
Wanneer uw partner, een ouder of een kind opgenomen wordt in een 

zorginstelling, dan is hiervoor een eigen bijdrage verschuldigd. De hoogte 

van de eigen bijdrage is afhankelijk van het inkomen, het vermogen, de 

leeftijd en de gezinssituatie. De eigen bijdrage kan flink oplopen en een veel 

gestelde vraag is of de financiële pijn verzacht kan worden.   

Laag of hoog tarief 
Welk tarief betaald moet worden hangt af van de situatie. Wie niet in aanmerking komt 
voor de lage eigen bijdrage, betaalt automatisch de hoge eigen bijdrage. Ongehuwden 
betalen de lage eigen bijdrage gedurende de eerste 4 maanden van verblijf en in 
enkele bijzondere situaties. Gehuwden blijven in principe de lage eigen bijdrage 
betalen, in ieder geval zolang de andere partner thuis woont.   

 
 

Inkomen en vermogen in peiljaar 
Bepalend voor de eigen bijdrage is het bijdrageplichtig inkomen: het inkomen over het 
peiljaar minus de te betalen belasting. Voor ongehuwden is uiteraard alleen het eigen 
bijdrageplichtig inkomen bepalend, voor gehuwden het gezamenlijke bijdrageplichtig 
inkomen. Als inkomen geldt uw verzamelinkomen voor de inkomstenbelasting van het 
peiljaar.  

Daarnaast geldt de vermogensinkomensbijtelling. Heeft u vermogen in box 3 – denk 
aan spaargeld, beleggingen of een tweede woning? Dan telt 4 procent van de ‘ 
grondslag sparen en beleggen’ in box 3 mee als inkomen. Maar hiervoor geldt nog 
wel een vrijstelling (heffingsvrij vermogen).  
 
Het peiljaar ligt twee jaar voor het zorgjaar, dus voor het zorgjaar 2021 is uw 
inkomen in 2019 en de stand van het vermogen per 1-1-2019 bepalend.  
Als er tussentijds wijzigingen hebben opgetreden in het inkomen en/of vermogen, 
dan is peiljaarverlegging mogelijk. De voorwaarden voor peiljaarverlegging verschillen 
voor de lage en de hoge eigen bijdrage.  
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Hoe de eigen bijdrage te beperken? 
De hoogte van de eigen bijdrage hangt af van het verzamelinkomen van u (en uw 
partner) en 4% van het box 3-vermogen. Wellicht kunt u het box 3-vermogen 
verlagen.  

Om vermogen te verlagen kunt u schenken aan (klein)kinderen. Dit kan door geld aan 
hen te schenken, maar ook schenkingen op papier zijn mogelijk indien uw geld 
‘vastzit’ in onroerend goed. Bepaalde vermogensbestanddelen zijn vrijgesteld, zoals 
groene beleggingen en een bedrag voor de uitvaartverzekering. Bij grote vermogens 
kan een BV overwogen worden, waardoor het vermogen van box 3 naar box 2 gaat en 
geen invloed meer heeft op de eigen bijdrage.  
Ook opnemen in het testament van een clausule dat kindsdelen opeisbaar zijn op het 
moment van opname in een verzorgingshuis, zorgt er voor dat (bij een vooroverlijden) 
het vermogen naar de begunstigden in het testament gaat en niet meer tot het 
vermogen voor de eigen bijdrage wordt gerekend.  
 
Soms kan het voor gehuwden voordelig zijn om, na opname in een verzorgingshuis 
van één van de echtgenoten, aangemerkt te worden als ongehuwden. Dit levert een 
hogere AOW-uitkering op, maar de hoge eigen bijdrage voor zorg moet dan ook 
direct betaald worden en er zijn ook fiscale gevolgen. Laat u goed adviseren! 
 

Conclusie 

Bij opname in een zorginstelling moet vaak een aanzienlijke eigen bijdrage voor de 
zorg betaald worden. Door uw financiële situatie in kaart te brengen en te bepalen wat 
u met uw vermogen wenst te doen, kunt u weloverwogen keuzes maken. Een goede 
financiële planning kan tot gevolg hebben dat de eigen bijdrage verlaagd kan worden.  

 

Advies 

Graag adviseer ik u in uw specifieke situatie over de hoogte van de eigen bijdrage en 
de mogelijkheden om de eigen bijdrage te verlagen, eventueel in overleg met uw 
notaris of financieel adviseur.  
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Hoewel Van Drimmelen Advies uiterste zorg heeft besteed aan de inhoud van dit informatieblad, aanvaardt zij geen    
enkele aansprakelijkheid voor onvolledigheid of onjuistheid noch voor de gevolgen daarvan.  

Pas op tijd testament aan en 

regel uw vermogenszaken 

Breng uw situatie in kaart en 

laat u goed adviseren 

 


