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VAN UW VOORZITTER a.i. 

Wanneer je aan een column begint, dan 
kijk je naar de actualiteit. Hier springt na-
tuurlijk de afgelopen ledenvergadering 
meteen in gedachten. Een boeiende en 
soms meeslepende vergadering. Een van 
de eerste onderwerpen betrof de brief van 
de Raad van Bestuur aan de Familievere-
niging en de reactie van de Familievereni-
ging daarop. Het onderwerp betrof de 
anonieme brieven gericht aan de Raad van 
Toezicht van Dichterbij. 
De voorzitter van de Raad van Bestuur, de 
heer Frank Holtman, liet zich als mens uit 
over hetgeen hij de afgelopen tijd mee-
maakte vanwege die anonieme brieven. 
Een bijzondere ervaring dit zo van hem te 
horen. 

Maar emotioneel was ook de oproep van 
“de drie van de Familievereniging”. Met 
drie bestuursleden  kan dit bestuur niet de 
ambities van de Familievereniging waar-
maken, zo was hun boodschap. Er moet 
iets gebeuren. 
De leden waren intens betrokken op de 
onderwerpen van de vergadering en dat 
resulteerde in een levendige vergadering, 
van het begin tot het einde. 
Kijken we naar de feiten dan is het ver-
meldenswaard dat ondergetekende voor-
zitter werd en Martin Hermans penning-
meester.  Hun verkiezing was echter geen 
echte keuze. Er waren niet meer kandida-
ten. Zelfs aan gewone bestuursleden ont-
breekt het momenteel in onze Familiever-
eniging. Maar wel werden zij beiden met 
open armen ontvangen en bij acclamatie 
gekozen. Mijn gevoel is dat de hoop op 
voortbestaan van de Familievereniging op 
deze mannen gevestigd werd. 
Dit betekent voor ons dat wij de plicht op 
ons genomen hebben 
om vóór de volgende 
ledenvergadering, de 
leden voor te leggen of 
voortbestaan mogelijk 
is.  Zo ja hoe en zo nee: 
wat er dan moet ge-
beuren. 
 
Graag leg ik u mijn persoonlijke stelling 
voor. Ik vind dat de Familievereniging be-
staansrecht heeft, nu meer dan ooit! Als de 
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Familievereniging niet bestond dan zou 
die nú uitgevonden moeten worden. Er 
verandert zoveel in dit tijdsgewricht, ook 
in de Zorg, dat verwanten gezamenlijk en 
georganiseerd op moeten trekken. Elkaar 
(onder)steunend en op komend voor hun 
verwant, de cliënt van Dichterbij. 
Realiseren we ons echter wel dat we de 
tijd zo goed als voorbij zijn dat we kunnen 
zeggen: “onze verwant is cliënt van Dich-
terbij”? Wordt het instituut Dichterbij een 
dienstverlener zoals we bijvoorbeeld de 
Gezinszorg kennen? Immers de huisves-
ting komt meer en meer bij (Woon)stich-
tingen te liggen. De cliënt betaalt huur. De 
Zorg wordt ingekocht. De gemeente be-
kijkt en beoordeelt hulp- en zorgvragen. 
Bovendien verricht de gemeente de intake 
en wijst toe wat aan hulpmiddelen en ver-
zorging nodig is.  
Natuurlijk is dit nog geen vast omlijnd 
beeld. En er zullen zeker ook intramurale 
cliënten bij Dichterbij blijven die onder de 
AWBZ vallen. Maar toch, de verschuiving 
van intramuraal naar extramuraal zet nog 
steeds door. Alleen de hogere Zorgpro-
gramma’s (ZZP) 4  t/m 8 mogen waar-
schijnlijk nog rekenen op vergoeding van-
uit de AWBZ. De andere categorieën val-
len dan onder de WMO (Wet Maatschap-
pelijke Ondersteuning). De gemeenten 
krijgen er enorme taken bij. 
Dat betekent meteen ook dat verwanten 
nog nauwer betrokken moeten zijn om za-
ken goed te regelen voor hun verwant. 
Wie doet het anders? Wie stapt er naar een 
gemeentehuisloket? Wie verwoordt wat je 
broer, zus, kind echt nodig heeft? Eertijds 
konden we terug vallen op de instelling 
MEE. Maar ook die organisatie gaat onder 
de gemeente vallen, meen ik te weten. 
Familieleden c.q. verwanten zullen goed 
geïnformeerd moeten zijn.  Ze zullen op 
moeten komen voor hun verwant en soms 
zal men bij wijze van spreken “ten strijde 
moeten trekken”. Je mag er immers niet 
vanuit gaan dat alle ambtenaren goed 
zicht hebben op wat onze gehandicapte 
verwant nodig heeft. Zelfs de onrust over 
wat komen gaat en alle veranderingen 

kunnen al zoveel stress op roepen dat dit 
op zich een ziekmakende factor kan zijn. 
Ga daar maar eens aan staan als verwant. 
We moeten elkaar helpen, steunen. Bijeen-
komsten houden om geïnformeerd te wor-
den, om ervaringen uit te wisselen en om 
verschillen (tussen gemeenten) te signale-
ren. Themabijeenkomsten bieden eveneens 
de mogelijkheid tot beter begrip van de 
veranderingen. Zo komen we tot verdie-
ping over wat we moeten weten en krijgen 
contact met medewerkers van Dichterbij 
die ook de veranderingen moeten bij hou-
den waar ook zij mee te maken krijgen. 
En dan blijkt dat wij, verwanten en leden 
van de Familievereniging, voor hetzelfde 
oogmerk staan als de medewerkers van 
Dichterbij namelijk: onze verwant een zo 
prettig en gelukkig mogelijk leven bieden. 
Ik roep u op contacten met lotgenoten te 
leggen. Probeer leden te werven, en infor-
meer onze eigen Familievereniging over 
uw zorgen en knelpunten. 
Wij zullen initiatieven nemen om de ge-
schetste ontwikkelingen met elkaar te be-
spreken en ons daarmee bezig te houden. 
Hopelijk treffen we elkaar na de vakantie 
daar dan weer. 
 
