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PROGRAMMA

1. ZORGKOSTEN

2. ERFRECHT

3. SCHENKEN

4. LEVENSTESTAMENT



ZORGKOSTEN

-Met ingang van 2013: wordt bij berekening zorgkosten (eigen 
bijdrage voor Wlz, voorheen AWBZ) ook rekening gehouden 
met het vermogen (box 3);

Inkomensbijtelling: 

-Peildatum voor berekening is het 4% extra van vermogen

-tweede kalenderjaar vooraf-
gaand van het jaar waarin aanspraak 
op zorg wordt gedaan;

-2019 aanspraak Wlz-zorg 
peildatum -> 1 januari 2017 (via IB).



ZORGKOSTEN

Wlz en beschermd wonen: wat is er veranderd in 
2019?
Voor de Wet langdurige zorg en beschermd wonen (in een 
instelling):

Eigen vermogen telt minder zwaar mee
Is het vermogen hoger dan het heffingsvrij vermogen (box 3)? 
Dan telt in 2019 nog maar 4% van de grondslag sparen en 
beleggen mee voor de eigen bijdrage (in 2018 was dat 8%).

https://www.hetcak.nl/regelingen/zorg-vanuit-de-wlz/berekening-van-de-eigen-bijdrage-wlz/eigen-bijdrage-voor-beschermd-wonen


ZORGKOSTEN

Wat met u nog meer weten:

- Eigen bijdrage wordt berekend over box 3 
vermogen: de eigen woning in box 1 telt niet mee

- Er geldt een lagere eigen bijdrage bij: zorg thuis, 
zorg korter dan een half jaar in een zorginstelling 
of één van beide partners in zorginstelling

- De maximale eigen bijdrage is (in 2019) € 2.364,80



ZORGKOSTEN

OPLOSSING IS VERKLEINEN VAN EIGEN 
VERMOGEN:

1. WOZ-waarde zo laag mogelijk
2. Schenken
3. Vermogen via testament overhevelen
4. Levenstestament/notariële volmacht



SCHENKEN

1. In contanten
2. Op papier:
- Notariële akte
- Rente 6% uitbetalen
- Box 3
- Let op situatie kind
- Peildatum

3. Vrijstellingen
- € 5.428,- kind
- € 2.173,- kleinkind en overigen
- € 26.040,- kind eenmalig tot 40
- € 102.010,- tbv eigen woning, verkrijger tot 40 →



TESTAMENTEN

GEHUWD, GEREGISTREERD ALS PARTNER OF 
SAMENWONEND, MET KINDEREN :

- Langstlevenderegeling
- Opeisbaarheid uitbreiden bij opname 

zorgcentrum
- Erfdelen vergroten/verkleinen
- Rentehoogte
- Uitsluitingsclausule
- Executeur benoemen
- Belastingbesparing



TESTAMENTEN

Overige aandachtspunten testament:

- Oud testament
- Voogdij
- Bewind
- Stiefkinderen
- Wilsrechten uitsluiten
- Legaat kleinkinderen
- Social media-clausule



VERVOLG CASUS

gemeenschap van goederen

Man

kind

Vrouw

kind

Totale vermogen ten tijde van het overlijden van de echtgenote

-Huis € 300.000,-
-Banktegoeden €   50.000,-
-Hypotheek € 150.000,-
-Gezinsvermogen € 200.000,-

TESTAMENTEN



GEMEENSCHAP VAN GOEDEREN

Langstlevende

€ 133.333,-

1/3 kind
€ 33.333,-

1/3 kind
€ 33.333,-

TESTAMENTEN

GELIJKE ERFDELEN



GEMEENSCHAP VAN GOEDEREN

Langstlevende

€ 101.000,-
1/3 kind
€ 33.333,-

TESTAMENTEN

ERFDELEN VERGROTEN

€ 99.000,-
Kinderen gezamenlijk
99%



LEVENSTESTAMENT

- Wat is een levenstestament?
- Verschil levenstestament en testament
- Voorzorgsmaatregel voor de toekomst!



