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Eigen bijdrage zorg.                                         Mr. Kees Krijger, notaris. 

 
 
 

 
Al geruime tijd zijn we gewend om uit 

eigen middelen bij te dragen in de kosten 
van de zorg. Dat is op zichzelf ook redelijk 
voor iedereen, wat je politieke kleur ook 

is.  

 
Per 1 januari 2013 is er echter veel 

veranderd in de manier waarop die eigen 
bijdrage berekend wordt.  

 
De nieuwe situatie doet denken aan de 
vroegere Wet op de Bejaardenoorden.  

Die is de wat oudere lezers wellicht nog 
wel bekend. 

 
In tegenstelling tot de vroegere regeling 
is de eigen bijdrage nu gebaseerd op het 

fiscale verzamelinkomen. Dit bestaat uit 
de inkomsten uit box 1, 2 en 3.  

De meeste mensen hebben geen 
inkomsten uit box 2, maar wel uit de 

overige boxen.  
Het spaargeld zit in box 3 en in sommige 
gevallen ook de eigen woning, in zijn 

geheel of gedeeltelijk.  
Over dit vermogen wordt een fictief 

rendement van 4 % gerekend en daar 
over betaalt men belasting.  
 
Per 1 januari 2013 geldt voor de bere-
kening van de eigen bijdrage geen fictief 

rendement meer van 4 % op het eigen 
vermogen in box 3, maar een rendement 
van 12 % (!).  

 
Met andere woorden: u wordt geacht 

over € 100.000,--vermogen een rende-
ment te hebben gehad van € 12.000,-- . 

  
Dit kan redelijk dramatisch uitwerken in 

individuele gevallen. 
 
 

 
 

Wordt de soep nu echt zo heet gegeten?  
Er wordt onderscheid gemaakt tussen 
een lage en een hoge eigen bijdrage.  
Als van een gehuwd paar een persoon 

wordt opgenomen, wordt uitsluitend de 
lage eigen bijdrage gerekend en nooit de 

hoge.  
Dat geldt ook voor samenwonenden met 
een (notarieel) samenlevingscontract.  

Het belang van dat contract wordt dus 
nog groter.  

 
De lage eigen bijdrage is, afhankelijk 
van inkomen en vermogen, maximaal  

€ 797,80 euro per maand.  
De hoge eigen bijdrage kan oplopen tot 

€2.189,20 euro per maand.  
Die hoge eigen bijdrage wordt pas in 

rekening gebracht na zes maanden, 
vooral bij alleenstaanden.  
Vooral de langstlevende die het gehele 

vermogen nog onder zich heeft, zal 
hiervan dus de gevolgen ondervinden.  

 
Een goede regeling in het testament kan 
uitkomst bieden.  

Door testamenten en schenkingen kan 
worden voorkomen dat er (te) veel 

betaald wordt.  
Via het CAK (www.hetcak.nl) kunt u 
uitrekenen hoe hoog uw bijdrage zou 

worden.  
 

De notaris kan meedenken over het 
testament, de eigen woning en 
eventuele schenkingen.  

 
Bedenk daarbij echter wel: 

 

. . . . kleedt u pas uit . . . . . 

. . . als u naar bed gaat . . . . . 

 
 

 
Kees Krijger is notaris bij Hoekstra & Partners Notarissen in Leeuwarden, 
 www.hoekstraenpartners.nl  
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