Mijn partner gaat naar het verpleeghuis? De zorg voor iemand die een ziekte
heeft kan zo zwaar worden dat een opname in een verpleeghuis of beschermd
wonen onvermijdelijk is. Naast de emotionele aandacht komen er ook
regelgeving en regelwerk op u af.
Er komen financiële regelzaken op u af, die veelal minder bekend zijn, denk
bijvoorbeeld aan uw AOW en opgebouwde pensioen.
Deze checklist geeft je inzicht!

Financiële-Checklist
Mijn partner gaat naar het verpleeghuis

Financiële consequenties na opname:

Andere financiële consequenties:

AOW Als u en uw partner beide AOW
ontvangen, kunt u ervoor kiezen om voor
allebei alleenstaande AOW aan te vragen.
Dit heeft effect voor de eigen bijdrage.

Gemeente, waterschap en energiebedrijf
de belastingen zijn per aantal inwonden
bepaald, ook verbruikt u waarschijnlijk
minder energie en water.

Eigen bijdrage naast de vergoeding vanuit
de WLZ wordt een eigen bijdrage gevraagd,
Het eerste halve jaar is dit een lage bijdrage
afhankelijk van inkomen en vermogen.
Hierna geldt de hoge eigen bijdrage, extra
informatie op de achterkant (www.hetcak.nl)

Belastingdienst Mogelijk valt u door de
permanente opname in een andere
loonbelastinggroep. U kunt zelf kiezen of u
als “duurzaam gescheiden leven” of
“ongehuwd” wordt aangemerkt. Ook
wijzigt de berekening op de toeslagen.

Aansprakelijkheidsverzekering de meeste
verpleeghuizen hebben een collectieve
verzekering, hier kunt u aan deelnemen.
Deze verzekering geldt ook als een
bewoner met toestemming, al dan niet met
familie, naar buiten gaat.

Andere verzekeringen het kan lonend zijn
om de verzekeringen te herzien. Denk
hierbij aan de inboedel-, aansprakelijkheid,
reisverzekering. Als je een van deze
verzekeringen hebt moeten deze misschien
ook gewijzigd worden.
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Opname van u partner heeft financiële consequenties houdt rekening met extra uitgaven en geef jezelf
inzicht en overzicht. Zo voorkom je dat je financieel voor verrassingen komt te staan.
Welke grote en financiële veranderingen kunnen er zijn?
Ø
Eigen bijdrage in de zorgkosten
Ø
Bijdrage voor extra dienstverlening (het wassen van de kleding)
Ø
AOW-pensioen voor gehuwden of voor alleenstaanden?
AOW-pensioen?
Het kan lonend zijn om te kiezen voor een alleenstaanden pensioen, dit terwijl u getrouwd bent en blijft.
In beginsel zijn de bedragen bij het ontvangen van AOW-pensioen:
- AOW-pensioen voor gehuwden, 50% van het netto minimumloon
- AOW-pensioen voor alleenstaande 70% van het netto minimumloon
Naast het voordeel van de te ontvangen gelden zitten er ook nadelen aan vast:
- De partner betaald een hogere eigen bijdrage voor de WLZ of WMO
- De huur- en/of zorgtoeslag wijzigt
- De gevolgen voor de bedrijfspensioenen
- Bij overlijden is er geen overlijdensuitkering AOW
- U gaat mogelijk meer belasting betalen
Eigenbijdrage in de zorg kosten:
Het CAK stelt de hoogte van de eigen bijdrage vast, dit doet het CAK wanneer de gemeente of zorginstelling het CAK
geïnformeerd over de opname. Daarnaast wordt bij de belastingdienst de informatie over het inkomen opgevraagd.
Met deze gegevens stelt het CAK het Eigen Bijdrage vast.
Een indicatie hiervan kan worden berekend op https://www.hetcak.nl/zelf-regelen/eigen-bijdrage-rekenhulp

Kom ik straks nog wel rond?
Het kan heel verstandig zijn om bij wijzigen van de
gezinssamenstelling een nieuw budgetplan te maken. Een
overzicht van inkomsten en uitgaven geven je inzicht.
Zo zie je snel of er voldoende inkomsten zijn ten opzichte van de
uitgaven. Zijn de uitgaven groter dan de inkomsten, kijk dan
gericht waar je kunt besparen.
Kom je er niet uit? Of wil je hulp op financieel gebied, neem
contact met ons op!

Met Wilko Knol op weg naar financieel welbevinden en
levensplezier
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