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Sociale huurgrens omhoog
Voor de sociale huursector geldt een maximale 
huurgrens. Voor personen van 23 jaar of ouder is 
deze grens al een aantal jaar gefixeerd op € 710,68. 
Met ingang van 2019 is de huurgrens voor het eerst 
weer licht verhoogd naar € 720,42.

Dit houdt in dat een huurwoning met een rekenhuur 
van € 720 (= kale huur + servicekosten) nog als 
sociale huurwoning geldt. Uitgangspunt is wél dat 
de woning in 2019 voor het eerst wordt verhuurd. De 
bewoner kan huurtoeslag voor deze woning krijgen 
als het inkomen en vermogen binnen de normen 
voor de huurtoeslag vallen die gelden in 2019. 

Vermogenstoeslag: 4%
Bij de bepaling van de hoogte van de eigen 
bijdrage voor de Wlz speelt ook het vermogen 
een belangrijke rol. Dit heet de vermogens-
toeslag. 

Tot en met 2018 bedroeg deze vermogenstoeslag 
8% over het gedeelte van het vermogen dat de 
‘grondslag sparen en beleggen’ heet. In 2019 is 
deze vermogenstoeslag gehalveerd; deze is nu 
4% van de grondslag sparen en beleggen.

Voor zorgvragers met een hoog vermogen 
betekent dit dus dat hun eigen bijdrage in 2019 
lager zal uitvallen dan in 2018. Voor een 
zorgvrager met een vermogen van € 100.000 
scheelt dit - bij de hoge eigen bijdrage - op 
maandbasis zo’n € 250 aan vermogenstoeslag.

      Als er subsidiabele servicekosten in rekening 
worden gebracht, tellen deze mee om te bepalen of 
de rekenhuur binnen de maximale huurgrens valt.

Onze rekentools
KlantOnline is een marketingtool die 
specifiek is ontwikkeld voor ouderen 
met een zorgvraag én voor hun 
mantelzorgers. Zij kunnen met deze 
rekentools de verschillende vormen van 
zorgfinanciering vergelijken.

ConsulentOnline gaat een stapje verder. 
Met deze tool kunnen adviseurs die 
werken in de zorgsector een reken-
voorbeeld op maat maken voor hun 
klanten. Voor klanten wordt in zes 
overzichtelijke stappen duidelijk of zij 
het product Wonen+Zorg+Welzijn 
kunnen betalen. Met ConsulentOnline 
kunnen ook rekenvoorbeelden voor 
echtparen gemaakt worden. Het 
rekenvoorbeeld wordt aangevuld met 
een digitale brochure en kan direct aan 
de klant worden meegegeven of gemaild.

      Reken zelf op demo.zorgrekenen.nl

Mevrouw De Jong heeft AOW, woont zelfstandig 
en ontvangt thuis Wijkverpleging. Omdat haar
zorgvraag toeneemt, heeft zij recent een Wlz-
indicatie gekregen. Ze wacht nu op een plek in 
het nabijgelegen verpleeghuis.

Tot het moment van de verhuizing naar een 
zorgwoning, ontvangt zij zorg thuis op basis 
van Mpt (overbruggingszorg).  

Conclusie Rekenvoorbeeld Mpt
Vanaf het moment dat mevrouw De Jong een Wlz-
indicatie heeft, wordt de zorg thuis via de Wlz vergoed. 
Daarom moet zij een (kleine) eigen bijdrage betalen, 
gedurende het ontvangen van de overbruggingszorg. 
Na de verhuizing naar het verpleeghuis gaat zij de 
hoge eigen bijdrage betalen, maar valt de huur weg 
en wordt o.a. voeding vergoed. Het vermogen valt
binnen de vrijstelling die geldt voor een alleenstaande
en heeft geen invloed op de eigen bijdrage.

€ 25.000 Vermogen

€ 15.459 Bruto inkomen / jaar

€ 80.000 Gezamenlijk vermogen

€ 30.000 Gezamenlijk bruto inkomen / jaar

Het echtpaar Oosterveen woont samen in een 
eigen woning, die grotendeels is afgelost. Mevrouw 
ontvangt thuis Wmo-zorg. Vanwege een toename 
van de zorgvraag kan zij niet meer thuis blijven 
wonen en heeft zij een Wlz-indicatie gekregen.

De zorgaanbieder heeft een zorgwoning beschikbaar 
op basis van Vpt (huur + arrangement) of Intramuraal 
(zorg met verblijf ). Meneer Oosterveen heeft geen 
zorgvraag en blijft in de eigen koopwoning wonen. 

Conclusie Rekenvoorbeeld Echtpaar
Een eigen (huur)woning én intramuraal wonen leidt 
altijd tot de lage eigen bijdrage bij echtparen. 
Vpt is daarom in deze woonsituatie financieel niet 
aantrekkelijk. De eigen woning is deels afgelost, maar 
niet verkocht. Het bezit of de overwaarde van een eigen 
woning valt niet in box 3 en telt daarom niet mee in 
de berekening van de eigen bijdrage.
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Update 2019 Facts
Begin 2019 hebben de rekentools KlantOnline 
en ConsulentOnline een update gekregen. 
De update was nodig vanwege de wijzigingen 
die de belastingdienst en het CAK (Centraal 
Administratie Kantoor) hebben doorgevoerd 
voor 2019. In deze factsheet zetten wij een 
aantal belangrijke wijzigingen op een rij.

De hoogte van de Wmo-eigen bijdrage is vanaf 2019 niet meer 
gekoppeld aan het inkomen en vermogen. De Wmo-bijdrage is nu
maximaal € 18,96 per maand (of € 17,50 per periode van 4 weken).

Voor de berekening van de Wlz-bijdrage voor 2019 gebruikt het
CAK het inkomen en de ‘grondslag sparen en beleggen’ uit 2017.

De ‘grondslag sparen en beleggen’ is het vermogen minus 
het heffingsvrij vermogen van € 25.000 voor alleenstaanden, 
of € 50.000 voor echtparen (peiljaar 2017).
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