
<Naam> 

<Postadres>   

<Plaats>  

 

 

< Datum>  

 

 

Betreft: Betaling eigen bijdrage over 1e kwartaal 2015  

 

 

<Aanhef>  <Naam>, 

 

Op dit moment heeft u een indicatie voor ondersteuning vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning 

(Wmo). Denk aan hulp bij het huishouden, dagbesteding en/of begeleiding bij uw dagelijks leven of een 

hulpmiddel als een scootmobiel of traplift. Hiervoor betaalt u elke vier weken een eigen bijdrage via het 

Centraal Administratiekantoor (CAK). Het CAK berekent de eigen bijdrage op basis van uw inkomen, vermogen, 

leeftijd, de samenstelling van uw huishouden en de zorg die u ontvangt.  

 

Factuur over eerste twaalf weken  

In 2015 heeft u nog geen factuur voor de eigen bijdrage ontvangen. Dit heeft te maken met de veranderingen 

in de zorg die per 1 januari zijn ingegaan. Het is voor de gemeente op dit moment technisch nog niet mogelijk 

om aan het CAK door te geven welke kosten er daadwerkelijk zijn gemaakt voor uw hulpmiddel of 

ondersteuning. Dit betekent dat u in mei een factuur ontvangt voor de eigen bijdrage voor de eerste twaalf 

weken van 2015 (drie maal het bedrag dat u normaal per vier weken betaalt).  

 

Wij raden u aan om hier geld voor te reserveren. 

 

Maximale eigen bijdrage  

Op de website van het CAK kunt u berekenen wat uw maximale eigen bijdrage is per vier weken. Ga daarvoor 

naar hetcak.nl en kies voor ‘Rekenprogramma voor hulp of zorg thuis’. Voor meer informatie over de hoogte 
van de eigen bijdrage of het treffen van een betalingsregeling kunt u op werkdagen tussen 8.00 en 18.00 uur 

ook bellen met het CAK op telefoonnummer 0800-1925. Let op: de berekening is slechts een indicatie van het 

bedrag dat u betaalt. Het daadwerkelijke bedrag op de factuur van het CAK kan afwijken van de berekening.  

 

Eigen bijdrage en persoonsgebonden budget  

Maakt u gebruik van dagbesteding of begeleiding via een persoonsgebonden budget (pgb)? In de oude situatie 

werd de eigen bijdrage door het zorgkantoor ingehouden op uw pgb. Dat is veranderd per 1 januari 2015. U 

mag uw eigen bijdrage niet meer vanuit uw pgb betalen. Uw pgb is alleen bedoeld om zorg in te kopen. De 

eigen bijdrage betaalt u zelf via het CAK. Wellicht heeft u daar al een factuur voor ontvangen vanuit het CAK. 

 

Meer informatie?  

Heeft u nog vragen over de inhoud van deze brief? Neem dan op werkdagen tussen <Tijdsperiode> via 

telefoonnummer <Telefoonnummer> contact op met de gemeente <Gemeentenaam>.   

 

Hoogachtend,  

 

<Afdeling> 

namens dezen, 

<Ondertekenaar> 

<Functie> 

Deze brief is automatisch aangemaakt en daarom niet ondertekend. 


