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AANGIFTE 2009 BELASTINGDIENST MAAKT HET NIET LEUKER, WEL MAKKELIJKER MET VOORAF INGEVULDE GEGEVENS
. ...................................................................................................................................................................................................................................................

Beperkte aftrek ziektekosten treft 65+
De aangifte over 2009
bevat ook aangename
verrassingen. Langer
doorwerken loont,
evenals de combinatie
werk met zorg voor jonge
kinderen.

DSB-domper niet belast
■ Belegd geld (achtergestelde leningen) dat niet meer is terug te
vorderen, bijvoorbeeld door het
faillissement van DSB, hoeft in
box 3 niet te worden opgegeven
als vermogen per eind 2009.
■ Giften zijn alleen nog aftrekbaar als deze worden verstrekt
aan een Algemeen Nut Beogende
Instelling (ANBI).
■ Co-ouders die recht hebben op
de helft van de kinderbijslag kunnen voor de helft aanspraak maken op aftrek voor de kosten van
levensonderhoud van hun kind.
■ Advocaat- en proceskosten
voor het verkrijgen van partneralimentatie zijn aftrekbaar.
■ Heffingskortingen kunnen nog
tot vijf jaar terug worden aangevraagd.

Door Carlijne Vos

ie drie kinderen
heeft die een bril
dragen en allemaal
wel eens een voetbal tegen hun
hoofd krijgen, heeft er een forse
kostenpost bij. De bril is sinds
2009 niet meer aftrekbaar van de
inkomstenbelasting.
‘Dit gaat dus niet om luxe designerbrillen maar om noodzakelijke
medische hulpmiddelen’, zegt Regina de Valk, coördinator bij de Belastingservice van de vakcentrale
FNV. ‘Je kind kun je met een scheef
tandje laten rondlopen, maar niet
zonder bril.’
De afgelopen weken staat de telefoon bij de FNV Belastingservice
weer roodgloeiend in de aanloop
naar de uiterste aangiftedatum
van 1 april. Veruit de meeste vragen
krijgen de vrijwilligers over de veranderingen in de buitengewone
uitgaven, vertelt De Valk. Maar vrijwilligers proberen bellers ook te
wijzen op de dingen die ze niet weten. Zo blijken veel mensen niet op
de hoogte van bepaalde heffingskortingen zoals de inkomensafhankelijke combinatiekorting of
de doorwerkbonus. ‘Vooral partners van kostwinners lopen aftrekposten mis als ze zelf geen aangifte
doen’, zegt De Valk.

W

Ziektekosten
De aftrekpost ‘buitengewone uitgaven’ is per 1 januari 2009 vervangen door de regeling ‘uitgaven
voor specifieke zorgkosten’. Vooral
voor ouderen komt dat hard aan,
vertelt De Valk. ‘Vroeger kwam je
als 65-plusser heel makkelijk boven de grens waarboven je uitgaven aan ziektekosten mocht aftrekken. Nu moet je het echt bij elkaar sprokkelen met uitgaven

De korting kan oplopen tot ruim
1.700 euro.
■ De doorwerkbonus. Deze heffingskorting is vorig jaar ingevoerd om ouderen te prikkelen
langer door te werken. Afhankelijk
van leeftijd en inkomen kan de
korting oplopen tot ruim 4.500
euro.

Eigen woning
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voor reiskosten of een dieet op
doktersvoorschrift.’
Boosdoener is vooral het schrappen van de vaste aftrek voor 65plussers van 821 euro. Aftrekbaar
blijven kosten voor behandelingen door (para)medici, tandarts,
ziekenvervoer, reiskosten voor ziekenbezoek van een familielid, woningaanpassing of medicijnen die
de zorgverzekeraar niet vergoedt.
Hulpmiddelen zoals brillen of contactlenzen zijn niet meer aftrek-

baar, evenmin als de kosten bij een
adoptie, begrafenis of bevalling.
Ook de kosten voor de aanvullende verzekeringen en eigen bijdragen voor zorg uit de Algemene Wet
Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) of
de Wet Maatschappelijke ondersteuning (Wmo) zijn niet langer aftrekbaar.
Voor de aftrek van specifieke
zorgkosten geldt een drempel.
Deze wordt in het elektronische
aangifteprogramma zelf berekend

op basis van de ingevulde gegevens over loon en vermogen.

Doorwerkbonus
Belastingplichtigen hebben recht
op een aantal heffingskortingen,
afhankelijk van de gezinssituatie
en de leeftijd. De kortingen worden automatisch bij de elektronische aangifte verwerkt. Maar wanneer geen aangifte wordt gedaan,
worden de kortingen niet uitgekeerd. Dit geldt voor alle kortin-

gen maar in het bijzonder voor:
■ De algemene heffingskorting
van 2.007 euro. Ook partners van
kostwinners met geen of een inkomen tot 6.320 euro hebben recht
op deze korting – ook wel aanrechtsubsidie genoemd. Voorwaarde is dat de partner voldoende inkomstenbelasting betaalt.
■ De inkomensafhankelijke combinatiekorting. Deze heffingskorting ontvangen alleenstaande ouders of minst verdienende ouders.

Gebruik voor het berekenen van
het eigen woning-forfait de WOZwaarde met peildatum 1 januari
2008 en niet de nieuwste. Financieel planner Iris Brik van het Rotterdamse adviesbureau FineTuning
adviseert mensen die een hoge hypotheekrente betalen, te kijken of
de gekoppelde beleggingsverzekering kan worden omgezet in
banksparen tegen een rente die
gelijk is aan de hypotheekrente.
‘Laat je adviseren of je verlies moet
nemen en zet het resterende
spaarpotje om in een veilige spaarrekening met een hoge rente.’

Toeslagen
Controleer vooral na het invullen
van de aangifte 2009 of er misschien toch recht is op zorg- of
huurtoeslag voor dat jaar. De grenzen zijn behoorlijk verruimd. Toeslagen over 2009 moeten wel vóór
1 april 2010 zijn aangevraagd.

