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AANVULLENDE OPMERKINGEN OVER DE VERHOOGDE BIJDRAGE 
VOOR DE AWBZ. 
Deel 3 

 

 
Mr. Ernst Loendersloot 
Sr. kandidaat notaris te 
Maastricht 
Foto: Harry Heuts 

 
Beste lezer, 
 
Zoals in deel 1 en deel 2 aangegeven staat de tijd en vooral de ontwikkelingen niet 
stil als het gaat om de verhoogde eigen bijdrage voor de AWBZ.  
 
Daarom nu deel 3 van Varia over deze materie. Maar waarschijnlijk is het niet het 
laatste dat ik hierover zal schrijven. 
 
 
ONTERF JE ZIEKE PARTNER 
 
De vader van een vriend van mij is opgenomen vanwege zijn teruglopende 
geestelijke gezondheid. Hij zal niet meer thuis terug komen. Omdat zijn echtgenote 
(de moeder van mijn vriend) thuis woont, blijft de woning in Box 1 zitten, zoals ik 
hierboven beschreef. Dus er is nog niets aan de hand. 
 
Maar als de moeder van mijn vriend eerder overlijdt dan haar man, dan zal op grond 
van de wettelijke regeling (of het langstlevende testament dat zij jaren geleden heeft 
opgesteld bij de notaris) haar man alles krijgen. Dus ook de woning.  
 
Oftewel, twee jaar na het overlijden van zijn echtgenote (dit vanwege het eerder 
beschreven na-ijl effect van de AWBZ), zal de man een hoge eigen bijdrage moeten 
gaan betalen. Want vanaf het moment van overlijden bezit hij een woning in Box 3. 
En wel voor 100%. 

http://www.linkedin.com/pub/ernst-loendersloot/10/ab9/aaa
http://www.linkedin.com/pub/harry-heuts/2b/497/613
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Ik heb de moeder van mijn vriend aangeraden een nieuw testament op te maken 
waarin zij haar man uitsluit als erfgenaam. Haar helft van de woning komt dan 
automatisch terecht bij de kinderen, zodat het CAK twee jaar na haar overlijden 
slechts de waarde van de halve woning kan meenemen in de berekeningen. 
 
Het financiële voordeel is duidelijk, maar het komt vreemd over. Ik adviseer in feite 
om de man waar je jaren lief en leed mee hebt gedeeld te “straffen” voor zijn ziekte 
door hem te onterven. Het argument dat ik daar tegenover kan stellen is dat de 
langstlevende regeling bedoeld is om de langstlevende goed verzorgd achter te laten. 
En dat hij zorg krijgt in de verpleegkliniek is duidelijk. Die zorg krijgt hij nu en 
blijft hij krijgen, ook als hij onterfd wordt en de kinderen de enige erfgenamen van 
hun (geestelijk wel gezonde) moeder zijn. 
 
Mocht u dus zelf in de situatie zitten dat uw partner is opgenomen, ga eens met uw 
notaris praten over aanpassing van uw testament. Sluit uw echtgenoot uit en zorg 
ervoor dat uw helft van het huis bij uw kinderen terecht komt in plaats van bij het 
CAK. 
 
 
Mr. Ernst Loendersloot 
kandidaat notaris te Maastricht 
Telefoon 043-3509950. 
 
Kijk ook eens op www.ntrs.nl of scan de QR code hieronder. 
 
Of schrijf je in voor mijn gratis nieuwsbrief. 
 
U kunt ook op de hoogte blijven via: 
LinkedIn Twitter Facebook 
 
Brochures kunt u hier downloaden. 
 

http://www.ntrs.nl/
http://eepurl.com/vQ2rn
http://www.linkedin.com/pub/ernst-loendersloot/10/ab9/aaa
https://twitter.com/ernstloenderslo
https://www.facebook.com/ernst.loendersloot
http://www.ntrs.nl/links/
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