Eigen bijdrage verpleeghuiszorg
De financiële impact van de eigen bijdrage aan langdurige verpleeghuiszorg is groot. Het CPB en
Netspar onderzochten de mogelijkheden voor een evenwichtiger verdeling van de eigen bijdragen
Grote variatie in verblijfsduur en eigen bijdrage
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Risico van eigen bijdragen gedurende het leven onevenwichtig verdeeld
Als voorbeeld geven we hier weer hoe dit
risico voor de middeninkomens uitpakt

1% betaalt €80.300 of meer
4% betaalt €48.200 - €80.300

gemiddeld genomen betaalt
een oudere 9.900 euro

5% betaalt €33.000 - €48.200
34% betaalt €1 - €33.000
56% betaalt €0

Voorstel: betere risicospreiding tussen inkomen en vermogen
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Vermogensinkomensbijtelling
(VIB) verhogen van 4% naar 8%

Overwaarde van huis meetellen in VIB
Afrekening vindt pas plaats na
overlijden en verkoop van woning

Met de opbrengst van deze
maatregel wordt de feitelijke druk
op inkomen en vermogen verlaagd

Uitwerking: drie ouderen met een middeninkomen
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Oudere 1
Financieel vermogen
€ 20.000
→ Betaalt altijd minder
Oudere 2
Huis met overwaarde
van € 150.000
→ Betaalt eerste 7 jaar
meer, daarna minder
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Oudere 3
Financieel vermogen
€ 130.000
→ Betaalt altijd minder
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