
 

 

<De heer/mevrouw> <voorletters><achternaam> 
Straatnaam 111 
1111 AA  WOONPLAATS 
 
 

Datum:  
Kenmerk: IIVZ-244 
Telefoonnummer: 0800 - 0087 
Burgerservicenummer (BSN): <BSN> 
Betreft: een eigen bijdrage vanaf 1 april  

 

Geachte <heer/mevrouw> <achternaam klant>, 

U ontvangt zorg vanuit de Wlz in de vorm van ‘begeleiding groep’, ‘behandeling individueel’ en/of 
‘behandeling groep’. Daarvoor geldt een eigen bijdrage. Deze wordt vanaf 1 april 2018 aan u opgelegd. 
Het CAK berekent en int de eigen bijdrage. Op dit moment is nog niet bekend welk bedrag u precies gaat 
betalen. In deze brief geven we u hierover wel alvast zoveel mogelijk informatie.  
 
Eigen bijdrage voor Wlz-zorg 
De zorg die u ontvangt valt onder het zogeheten ‘modulair pakket thuis’ (mpt). Met dit pakket ontvangt u 
zorg vanuit de Wlz terwijl u thuis woont. Voor deze vorm van zorg geldt een bijdrageplicht. U hoeft echter 
pas vanaf 1 april een eigen bijdrage te betalen. Dit komt doordat uw zorgkantoor pas vanaf 1 april aan het 
CAK kan doorgeven welke klanten gebruikmaken van de Wlz-zorg die u ontvangt. Eerder was dit 
administratief nog niet mogelijk. Op www.hetcak.nl/mpt leest u meer over de eigen bijdrage voor het mpt.  
 
Wat moet u ongeveer betalen? 
Wij berekenen uw eigen bijdrage voor 2018 met uw (gezamenlijk) inkomen en vermogen over 2016.  

 Was uw inkomen in 2016 lager dan € 25.500,- en had u geen vermogen? Dan betaalt u € 23,- per 
maand. Dit is de laagst mogelijke eigen bijdrage. 

 Was uw inkomen in 2016 hoger dan € 25.500,-? Of had u vermogen? Bereken dan zelf uw eigen 
bijdrage op www.hetcak.nl/rekenhulp.  

 
Heeft u hulp nodig? Neem dan gerust contact met ons op via ons informatienummer. Als u uw 
inkomensgegevens over 2016 bij de hand houdt, kunnen we u sneller helpen. 
 
Brieven van het CAK 
Voordat u de eerste factuur voor de eigen bijdrage van ons krijgt, sturen wij u 2 andere brieven. Hieronder 
staat per brief een uitleg. 
 

1. In mei krijgt u een startbrief. Bij deze brief ontvangt u een lijst met vragen die belangrijk zijn voor 
de berekening van uw eigen bijdrage. Ook zit bij deze brief een formulier om uw contactgegevens 
aan ons door te geven. 

 
2. In juni krijgt u de beschikking. Dit is een brief waarin staat hoe hoog uw eigen bijdrage vanaf  

1 april is. En hoe wij deze hebben berekend. 



 

 

 
3. In juli krijgt u de eerste factuur. Op deze factuur staat uw eigen bijdrage vanaf 1 april. Op deze 

factuur staat dus de eigen bijdrage voor meerdere maanden. Daarna sturen wij u per maand een 
factuur. 

 
 
Heeft u nog vragen? 
Wij helpen u graag. U kunt ons een bericht sturen via www.hetcak.nl/e-mail. Of bel ons via het gratis 
informatienummer 0800 - 0087. Wij zijn bereikbaar van maandag tot en met vrijdag 8.30 tot 17.00 uur. 
 
Met vriendelijke groet, 
CAK 

 
Alexander Ruben  
manager Klantadvies  
 

 


