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Eigen bijdrage Wmo-voorzieningen

U maakt gebruik van meerdere 
Wmo-voorzieningen
De gemeente meldt het CAK alle Wmo-
voorzieningen die u krijgt. Het CAK telt 
deze voorzieningen bij elkaar op en 
berekent de eigen bijdrage. U bent nooit 
méér eigen bijdrage verschuldigd dan het 
maximale periodebedrag.

Niet eens met hoogte van uw eigen 
bijdrage?
Bent u het niet eens met de eigen bijdrage 
die het CAK heeft vastgesteld? Bijvoor-
beeld als uw huidige inkomen drastisch 
is gewijzigd ten opzichte van het peiljaar 
2016. Of omdat u in 2017 met pensioen 
bent gegaan of werkloos bent geworden. 
Dankunt u tegen dit besluit bezwaar 
maken bij het CAK.

Informatie over CAK
Meer informatie over het CAK vindt u 
op www.hetcak.nl. Daar vindt u ook een 
rekenmodule waarmee u eenvoudig uw 
maximale eigen bijdrage kunt berekenen. 
Voor vragen is het CAK bereikbaar onder 
telefoonnummer: 0800-1925.  

Het Wmo-adviescentrum
Iedereen met een vraag over zelfredzaam-
heid en participatie kan terecht bij het 
Wmo-adviescentrum. Het adviescentrum 
is gevestigd in het Zuyderland Medisch 
Centrum en biedt informatie, advies en 
ondersteuning.  

Bezoekadres:                                                                                                                           
Zuyderland Medisch Centrum 
Dr. H. van der Hoffplein 1                                           
(begane grond)      
                                         
Telefoon 046-4778841
E-mail wmo@sittard-geleen.nl
Openingstijden 
maandag t/m vrijdag 9.00 – 17.00 uur
(het adviescentrum werkt met en zonder 
afspraak).

Meer info
Meer informatie over de Wmo 
(Wet Maatschappelijke Ondersteuning):
 - www.sittard-geleen.nl
 - www.minvws/dossiers/wmo
 - www.rijksoverheid.nl

Gemeente meldt aan CAK
De gemeente voert de Wmo uit. Ontvangt 
u één van de volgende Wmo-voorzieningen 
dan meldt de gemeente dit bij het CAK. 
Het CAK bepaalt vervolgens uw eigen 
bijdrage.  

•  Huishoudelijke Ondersteuning
De gemeente geeft vooraf aan het CAK 
door wat de voorziening kost. Het CAK 
berekent vervolgens de eigen bijdrage 
op grond van deze totale kostprijs.
Tijdens de periode dat u de Huishoude-
lijke Ondersteuning heeft, int het CAK 
per 4 weken de eigen bijdrage. 

• Maatwerkvoorziening Ondersteuning 
De gemeente geeft vooraf aan het CAK 
door wat de voorziening kost. Het CAK 
berekent vervolgens de eigen bijdrage 
op grond van deze totale kostprijs.
Het CAK int de eigen bijdrage per 4 
weken gedurende de periode dat u de 
Ondersteuning heeft.  

• Woningaanpassingen: 
De gemeente meldt het bedrag van de 
Wmo-voorziening aan het CAK. Die int 
de eigen bijdrage gedurende maximaal 
39 periodes van 4 weken (=3 jaar). 
Let op: Een PGB voor verhuiskosten valt 
buiten de eigen bijdrageregeling.

• Voorziening in bruikleen (uitgezonderd 
rolstoelen): 
De gemeente geeft het huurbedrag van 
de Wmo-voorzieningen door aan het 
CAK. Die int de eigen bijdrage geduren-
de maximaal 39 periodes van 4 weken 
(=3 jaar).

•  Voorziening in de vorm van PGB 
    (uitgezonderd rolstoelen): 

De gemeente geeft het CAK door welk 
PGB- bedrag u kreeg (het persoons-
gebonden budget waaruit u de Wmo-
voorziening zelf betaalt). Het CAK int de 
eigen bijdrage gedurende maximaal 39 
periodes van 4 weken (=3 jaar).