Ton Ermers, voorzitter ad interim. 
 
 

DICHTERBIJ AAN HET 
WOORD 
In deze rubriek laten we medewerkers van 
Dichterbij aan het woord die iets kwijt 
willen aan onze lezers; de ouders, verwan-
ten en wettelijk vertegenwoordigers van 
cliënten. 

 
Strategische koers DICHTERBIJ 
In maart heeft de overheid een akkoord bereikt 
over de zorg in Nederland. Dit bevestigt nog-
maals de eerdere berichten dat er veel gaat ver-
anderen in de zorg. Nu het akkoord een feit is, 
is de vraag: hoe raakt dat de cliënten en hoe 
raakt het de organisatie Dichterbij? 
 
De wereld verandert en Dichterbij kan hier 
op verschillende manieren op reageren. In 
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alles wat we doen - dus ook in dit traject - 
blijft de focus van Dichterbij gericht op het 
leveren van Keigoede zorg aan de cliënten. 
De Ode is steeds ons kompas. Maar hoe 
kunnen we dat blijven doen nu de omge-
ving zo sterk verandert?  
In december is Dichterbij gestart met de 
Portfolioanalyse. Dit betekent in het kort 
dat op basis van alle ontwikkelingen 
wordt gekeken welke zorg en dienstverle-
ning Dichterbij ook in de toekomst wil en 
kan blijven bieden aan mensen met een 
beperking. In de analyse wordt gekeken 
naar ‘buiten’: de wettelijke wijzigingen, de 
marktontwikkelingen en de verwachte 
koers van concurrenten en collega organi-
saties. En er wordt gekeken naar ‘binnen’: 
wat past bij Dichterbij, waar is Dichterbij 
goed in en wat zijn de financiële prestaties 
van de huidige diensten? 
 
Reactie op ontwikkelingen 
Er zijn zoals gezegd verschillende moge-
lijkheden om te reageren. Hiervoor zijn 
zes scenario’s opgesteld: oplopend van 
niets doen tot drastische koerswijzigingen. 
Alle scenario’s hebben een verschillende 
impact op de cliënten, medewerkers, vast-
goed en financiën. Duidelijk is gebleken 
dat niets doen geen reële optie is. Omdat 
Dichterbij heel zorgvuldig wil zijn en de 
consequenties van de wijzigingen de cliën-
ten en medewerkers in de kern raken, be-
trekt de projectgroep de Centrale Cliën-
tenraad, de Centrale Ondernemingsraad 
en de Raad van Toezicht bij de stappen die 
worden gezet. In drie fases wordt toege-
werkt naar een besluit volgens het zoge-
noemde BOB-principe: 
- fase 1: Beeldvorming 
- fase 2: Oordeelsvorming en 
- fase 3: Besluitvorming. 
 
Beeldvorming 
De zogenaamde heisessies op donderdag 
25 en vrijdag 26 april stonden in het teken 
van ‘fase Beeldvorming’. De leden van de 
Raad van Bestuur en Kerndirectie, de di-
recteuren van Kleur en Stevig, de medisch 
directeur en de managers van Expertise en 
Vastgoed hebben overleg gehad over de 

uitkomsten van de analyse, de scenario’s 
en de impact. De Centrale Cliëntenraad en 
de Centrale Ondernemingsraad hebben 
ook de uitkomsten en scenario’s tijdens 
deze dagen gepresenteerd gekregen. Er 
zijn geen besluiten genomen. Het doel is 
om binnen twee maanden fase 2 (oor-
deelsvorming) en fase 3 (besluitvorming) 
af te ronden, zodat Dichterbij kan gaan 
werken aan de implementatie.  
 
Samenhang en focus 
De uitkomsten van dit project staan niet 
op zich, maar worden geplaatst in samen-
hang met de organisatieontwikkeling 
(koploperteams) en het inrichten van de 
organisatiestructuur. Door het aanbrengen 
van samenhang tussen deze ontwikkelin-
gen en focus op zaken die echt bijdragen 
aan het bieden van Keigoede zorg, leggen 
we een stevige basis voor de toekomst van 
Dichterbij. 
 
Paul Koopman, directeur marketing projecten 
 
 

Wils winkel  

“WW” een magazijn met gebruikte meubels en 
nog veel meer. 
 
“WW” of te wel Wils Winkel ( Gennep eo) 
is gevestigd in het magazijn van de Kubus 
Stiemensweg 38 en daar zijn al vele over-
tollige goederen door verhuizing van cli-
enten terecht gekomen. Nu, na een kleine 
3 jaar mag er gezegd worden dat veel 
goederen een nieuwe eigenaar hebben ge-
vonden. 
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Of het nu gaat om een bed of stoel, vaat-
wasser of  koelkast, bankstel of hoog-laag 
bed, douchesteun of tv, opbergschappen 
of telefoon, velen weten “WW’ te vinden. 
Het zijn goederen die zonde zijn om weg 
te gooien en voor cliënt, begeleiding of 
anderen nog goede diensten kunnen leve-
ren. 
 
