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OPETEN EIGEN WONING VOOR GEZONDHEIDSZORG ? 
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Verplicht opeten eigen woning bij ziekte ? 
 
Beste lezer, 
 
Vorige week heeft de heer Paul Schnabel, voorzitter van het Centraal en Cultureel 
Planbureau (CPB) in een interview in de Volkskrant de volgende uitspraak gedaan: 
er komt een moment dat het bespreekbaar wordt dat je je eigen huis aan een bank of 
pensioenfonds verkoopt, om er je eigen zorg mee te financieren.'  
 
Een paar dagen later heeft de heer Wouter Bos, thans adviseur zorg bij KPMG, 
aangegeven dat de zorgkosten oplopen en dat er gekeken moet worden of 
bijvoorbeeld de eigen bijdrage verhoogd moet worden. 
 
Toen ik dit las moest ik onmiddelijk denken aan het oude gezegde: Je moet je eigen 
huis opeten. Vóór 1997 was het namelijk zo dat als je in een bejaardenhuis ging 
wonen, je een (hoge) eigen bijdrage moest betalen voor de zorg die je daar kreeg. 
Had je weinig spaargeld, dan kreeg je ook deze zorg maar betaalde de overheid de 
bijdrage.  
 
Had je je hele leven spaarzaam geleefd en je hypotheek afgelost dan moest je je 
spaargeld dus gebruiken om deze zorg te betalen. Je buurman, die altijd royaal had 
geleefd en daardoor geen cent te makken had, kreeg dan dezelfde zorg en hoefde 
daar niet voor te betalen.  

http://www.linkedin.com/pub/ernst-loendersloot/10/ab9/aaa
http://www.linkedin.com/pub/harry-heuts/2b/497/613
http://www.volkskrant.nl/vk/nl/2664/Nieuws/article/detail/3016041/2011/11/04/Ouderen-moeten-later-met-de-waarde-van-hun-huis-zorg-inkopen.dhtml
http://www.nu.nl/economie/2660765/zorgkosten-ouderen-onvermijdelijk-omhoog.html
http://www.kpmg.com/nl/nl/issuesandinsights/articlespublications/pages/wouter-bos-in-buitenhof-over-de-zorg.aspx


Column 144, Thuiscourant 
Opeten eigen woning voor gezondheidszorg ? 

 
blad - 2 - 

Bron: www.ntrs.nl  

 
Als de opmerkingen van de heren Schnabel en Bos uitgewerkt worden door de 
ambtenaren in Den-Haag dan zullen ouders op zoek gaan naar mogelijkheden om te 
voorkomen dat ze moeten interen op hun spaargeld en geen erfenis voor hun 
kinderen kunnen achterlaten. En waarschijnlijk kunnen we de oude oplossingen 
afstoffen. Dan denk ik aan schenken op papier aan de kinderen.  
 
Vroeger werd ook wel het huis op naam van de kinderen gezet. Maar door een 
wetswijziging in 2010 is dat nu niet meer zo aantrekkelijk. De kinderen worden bij 
het overlijden namelijk voor de erfbelasting toch aangeslagen alsof ze de woning 
van hun ouders erven, terwijl die woning al bij leven door de ouders is 
overgedragen.  
 
Eigenlijk kun je op dit moment nog geen echte actie ondernemen om het opeten te 
voorkomen. Alles hangt namelijk af van de vraag of dit soort maatregelen er komen 
en hoe de ambtenaren die dan verwoorden. Maar één ding kunt u wel nu al doen.  
 
U kunt in uw testament een bepaling opnemen dat het kindsdeel uitbetaald moet 
worden als de langstlevende "gesubsidieerd" gaat worden door de overheid en 
daarbij verplicht is eerst het spaargeld op te maken. Daarmee is niet het hele 
vermogen gered, maar in ieder geval wordt geregeld dat de kinderen het vaders- of 
moedersdeel van hun als eerste overleden vader of moeder uitbetaald krijgen. Dat 
kan dan niet meer op gaan aan zorgkosten. 
 
Overleg eens met uw notaris hierover. Die weet precies wat ik hiermee bedoel. 
 
Mr. Ernst Loendersloot 
kandidaat notaris te Maastricht 
Telefoon 043-3509950. 
 
Kijk ook eens op www.ntrs.nl of scan de QR code hieronder. 
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