• Kortdurend Verblijf
De instelling voor kortdurend verblijf 
stuurt de gemeente per 4 weken een 
rekening met het aantal etmalen dat 
de cliënt in deze instelling verbleef. 
De gemeente meldt dit bedrag aan het 
CAK. Het CAK int per 4 weken de eigen 
bijdrage over de periode waarin de 
cliënt in de instelling verbleef.

Voorbeeld:
De maximale bijdrage van mijnheer Groen 
is vastgesteld op € 74,06. Hij ontvangt een 
scootmobiel in bruikleen:
 - Huurbedrag € 52,60 per 4 weken
 -  Het CAK int elke 4 weken (in totaal 

 39 keer) € 52,60 aan eigen bijdrage. 
Afhankelijk van de soort scootmobiel of 
de gekozen leverancier van de scootmobiel 
kan het huurbedrag hoger uitvallen.

Abonneer u op onze gratis nieuwsbrief!
 

Het laatste nieuws van 
de gemeente niet missen?

www.sittard-geleen.nl/nieuwsbrief

Eigen bijdrage 
Wmo-voorzieningen

U heeft onlangs een gesprek gehad met een WMO-consulent. Uit dat gesprek bleek dat 
we uw vraag of probleem (gedeeltelijk) kunnen oplossen met een maatwerkvoorziening. 
Bijvoorbeeld ondersteuning, huishoudelijke ondersteuning of een aanpassing in huis. Bij 
deze voorzieningen vraagt de gemeente een eigen bijdrage. In deze folder leest u alles 
over deze eigen bijdrage.



Zo wordt uw eigen bijdrage vastgesteld
Voor het vastsellen van uw eigen bijdrage 2018  wordt gekeken naar uw leeftijd
uw inkomen (inclusief uw vermogen) en uw gezinssamenstelling. 

Kijk in onderstaand schema welke situatie op u van toepassing is. 
Het CAK gebruikt uw (gezamenlijk) verzamelinkomen (dat eventueel wordt verhoogd 

met 8% van het niet heffingsvrije deel van uw vermogen) over 2016                     . 

Uw maximale periodebijdrage 
wordt vastgesteld op € 17,60

Uw maximale periodebijdrage 
wordt vastgesteld op € 17,60

Uw maximale periodebijdrage wordt 
als volgt berekend:
• uw verzamelinkomen (plus 8% van niet 
   heffingsvrije  deel vermogen) minus
   € 22.873,- = uitkomst
• 12,5% van uitkomst plus € 228,80
• delen door 13 (perioden)  

 = uw maximale periodebijdrage

Uw maximale periodebijdrage wordt 
als volgt berekend:

• 12,5% van uitkomst plus € 228,80
• delen door 13 (perioden)  

 = uw maximale periodebijdrage

Uw maximale periodebijdrage 
wordt vastgesteld op € 0,-

Uw maximale periodebijdrage 
wordt vastgesteld op € 17,60

Uw maximale periodebijdrage wordt 
als volgt berekend:

• 12,5% van uitkomst 
• delen door 13 (perioden)  
 = uw maximale periodebijdrage

Uw maximale periodebijdrage wordt 
als volgt berekend:

• 12,5% van uitkomst plus € 228,80
• delen door 13 (perioden)  
 = uw maximale periodebijdrage

U bent beiden 65 jaar of ouder

 

LET OP: de maximale periodebijdrage kan bij Wmo per gemeente verschillen.LET OP: de maximale periodebijdrage kan bij Wmo per gemeente verschillen.

U bent jonger dan 65 jaar U bent 65 jaar of ouder

U voert een huishouden met meer personenU voert een eenpersoons huishouden

Een of beiden is jonger dan 65 jaar

Uw bijdrageplichtig
inkomen bedraagt 
€ 22.873,- of minder

Uw bijdrageplichtig
inkomen bedraagt 
meer dan € 22.873,-

Uw bijdrageplichtig
inkomen bedraagt 
€ 17.474,- of minder

Uw bijdrageplichtig
inkomen bedraagt 
meer dan € 17.474,-

• uw verzamelinkomen (plus 8% van niet 
   heffingsvrije  deel vermogen) minus
   € 17.474,- = uitkomst

