanvraag
en daadwerkelijke situatie. Hierbij is extra aandacht voor
bepaalde groepen ouders (studenten, re-integreerders en
inburgeraars), bij wie het risico op hoge terugvorderingen groter
is. Door meer gebruik te maken van actuele gegevens van o.a.
kinderopvangorganisaties over de afgenomen opvanguren,
kunnen we ouders eerder berichten dat hun toeslag te hoog is of
doorloopt, terwijl er geen opvang meer plaatsvindt.
Begeleiden van ouders met een grote kans op
terugvorderingen (casemanagement)
Om de juiste toeslag te ontvangen, moeten ouders wijzigingen op
tijd doorgeven. Ouders willen het wel goed doen, maar ze weten
niet altijd precies welke gegevens ze tijdig aan de Belastingdienst
moeten doorgeven. Daarom gaan we ouders beter begeleiden
d.m.v. casemanagement. Om dit vorm te geven, zijn we gestart
met een pilot casemanagement. In deze pilot worden ouders die
al te maken hebben met een terugvordering begeleid om het
‘goed’ te doen. De pilot moet uitwijzen op welke manier we
ouders het beste persoonlijk kunnen begeleiden. De resultaten
van de pilot worden gebruikt om casemanagement verder binnen
de kinderopvangtoeslag vorm te geven.

Verbeteren digitale dienstverlening
De systematiek van kinderopvangtoeslag gaat ervan uit dat een
ouder in staat is (vooraf) zijn eigen inkomen te schatten en het
aantal uren dat er kinderopvang zal worden afgenomen. In de
praktijk blijkt echter dat ouders wijzigingen daarin nog
onvoldoende doorgeven. Door het verbeteren van de digitale
dienstverlening willen wij ouders beter ondersteunen bij het
aanvragen en het doorgeven van wijzigingen. Op korte termijn
worden de eerste verbeteringen in Mijntoeslagen.nl doorgevoerd:
• het verbeteren van de digitale dienstverlening ten
aanzien van het beter kunnen inschatten van het aantal
uren kinderopvang gekoppeld aan het aantal uur dat
ouders werken. Ook wordt het gemakkelijker om door
te geven of je als ouder student, re-integreerder of
inburgeraar bent;
• het digitaal informeren van ouders; zo kunnen ouders
door een attentiebericht op het juiste moment de juiste
actie te ondernemen en kunnen zij de wijzigingen
eenvoudig doorgeven.
Naar verwachting zijn de maatregelen uit bovengenoemde
thema’s eind 2019 geïmplementeerd.
Verkenning van wijzigingen in wet- en regelgeving
Tot slot zullen wij van een aantal potentiële maatregelen
onderzoeken of ze qua beleid en uitvoering genomen kunnen
worden. Het is de verwachting hiermee het totaal aantal
terugvorderingen aanzienlijk te kunnen verminderen.
Zo onderzoeken wij het gebruik van een vastgesteld inkomen van
2 jaar geleden in plaats van het actuele inkomen. Ook wordt
onderzocht of het introduceren van een gedeeltelijk voorschot bij
kan dragen aan het verminderen van de hoge terugvorderingen.
Tevens zal er een verkenning plaatsvinden naar het proportioneel
vaststellen van kinderopvangtoeslag. Als een ouder niet de
volledige eigen bijdrage heeft betaald, vervalt het recht op
kinderopvangtoeslag. Dat leidt ertoe, dat de reeds betaalde
bedragen volledig worden teruggevorderd. Dit staat soms niet in
verhouding tot de reden van het niet volledig betalen van de
kosten.
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