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4.  Voorkom hogere eigen bijdrage AWBZ en WMO 
ALLE BELASTINGPLICHTIGEN 

 
Vanaf 1 januari 2013 is de eigen bijdrage AWBZ en WMO voor mensen met vermogen 
verhoogd. Vanaf die datum telt 12% van uw vermogen mee voor de vaststelling van uw eigen 
bijdrage. Gelukkig zijn er mogelijkheden om een hoge eigen bijdrage te voorkomen. Zorg 
echter wel dat u zich tijdig voorbereidt! De eigen bijdrage wordt namelijk berekend over uw 
inkomen en vermogen van twee jaar eerder. 
 
AWBZ en WMO 
U kunt niet alleen te maken krijgen met een eigen bijdrage AWBZ bij opname in een AWBZ-instelling, 
maar ook bij verpleegkundige zorg en/of hulp bij het wassen en aankleden thuis. Krijgt u hulp bij het 
huishouden thuis, dan valt dit onder de WMO. Bij opname in een AWBZ-instelling geldt tijdens de 
eerste zes maanden de lage eigen bijdrage. Daarna geldt meestal de hoge eigen bijdrage. 
 

Let op! 
De lage eigen bijdrage bedraagt in 2013 12,5% van uw bijdrage-inkomen (maximaal € 797,80 per 
maand). De hoge eigen bijdrage bedraagt 8,5% van uw bijdrage-inkomen (maximaal € 2.189,20 per 
maand). Bij hulp thuis geldt er een maximale periodebijdrage per vier weken, welke afhankelijk is van 
uw bijdrage-inkomen. 
 
Vermogensbijtelling 
De eigen bijdrage wordt onder meer berekend aan de hand van uw verzamelinkomen. Dit betekent 
dat uw inkomen uit box 1, 2 en 3 meetelt voor uw eigen bijdrage. Naast 4% van uw vermogen dat al in 
het verzamelinkomen zit, wordt vanaf 1 januari 2013 echter ook nog 8% van uw vermogen bij uw 
bijdrage-inkomen opgeteld.  
 
Twee jaar terug 
Voor de bepaling van uw eigen bijdrage wordt uitgegaan van het verzamelinkomen van twee jaar 
eerder. Dit betekent dat voor uw eigen bijdrage in 2013 uw verzamelinkomen 2011 van belang is. Dit 
verzamelinkomen wordt vervolgens verhoogd met 8% van uw vermogen in box 3 per 1 januari 2011. 
 
Peiljaarwijziging 
Wanneer deze terugwerkende kracht nadelig voor u is, kunt u onder voorwaarden vragen om een 
peiljaarwijziging. De eigen bijdrage wordt dan berekend aan de hand van uw inkomen gedurende het 
lopende jaar en uw vermogen per 1 januari van dat jaar. Informeer bij uw adviseur naar de 
voorwaarden voor een peiljaarwijziging. 
 

Tip:  
Het verzoek om peiljaarwijziging moet uiterlijk gedaan worden binnen drie maanden na afloop van het 
kalenderjaar! 

 
Verlaging bijdrage-inkomen 
Er zijn diverse mogelijkheden om uw vermogen en daarmee uw bijdrage-inkomen te verlagen. Denk 
daarbij aan schenking, aflossing van een overbedelingsschuld of het onderbrengen van vermogen in 
een bv. Uw adviseur kan u hierover meer vertellen.  
 

Let op! 
Verlaging van uw vermogen in 2013 heeft pas effect op uw vermogen per 1 januari 2014. Het effect 
voor uw eigen bijdrage treedt daarom in principe pas in werking vanaf 2016. Een peiljaarwijziging kan 
deze inwerkingtreding mogelijk vervroegen naar 2014. 
 


