
 Gemeente Krimpenerwaard Postbus 51  2820 AB Stolwijk 
www.Krimpenerwaard.nl 

 
 

 
 

 
 
«COD_GESLAC» «NAA_REL_VL» «NAA_REL_VV» «NAA_REL_AC» 

«STR_REL» «NUM_HUIS_N» «NUM_HUIS_L» 
«POS_REL»  «PLA_REL» 
 

 
 
 

 
 
 

Verzenddatum : dagtekening Documentnummer :  
Locatie : Bergambacht  Zaaknummer :  
Behandeld door : WMO administratie Telefoon : 140182 

Uw kenmerk  : «NUM_PERS» Bijlagen : 
Email : info@Krimpenerwaard.nl  

 

Onderwerp      : Betaling eigen bijdrage 
 
 

Beste mevrouw / heer, 
 
U heeft op dit moment een indicatie voor ondersteuning vanuit de Wmo (Wet maatschappelijke 

ondersteuning). Bijvoorbeeld Hulp bij het huishouden, Dagbesteding en/of Begeleiding. Hiervoor 
betaalt u elke vier weken een eigen bijdrage via het CAK (Centraal Administratie Kantoor). Het 
CAK berekent de eigen bijdrage op basis van uw inkomen, vermogen, leeftijd, de samenstelling 

van uw huishouden en de zorg die u ontvangt. 
 
Vertraging facturen eigen bijdrage 

In 2015 hebben veel mensen nog geen (volledige) factuur voor de eigen bijdrage ontvangen. Heeft 
u al wel een eigen bijdrage betaald via het CAK over 2015? Dan is deze informatie voor u niet van 
toepassing en kunt u deze brief voor kennisgeving aannemen.  

 
Door alle veranderingen in de zorg die in 2015 zijn ingegaan is het helaas niet gelukt om alle 
benodigde informatie over de verleende zorg op tijd door te geven aan het CAK. Daarom is het 

niet mogelijk om voor iedereen de juiste kosten van de ontvangen zorg en ondersteuning en de 
juiste eigen bijdrage hierover te berekenen. Dit betekent dat u op een later moment van het CAK 
een factuur ontvangt voor de eigen bijdrage voor meerdere perioden tegelijk.  

 
Wij begrijpen dat dit voor u heel vervelend is. Wij doen dan ook ons uiterste best om de problemen 
op te lossen zodat u zo snel mogelijk duidelijkheid krijgt over het bedrag dat u vanaf januari 2015 

moet betalen. Om alvast rekening te houden met de vertraagde inning van de eigen bijdrage 
sturen wij u deze brief. 
 
Wij raden u aan om hier geld voor te reserveren. 

 
 
 

 
 
 

mailto:info@Krimpenerwaard.nl


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

Kijk hiervoor op www.hetcak.nl en kies voor “rekenprogramma voor hulp of zorg thuis”. Voor meer 
informatie over de hoogte van de eigen bijdrage 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 een indicatie van het bedrag dat u betaalt. Het bedrag op de factuur van 
het CAK kan afwijken van de berekening.  

 
 
 

Meer informatie? 
Heeft u nog vragen over de inhoud van deze brief? Neem dan contact op met het Loket 
Samenleving en Zorg van de gemeente op werkdagen via telefoonnummer 140182  

 
 
 

 
Met vriendelijke groet, 
 

Mw. M.L. de Groot  
Hoofd van de afdeling Sociaal Domein 
 
 

http://www.hetcak.nl/

