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Checklist  over verhuizen naar het verpleeghuis 
    
 
 

 
U vindt in deze checklist van de gemeente Soest  informatie over de volgende onderwerpen: 
 

1. Briefadres aanvragen 
2. Gevolgen voor  de Gemeentelijke belastingen 
3. AOW voor alleenstaande aanvragen  of juist niet? 
4. Eigen bijdrage CAK voor verpleeghuis 
5. Inkomstenbelasting 
6. Toeslagen 
7. Zorgverzekering 
8. Volmacht of levenstestament 
9. Inrichten  appartement in het verpleeghuis 
10. Nuttige adressen 

 
1. Briefadres aanvragen 

Iedereen in Nederland moet geregistreerd staan in de BasisRegistratie Personen (BRP). 
Dit kan met een woonadres of een briefadres. Voordeel van een briefadres is dat de post van degene 
die verhuist naar het verpleeghuis  op het oude adres wordt bezorgd. En niet in het verpleeghuis. 
Het aanvragen van een briefadres bij de gemeente Soest kan via 035 – 6093411. U ontvangt daarna 
een aanvraagformulier. 
De gemeente geeft deze wijziging door aan o.a. de Sociale Verzekeringsbank (SVB) , belastingdienst. 
De wijziging is automatisch bekend bij de gemeentelijke belastingen. 
 

2. Gevolgen voor  de gemeentelijke belastingen  
De afvalstoffenheffing voor de partner die thuis woont gaat op 1 januari in het volgend jaar naar het 
tarief voor een 1 persoonshuishouden. Dit kan niet eerder omdat de peildatum 1 januari is.  
Voor de rioolheffing gaat het tarief niet omlaag. Alle huishoudens betalen hetzelfde bedrag voor een 
verbruik tussen de 0 en 500 kubieke meter water. 
 

3. AOW voor alleenstaande aanvragen  of juist  niet? 
Het kan voordelig zijn om de hoogte van de AOW te laten aanpassen van 50 % naar 70 % voor een 
alleenstaande. U kunt de SVB  vragen om dit aan te passen. Als u niets doet dan blijft de AOW voor 
twee mensen die samenwonen (elk 50 % AOW).  Als u besluit om de AOW aan te passen naar 70 % 
dan kan het zijn dat u meer inkomstenbelasting gaat betalen (hoger inkomen) en dat degene die in 
een verpleeghuis gaat wonen een hogere eigen bijdrage aan het CAK moet gaan betalen.  Een ander 
gevolg van de aanpassing  van 50 % naar 70 % AOW is dat bij overlijden de overlevende partner geen 
overlijdensuitkering AOW krijgt. 
 
Heeft u hulp nodig met het uitrekenen van de voor u beste optie(50 % AOW of 70% AOW)?  
De mensen van het Sociaal Juridisch Informatiepunt (SJI) kunnen u hiermee helpen. Deze hulp is 
gratis en vanzelfsprekend vertrouwelijk. U kunt terecht op het spreekuur van  het SJI op dinsdag- en 
donderdagochtend van 9.00 tot 12.00 uur,  telefoonnummer 035 – 6099279,Smitsweg 311 te Soest . 
Graag uw inkomensgegevens en  uw DigiD (al u deze heeft) meenemen. 
 
Op de website van de SVB, staan de voor en nadelen van AOW voor alleenstaande aanvragen of juist 
niet  op een rijtje: 
www.svb.nl:  zoekterm “verpleeghuis” of bel naar 030 – 2649010 

http://www.svb.nl/
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4. Eigen  bijdrage CAK voor verpleeghuis 
Gaat u verhuizen naar  een verpleeghuis? Dan betaalt u de eerste 6 maanden de lage eigen bijdrage 
voor Wlz-zorg. Daarna betaalt u meestal de hoge eigen bijdrage. 
Er zijn uitzonderingen. Bijvoorbeeld als uw partner nog thuis woont. Of wanneer u voor kinderen 
moet zorgen. Dan blijft u de lage eigen bijdrage betalen. 
 
Via de website van het Centraal Administratie Kantoor (CAK) kunt u een proefberekening uitvoeren 

van de eigen bijdrage voor de Wlz. Heeft u vragen  voor het CAK bel dan 0800-0087. 

Per 1 januari 2019 verandert de eigen bijdragen CAK  voor de indicatie Wet langdurige zorg (Wlz). 
Voor  de berekening van de eigen bijdrage Wlz telt het eigen vermogen minder zwaar mee. De 
vermogensbijtelling verandert van 8% naar 4 %. 
 
Meer informatie zie: www.hetcak.nl:  veranderingen-eigen-bijdrage-zorgwetten-in-2019 
 

5. Inkomstenbelasting 
Bent u elkaars fiscale partners  en gaat één van uw beide verhuizen naar  een verpleeghuis? Dan blijft 
u voor de Belastingdienst  elkaars fiscale partners. En kunt de (hypotheek)rente en kosten aftrekken 
voor uw eigen woning. 
Hebt u geen fiscale partner? Of gaat uw fiscale partner ook in een  verpleeghuis wonen? Dan kunt 
nog tot 2 jaar na de datum van opname de (hypotheek)rente en kosten aftrekken voor uw eigen 
woning. 
 