Hierbij de aantekening dat cliënten-woon-
groepen van Dichterbij ten aller tijden 
voorrang hebben en het gratis krijgen, be-
geleiding en overigen betalen een kleine 
vergoeding en de prijs is afhankelijk van 
het product en staat. Met deze gelden 
kunnen de klusjesmannen weer klein ma-
teriaal aanschaffen voor klusjes binnen de 
regio. 
 
Ook als woningen, cliënten op zoek zijn 
naar …. informeer even, daar niet alles 
naar de kubus gaat en in leegstaande ge-
bouwen het product nog aanwezig is, kan 
zijn. 
 
Vele groepen, regio’s, instellingen maken 
er gebruik van en bij het ten gronde gaan 
van de Kubus zal dit dan ook een gemis 
zijn en gaat het dus geld kosten omdat er 
geen alternatieve ruimte voor deze spullen 
is. Misschien zou het INFO-centrum op 
het terrein Gennep uitkomst kunnen bie-
den? Ook de ongenummerde kleding van 
Dichterbij heeft zijn plaats in “WW”. 
 
Het ophalen van overtollig meubilair e.d.: 
Indien het nog te gebruiken is en makke-
lijk te vervoeren is komen we dit binnen 
de regio graag ophalen, wel, niet tegen 
vergoeding. 
 
Spullen die niet meer te gebruiken zijn ha-
len we niet op. In overleg met Wil Custers 
is er wel een ophaaldienst te regelen. De 
stortkosten zijn echter voor de aanbieder. 
 
Gegroet, tot ziens:  
Wil Custers tel: 06-14 595 237 of e-mail 
 w.custers@dichterbij.nl   

 

Project cliëntnetwerken 
Dichterbij is door het LSR benaderd om als or-
ganisatie deel te nemen aan dit project. Het 
LSR is een landelijk steunpunt op het gebied 
van (mede)zeggenschap. Het LSR biedt kwali-
teitstoetsingen, trainingen en cliëntvertrou-
wenspersonen in de curatieve- en gehandicap-
tenzorg, de ggz, verslavingszorg en maat-
schappelijke opvang. www.hetlsr.nl  
 
Aanleiding  
Het LSR is sinds twee jaar bezig met het 
vergroten van de zeggenschap van indivi-
duele cliënten.  
Een grote groep van mensen met een ver-
standelijke beperking heeft een zeer be-
perkt sociaal netwerk, wat kan leiden tot 
eenzaamheid. Uit door LSR uitgevoerde 
cliëntenraadplegingen komt veelal naar 
voren dat cliënten zeggen: ‘Ik zou wel naar 
dansles willen, maar ik durf niet alleen’ en 
‘Het is hier in het weekend erg stil, ik zou wel 
graag iets  willen doen met iemand.’ Cliënten 
geven aan behoefte te hebben aan een ei-
gen netwerk, los van begeleiders en fami-
lie.  
 

 Van links naar rechts op de foto: Anet Pau-
wels (coach), Tamara Steeghs (netwerker), 
Marc van Griensven (netwerker), Nicole Aarts 
(netwerker, is gestopt ivm opleiding tot erva-
ringsdeskundige),Jacqueline Bos (coach), Ar-
mand Klerks (netwerker), Rob de Veer (coach) 
en Loes van Eldijk (projectleider). 
 
Projectresultaat  
Dichterbij en het LSR gaan tot en met juni 
2014 samenwerken in dit project. Zij ont-
wikkelen een methode, die vervolgens 
landelijk zal worden verspreid.  



5 

Het project draait in regio Oss en regio 
Venlo. Het resultaat in het kort; 
• Methode voor het opzetten van cliën-
 tennetwerken; 
• 3 mooie praktijkvoorbeelden vanuit 
 Dichterbij; 
• Brochure over cliëntennetwerken 

 
Werkwijze  
Dichterbij heeft 4 ervaringsdeskundige cli-
enten getraind, ook wel netwerkers ge-
noemd.  
Een cliënt meldt zich aan met de vraag om 
zijn/haar netwerk te vergroten. De net-
werker gaat in gesprek met een cliënt met 
behulp van een 5-stappenplan. Dit stap-
penplan leidt uiteindelijk tot een actieplan.  
De netwerker wordt ondersteund door  
 een coach. De coach begeleidt met ‘de 
handen op de rug’ en houdt zich zo veel 
mogelijk afzijdig van het gesprek. Het ge-
sprek wordt door de netwerker en de 
coach voorbereid en geëvalueerd. 
 
Resultaten tot mei 2013  
Inzetten van ervaringsdeskundige net-
werkers heeft een positief effect op cliën-
ten. Netwerker Tamara: “Ik kan me ook 
niet anders voordoen bij cliënten, dat heeft 
geen zin.” Gewoon jezelf kunnen zijn, tij-
dens een gesprek is van groot belang. Zo-
wel voor de netwerkers, als voor de cliënt 
zijn er veel leerzame momenten. In Venlo 
en Oss zijn er meerdere gesprekken ge-
voerd met cliënten met een positief resul-
taat. Soms is het netwerk van de cliënt 
daadwerkelijk vergroot, andere keren 
heeft het de cliënt aan het denken gezet 
over zijn/haar toekomst. De netwerkers 
denken zelf actief mee aan de verdere uit-
rol van het project, volop in ontwikkeling 
dus!  
 

Meer info? Neem contact op met Loes van 
Eldijk; e-mail: l.vaneldijk@dichterbij.nl of 
tel. 06 – 211 78788 
 
 
 
 

 

Theehuis weer in ere hersteld  
In 1995 heeft familie van de bewoners op loca-
tie Ottersum een Theehuis geschonken aan 
Dichterbij. De laatste zeven jaar stond dit 
theehuis leeg. 
 