Uw bijdrageplichtig
inkomen bedraagt 
€ 35.175,- of minder

Uw bijdrageplichtig
inkomen bedraagt 
meer dan € 35.175,-

• uw verzamelinkomen (plus 8% van niet 
   heffingsvrije  deel vermogen) minus
   € 35.175,- = uitkomst

Uw bijdrageplichtig
inkomen bedraagt 
€ 24.128,- of minder

Uw bijdrageplichtig
inkomen bedraagt 
meer dan € 24.128,-

• uw verzamelinkomen (plus 8% van niet 
   heffingsvrije  deel vermogen) minus
   € 24.128,- = uitkomst

Voor een aantal Wmo-voorzieningen geldt 
een eigen bijdrage. De gemeente vergoedt 
de voorziening, maar u draagt zelf ook bij 
in de kosten. Het Centraal Administratie 
Kantoor (CAK) stelt deze eigen bijdrage 
vast.  

Wmo-voorzieningen met een eigen 
bijdrage

 -  Huishoudelijke ondersteuning (zowel 
voor zorg in natura als voor het PGB); 

 -  maatwerkvoorziening Ondersteuning 
(zowel voor zorg in natura als voor het 
PGB); 

 -  alle woonvoorzieningen (al dan niet in 
bruikleen), behalve voor verhuiskosten 
(PGB);

 -  vervoersvoorzieningen, zoals 
scootmobielen, PGB scootmobiel en 
aangepaste fietsen (geen rolstoelen);

 -  kortdurend verblijf in een 
zorginstelling.

Hoe berekent het CAK de eigen 
bijdrage?
Een eigen bijdrage betaalt u per vier 
weken. Het CAK berekent het bedrag 
dat u die periode maximaal kunt 
bijdragen. U betaalt dan nooit méér 
dan dit maximum bedrag. Daarbij kijkt 
het CAK naar uw leeftijd en hoe uw 
huishouden is samengesteld. Voor 
jongeren beneden achttien jaar geldt 
de eigen bijdrageregeling alléén bij een 
woningaanpassing. De eigen bijdrage 
wordt dan vastgesteld op basis van het 
inkomen van de ouders/verzorgers.

Eigen bijdrage en uw vermogen  
Bij de berekening van de eigen bijdrage 
telt een extra deel van uw vermogen mee. 

Doet u belastingaangifte en heeft u 
vermogen in box 3? Dan telt 8% van de 
‘grondslag sparen en beleggen’ mee bij 
de berekening van uw eigen bijdrage. 
De ‘grondslag sparen en beleggen’ is 
het deel van het vermogen boven het 
heffingsvrije vermogen. Het heffingsvrije 
vermogen van een alleenstaande bedroeg 
in 2016 € 24.437,-  en voor fiscale partners 
€ 48.874,-. Dus heeft u als echtpaar een 
vermogen van € 70.000,- 
dan wordt er voor de berekening van de 
eigen bijdrage 8% van € 21.126,- 
(€ 70.000,- minus € 48.874,- )
is € 1.690,08 bij uw inkomen opgeteld.

Voorbeeld: 
(gebaseerd op het schema hiernaast)
Echtpaar: meneer 70 jaar, vrouw 69 jaar, 
met een gezamenlijk bijdrageplichtig 
jaarinkomen van € 30.000,- 
(in het peiljaar 2016). 

De eigen bijdrage wordt als volgt 
berekend: 
Stap 1:   € 30.000,- minus € 24.128,- 
 is € 5.872,-.
Stap 2:  12,5% van € 5.872,- is € 734,-.
Stap 3:  € 734,- delen door 13 periodes  
 is € 56,46.
Stap 4:  De maximale bijdrage per 
 4 weken bedraagt voor 
 bovenstaande echtpaar: 
 € 17,60 plus € 56,46 
 is € 74,06.
Het CAK kan in bovenstaand voorbeeld 
dus een eigen bijdrage van maximaal 
€ 74,06 (per 4 weken) vragen.

Eigen bijdrage Wmo-voorzieningen Eigen bijdrage Wmo-voorzieningen


