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Uw vermogen opeten? 
WMO en Wet langdurige zorg (WLZ, voorheen AWBZ) 2019 

 

Wie zorg thuis krijgt of in een 
verpleeghuis woont, kan de kosten via 
de WMO (Wet maatschappelijke 
ondersteuning) of WLZ (Wet langdurige 
zorg) laten betalen.  
 
Daar tegenover wordt tot een bepaald 
maximum een eigen bijdrage van u 
gevraagd, gebaseerd op uw inkomen 
volgens de Wet Inkomstenbelasting. Sinds 
enkele jaren is een extra eigen bijdrage 
ingevoerd, per jaar van nu 4% van het 
vermogen (box 3) bovenop het percentage 
tot 5,39%, dat sinds 2018 als inkomen wordt 
meegeteld. 
 
Het “opeten” van het eigen vermogen is 
daarmee terug van weggeweest. 
Zorgkosten-planning kan u helpen de 
nadelen van de extra bijdrage te beperken. 
 

Samen met de notaris kunt u een 
inschatting maken, of u (of uw ouders) 
getroffen zullen worden door de extra 
eigen bijdrage. 
 
Is er bijvoorbeeld nog een eigen woning, 
dan zal het probleem zich meestal pas in de 
toekomst kunnen voordoen. De 
voorbereidingen voor een oplossing kunnen 
echter al worden gedaan in de jaren voordat 
het zover is.  
 
WMO of WLZ ? 
Via de WMO worden niet alleen de eigen 
huishouding en daarvoor benodigde 
hulpmiddelen vergoed, maar ook het 
kortdurende verblijf in een zorginstelling (de 
logeeropname). Worden beperkingen 
ernstiger en langduriger, dan kan een 
indicatie worden gegeven. Uw gemeente of 
het Centrum indicatiestelling zorg (CIZ) 

bepaalt of u zorg nodig heeft die wordt 
betaald via de WMO of de WLZ.  
Of en hoeveel eigen bijdrage moet worden 
betaald, hangt onder andere af van het 
inkomen en vermogen op het 
toetsingsmoment.  
 
Voor wie zowel via de WMO als via de WLZ 
hulp ontvangt, wordt maar één keer de 
eigen bijdrage verschuldigd. Zorg met 
verblijf van meer dan een half jaar valt in het 
algemeen onder de Wet langdurige zorg. 
  

 
 
BEPERKEN VAN EIGEN BIJDRAGE 
De overheid wil alleen betalen voor wie dat 
niet zelf kan. Degene die (op papier) geld 
genoeg heeft, kan dat als oneerlijk ervaren. 
Door op tijd uw vermogen te verlagen, zal 
mogelijk ook uw eigen bijdrage lager 
worden. De notaris kan u helpen met 
rekenen, het maken van een testament  dat 
het opeten van uw vermogen zoveel 
mogelijk voorkomt, schenken en het 
opstellen van een algemene volmacht / 
levenstestament.  
 
De eigen bijdrage voor de WLZ kan oplopen 
tot € 2.364 per maand of € 28.368 per jaar, 
per persoon! Alleen voor zover uw 
vermogen ten grondslag ligt aan uw eigen 
bijdrage, is hier wat aan te doen, zelfs als 
uw huis uw enige vermogen is. 
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