Contactbijeenkomst 10 juni 2015
Belastingen, financiën en fiscale regelgeving
Op woensdag 10 juni jl. verzorgde het Platform Belangenbehartiging Mantelzorg
Kennemerland een contactbijeenkomst voor mantelzorgers met als thema
‘Belastingen, financiën en fiscale regelgeving’. Ongeveer veertig geïnteresseerden
kwamen naar Ontmoetingscentrum De Schakel voor de bijeenkomst.
Anneke Quispel, voorzitter van het Platform, heette iedereen welkom. Het bestuur was zeer
verheugd over de hoge opkomst. Het is fijn voor het Platform om te ervaren dat de
contactbijeenkomsten als zinvol ervaren worden. Deze middag vertelde Dick van Heun de
toehoorders allerlei wetenswaardigheden over financiële zaken en
belastingaangelegenheden, die relevant en interessant kunnen zijn voor mantelzorgers. Ook
beantwoordde hij vragen uit de zaal en vragen die vooraf via de mail gesteld waren.
Belangrijk onderwerp dat werd besproken waren de specifieke zorgkosten, die aftrekbaar zijn
op de aangifte inkomstenbelasting.
Voorbeelden hiervan zijn:
•
•
•

vervoer naar ziekenhuis, fysiotherapeut, tandarts etc.
extra huishoudelijke hulp voor dat deel wat u zelf niet meer kunt.
medicijnen die niet worden vergoed door ziektekostenverzekering.

Dick van Heun adviseerde de aanwezigen ook om altijd nota’s/kwitanties van de apotheek te
bewaren indien medicijnen op recept zijn afgegeven. Hij meldt ook dat het alleen mogelijk is
kosten af te trekken als men een huishouden deelt. In geval u mantelzorger bent voor
iemand buiten uw eigen huishouden, dan kunt u geen kosten aftrekken. Zie voor verder
informatie over belastingaftrek zorgkosten: website belastingdienst.
Hetty van Halder van Tandem was ook aanwezig bij de contactbijeenkomst. Zij is
mantelzorgmakelaar bij Tandem, de organisatie die mantelzorgers in Zuid-Kennemerland
individueel ondersteunt. Zij gaf deze middag aanvullende informatie op het verhaal van Dick
van Heun.
Ter sprake komt o.a. het Mantelzorgcompliment. Hetty legt uit, dat het Mantelzorgcompliment
als landelijke regeling niet meer bestaat. Gemeenten kunnen vanaf 1 januari 2015 zelf
beslissen op welke wijze zij mantelzorgers compenseren. Gemeente Haarlem deelt een VVV
Geschenkbon uit aan alle mantelzorgers die zich aanmelden bij Tandem. Het is verstandig,
zo geeft Hetty aan, om vragen over mantelzorg neer te leggen bij Het Loket van de
Gemeente. Deze gaat met u in gesprek en kunnen een traject in gang zetten. Hetty kan
vanuit Tandem tevens mantelzorgers helpen met het beantwoorden van vragen en het
regelen van zaken omtrent PersoonsGebonden Budget.
Voor meer informatie werden de toehoorders verwezen naar de verschillende websites van
het Platform, Mezzo en Tandem.

De contactbijeenkomst werd afgesloten met soep en een broodje voor alle aanwezigen. Het
bestuur van het Platform kijkt terug op een leuke, informatieve middag voor de
mantelzorgers. Wij hopen u ook!
Mocht u niet in de gelegenheid geweest zijn om te komen of geen uitnodiging hebben
ontvangen via de e-mail, meldt u dit dan alstublieft bij het Platform. In het najaar hopen wij
weer een interessante bijeenkomst te organiseren. Houdt uw mailbox in de gaten!

