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Toeslagen
1. Tot aan 2020 was de vermogensgrens voor 
de huurtoeslag gelijk aan het heffingsvrije 
vermogen in dat jaar. In 2021 is deze koppeling 
losgelaten. Waar het heffingsvrije vermogen in 
2021 fors is verhoogd naar € 50.000, is de 
vermogensgrens voor de huurtoeslag uitsluitend 
geïndexeerd ten opzichte van 2020 en 
vastgesteld op € 31.340. 

2. De vermogensgrens voor zorgtoeslag ligt een 
flink stuk hoger dan die voor de huurtoeslag. 
Voor een alleenstaande ligt deze grens ca. € 
87.139 euro hoger dan bij de huurtoeslag. Voor 
een echtpaar komt hier nog 31.340 euro bij. Een 
echtpaar mag voor de zorgtoeslag daarmee tot 
€ 150.000 vermogen hebben om toch recht op 
zorgtoeslag te houden.

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

ConsulentOnline gaat een stapje verder. 
Met deze tool kunnen adviseurs die werken 
in de zorgsector een rekenvoorbeeld op 
maat maken voor hun klanten. Het 
rekenvoorbeeld wordt aangevuld met een 
digitale brochure en kan direct aan de 
klant worden meegegeven of gemaild.

      Reken zelf op demo.zorgrekenen.nl

Vermogen
1. Per 2021 is het heffingsvrije vermogen fors 
verhoogd ten opzichte van 2020. Deze is van 
€ 30.846 in 2020 verhoogd naar € 50.000 in 2021. 
Dit houdt in dat pas vanaf € 50.000 vermogen 
bijtelling plaatsvindt op het verzamelinkomen en 
er vermogensbelasting afgedragen dient te worden. 
Voor een echtpaar is het gezamenlijke heffingsvrije 
vermogen verhoogd naar € 100.000.

2. De verhoging van het heffingsvrije vermogen in 
2021 (zie bovenstaande uitleg) heeft pas invloed op 
de eigen bijdrage van het CAK in 2023. Dit komt 
omdat het CAK rekent met het heffingsvrije 
vermogen van twee jaar terug (het peiljaar). 
      Bij intramuraal verblijf van een alleenstaande 
oudere met AOW + € 100.000 vermogen zal dit 
maandelijks ca. € 80 hoge eigen bijdrage schelen.

Wij streven altijd naar het vermelden van actuele en juiste gegevens en berekeningen.
Hieraan kunnen echter geen rechten worden ontleend.

Update 2021 Facts 2021
In januari hebben de rekentools KlantOnline en 
ConsulentOnline weer een update gekregen. 
De update is jaarlijks nodig vanwege de 
wijzigingen die de belastingdienst en het CAK 
(Centraal Administratie Kantoor) doorvoeren. 
Zoals elk jaar zetten wij de belangrijkste 
wijzigingen op een rij.

De grens voor de (reken)huur om huursubsidie te 
krijgen bedraagt € 752,33  
Het heffingsvrijvermogen is verhoogd naar € 50.000 
per persoon

De hoogste eigen bijdrage is € 2.469 per maand

Bij een vermogen van meer dan € 31.340 is er voor
een alleenstaande geen huurtoeslag mogelijk
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2021 € 378€ 107 € 2.469 € 900 € 633€ 385€ 16.373 per jaar € 50.000 per jaar per maand per maand per maand per maand per maand per maand

€ 27.500 Verzamelinkomen 2019

€ 130.000 Vermogen 2019

Zorgaanbieder | Rekenvoorbeeld groepswoning
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Groepswoning dementerende ouderen
De Wlz-indicatie kan in dit voorbeeld gebruikt 
worden voor zowel Vpt als Intramuraal

De zorgaanbieder levert Mevrouw 
Gerards zorg op basis van ZZP 5 
(dementie). Voor haar is de meest 
passende woonvorm een groepswoning. 
Deze beschermde woonomgeving is 
veilig, biedt een eigen appartement 
en een gezamenlijke huiskamer.

De zorgaanbieder geeft haar twee 
mogelijkheden: Wlz met verblijf 
(intramuraal) of Wlz op basis van Vpt. 
In beide varianten heeft de organisatie 
een vastgoedbudget van € 1.250 per 
maand, waarmee een positieve 
vastgoedexploitatie mogelijk is.

Voor de huisvesting van een intramurale bewoner ontvangt de 
zorgaanbieder meerdere budgetten: de Normatieve huisvestings-
component (NHc), ZZP (energie, onderhoud) en NIC (inventaris). Bij een 
Volledig pakket thuis (Vpt) ontvangt de zorgaanbieder geen budget 
voor de huisvesting, maar betaalt de bewoner deze woonlasten.

Klant | Rekenvoorbeeld groepswoning
Mevr. Gerards ZZP 5

Mevrouw Gerards had in 2019 een inkomen van € 27.500 per jaar 
(bruto) en een vermogen van € 130.000. Gezien de zorgvraag 
(ZZP 5) biedt de zorgaanbieder haar een plek in een groepswoning 
aan. Op basis van haar Wlz-indicatie kan zij kiezen tussen 
Intramuraal of Vpt. Omdat zij bij Intramuraal minder geld 
overhoudt, kiest zij voor Vpt.
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Conclusie: bij deze prijsstelling is er keuzevrijheid voor de klant én rendement op het vastgoed voor de zorgaanbieder  

      Bij een mix tussen
Vpt en Intramuraal is
de samenwerking
tussen de huisarts en
de specialist ouderen-
geneeskunde (SOG) een
belangrijk aandachtspunt