Meer info zie: www.belastingdienst.nl :  tijdelijk 2 woningen 

6. Toeslagen 
Bent u getrouwd of geregistreerde partners en wordt uw partner opgenomen in een verpleeghuis? 

Dan blijft u elkaars toeslagpartner. De zorgtoeslag wijzigt hierdoor niet. 

Uitzondering voor huurtoeslag 
Voor de huurtoeslag moeten u en uw toeslagpartner allebei op hetzelfde adres bij de gemeente 

staan ingeschreven.  Dus als uw toeslagpartner staat ingeschreven op het adres van het verpleeghuis, 

dan telt uw toeslagpartner niet mee voor de huurtoeslag.  

Als u toeslagpartner langer dan 1 jaar in een verpleeghuis verblijft  , dan telt deze persoon die niet 

thuis woont, niet  mee  voor de huurtoeslag. Deze wijziging moet u zelf doorgeven aan de 

Belastingdienst.  

Via de website  www.toeslagen.nl of de Belastingtelefoon T 0800-0543 (gratis) krijgt u meer 

informatie over toeslagen. 

7. Zorgverzekering 
Iedereen in Nederland is verplicht een basisverzekering te hebben, ook als u in een verpleeghuis 
woont. Of u een aanvullende zorgverzekering af moet sluiten  is afhankelijk van uw zorgbehoefte. 
Bij uw zorgverzekering of verpleeginstelling kunt u navragen  welke zorg vergoed wordt vanuit de 
basisverzekering of de Wlz. Voor zorg die niet via de basisverzekering en niet via de Wlz wordt 
vergoed, kunt u een aanvullende zorgverzekering afsluiten. U kunt er ook voor kiezen om eventuele 
aanvullende kosten zelf te betalen. 
 

 
 

http://www.hetcak.nl/
http://www.belastingdienst.nl/
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8. Volmacht of levenstestament 

Het kan verstandig zijn om volmacht te geven aan een kind of uw partner. Bijvoorbeeld als u nu al 
weet dat u door uw ziekte in de toekomst niet meer in staat bent om zelfstandig beslissingen te 
nemen . Dit kan in een  levenstestament. Hiervoor moet u naar de notaris. Degene met de volmacht 
kan dan namens u handelen en alle administratie rond de indicatie, eigen bijdrage en financiën voor 
zijn rekening nemen. U houdt (ondanks de volmacht) de mogelijkheid om zelf te handelen. En mocht 
u het overzicht kwijtraken, dan is er al iemand aangewezen die namens u in actie kan komen. 
 

9. Inrichten appartement in het verpleeghuis  
In een  verpleeghuis  moet u zelf ook nog veel  regelen. De cliëntadviseur van  het verpleeghuis 

informeert u hierover tijdens het intakegesprek.  Om te beginnen moet u met uw eigen meubelen 

voor de inrichting zorgen. Het verpleeghuis zorgt voor aansluitpunten voor telefoon, kabeltelevisie 

en internet, maar niet voor uw abonnementen. De kosten voor het wassen van de kleding is voor 

eigen rekening. Ook is de bedoeling dat u de kleding van labels voorziet. 

10. Nuttige adressen 

Oriënteren op verpleeghuizen:  

 www.kiesbeter.nl : U vindt op deze site onder andere zorginstellingen bij u in de regio. En 
informatie over de kwaliteit van deze instellingen. 

 verwijshulp.nl : Op deze site vindt u welke zorginstelling in de regio kamers/appartementen 
beschikbaar heeft. 

 
In gang zetten van de indicatie: 

 Centrum Indicatiestelling Zorg, www.ciz.nl of T 088-789 10 99. 

 Informatie over de Wet Landurige Zorg: www.meeroverwlz.nl 

 www.hetcak.nl : via de website van het Centraal Administratie Kantoor (CAK) kunt u een 
proefberekening uitvoeren van de eigen bijdrage voor de Wlz. Heeft u vragen  voor het CAK 
bel dan 0800-0087. 

 
Zoeken van een verpleeghuis en het opstellen van een zorgplan 
Heeft u een indicatie voor Wet langdurige zorg (Wlz)? Dan kunt u rechtstreeks contact opnemen met 
MEE voor ondersteuning via T 030 264 22 22 of wlz@mee-ugv.nl. Zij geven onder andere informatie 
en advies over het zorgaanbod in de regio en helpen u bij het opstellen van een zorgplan. 
 
Informatie over de AOW 
www.svb.nl of bel naar 030 – 2649010 
 
Informatie over toeslagen: 
www.toeslagen.nl of Belastingtelefoon T 0800-0543 (gratis). 
 
Informatie over mantelzorg 

 Steunpunt mantelzorg Soest:  035 – 6093142, www.soest.nl/mantelzorg 

 Belangenorganisatie Mezzo, www.mezzo.nl of T 030-659 22 22. 
Tip: Mezzo heeft o.a. de folder ‘Van thuis naar verpleeghuis’, waarin ook veel aandacht is 
voor de emotionele en psychische aspecten van een verhuizing. 

 

Steunpunt Mantelzorg Soest 
November 2018 
 