Om deze bijzondere locatie in ere te her-
stellen hebben Dichterbij , restaurant Old 
Inn en evenementenbureau 4Events de 
handen ineen geslagen. Het resultaat is 
een uitvalsbasis voor wandelingen , sport-
evenementen en teamuitjes in een prachtig 
bosrijk gebied aan de rand van natuurge-
bied Maasduinen. 
 

 
 
Opening 20 mei 2013 
 
Sinds 20 mei 2013 is het Theehuis elk 
weekend van 10.00-17.00 uur geopend. 
Restaurant Old Inn zorgt voor invulling 
als theehuis en pannenkoekenrestaurant, 
4Events organiseert sportieve activiteiten 
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en bewoners van Dichterbij zijn betrokken 
bij de exploitatie. Zij zorgen bijvoorbeeld 
voor het onderhoud van de paden en de 
bewegwijzering.  
 
 

DVD  “Veilig wonen bij DICH-
TERBIJ “ 
Modern ‘zorg op afstand systeem’ Dichterbij 
ondersteunt Keigoede zorg. 
 
Veiligheid bij Dichterbij 24 uur per dag 
onder de aandacht. 
 
Cliënt is regisseur individueel zorgar-
rangement 
 
Het systeem wordt vooral in de nacht ge-
bruikt, maar biedt desgewenst ook over-
dag aanvullende ondersteuningsmogelijk-
heden voor cliënten. Om iedere cliënt in 
staat te stellen de juiste keuzes te maken, 
heeft Dichterbij een voorlichtingsfilm ge-
maakt waarin de mogelijkheden van dit 
ondersteunend systeem worden belicht. 
De werking van zaken als videobewaking, 
uitluisteren op afstand, bewegingssenso-
ren, deurverklikkers en medische appara-
tuur wordt in de film in praktische scènes 
uitgelegd en toegepast. Zo biedt de film 
een aanknopingspunt voor cliënten, fami-
lieleden en zorgprofessionals om samen 
het gesprek over het optimale zorgarran-
gement van een cliënt te voeren.  
“We kiezen in de film heel bewust voor 
het integraal belichten van het volledige 
zorgproces. Onze systemen, hoe geavan-
ceerd ook, zijn uiteindelijk slechts een 
hulpmiddel”, aldus van der Eijnde. Het 
feit dat veel acteurs in de film zelf ook cli-
ent zijn, maakt het makkelijk om zich te 
identificeren met de geschetste situaties. 
De film is opgebouwd rondom vragen uit 
de praktijk die door cliënten en hun fami-
lieleden zijn ingebracht.” 
De film is te bekijken op: 
 www.Dichterbij.nl/veiligwonen  en op: 
 www.youtube.com/beeldkrachttv   
 
 

EIGEN BIJDRAGE AWBZ EN 
VERMOGEN 

Vanaf 1 januari 2013 telt het vermogen 
mee bij het vaststellen van de eigen bij-
drage voor de AWBZ en Wmo. Bij Plat-
form VG en de CG-Raad 
komen veel vragen bin-
nen over de regeling. Bo-
vendien vinden veel men-
sen de regeling onrecht-
vaardig. Wij roepen u op 
om schrijnende gevallen 
te melden. 
 
Wat houdt de regeling 
in? 
Per 1 januari wordt een deel van het ver-
mogen meegeteld bij het vaststellen van 
de eigen bijdrage voor de AWBZ en de 
Wmo. Met deze verhoging krijgt u te ma-
ken als uw vermogen in box 3 op 1 januari 
2011 hoger was dan de heffingsvrije voet. 
Het gaat om vermogen uit sparen en be-
leggen, dus niet om uw huis of auto. 
In 2013 is het heffingsvrije vermogen € 
21.139 voor alleenstaanden. Voor partners 
geldt het dubbele. Voor mensen van 65 
jaar en ouder geldt onder bepaalde om-
standigheden een extra heffingsvrij ver-
mogen. 
 
De regeling in de praktijk 
Wanneer iemand op 1 januari 2011 meer 
vermogen had dan het heffingsvrije ver-
mogen in box 3 van de inkomstenbelasting 
(€ 21.139,-) wordt er 8% van het vermogen 
boven die vrijstelling bij het verzamelin-
komen (of: belastbaar loon) opgeteld. Dat 
totaalbedrag is dan de basis voor het bere-
kenen van de eigen bijdrage.  
Wanneer die eigen bijdrage hoger is dan 
het inkomen moet men zijn vermogen 
aanspreken om de eigen bijdrage te be-
talen. Het is dus niet zo, wat veel mensen 
denken, dat 8% van het vermogen jaarlijks 
betaald moet worden aan eigen bijdrage. 
 
Extra vrijstelling door groen sparen 
Wat u kunt doen om vanaf volgend jaar 
het bedrag van de eigen bijdrage weer te 
laten dalen is: in de loop van dit jaar een 
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zogenaamde groene spaarrekening ope-
nen. Dat kan bij verschillende banken. 
Over ongeveer € 57.000,-- wordt dan geen 
vermogensheffing toegepast, dus dat be-
drag telt dan niet meer mee bij het bereke-
nen van 8% van het vermogen. Volgend 
jaar kunt u dan het CAK verzoeken om 
niet het vermogen van 2012, maar dat van 
2014 als uitgangspunt te nemen. Dat heet: 
peiljaarverlegging. Bij peiljaarverlegging 
telt het vermogen per 1 januari van het 
jaar waarin de peiljaarverlegging wordt 
gevraagd. Ook in 2015 wordt het vermo-
gen per 1/1/2014 dan als uitgangspunt 
genomen. Deze extra vrijstelling komt bo-
ven op de eerder genoemde € 21.139,00. In 
totaal hebben we het dan over ruim € 
70.000,00. Over het bedrag boven de € 
70.000,00 moet dan 8 % worden opgeteld 
bij het verzamelinkomen en daarover 
wordt de eigen bijdrage berekend. 
 
