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Artikel 
 
Vanaf 21 juni; eigen bijdrage bij begeleiding 

 

Vanaf 21 juni 2010 betalen alle klanten die begeleiding ontvangen een eigen bijdrage. Sinds 1 januari 

2010 betalen klanten met een pgb (persoonsgebonden budget) al een eigen bijdrage. Nu volgen de 

klanten met zorg in natura. De eigen bijdrage is een onderdeel geworden van de reeds bestaande 

eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf.  

 

Waarom een eigen bijdrage?  

Het kabinet heeft besloten dat er een eigen bijdrage betaald moet worden voor begeleiding. Met de 

eigen bijdrage betaalt de klant zelf een deel van de kosten voor de begeleiding. Het CAK berekent en 

incasseert de eigen bijdrage.  

 

Hoe wordt de eigen bijdrage begeleiding berekend?  

De hoogte van de eigen bijdrage is afhankelijk van het inkomen, het aantal personen binnen een 

huishouden, leeftijd en de hoeveelheid zorg en begeleiding dat iemand ontvangt. De zorgaanbieder 

geeft aan het CAK door hoeveel begeleiding een klant heeft ontvangen in een bepaalde periode. Op 

basis hiervan factureert het CAK de ontvangen begeleiding. Een klant betaalt nooit meer dan de voor 

hem/haar vastgestelde maximale periodebijdrage.  

 

Wilt u weten wat u ongeveer moet betalen?  

U kunt zelf berekenen hoeveel eigen bijdrage u per periode moet betalen op www.hetcak.nl. Op deze 

website vindt u ook veelgestelde vragen over het betalen van een eigen bijdrage en een folder met 

informatie. 

 

Over het CAK 

Het CAK berekent en incasseert de eigen bijdragen voor de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten en 

de Wmo en is verantwoordelijk voor de financiering van AWBZ-instellingen. Ook verzorgt het CAK 

sinds 2008 het uitbetalen van de Compensatie eigen risico. En sinds 2009 vervult het CAK een aantal 

taken binnen de Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten (Wtcg).  

 

Het hoofdkantoor van het CAK is gevestigd in Den Haag. De organisatie is sinds de start in 1968 

uitgegroeid tot een professionele organisatie met ruim achthonderd medewerkers. Het CAK heeft geen 

winstoogmerk en heeft als doel haar wettelijke taken zo doelmatig mogelijk uit te voeren. Het CAK 

neemt een centrale positie in binnen de zorgwereld als het gaat om het beheren van financiële- en 
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Memo 
administratieve processen en het onderhouden van contacten met de afnemers van zorg. Meer 

informatie: http://www.hetcak.nl. 

 