LEVENSTESTAMENT

Waarvoor is een levenstestament?

Voor regelingen tijdens leven voor als u zelf niet meer uw 
eigen zaken tijdelijk of definitief kunt behartigen. In het 
levenstestament wordt geregeld wie beslissingen kan nemen 
over:
- Geld
- Medische behandelingen
- Opname in een verzorgings- of verpleeghuis
- Indicatiebesluit
- Over inboedel en huis



LEVENSTESTAMENT

Wat kan er worden geregeld in een levenstestament?

-Volmachten
* algehele en/of bijzondere volmacht
* medische volmacht

- Specifieke wensen 
- Wilsverklaringen over medische zaken



LEVENSTESTAMENT

Voor wie is een levenstestament? 

Voor iedereen, maar in het bijzonder voor:
• Ouderen
• Ondernemers
• (Samenwonende) partners
• Ouders



LEVENSTESTAMENT

Wat als er geen levenstestament is? 

De rechter benoemt dan
een bewindvoerder
Die staat onder toezicht
van de rechter en legt
rekening en verantwoor-
ding aan de rechter af



VOLMACHTEN

1. Algehele volmacht: 
De gevolmachtigde kan, zonder uw medewerking, alle 
handelingen verrichten die u ook zelf kunt verrichten.

2. Beperkte/bijzondere volmacht:
Gaat om specifieke handelingen.

3. Medische volmacht:
Vertegenwoordiger bij medische zaken en recht op inzage in 
medisch dossier.



TAKEN GEVOLMACHTIGDE

Afhankelijk van de inhoud van de volmacht zijn de 
taken van de gevolmachtigde onder meer:

- regelen financiële zaken
- belastingaangiften doen
- aan- en verkoop van onroerend goed
- doen van schenkingen
- aanvaarden/verwerpen erfenis 
- toestemming medische handelingen 



WIE GEEFT U HET VERTROUWEN?

Vertrouwenspersoon:

Eén of meerdere personen

Gezamenlijk/afzonderlijk/
opvolgend handelen



BEVOEGDHEID GEVOLMACHTIGDE

De volgende bevoegdheden/verplichtingen kunnen 
aan de gevolmachtigde worden toegekend/opgelegd:

- Rekening en verantwoording
- Wederpartij; i.v.m. tegenstrijdig belang
- Substitutie/ondervolmacht; volmacht geven aan een ander
- Voortduring volmacht bij slechte fysieke of geestelijke 
gezondheid



INWERKING TREDEN

Wanneer treedt de volmacht in werking?

1. Direct na ondertekening akte

2. Na verklaring arts omtrent wilsonbekwaamheid

3. Een ander moment



MEDISCHE VERKLARINGEN

Welke medische verklaringen kunnen bijvoorbeeld 
worden opgenomen? 

• Behandelverbod (-gebod)
• Euthanasieverklaring 
• Niet reanimeren
• Doneren organen / weefsel
Medewerking van behandelend arts(en) is voorwaarde!



SPECIFIEKE WENSEN

Mogelijkheid om speciale regelingen op te nemen, 
bijvoorbeeld over:

• Schenkingen
• Benoeming bewindvoerder/curator/mentor
• Huisdieren
• Inboedel
• Verkoop woning
• Digitale zaken: inlogcodes, Social Media



LEVENSTESTAMENT

En verder:

• Een volmacht eindigt onder meer:                                             
Bij herroeping, overlijden, opzegging

• Inschrijving mogelijk bij het CLTR: Centraal 
Levenstestamentenregister



(LEVENS)TESTAMENT

Met een levenstestament houdt u de regie in eigen 
hand!

Het is van belang testament en 
levenstestament op elkaar 
te laten aansluiten.

Beter goed geregeld!



CONCLUSIE

Belangrijke regelingen:

1. Testament

2. Schenkingen

3. Levenstestament

→ MAATWERK DOOR NOTARIS
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VRAGEN??
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