
 

 

      

  

 

 

Inleiding. 

Crisis overal, ook in de zorg. Deze brief 

gaat over financiën en hoe wij als wettelijk 

vertegenwoordiger daarmee om kunnen 

gaan. Liever een goed leven voor onze 

cliënten dan een regering die 

noodgedwongen probeert het vermogen 

van de kwetsbare medemens te plukken. 

Financiën. 

Mede dankzij de grote inzet van Herman 

van Arragon en Leen van Cappellen heeft 

u de belastingaangifte 2012 ontvangen. 

Opvallend is dat onze cliënten steeds 

minder belasting terug ontvangen. 

Daarnaast zijn wij als stichting fonds 

geconfronteerd met een grote onbillijkheid 

in het beleid van Den Haag. Immers 

cliënten, die langdurig in de zorg verblijven 

(en dat geldt voor de meesten van ons) 

worden extra belast in hun vermogen 

wanneer dat meer dan grofweg 21.000 

euro bedraagt. Daarboven wordt met 8 % 

extra belast hetgeen u inmiddels heeft 

gemerkt in de eigen bijdrage AWBZ. Het 

pijnlijke is dat het vermogen van onze 

cliënten is ontstaan omdat hun 

vertegenwoordigers uit morele 

overwegingen geen kosten hebben 

berekend, terwijl in het geval van curatele 

en bewind dat wel mag. Daardoor 

ontstond in de loop der jaren een 

kapitaaltje bij de cliënt, vaak nog 

aangevuld door een erfenis na overlijden 

van hun ouders. Een mooi bedrag voor het 

einde van de rit zo dachten velen. Er zijn 

ons nu gevallen bekend van cliënten die  

meer dan 1500 euro per maand aan eigen 

bijdrage moeten betalen. Dan is het 

vermogen gauw op! De stichting fonds is 

een goede doelen stichting die met geld 

van cliënten werkt en als doelstelling heeft 

welzijn en ontspanning voor cliënten te 

financieren. In principe zou de stichting 

zich niet met de andere geldzaken moeten 

bemoeien, echter de onbillijkheid is van 

dien aard dat wij u graag op een paar 

mogelijkheden willen wijzen. 

Zorg allereerst ervoor dat uw familielid een 

goed leven heeft. Daar gaat het toch om! 

Wees niet te zuinig als het om bijdragen 

gaat waar de cliënt baat bij heeft. Doe 

bijvoorbeeld mee aan de collectieve 

bijdrage stichting fonds, zoals deze op de 

jaarlijkse individuele begroting staat. 

U kunt in geval van een vermogen ook 

proberen met een bank in contact te 

komen die aan groen sparen doet. In dat 

geval wordt het bedrag boven de 21.000 

euro opgehoogd tot ongeveer 76000 euro 

en vervalt de 8 % extra heffing. Niet alle 

banken doen daar aan mee. Informeer bij 

uw bank. 

U kunt ook het vermogen verlagen door 

een schenking te doen aan een goede 

doelen stichting die verwant is met deze 

zorg. Voor zo’n schenking moet u altijd 

toestemming hebben van de 

kantonrechter in uw district. Er zijn ons 



gevallen bekend dat dit lukt. (zie 

projecten) Enkele voorbeelden zijn de 

steunstichtingen van DTZC. Kijk op 

www.steunstichtingendtzc.nl. Kies dan 

voor de stichting fonds of de stichting 

welzijn. Beide stichtingen financieren 

projecten voor welzijn en ontspanning 

binnen DTZC. De stichting met kwaliteit 

investeren in kwetsbaarheid (KIK) is een 

externe stichting met hetzelfde doel 

(www.kunstinkwetsbaarheid.nl). Alle drie 

genoemde stichtingen zijn ANBI erkend, 

hetgeen betekent dat de goedgekeurde 

schenking van de cliënt in het jaar daarop 

als buitengewone last bij de aangifte kan 

worden opgevoerd. Dan krijgt uw cliënt 

alsnog een bedrag van de belasting terug. 

U kunt de gift zelfs een oormerk geven, 

zodat u nog beter weet waar de gift naar 

toe gaat. De stichting KIK heeft ook nog 

het Keurmerk Goed Besteed (KGB) 

hetgeen inhoudt dat deze stichting 

gecontroleerd wordt op haar beleid. Deze 

stichting is BTW-plichtig, zodat de stichting 

van de schenkingen in natura ook nog 

eens de BTW kan terugvragen. Dat geeft 

nog meer fiscale voordelen. 

Projecten. 

 

Aan de Vlinderweg 13 in Losser schonken 

wij een zonnescherm. De familie van Arian 

was bereid na goedkeuring van de 

kantonrechter  een schenking te doen aan 

de stichting fonds met het oormerk het 

zonnescherm. Wij pakten het project in 

dankbaarheid op en op 22 juni was het 

zover. Tot onze schrik overleed Arian 

tussentijds, echter zijn nagedachtenis zal 

dankzij het zonnescherm nog lang bij ons 

blijven. Wij danken de familie die dit zo 

dapper heeft doorgezet en doorstaan. 

Natuurlijk kwam de pannenkoekenbakker 

iedereen trakteren. 

Er zijn twee grote projecten in 

voorbereiding, waar we uw aandacht voor 

vragen. In dit geval beide op de 

LosserHof. Het eerste betreft een 

gedenkplek voor de overleden cliënten. 

Met name voor mensen die vele jaren 

binnen de instelling wonen en hun 

nabestaanden een unieke gelegenheid om 

te gedenken. Het tweede betreft een soort 

speeltuin voor onze cliënten. Een 

werkgroep heeft dit met cliënten, familie 

en medewerkers voorbereid. Een 

speeltuin voor kwetsbare medemensen. 

Een uniek project in Nederland. Kleur, 

geur en beleving verpakt op een speelse 

manier. Beide projecten zijn met name 

voor familie van cliënten van de LosserHof 

geschikt om goedkeuring voor een 

bijdrage aan de kantonrechter te vragen. 

Tot slot. 

Laat deze nieuwsbrief voor u aanleiding 

zijn om eens na te denken over een 

bijdrage. Liever het geld naar welzijn en 

ontspanning voor onze eigen familieleden 

dan naar Den Haag. Wilt u in actie komen 

dan moet u ook even letten op de tijd voor 

het aanvragen van een goedkeuring bij de 

kantonrechter, zodat de bijdrage nog in 

2013 een bestemming kan krijgen en al in 

2014 opgevoerd kan worden bij de 

belastingaangifte. 

Inlichtingen Jan Wegdam 06-22754338 

Jan.Wegdam@hetnet.nl  
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