
Update rekentool 2017
Begin 2017 heeft de rekentool KlantOnline 
een update gekregen. De update was nodig 
vanwege de wijzigingen die de belasting- 
dienst en Centraal Administratie Kantoor 
(CAK) hebben doorgevoerd voor 2017. 
In deze factsheet zetten wij aantal 
belangrijke wijzigingen op een rij.

Wat is KlantOnline?
KlantOnline is een innovatieve rekentool voor de 
zorgsector. Ouderen met een zorgvraag kunnen 
met deze rekentool de verschillende vormen van 
zorgfinanciering vergelijken. Daarnaast krijgen 
ze een indicatie van de hoogte van de eigen 
bijdrage én hun besteedbaar inkomen.

Rekenvoorbeeld

Eigen bijdrage
De eigen bijdrage in de zorgkosten 
hangt af van de zorgindicatie. De 
rekentool KlantOnline berekent de 
eigen bijdrage Wmo, Wijkverpleging, 
Vpt en Intramuraal voor iemand van 65 
jaar of ouder.

De hoogte van de bijdrage in 2017 wordt 
bepaald door het inkomen en vermogen 
uit 2015. Het CAK stelt deze bijdrage vast.

Wijkverpleging: dit is net als in 2016 
onderdeel van de Zorgverzekeringswet. 
Er is geen eigen bijdrage, ook wordt het 
eigen risico niet aangesproken.

Vermogen
Een belangrijke wijziging in het belastingstelsel ten 
opzichte van 2016 is de berekening van de 
zogenaamde ‘grondslag sparen en beleggen’. 

De bepaling van de grondslag gebeurt niet meer op 
basis van één percentage, maar wordt opgebouwd uit 
meerdere ‘schijven’.

Een eigen woning? Zolang deze niet verkocht is, heeft 
dit geen invloed op de grondslag. Een eigen woning 
wordt dan wel belast door middel van het 
‘eigenwoningforfait’. In de meeste gevallen wordt 0,75% 
van de WOZ-waarde opgeteld bij het bruto inkomen.

Indien de woning verkocht is, en er overwaarde is, wordt 
dit vermogen anders belast (box 3). En heeft dan wél 
invloed op de grondslag sparen en beleggen.

Huurtoeslag
Huurtoeslag is mogelijk onder een 
aantal voorwaarden en afhankelijk van 
inkomen, vermogen en huurprijs.

Wanneer een zorgwoning voor € 592 per 
maand of lager wordt verhuurd, is 100% 
huurtoeslag mogelijk. Voor het deel van 
de huur daarboven, tot € 711, is huur-
toeslag gedeeltelijk mogelijk. 

De grens van € 592 per maand wordt de 
aftoppingsgrens genoemd. De maximale 
huur heet de huurtoeslaggrens: dit is 
€ 711 per maand, inclusief € 48 service-
kosten.
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Volledig Pakket Thuis (Vpt) Intramuraal
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besteedbaar inkomen
per maand
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zorgtoeslag
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per jaar
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€ 0 Vermogen

€ 20.700 Bruto inkomen

      Let op: het CAK gaat uit van zgn. 
periode-bijdragen. Voor de Wmo is dit 
een periode vier weken (13 perioden per 
jaar), voor Vpt en Intramuraal is dit een 
maand (12 perioden per jaar).

      Let op: het CAK berekent de eigen bijdrage op basis 
van het vermogen (en inkomen) in 2015.

      Corporaties moeten bij de 
toewijziging van sociale huurwoningen 
rekening houden met passend toewijzen. 
Zorgorganisaties die eigen huur- 
woningen hebben, hoeven dit niet.

In dit rekenvoorbeeld wordt een vergelijking
gemaakt tussen een Vpt- en Intramuraal 
arrangement. Het voorbeeld gaat uit van een
AOW-er met € 500 pensioen per maand.

€ 0Huur

Servicekosten

Overig (arrangement)

Totaal (woonlasten)

€ 0

€ 0

€ 0

€ 552

Intram.Vpt

€ 48

€ 300

€ 900

Huurtoeslag is mogelijk bij Vpt

+

€ 455
Indicatie netto
besteedbaar inkomen
per maand

De eigen bijdrage voor de zorgkosten is in dit 
rekenvoorbeeld € 210 per maand. Aangezien 
er ook huurtoeslag mogelijk is én vanuit het 
Vpt-arrangement voeding, waskosten, 
schoonmaak en alarmering worden vergoed, 
is de woning incl. arrangement (totaal € 900) 
goed te betalen voor deze klant. 

Een Vpt is mogelijk wanneer er een 
Wlz-indicatie afgegeven is. Een klant kan 
vervolgens zelf besluiten deze indicatie te 
verzilveren voor een Vpt. Pgb of Intramuraal is 
ook mogelijk met een Wlz-indicatie.

De eigen bijdrage voor de zorgkosten is in dit 
rekenvoorbeeld € 978 per maand. Er zijn geen 
woonlasten, omdat de woonlasten onderdeel 
zijn van het intramurale arrangement. Ook 
worden voeding, waskosten, schoonmaak en 
alarmering vergoed.

Wanneer iemand een Wlz-indicatie heeft, is 
het voordeel van Intramuraal dat alle kosten 
vergoed worden. De klant wordt ‘ontzorgd’. Bij 
meer inkomen en/of vermogen zal Vpt echter 
een financieel aantrekkelijker alternatief zijn.
Kijk op zorgrekenen.nl om deze berekening 
zelf te maken.


