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Beste , 

 

Per 1 januari 2015 is de zorg in Nederland anders geregeld. Een deel van de Awbz-zorg 

is overgegaan naar gemeenten. De wet die dit regelt, heet Wet Maatschappelijke 

Ondersteuning (Wmo). Het gaat om zorg op het gebied van begeleiding, dagbesteding, 

kortdurend verblijf, persoonlijke verzorging of beschermd wonen.  

 

Andere voorzieningen zoals de huishoudelijke ondersteuning vielen al onder de Wmo. 

 

Wanneer ontvangt u de factuur? 

U ontvangt op dit moment zorg in natura of een persoonsgebonden budget (PGB) vanuit 

de Wmo (of heeft dit eerder in 2015 ontvangen). Over de zorg die u ontvangt, betaalt u 

een eigen bijdrage. In principe ontvangt u na elke periode van vier weken een factuur. 

Door alle wijzigingen in de zorg per 1 januari 2015 kan het zijn dat u nog geen factuur 

heeft gehad van het CAK. U ontvangt de eerste factuur dan alsnog op een later tijdstip.  

Let op: Het bedrag op deze factuur is dan ook hoger, omdat de eerste factuur over meer 

periodes kan gaan. Houdt hier rekening mee. Wij raden u aan om geld te reserveren om 

deze eerste factuur te kunnen betalen.  

 

Heeft u een PGB?  

Tot vorig jaar keerde uw zorgkantoor uw PGB netto aan u uit. Dit betekent dat uw eigen 

bijdrage werd ingehouden op het PGB bedrag. Vanaf 1 januari wordt het PGB bruto 

uitbetaald en ontvangt ook u een factuur voor de eigen bijdrage.  

 

Hoe hoog is uw eigen bijdrage? 

Uw eigen bijdrage is dit jaar hoger dan u gewend was. Dit komt door afschaffing van 

twee wettelijke regelingen: de Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten 

(Wtcg) en de Compensatieregeling eigen risico (Cer). Het bedrag dat u dit jaar aan eigen 

bijdrage betaalt, wordt vastgesteld door het CAK. Wij kunnen dit niet voor u berekenen. 

Wilt u weten welk bedrag u dit jaar aan eigen bijdrage betaalt? Bel dan met het CAK. 

 

 



 

 

 

Al een nota van het CAK ontvangen? 

Dan geldt bovenstaande niet meer voor u! 

 

Heeft u vragen?  

Heeft u nog vragen over uw eigen bijdrage of over de facturen? Bel het CAK via 

telefoonnummer 0800-1925 of kijk op hun website: www.hetcak.nl. U vindt daar ook 

een rekenmodule om zelf uw eigen bijdrage uit te rekenen.  

Op de website www.wmodrechtsteden.nl vindt u ook veel algemene informatie over de 

Wmo.  

 

Met vriendelijke groet, 

 

 

Alex Buchinhoren 

sectorhoofd Zorg 

Sociale Dienst Drechtsteden  

In verband met digitale verwerking staat er geen handtekening op deze brief 

 

 


