PR AKT IJ K

VERGOEDINGEN

VOOR

REMEDIAL
TEACHING
Voor een tegemoetkoming in de kosten voor R.T. zijn de navolgende
mogelijkheden aanwezig:

EXLOO

1. De kosten van remediale behandeling (dyslexie) worden door
sommige zorgverzekeraars vergoed. Raadpleeg hiervoor uw polis of
neem contact op met uw verzekering/ziekenfonds. We weten van de
volgende verzekeringen dat ze een gedeelte van de kosten
vergoeden: ONVZ, de Amersfoortse, Stad Rotterdam, FBTO, PNO
media, Salland, SR verzekeringen. Vaak echter alleen bij de
aanvullende modules.
2. De kosten van een orthodidactisch onderzoek worden soms vergoed
door de gemeente. U kunt een verzoek indienen bij uw gemeente
(afdeling Algemene Zaken).
3. U kunt een beroep doen op de Algemene Bijstandswet. De
behandelingskosten worden namelijk erkend als bijzondere
noodzakelijke kosten van bestaan. Aan de hand van het Besluit
Landelijk Draagkrachtcriteria wordt per individueel geval bekeken
of terzake bijzondere bijstand verleend kan worden.

UW KIND
4. Er zijn meerdere bedrijven, die, in bepaalde gevallen, de kosten van
R.T. van hun medewerkers voor hun rekening nemen. Meestal dient
men zich hiervoor tot de afdeling personeelszaken te wenden. Ook
indien u directeur / grootaandeelhouder van een eigen BV bent, kunt
u de BV de kosten laten vergoeden.

ONZE ZORG

5. Tot slot kan vermeld worden, dat de kosten van R.T. fiscaal
aftrekbaar zijn. Men dient dan wel uitdrukkelijk te spreken van:
didacto-therapie c.q. behandelingskosten door deskundigen met het
oog op herstellen van cerebraal functioneren (disfunctioneren van de
hersenen). Er is een mogelijkheid bij de post “Bijzondere
ziektekosten” en bij de post “Uitgaven wegens ziekte of
invaliditeit”. Houd rekening met een drempelbedrag.
6. Voor uitgaven wegens chronische ziekte mag u bij uw
belastingaangifte een vast bedrag aftrekken van €787 per gezinslid.
Dat geldt ook voor dyslexie. Om voor deze vaste aftrek in
aanmerking te komen moet u aan alle volgende voorwaarden
voldoen:
- U was op 31 december 2004 jonger dan 65 jaar.

D YSLEXIE

LEZEN

- U had geen recht op de vaste aftrek voor arbeidsongeschiktheid.
- U geeft in het betreffende jaar daadwerkelijk meer dan €311 uit
aan specifieke uitgaven. Voor elk gezinslid waarvoor u tenminste
€311 uitgeeft, mag u deze vaste aftrek van €787 toepassen. Bij de
elektronische belastingaangifte verschijnt de categorie ‘Vaste
aftrek voor chronische ziekte’ pas, als u bij ‘specifieke uitgaven’
(P-biljet vraag 28c) meer dan €311 aan aftrekbare kosten hebt
ingevuld.
Bron: www.belastingdienst.nl
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