BESPAAR EIGEN BIJDRAGE

NIEUWE DIENST VAN KBO-PCOB: BESPAAR EIGEN BIJDRAGE

‘Vele duizenden ouderen betalen een te

HOGE EIGEN BIJDRAGE’

Heleen Verspoor: ‘Het
vermogen van mijn moeder slonk, maar de eigen
bijdrage daalde niet’

Mensen die zorg krijgen, moeten daarvoor een eigen bijdrage betalen aan het Centraal Administratie Kantoor (CAK). De hoogte van die bijdrage is gebaseerd op het inkomen van twee jaar geleden.
Veel mensen betalen daardoor flink teveel eigen bijdrage. De regeling om de bijdrage aan te
passen is echter zo ingewikkeld dat veel ouderen en hun kinderen daar niet uit komen. Daarom
heeft KBO-PCOB een nieuwe dienst opgezet met sociaal ondernemer Jasper Akkerman: Bespaar
Eigen Bijdrage (BEB). Daarmee helpen we KBO-PCOB-leden om flink te besparen!
TEKST: JEROEN FIDDER FOTO’S: ALDO ALLESSIE

32

Magazine van KBO-PCOB juli/augustus 2018

‘Mijn nu 92-jarige moeder kon niet
meer alleen thuis wonen en verhuisde naar een woonzorgcentrum’,
vertelt Heleen Verspoor uit Haarlem.
‘Mijn moeder had haar huis verkocht en betaalde op basis van haar
vermogen erg veel aan het CAK voor
haar eigen bijdrage. Het CAK berekent de eigen bijdrage namelijk op
basis van het inkomen en vermogen
van twee jaar terug. Mede door die
hoge bijdrage slonk haar vermogen
echter snel. Daar ging het fout. Inmiddels was haar vermogen een stuk
lager, maar de eigen bijdrage bleef
zo hoog. Bespaar Eigen Bijdrage
zocht het voor ons uit, met resultaat.
Mijn moeder kreeg duizenden euro’s
terug en betaalt nu een veel lagere eigen bijdrage. Inmiddels is haar
vermogen nog verder geslonken.
Dus laten we ook voor dit jaar haar
eigen bijdrage weer naar beneden
aanpassen.’
BIJSTELLEN BIJDRAGE
NIET MAKKELIJK
Jasper Akkerman, jurist en initiatiefnemer van Bespaar Eigen Bijdrage
(BEB), hoort zulke verhalen dagelijks: ‘Naar schatting vele duizenden
ouderen betalen een te hoge eigen
bedrage. Dat komt doordat het CAK
de hoogte berekent op basis van
het inkomen (AOW en pensioen) én
het vermogen (spaargeld en beleggingen) van twee jaar terug. Heb je
veel spaargeld of beleggingen, dan
is de eigen bijdrage dus hoger. Maar
betaal je met dit geld de hoge zorgkosten, dan slinkt je eigen vermogen
snel. Dit gebeurt ook na bijvoorbeeld
een dure reis of een schenking aan
de kinderen. Het CAK neemt die
veranderingen echter niet mee in
de berekening voor het huidige jaar.

Jasper Akkerman
met zijn oma

‘Mijn oma
kreeg duizenden
euro’s terug’
33

BESPAAR EIGEN BIJDRAGE

De eigen bijdrage is berekend op
het hoogste vermogen, terwijl je
dat allang niet meer hebt. Dan is het
verstandig het maandbedrag te laten
bijstellen. Maar makkelijk is dat niet!’
EEN ENORM BEDRAG
Vijf jaar geleden verhuisde Jaspers
oma naar een verpleeghuis. ‘Op basis van haar inkomen en vermogen
moest ze maandelijks zo’n 2.300
euro eigen bijdrage betalen. Dat was
bijna 28.000 euro per jaar. Dat kwam
doordat mijn oma haar huis had verkocht. Dat geld stond korte tijd op
haar rekening, maar ze schonk het
kort daarna aan familie. Ze had dus
nog nauwelijks vermogen.’ Dat liep
spaak. Jasper maakte er werk van.
Pas na maanden had hij het voor
elkaar. ‘Het was de moeite waard,
want over 2016 betaalde het CAK
bijna 6.000 euro terug en over 2017
ruim 5.000 euro. Mijn oma betaalt
nu een eigen bijdrage die overeenkomt met haar inkomen. Maandelijks
houdt ze nu 350 euro over om vrij te
besteden.’
OOK ANDEREN HELPEN
Het voorval bracht Jasper op het
idee om ook anderen met een
soortgelijk probleem te helpen en
hij klopte aan bij KBO-PCOB. ‘Mijn
oma had het geluk dat ik er verstand
van heb. Maar het kostte zelfs mij
maanden om het te regelen. Dat
komt doordat je niet alleen de nieuwe cijfers moet doorgeven, maar
soms ook aanvullende informatie. Of
omdat het CAK allerlei lastige vragen
stelt waar je dan weer in moet duiken. Kortom, het vergt tijd en kennis.
Daarom beginnen de meesten er
niet aan. Erger nog: veel mensen zijn
zich er helemaal niet van bewust dat
ze te veel betalen. En je als je er zelf
niet achteraan gaat, krijg je het ook
niet automatisch terug van het CAK.’
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DE EIGEN BIJDRAGE:
HOE ZIT HET PRECIES?
De verplichte eigen bijdrage is het bedrag dat u betaalt
voor de 24-uurszorg in een zorginstelling, zoals een
verpleeghuis of een instelling voor mensen met een
beperking. Ook mensen die intensieve zorg thuis krijgen
(volledig pakket thuis of modulair pakket thuis) betalen
een eigen bijdrage. Net als mensen met een persoonsgebonden budget (pgb) voor zorg uit de Wet langdurige
zorg (Wlz). Ook mensen die wonen in een instelling voor
beschermd wonen betalen een eigen bijdrage, hoewel
zij vallen onder de Wet maatschappelijke ondersteuning
(Wmo).
Het CAK berekent de hoogte van de eigen bijdrage op
basis van het verzamelinkomen (AOW en pensioen) en
het vermogen van twee jaar geleden.