Meer informatie over groen sparen vindt u 
op: 
http://www.rijksoverheid.nl/onderwerp
en/duurzame-energie/vraag-en-
antwoord/wat-is-groen-beleggen-en-wat-
is-een-groenfonds.html 
 
Banken: 
http://www.agentschapnl.nl/programma
s-regelingen/banken-met-een-groenfonds 
 
Oproep: meld onrechtvaardige vermo-
gensbijtelling 
Platform VG en de CG-Raad verwachten 
niet dat het meetellen van het vermogen 
nog terug te draaien valt. Wel proberen we 
aandacht te vragen voor de schrijnende 
gevallen. Als u door de vermogensbij-
telling in de problemen dreigt te komen, 
roepen we u op om dit te melden.  
 
Uw verhaal, met daarbij het bedrag 
waarmee uw eigen bijdrage wordt ver-
hoogd, kunt u sturen aan: 
d.kloosterman@platformvg.nl  
Bellen kan ook: (030) 272 73 12 
 
Om sterk te staan is het wel nodig dat u 
het bedrag baseert op de beschikking van 

het CAK. Dus wacht even tot u die binnen 
hebt. De beschikkingen voor Zorg met 
Verblijf zijn al verstuurd, voor Zorg zon-
der Verblijf  gebeurt dat binnenkort. Ui-
teraard kunt u naast melding bij platform 
VG, ook de woordvoerder zorg van uw 
eigen politieke partij laten weten wat de 
gevolgen van de vermogensbijtelling zijn. 
 
 

ERVEN EN SCHENKEN, deel 1 
 
Veel ouders van een kind met een verstandelij-
ke beperking vragen zich af hoe zij hun nala-
tenschap zo kunnen regelen dat hun kind niet 
onterfd wordt, maar ook niet meer erft dan no-
dig is. Want vaak heeft iemand met een ver-
standelijke beperking niets aan een grote som 
geld op de bank. Bovendien heeft een persoon 
met een verstandelijke beperking meestal geen 
kinderen en erven bij diens overlijden de broers 
en zussen (als die er zijn). Die betalen dan veel 
belasting over zo’n erfenis, waarover ook al be-
lastingbetaald is toen de persoon met de ver-
standelijke beperking de erfenis kreeg. En met 
ingang van 2013 telt het vermogen mee bij het 
berekenen van de eigen bijdrage AWBZ,zodat 
de erfenis daaraan gedeeltelijk opgaat. Hierna 
staan een aantal mogelijkheden beschreven om-
trent het regelen van het erven van de nalaten-
schap. 
 
Erfrecht 
Op grond van het erfrecht wordt de 
langstlevende ouder vanzelf eigenaar van 
alle goederen die de ouders eerst samen 
bezaten, of die de overleden ouder alleen 
bezat. De kinderen moeten wachten op 
hun erfdeel tot hun overgebleven ouder 
ook overlijdt. Zij krijgen een vordering op 
de langstlevende. Dit wordt de 'wettelijke 
verdeling' genoemd. Pas als ook de langst-
levende ouder is overleden gaat de erfenis 
daadwerkelijk naar de erfgenamen. Daar-
bij worden vier groepen onderscheiden 
die na elkaar in aanmerking komen voor 
de erfenis. Zolang er in een groep nog een 
erfgenaam is, komt de volgende groep niet 
aan bod. 
Wanneer iemand uit één van de groepen is 
overleden treedt er ‘plaatsvervulling’ op. 
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Dat wil zeggen dat de afstammelingen van 
de erfgenamen in die groep in zijn of haar 
plaats komen. De vier hoofdgroepen zijn: 
1. de echtgenoot(ote) of geregistreerd 
 partner en de kinderen 
2.  ouders, broers en zussen 
3.  grootouders en hun afstammelingen 
4. overgrootouders en hun afstammelin-
 gen 
Een erfgenaam moet bestaan op het mo-
ment dat de erfenis ontstaat. Wanneer de 
vader van een ongeboren kind komt te 
overlijden is dat kind, als het levend ter 
wereld komt, ook erfgenaam. 
Als er in geen van de groepen meer erfge-
namen bestaan tot en met de zesde graad, 
gaat de erfenis naar de Staat der Neder-
landen. 
 

