Echtparen met partner in een verpleeghuis laten
honderden, soms duizenden euro’s liggen
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’Subsidies voor passend onderwijs onvoldoende benut’, ’Miljarden aan
vergeten pensioenen’, ’Bedrijfsleven laat scholingssubsidies onbenut’.
Grote koppen in de krant omdat het om miljoenen gaat. Maar ook in
het privéleven kan een goede kennis van regels en subsidies veel
voordeel opleveren.
Wie regelmatig zijn zorgverzekering vergelijkt (het is er nu de tijd weer
voor), verzekeringen, abonnementen of hypotheek naloopt, kan zomaar
honderden euro’s besparen.
En dat geldt ook voor echtparen, waarvan een van de partners in een
verpleeghuis wordt opgenomen. De Sociale Verzekeringsbank,
verantwoordelijk voor de uitkering van de AOW, stuurt op dat moment een
brief waarin de mogelijkheden voor registratie als ’gehuwd, maar duurzaam
gescheiden levend’ worden genoemd. Dat levert aan de ene kant een hogere
AOW op, maar heeft aan de andere kant gevolgen voor de hoogte van de

eigen bijdrage, die door het Centraal Administratie Kantoor (CAK) wordt
berekend. En een hoger inkomen zorgt ervoor dat er meer
inkomstenbelasting betaald moet worden. En een hoger inkomen leidt
vermoedelijk tot een lagere zorgtoeslag. En zo zijn er meer zaken waarin de
AOW-keuze doorwerkt. Een keuze, die overigens maar eenmalig kan
worden gemaakt. Er kan dus niet na een half jaar teruggeswitcht worden
van ’duurzaam gescheiden’ naar ’samenwonend.’ Tenzij daar daadwerkelijk
sprake van is.
Zelf uitzoeken of uitbesteden
Wie een goed overzicht en inzicht wil krijgen moet daarvoor gegevens
opvragen en gaan corresponderen bij de SVB, het CAK en de
Belastingdienst. Of de werkzaamheden uitbesteden. Zoals Theo Snoerwang
(87) uit IJmuiden. Al bijna 60 jaar gehuwd, maar sinds tweeënhalf jaar
weer alleenwonend nadat zijn vrouw noodgedwongen verhuisde naar
verpleeghuis Bosbeek. Na het lezen van een artikel en wat aanmoedigingen
van een zorgmedewerker kwam hij in contact met Ciska Riezenkamp.
Zij is budgetcoach, heeft een eigen bedrijf (Financieel Fit) en kwam via haar
werk in contact met financieel planner Gina Kingma in Friesland, wier
schoonmoeder een aantal jaren terug werd opgenomen in een verpleeghuis.
Kingma is zich gaan verdiepen in de financiën rondom het wonen in een
verpleeghuis. Het resulteerde erin dat haar schoonouders nu ruim 15.000
euro per jaar meer kunnen besteden. Kingma wilde dat voordeel ook voor
andere senioren bewerkstelligen en richtte ’Verpleeghuisvoordeel’ op met
de gelijknamige website. Om het idee niet alleen te beperken tot Friesland
werkt Ciska Riezenkamp uit Uitgeest sinds 1 oktober ook met het concept.
„Gina wil dat meer mensen er gebruik van kunnen maken. Het is maatwerk;
voor elke situatie anders.”
Emotionele periode
Dat veel ouderen zich hier niet in verdiepen heeft ook te maken met de fase
in het leven waarin ze zich bevinden, zegt Riezenkamp. „Het is natuurlijk
een hele lastige en emotionele periode als je levenspartner vanwege
dementie of andere ziektes naar een verpleeghuis moet. Dan staat je hoofd
niet naar het uitzoekwerk zoals wij dat doen. En we kijken naar het hele
plaatje, inclusief belastingen, verzekeringen en dergelijke. Andere partijen
maken deze combinatie vaak niet, wij wel.”
De besparing die Gina Kingma voor haar schoonouders bereikte was 15.000
euro. Maar zoveel lukt niet in alle gevallen, zegt Riezenkamp. „Nee,
gemiddeld kunnen wij een voordeel van zo’n 5000 euro per jaar realiseren.
Dat voelt een oudere echt wel in zijn of haar portemonnee. Er zijn

uitschieters tot 20.000 euro, maar ik heb ook een klant gehad, waar het
voordeel beperkt bleef tot 800 euro. In alle gevallen levert het voordeel op
voor de klanten, want als wij geen besparingen kunnen vinden, dan is onze
hulp gratis. In alle overige gevallen vragen we een eenmalige vergoeding van
twintig procent van het berekende voordeel over het komende jaar.”
Snoerwang is in ieder geval heel blij met de hulp van Riezenkamp. „Het
scheelt me een klap geld, omdat het met terugwerkende kracht is vanaf het
moment van opname van mijn vrouw. Ik kan het iedereen aanraden.”
Riezenkamps conclusie wordt onderschreven in een artikel op de
website www.ikwoonleefzorg.nl, een initiatief van de Rabobank en
Interpolis. „In veel gevallen blijkt het financieel gunstig om een AOW om te
zetten. Volgens cijfers van de SVB gebeurde dit de afgelopen jaren tussen de
2500 en 3000 keer per jaar.”
Meer informatie op
www.verpleeghuisvoordeel.nl

