
Rekenvoorbeeld Volledig Pakket Thuis (Vpt) Intramuraal
In dit rekenvoorbeeld wordt een vergelijking
gemaakt tussen een Vpt- en Intramuraal 
arrangement. Het voorbeeld gaat uit van een
AOW-er met ca. € 200 pensioen per maand 
en € 25.000 vermogen.

De eigen bijdrage voor de zorgkosten is in dit 
rekenvoorbeeld € 162 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 € 835 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 kan Vpt al 
snel een aantrekkelijker alternatief zijn.
Kijk op demo.zorgrekenen.nl om deze 
berekening zelf te maken.
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www.zorgrekenen.nlWij streven altijd naar het vermelden van actuele en juiste gegevens en berekeningen.
Hieraan kunnen echter geen rechten worden ontleend.

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 offerte 
(rekenvoorbeeld) op maat maken voor 
hun klanten. Voor klanten wordt in zes 
overzichtelijke stappen duidelijk of zij 
het product Wonen+Zorg+Welzijn 
kunnen betalen. Het rekenvoorbeeld 
wordt aangevuld met een digitale 
brochure en kan direct aan de klant 
worden meegegeven of gemaild.

Compensatie ouderentoeslag
In de berekening van de eigen bijdrage is in 2018 een 
nieuwe component toegevoegd. Dit betreft de 
‘compensatie vervallen ouderentoeslag’.

Deze compensatie is ingevoerd omdat in 2016 de 
ouderentoeslag is afgeschaft. Deze ouderentoeslag 
zorgde ervoor dat het heffingsvrije vermogen van een 
AOW-er een stuk hoger lag dan die van een ‘niet-AOWer’.

Omdat het CAK de eigen bijdrage voor 2018 vaststelt op 
basis van het inkomen en vermogen uit 2016, is in de 
berekening voor de eigen bijdrage een extra aftrekpost 
toegevoegd. Deze aftrekpost kan tot maximaal € 2.700 
per jaar oplopen.

Passend toewijzen
Als een zorginstelling vastgoed in 
eigendom heeft en onderverhuurt aan 
zorgvragers, dan is zij niet gebonden 
aan passend toewijzen. Dit komt omdat 
een zorginstelling geen ‘toegelaten 
instelling’ is in de zin van de Woningwet.

Wanneer een zorginstelling woningen 
van een woningcorporatie doorverhuurt, 
moet de zorginstelling in dat geval wél 
rekening houden met het passend 
toewijzen van deze woningen. 

      Let op: bij passend toewijzen is géén 
uitzondering mogelijk voor huurders 
met een zorgindicatie! Voor deze 
huurders is alleen een uitzondering op 
de inkomenstoets uit de Woningwet 
mogelijk. Dit is echter niet hetzelfde als 
passend toewijzen.

      Bij minder dan € 20.075 verzamelinkomen in 2016, 
en een vermogen in dat jaar van meer dan € 24.437, is er 
recht op de compensatie. In dat geval wordt 12% van het 
vermogen boven de € 24.437 van de jaarlijkse hoge eigen 
bijdrage 2018 afgetrokken.

      Reken zelf op demo.zorgrekenen.nl
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Update 2018 Facts Eigen bijdrage
Begin 2018 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 2018. In deze factsheet zetten wij een 
aantal belangrijke wijzigingen op een rij.

Het CAK gebruikt bij het berekenen van de eigen bijdrage
het inkomen en vermogen van 2016.

Als het inkomen/vermogen in 2018 (veel) lager is dan
in 2016, is het mogelijk een wijzigingsverzoek bij het 
CAK in te dienen: een zgn. peiljaarverlegging.

Vanaf € 25.000 vermogen + een bruto pensioen 
tot ca. € 460 per maand (peiljaar 2016) geldt in
2018 de compensatie ouderentoeslag.

088 - 777 1 888

https://demo.zorgrekenen.nl
https://demo.zorgrekenen.nl
https://www.zorgrekenen.nl