            
 
Testament 
Wanneer u uw nalatenschap anders wilt 
regelen dan in het erfrecht wordt bepaald 
moet u een testament laten maken door de 
notaris. Iedereen van 18 jaar en ouder die 
zijn/haar eigen wil kan bepalen mag een 
testament laten maken. Iemand wiens 
vermogen onder bewind gesteld is mag 
een testament laten maken als hij in staat 
is om zijn eigen wil kenbaar te maken aan 
de notaris. Iemand die onder curatele staat 
mag alleen een testament maken als de 
kantonrechter daarvoor toestemming geeft 
De kantonrechter bepaalt dan of iemand in 
staat is om zijn eigen wil kenbaar te ma-
ken. Ten aanzien van testament en de be-
palingen daarin m.b.t. uw kind met een 
verstandelijke beperking zijn er verschil-
lende mogelijkheden: 
 
Onterven 
In een testament kun je iemand onterven. 
Dat betekent dat hij/zij niets krijgt uit de 
nalatenschap. Ook kinderen kun je onter-

ven, maar kinderen hebben altijd recht op 
hun legitieme portie. De legitieme portie is 
de helft van het geld dat een kind zou 
krijgen als het niet onterfd was. Die legi-
tieme portie kan het kind opeisen. Dat 
hoeft niet, je kunt ook ‘berusten’: accepte-
ren dat je niets krijgt. Als iemand onder 
bewind of onder curatele staat en onterfd 
is moet de bewindvoerder resp. de curator 
de legitieme portie opeisen want hij moet 
de belangen van degene voor wie hij be-
windvoerder/curator is zo goed mogelijk 
behartigen. De kantonrechter geeft in het 
algemeen geen toestemming om te berus-
ten. 
 
Tweetrapsmaking 
Bij een tweetrapsmaking waarbij uw kind 
als zogenaamde "bezwaarde" wordt aan-
gewezen, gaat de nalatenschap in eerste 
instantie naar uw kind. Na zijn/haar over-
lijden, dus in tweede instantie, gaat het 
vermogen naar (één of meer van) de ande-
re kinderen of naar een goed doel of meer 
goede doelen. Deze personen of het goede 
doel worden in het testament als zoge-
naamde "verwachters" aangewezen. Bij 
een tweetrapsmaking betalen de uiteinde-
lijke erfgenamen minder erfbelasting dan 
wanneer zij ‘gewoon’ volgens het erfrecht 
erven. Zo’n tweetrapsmaking wordt ook 
wel ‘over de hand erven’ genoemd. U kunt 
een testamentair bewindvoerder laten be-
noemen die tot het overlijden van uw kind 
het vermogen beheert. Dit kan de be-
staande bewindvoerder/curator zijn, maar 
dat hoeft niet. 
 
Legaat vruchtgebruik 
U legateert een bedrag aan uw kind: u be-
paalt dat uw kind in plaats van zijn erfdeel 
het vruchtgebruik krijgt van het bedrag 
dat hij/zij anders geërfd zou hebben. Dat 
bedrag is dan een legaat. Iemand die een 
legaat krijgt is een ‘legataris’, geen erfge-
naam. De erfenis gaat dan in zijn geheel 
naar uw andere kind(eren), die daarmee 
ieder hun erfenis krijgen plus hun deel 
van het legaat. Het handigste is dat zij hun 
deel van het legaat op een aparte spaarre-
kening zetten. De rente die het legaat op-
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levert maken zij over naar de legataris. 
Het geld staat dus wel op hun naam maar 
zij mogen er niet aankomen aangezien ze 
de rente ervan moeten afdragen. Dit heet 
het ‘blote eigendom’. Wanneer de legata-
risoverlijdt is hun deel van het legaat hun 
eigendom en kunnen zij erover beschikken 
zonder nog eens erfbelasting te hoeven be-
talen. Voordeel is dat de legataris geen ei-
genaar is van het geld. 
 
Goed doel 
U schenkt uw vermogen aan een goed 
doel en uw kind heeft het vruchtgebruik 
totdat hij/zij overlijdt. Dat betekent dat 
het goede doel niets met het geld mag 
doen omdat de rente die het opbrengt naar 
uw kind gaat. Mocht u willen dat uw kind 
meer krijgt dan de rente dan kunt u ook 
bepalen dat hij/zij ‘interingsbevoegdheid’ 
heeft, dat betekent dat het goede doel bij-
voorbeeld een bepaald bedrag per jaar 
uitkeert zolang hij/zij leeft. 
 
Fondstestament 
U bepaalt dat uw andere kinderen van 
hun erfenis een deel op een bankrekening 
storten, zodanig dat op deze bankrekening 
een bedrag komt te staan dat gelijk is aan 
het bedrag dat uw kind met een verstan-
delijke beperking anders geërfd zou heb-
ben. Dit is dan het fonds. Dat fonds is ei-
gendom van de andere kinderen, zij hoe-
ven dus geen erfbelasting te betalen als het 
fonds ophoudt te bestaan. In het fondstes-
tament is opgenomen dat uw kind met een 
verstandelijke beperking het fonds mag 
gebruiken als het nodig is. De rente wordt 
bijgeschreven bij het fonds, belasting 
wordt uit het fonds betaald. Het fonds 
wordt beheerd door degene(n) die u daar-
voor in uw testament hebt aangewezen. 
Meer over het fondstestament kunt u  vin-
den op de website van Sien, daar staat ook 
de naam van de notaris met wie u over dit 
testament contact kunt opnemen (leden 
van Sien krijgen korting). 
 
Stichting 
U brengt uw vermogen onder in een stich-
ting. Het doel van zo’n constructie is om 

de fiscus zo min mogelijk vat te laten krij-
gen op de erfenis. Dat is zinvol als het om 
een groot vermogen gaat. 
 
Familiestichting 
De familiestichting kan uitbetalingen aan 
kinderen/kleinkinderen over een groot 
aantal jaren spreiden of het geld bestem-
men voor de verzorging van het familielid 
met een verstandelijke beperking. Het 
stichtingsbestuur is daarvoor verantwoor-
delijk. Zo voorkom je ook dat broers en 
zussen later hoge erfbelasting moeten be-
talen. De familiestichting kent echter ook 
nadelen: in het familiebestuur kan makke-
lijk onenigheid ontstaan over de besteding 
van het geld. 
 
