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Het volgende Skeakeltsje gaat mee met het
meinummer van KBO-PCOB.

Dat verschijnt op 20 april 2021 . De uiterste
inleverdatum voor kopij is 1 april.

De kop is er af!

Nee, dit is geen persbericht van de Tal iban,
maar tegen de ti jd dat dit Skeakeltsje u bereikt
is het al wat laat voor goede wensen voor het
nieuwe jaar. De eerste maand van het jaar is al
weer bi jna om en we hopen dat de vooruit-
zichten er nu een stuk zonniger uitzien dan in
de lockdown van de kerstdagen. We hoeven
ons overigens geen zorgen te maken dat er na
de Corona geen el lende meer zal zi jn in de
wereld. Zelfs hier in Nederland zal er, zoals
alti jd, weer van al les misgaan. Maar we gaan
ons dan weer gezel l ig, opnieuw, ver van ons
bed en begeleid door praatprogramma's,
kranten en andere media, afvragen welke
koppen zul len moeten rol len.

Redactie.

Aangifte Belastingen.

In februari 2021 zul len veel mensen weer
bericht kri jgen dat ze hun aangifte
“INKOMSTEN BELASTING 2020” moeten
inleveren. Voor de leden van de ouderen-
bonden van de KBO en PCOB staan er dan
weer 43 HUBA’s (HUlp Bi j Aangifte) voor u
klaar om daar bi j te helpen.

Het invul len van belastingpapieren kan best
lastig zi jn. Wanneer u hiervoor onze
belastingservice van de KBO of PCOB
inschakelt, kri jgt u een hulp tegen een kleine
vergoeding welke zelfs geld kan opleveren.

Onze invul lers weten nameli jk precies voor
welke toeslagen en aftrekposten u in
aanmerking kunt komen.

Als u hulp nodig heeft, of controle wilt, bi j de
jaarl i jkse aangifte inkomstenbelasting,
zorgtoeslag of huurtoeslag, of de tegemoet-
koming specifieke ziektekosten wilt laten
berekenen: de invul lers (HUBA’s) helpen u
graag en indien mogel i jk bi j u thuis.

Ook als er een “bezwaarschrift” gemaakt moet
worden, zul len ze u helpen. Velen in Friesland
maken hier al gebruik van. Voor het
aangiftejaar 201 9 hebben wij 1 .341 mensen
van dienst kunnen zi jn.

De belastingaangiften 201 9 zi jn voor het
merendeel onl ine gedaan, d.m.v. een
machtiging. Ook veroorzaakt door de corona-
epidemie. Dit zal voor de aangiften van 2020
op dezelfde wijze moeten geschieden.

Wanneer u gebruik wilt maken van onze
diensten, neem dan contact op met uw
afdel ing en deze zul len u
vertel len welke persoon in uw
gebied u van dienst kan zi jn.

Voor de KBO zi jn er in Friesland
22 invul lers actief en voor de
PCOB 21 .

S.P. Wiersma,

Coördinator Belastingservice voor Friesland



Vanaf 2021 gaat het heffingsvri j vermogen in
box 3 omhoog naar € 50.000 of € 1 00.000 met
fiscaal partner. Hierdoor betalen spaarders en
kleine beleggers ten opzichte van 2020 geen
box 3-belasting meer. Nu betaalt iedereen met
een vermogen van minstens € 30.846 (of €
61 .692 met fiscaal partner) hier belasting over.
Aldus moet bereikt worden dat bi jna 1 mil joen
mensen vanaf 2021 geen belasting meer
betalen in box 3. Overigens wordt een tweede
woning ook gezien als belegging. De nieuwe
schi jfgrenzen zi jn niet van invloed op het wel
of niet kri jgen van toeslagen. zoals
zorgtoeslag, huurtoeslag of kindgebonden
budget. Daar gelden andere
vermogensgrenzen voor. De nieuwe
schi jfgrenzen zi jn ook niet van invloed op de
eigen bi jdrage in de langdurige zorg
(vermogensinkomensbi jtel l ing).
Bron: Ri jksoverheid.

Verplichte webwinkels bij
de Friesland

Begin december werden wij verrast door een
wijziging in de voorwaarden van de
basisverzekering van "de Friesland" (c.q. het
Zi lveren Kruis). Voortaan bestaat de
verpl ichting om medische hulpmiddelen zoals
b.v. incontinentie- en stomamiddelen onl ine te
bestel len bi j een door de verzekeraar aan te
wijzen webwinkel . (zie pol is voorwaarden punt
3.9) Als u deze spul len bi j een apotheek wilt
halen moet u daarvoor fors bi jbetalen.
Met een brief van 7 december j . l . hebben wij
als KBO Fryslân daarover bi j de
zorgverzekeraars onze verontrusting
uitgesproken omdat veel van onze oudere
senioren de digitale vaardigheid missen om bij

een webwinkel te gaan bestel len. Overigens
ontvingen wij van de zorgverzekeraars geen
enkele reactie op deze brief.

Op 23 december werd over deze nieuwe
voorwaarden door een zestal verzekerden en
een groot aantal apothekers een kort geding
gevoerd bi j de rechtbank in Leeuwarden. Onze
brief werd daarbi j ook in het geding gebracht.
Het nieuwe beleid zou volgens gedaagden een
besparing van 26 mil joen opleveren. De eisen
van de apothekers werden niet gehonoreerd
door de rechter.

In reactie op een vraag over de ouderen werd
door de advocaten van de verzekeraars naar
voren gebracht dat er bi j de webwinkels ook
telefonisch besteld kan worden. Zie het
feitenrelaas van de zitting bi j punt 2.5.

Bl i jkbaar wordt dus de soep niet zo heet
gegeten als ze wordt opgediend en mag u er,
ondanks de strikte formulering van artikel 3.9,
op vertrouwen dat u bi j de gecontracteerde
winkels ook gewoon telefonisch kunt
bestel len.

Mocht dat toch problemen opleveren, dan wil
de redactie dat heel graag weten, want dan
kloppen de feiten in dit geding niet. Dan is er
misschien aanleiding om die zaak opnieuw
aan te spannen.

De uitspraak in deze zaak kunt u vinden op
www.rechtspraak.nl met zaaknummer
ECLI :NL:RBNNE:2020:4570
De nieuwe voorwaarden van de
basisverzekering kunt u vinden op de website
van "de Friesland"

Redactie.
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