WILT U OOK BESPAREN

OP UW
EIGEN
BIJDRAGE?
ZO WERKT HET!
Is uw inkomen of uw vermogen de
afgelopen tijd veranderd en betaalt
u een eigen bijdrage voor de zorg?
Dan betaalt u misschien te veel.
Wilt u daar zekerheid over?

GA NAAR
BESPAAREIGENBIJDRAGE.NL
EN VUL DE BESPAARSCAN IN

€50
kort

ing
KBO-P
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leden! B-

Hieruit blijkt of u inderdaad geld
kunt besparen. Als dat zo is, dan
regelt de dienst Bespaar Eigen Bijdrage van KBO-PCOB dit volledig
voor u. Als het maandbedrag naar
beneden wordt bijgesteld, dan
stort het CAK het te veel betaalde
bedrag terug op uw eigen rekening.
BEB berekent voor haar dienstverlening 10% van uw besparing.
No cure, no pay: geen besparing,
dan ook geen kosten.
En als lid van KBO-PCOB krijgt u 50
euro korting.

3 TIPS:

zo daalt
uw eigen
bijdrage
Komt uit de bespaarscan te weinig of geen besparing
voor u? Dan hebben we tips om straks wel te besparen
op uw eigen bijdrage, de erfbelasting en de schenkbelasting. Immers: hoe lager uw vermogen, hoe lager
de eigen bijdrage. Handig om te weten…
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CONTANTE SCHENKING
Hebt u vermogen dat u kunt missen?
Dan is het verstandig jaarlijks schenkingen en giften te doen. Zo bespaart
u eenvoudig op de eigen bijdrage.
Bovendien scheelt dit later erfbelasting. U kunt daarbij optimaal gebruikmaken van de jaarlijks vrijgestelde
bedragen voor de schenkbelasting.
Wist u bijvoorbeeld dat u jaarlijks
belastingvrij zo’n 5.000 euro aan uw
kinderen en 2.000 euro aan kleinkinderen of andere personen kunt
schenken? U kunt voor schenkingen
aan uw kinderen (18 tot 40 jaar) ook
eenmalig een verhoogde vrijstelling
van circa 25.000 euro benutten.
Daarnaast kunt u aan iemand tussen
de 18 en 40 jaar circa 100.000 euro
belastingvrij schenken voor een
eigen woning.

PAPIEREN SCHENKING
Heeft u of uw partner vermogen dat
nog niet kan worden gemist of nog
niet vrij is? Bijvoorbeeld omdat het
in onroerende zaken zit? Dan kan
een papieren schenking een goede
oplossing zijn. Dit is geen schenking
in contanten, maar een schuldigerkenning uit vrijgevigheid. Het is een
notariële akte waarin u of uw partner
erkent een bedrag schuldig te zijn
aan bijvoorbeeld uw kinderen. De
vordering wordt pas opeisbaar na uw
overlijden. Dan komt deze schenking
in mindering op de nalatenschap.
Uw kinderen betalen hierdoor straks
minder erfbelasting en omdat de
belastingdienst de schenking
beschouwt als een schuld, daalt uw
vermogen. En dus daarmee uw eigen
bijdrage.
HET TESTAMENT OPMAKEN
OF WIJZIGEN
Komt u of uw partner te overlijden?
Dan erven uw erfgenamen van u.
Regelt u niets, dan geldt de wettelijke
verdeling dat de langstlevende echtgenoot en de kinderen voor gelijke
delen erven, maar dat de langstlevende al het vermogen in eigendom
verkrijgt. De kinderen krijgen dan een
vordering ter grootte van hun erfdeel.
Het vermogen van de langstlevende
gaat hierdoor omhoog met het deel
dat eigenlijk voor de kinderen is gereserveerd. Hierdoor stijgt de eigen
bijdrage voor de zorg. In een testament kunt u eventueel de wettelijke
verdeling uitsluiten. En u kunt er nog
andere gunstige bepalingen in laten
opnemen. Wist u bijvoorbeeld dat u
belastingvrij geld kunt nalaten aan uw
kleinkinderen? In 2018 gaat het om
maximaal circa per 20.000 per kleinkind. Het vermogen komt zo direct
bij de jongere generatie terecht en u
bespaart erfbelasting voor hen.
Laat u dus goed adviseren!
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