Steunstichting 
Een andere mogelijkheid is een steunstich-
ting. Bijvoorbeeld de steunstichting van de 
organisatie waar het kind met een ver-
standelijke beperking woont. Die organi-
satie betaalt geen erfbelasting. Het geld 
komt dan zowel aan het kind als zijn me-
debewoners ten goede. Een nadeel is, dat 
voor de bewoners/vertegenwoordigers 
niet altijd zichtbaar hoe het geld precies is 
besteed. Steunstichtingen willen het geld 
nog wel eens oppotten. 
 
Deze tekst is overgenomen uit de brochure 
‘Erven & Schenken’, een uitgave van Sien – 
belangenvereniging voor ouders en verzorgers 
van mensen met een beperking. Kijk voor deze 
en meer interessante brochures op 
www.sien.nl.  
 
Deel 2 ‘Schenkingen’ in de volgende MB. 

 
 
KORTE BERICHTEN 
 

Volgende ledenvergadering 
Steeds vaker krijgen we de vraag om eer-
der aan te kondigen wanneer de volgende 
ledenvergadering zal plaats vinden. Daar-
om hebben we de volgende voorjaarsver-
gadering voorlopig vastgelegd op 26 ok-
tober 2013. Let wel, plaats van handeling 
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en tijdstip moeten nog definitief worden 
vastgesteld, de datum kan dus nog veran-
deren.  
 
 

         
 
Nieuw telefoonnummer Juridisch 
Steunpunt Regelrecht 
Juridisch Steunpunt Regelrecht heeft een 
nieuw telefoonnummer: 030–291 66 88. 
Vier keer per week is er  telefonisch 
spreekuur:  maandag, dinsdag, donderdag 
en vrijdag  van 10 tot 12 uur.  
E-mail en website zijn ongewijzigd: 
 info@juridischsteunpuntregelrecht.nl 
www.juridischsteunpuntregelrecht.nl  
 

Gratis advies en informatie 
Leden van aangesloten organisaties van 
Platform VG en CG-Raad kunnen bij Juri-
disch Steunpunt Regelrecht terecht met ju-
ridische vragen over vele onderwerpen: 
zorg, wonen, onderwijs, vervoer, sociale 
zekerheid, werk, inkomen en rechtsbe-
scherming (curatele, mentorschap ed.). 
Advies en informatie zijn gratis, evenals 
zorgvuldige doorverwijzing naar andere 
deskundige organisaties. 
 

Programma Aandacht voor iedereen  
Bent u geïnteresseerd in de veranderingen 
in de zorg en wilt u actuele informatie 
ontvangen. Dan is de nieuwsbrief Aan-
dacht voor iedereen misschien iets voor u. 
Het programma Aandacht voor iedereen 
wordt gefinancierd door VWS. De bij het 
programma betrokken landelijke organisa-
ties zijn: CG-Raad, CSO, Koepel Wmo-
raden, LPGGz, Mezzo, NPCF, Oogvereni-
ging, Per Saldo, Platform VG, VCP, en 
Zorgbelang Nederland. Aandacht voor ie-
dereen werkt nauw samen met het Transi-

tiebureau van VNG en VWS. Aanmelden 
kan via: secretariaattransitie1@cg-raad.nl  
 

 
 
Hervorming langdurige zorg 
VGN heeft een handig schema gemaakt 
waarin alle wijzigingen in de langdurige 
zorg op een rijtje zijn gezet. In dit over-
zichtelijke schema staat per jaar aangege-
ven wat er precies verandert ( en wat nog 
onduidelijk is). Het schema is te vinden op 
website van VGN: 
 http://www.vgn.nl/artikel/16174 
 

Experiment ‘Regelarme instellingen’ 
met een jaar verlengd 
Een aantal instellingen in de langdurige 
zorg experimenteert met toestemming van 
VWS met ‘minder regels’. In de gehandi-
captenzorg zijn dat:   Prisma, Cordaan, 
Middin, Abrona, Philadelphia en JP van 
de Bent. VWS heeft dit experiment met 
een jaar verlengd.  
Zie voor meer info zie de website van 
VGN:  http://www.vgn.nl/artikel/16187  
 

CIZ-publicatie ‘Wie is de Client?’ ge-
actualiseerd. 
Het CIZ heeft zijn publicatie ‘Wie is de cli-
ent?’geactualiseerd.  Door middel van be-
schrijvingen  van fictieve cliënten  geeft 
men inzicht in de hulpvraag en de gebo-
den hulp (Awbz en Wmo). Op die manier 
wil men gemeenten inzicht bieden in de 
samenstelling en de aard van de proble-
matiek van cliënten die straks onder de 
Wmo-verantwoordelijkheid van gemeen-
ten gaan vallen. De publicatie is te vinden 
op: 
http://www.ciz.nl/sites/ciz/files/filemanager/CI
Z_Wie_is_de_client_-webversie.pdf  
 

Openluchttentoonstelling Down´s 
Upside naar Mill 
Van  1 juni tot en met 1 juli komt de open-
luchttentoonstelling ´Down´s Upside´ naar 
de gemeente Mill & Sint Hubert. De rei-
zende openluchtexpositie Down´s Upside 
toont veertig portretten uit het boek de 
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Upside van Down van Eva Snoijink. Het 
doel van de tentoonstelling is om voorbij-
gangers en bezoekers de eenvoud en 
schoonheid van kinderen met het Down-
syndroom te laten zien. De tentoonstelling 
draagt bij aan een positieve beeldvorming 
en de acceptatie van mensen met Down-
syndroom in onze maatschappij. De ope-
ning staat gepland voor 2 juni.  
  
