VERKEERDE BEREKENING….
Bij het Steunpunt ……….kan iedereen gratis terecht met vragen over de sociale zekerheid,
voorzieningen, werk en re-integratie. Vrijwilligers staan mensen met raad en daad terzijde.
Zij behartigen hun belangen en helpen duidelijkheid te scheppen en problemen aan te pakken.
Zoals gebeurde in de onderstaande situatie.
Pieter de Groot is 30 jaar, is volledig arbeidsongeschikt en woont alleen. Hij heeft veel steun
van zijn moeder. Die helpt hem met zijn huishouden en met het regelen van geldzaken.
Pieter werkt enkele dagen in een magazijn. Zijn verdiensten worden verrekend met de
uitkering van het UWV. Pieter krijgt twee blauwe enveloppen van de belastingdienst. Het gaat
om een aanslag voor de Inkomstenbelasting en een terugvordering van te veel ontvangen
huurtoeslag en zorgtoeslag, totaal zo’n 2.000 euro. Pieter snapt er niks van. Hoe kan dit nou?
Met zijn uitkering en de verdiensten zit hij maar net boven het minimum.
Zijn moeder ziet dat de bedragen in de jaaropgaaf van het UWV en die in de belastingaanslag
hetzelfde zijn. Klopt de jaaropgaaf eigenlijk wel? Met deze vraag en de papieren gaat zij
samen met Pieter naar het spreekuur van de vrijwillige hulpverleners.
De spreekuurhouder deelt het vermoeden van Pieter’s moeder. Hij ontdekt ook dat de
algemene heffingskorting dubbel is toegepast: door het UWV en door de werkgever. De
spreekuurhouder stelt een brief aan het UWV op met het verzoek om een herberekening te
maken. Daarnaast helpt hij bij het maken van een bezwaar bij de belastingdienst tegen de
aanslag en een verzoek tot kwijtschelding of gespreide betaling. Dat verzoek is nodig omdat
het ingediende bezwaar de plicht om te betalen niet opschort.
Na nog ‘s enkele telefoontjes met het UWV ontvangt Pieter een brief van het UWV. Daarin
wordt excuses gemaakt voor gemaakte fouten in de jaaropgaaf en de gevolgen ervan. Er is een
nieuwe jaaropgaaf bijgevoegd die bijna 3.000 euro lager is dan de oude. Het UWV neemt
contact op met de belastingdienst om de zaak recht te zetten.
Dankzij z’n oplettende moeder en het spreekuur kan Pieter weer rustiger slapen. Het loont de
moeite om in dit soort situaties advies te vragen van het spreekuur. UWV en belastingdienst
maken regelmatig fouten in hun berekeningen. Door de ingewikkelde rekensommen weet je
vaak zelf niet die fouten te ontdekken en de instanties daar op aan te spreken. Solidaire steun
is dan hard nodig!
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