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Opname in een Wlz-instelling heeft
veel voeten in de aarde. Er moet van
alles geregeld worden, onder meer
op financieel gebied, en dat kan
ontzettend complex zijn. Ons
Wlz-team staat u bLl' met raad en

daad.
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Wie in 
""n 

u"rpl""ghuis terechtkomt,
moet een eigen bil'drage betalen. De

maken als u te maken
krijgt met de Wlz.
Bovendien hebben we de
juridische en medische
kennis en kunde in huis
voor als u bijvoorbeeld
bezwaar wilt maken tegen
een indicatiestelling.
Voor de zorgvroger zijn
dooroon geen kosten
verbonden.

hoogte daarvan is

afhrankelijk van
inkomen en
vermogen. Voor
alleenstaanden is
de situatie helder,
maar bij stellen
ontbreekt die
duidelijkheid. Als
een van de partners
naar een

De aflrorting lvlz staat voor
ïVet langdurige zorg. Deze

wet is bedoeld voor mensen
die continue zorg nodig
hebben, thuis of in een

lMlz-instelling zoals een
verpleeghuÍs, instelling voor
mensen met een handicap

of een ggz-instelling

verpleeghuis moet, kri.1'gt het stel
binnen een maand een formulier van
de Sociale Verzekeringsbank op de
deurmat. Daarop moeten ze
aangeven of ze vanaf de opname in
de Wlz-instelling, kiezen voor een
gehuwden- of een alleenstaanden-
AOW. De alleenstaanden-AOW is

í(osfem
Per adres wordt alleen een

onkostenvergoeding van € 25,-
gevraagd, direct te betalen aan de
Wlz-adviseur. Dit is ter dekking van de
reis-, telefoon- en administratiekosten
die onze vrljwillige Wlz-adviseur
maakt.
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U kunt uw vragen stellen via de mail
aan KBO-Brabant: info(Okbo-brabant.nl
of via de relefoon: (o73) 644 40 66.
W'r1 schakelen dan een Wlz-adviseur
voor u in. H11 of zU neemt contact met
u op.
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voor beide partners bruto zo'n 5.OOO

euro per persoon perjaar hoger dan
de gehuwden-AOW. Het lukt gunstig
om dan te kiezen voor de
alleenstaanden-AOW, maar dat is
zeker niet alti.1'd het geval.
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Biy' KBO-Brabant hebben we een
groep vri.1'willigers opgeleid: onze
Wlz-adviseurs staan klaar om u te
helpen goede financiële keuzes te


