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Besparen en bezuinigen met Notaris Verhoeks 

 
In politiek Den Haag zijn ze in deze economisch moeilijker tijden druk met twee zaken: besparen en 
bezuinigen. De gekozen maatregelen hebben somtijds een directe impact op uw financiële 
huishouding.  
 
Notaris Verhoeks daarover: "Deze tijden zijn wel heel dynamisch! Het vraagt van de moderne notaris 
het vermogen om bij actuele ontwikkelingen met passende oplossingen en adviezen te komen, maar 
belangrijker nog om te anticiperen op vervelende gevolgen voor de toekomst. Dat maakt het iedere 
keer weer leuk en uitdagend om het probleem van de cliënt proberen op te lossen." 
Zo is er nu de bijdrageplicht voor zorg in de Wmo en Awbz vanaf 1 januari 2013. Een ordinaire 
bezuinigingsmaatregel die u bij afname van zorg verplicht tot maandelijkse bijdragen die kunnen 
oplopen van € 152,-- tot wel € 2.189,-- (per maand!). De hoogte wordt gevonden door het 
verzamelinkomen en een percentage van uw vermogen bij elkaar op te tellen. Het is daardoor 
belangrijk geworden om nog eens goed naar het vermogen te kijken.  
Notaris Verhoeks: "Vroeger was dat niet anders met de Wet op de Bejaardenoorden 1992. Inmiddels is 
die lang geleden afgeschaft, maar toch nam ik nog altijd een clausule in testamenten op, aangezien het 
voor de toekomst nog mogelijk was dat ze in Den Haag weer zoiets zouden verzinnen. Op 1 januari 
kreeg ik mijn gelijk. Besparen op de bijdrage doe je door te bezuinigen op het vermogen. Daarvoor 
hebben we diverse mogelijkheden. Zo kunnen we werken met een aanpassing in uw testament, een 
Verhoeks Optimaal Testament, een papieren schenking en/of een levenstestament. Daarbij geldt 
dat we alleen iets toepassen indien het zinvol is. We hanteren geen goedkope verkooppraatjes en 
geen laagste tariefgarantie. Gewoon eerlijk advies voor een eerlijke prijs." 
Wilt u meer weten? Het eerste adviesgesprek is altijd vrijblijvend en gratis. 
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