Rondom de expositie wordt een pro-
gramma georganiseerd dat duurt van on-
geveer half mei tot begin juli.  
  
Projectgroep  
Dit project is ontstaan vanuit de gemeen-
schap en wordt ondersteund/uitgewerkt 
door het platform www.Ontdek-mill.nl in 
samenwerking met Fonds Verstandelijk 
Gehandicapten, afgevaardigden namens 
de gemeente, ouders van kinderen met 
een verstandelijke handicap (oa. georgani-
seerd in St. Ladder). 
 

Oproep aan de lezers 
Een van de belangrijkste doelen van de 
Familie Vereniging is het uitwisselen van 
informatie. De redactie van het medede-
lingenblad (MB) vraagt u, onze lezers, te 
reageren op zaken die wij aan de orde stel-
len. U kunt natuurlijk ook andere onder-
werpen naar voren brengen. Wij hebben 
ook een soortgelijke oproep ook gedaan 
naar de medewerkers van Dichterbij en 
naar de cliënten. Daarmee hopen we de in-
formatie uitwisseling en ook de discussie 
over belangrijke onderwerpen te bevorde-
ren. Stuur uw bijdrage naar: redactie MB, 
Jan van Cuijkstraat 54, 5431 GC Cuijk of 
per mail familiever.dicht-bij@planet.nl o.v.v. 
redactie MB. 
 

 
Verhuizingen 
Lezers van dit blad worden opgeroepen in 
geval van verhuizing hun naam, het oude 
en het nieuwe adres (straat, postcode, 
plaats) even door te geven aan de secreta-
ris van de FV;  Jan van Cuijkstraat 54, 5431 
GC Cuijk, 

of per mail familiever.dicht-bij@planet.nl 
Wijzigingen van E-mail adressen kunnen 
hier eveneens naar toe gestuurd worden. 
 

Contributie 
De penningmeester 
dankt, namens het be-
stuur, alle leden die 
reeds hun contributie 
hebben voldaan. Speci-
ale dank aan al dege-
nen die een extra be-
drag hebben gestort. Dat maakt het voor 
ons als bestuur toch weer wat makkelijker 
om de begroting sluitend te krijgen. 

 

 

COLOFON 

 
Voorzitter FV a.i.: Ton Ermers 

tel. 0486 - 431 649 
e-mail:   tonermers@gmail.com  

 
 
Vice-voorz. FV : Vacature 
 
 
Secretaris    Jan Diels 

tel. 0485 314 215 
e-mail:  familiever.dicht-bij@planet.nl 

 
 
Penningmeester a.i.: Martin Hermans 
 tel. 0478 – 631 818 
 e-mail:  martin.hermans@xs4all.nl  
 
 
Contactpersonen: 
 
Regio’s Gelderland:  Vacature 
 
 
Regio’s NO Brabant:  Ton Ermers 

tel. 0486 – 431 649 
 
 
Regio’s Limburg:   Martin Hermans 

tel. 0478 – 631 818 
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Advertentie
 

 
 
Het bestuur van familievereniging Dicht-bij zoekt voorzitter 
Vanwege het vertrek van de huidige voorzitter is familievereniging Dicht-bij op zoek naar een verbindende en kracht-
dadige voorzitter (m/v).  
De aanstelling gaat zo spoedig mogelijk in. 
 
Familievereniging Dicht-bij 
De familievereniging Dicht-bij weet zich verantwoordelijk voor betrokkenheid bij een goede behandeling en verzor-
ging van haar verwanten die zorg ontvangen van Dichterbij. Dichterbij is een grote zorginstelling voor mensen met 
een verstandelijke beperking in het zuidoosten van ons land. De familievereniging Dicht-bij heeft tot doel verwanten 
te informeren en te ondersteunen en daarbij, middels het opgebouwde netwerk, de zorg voor cliënten te optimaliseren.  
 
De familievereniging Dicht-bij bestaat uit leden, een algemeen bestuur en een dagelijks bestuur waaraan de voorzitter 
leiding geeft. Voor de familievereniging Dicht-bij is er veel werk aan de winkel door alle veranderingen op het vlak 
van de AWBZ, WMO, de Overheid en in de samenleving. Dat vraagt om een (pro)actief en ondernemend bestuur dat 
functioneert als een sterk team en geleid wordt door een talentvolle aanvoerder.  
 
Profiel voorzitter  
� Is woonachtig in de omgeving van het werkgebied. Dit betreft zuidoost Gelderland, noordoost Brabant en de kop 

van Limburg.  
� Heeft een verwant bij Dichterbij of is nauw betrokken bij de cliëntenzorg in deze sector.  
� Beschikt over bestuurlijke kennis en ervaring.  
� Beschikt over kwaliteiten om een vergadering te leiden.  
� Is een teamspeler, resultaatgericht en besluitvaardig.  
� Heeft een hoge mate van betrokkenheid op maatschappelijk en politiek terrein.  
� Is zelf niet werkzaam in de organisatie van Dichterbij.  
 
De omvang van de taak bedraagt circa 8 klokuren per week.  
 
Geboden wordt  
•  Een boeiende bestuurlijke en maatschappelijke functie. 
•  Een bescheiden vergoeding voor reis- en onkosten.  
 
Hebt u belangstelling?  
Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met de heer Ton Ermers, voorzitter a.i., telefoon: 0613596558 e-mail: 
amermers@home.nl  
Stuur uw sollicitatie met curriculum vitae tot uiterlijk 1 juni 2013 naar het secretariaat in Cuijk. U kunt ook een mail 
sturen naar amermers@home.nl  
 
 

 


