Eigen bijdrage
Zorg met Verblijf 2013

Woont u in een zorginstelling?
Bijvoorbeeld in een verzorgingshuis, een
psychiatrische inrichting of een andere
instelling waar u verzorgd, verpleegd of
begeleid wordt? Dit heet Zorg met Verblijf.
Voor deze zorg moet u een eigen bijdrage
betalen.
De informatie in deze folder gaat over de
eigen bijdrage voor Zorg met Verblijf.
We hebben deze folder geschreven om u
kort uit te leggen wat de eigen bijdrage is.
Wilt u meer weten? Kijk dan op onze
website www.hetcak.nl.
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Wat doet het CAK?
Wij berekenen en innen de eigen bijdrage voor Zorg met Verblijf in
opdracht van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn, Sport (VWS).
Wij berekenen en innen ook de eigen bijdrage voor Zorg zonder Verblijf
en Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning).
Daarnaast verzorgen wij het uitbetalen van de Compensatie eigen
risico. En betalen we de algemene tegemoetkoming van de Wet
tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten (Wtcg) uit.
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Moet ik een eigen bijdrage
betalen aan het CAK?
U betaalt een eigen bijdrage als u in een AWBZ-instelling woont en
zorg krijgt. De kosten van een opname in een AWBZ-instelling worden
betaald uit de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ). U betaalt
ook een eigen bijdrage als u gebruik maakt van een volledig pakket
thuis. Met de eigen bijdrage betaalt u een deel van de kosten zelf.
Dit is wettelijk bepaald.

AWBZ-instelling: instelling die vanuit de AWBZ wordt betaald waar
u (tijdelijk) woont én zorg krijgt. Bijvoorbeeld: verzorgingshuizen,
verpleeginstellingen, instellingen voor gehandicapten, regionale
instellingen voor beschermd wonen (RIBW’s) en instellingen voor
revalidatie.
AWBZ: Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten. De AWBZ is een
volksverzekering voor ziektekosten. Hieruit worden de kosten voor
langdurige zorg betaald. Iedereen die in Nederland woont of werkt
is automatisch verzekerd voor AWBZ-zorg.
Volledig pakket thuis (VPT): met deze regeling kunnen mensen
met een indicatiebesluit voor Zorg met Verblijf thuis blijven wonen.
De zorginstelling levert alle zorg en begeleiding dan aan huis.
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Vanaf welk moment betaal ik
een eigen bijdrage?
U betaalt de eigen bijdrage:
• vanaf de eerste dag dat u in de AWBZ-instelling wordt opgenomen
• of vanaf de dag waarop u de sleutel van uw kamer krijgt
• of als u al in een AWBZ-instelling verblijft en u 18 jaar wordt
• of vanaf de datum dat het Centrum indicatiestelling zorg (CIZ)
vaststelt dat u naar een AWBZ-instelling kunt, terwijl u in het
ziekenhuis ligt.
Verblijft u in een instelling voor geestelijke gezondheidszorg (GGZ)?
Het is dan mogelijk dat u een eigen bijdrage voor AWBZ moet betalen.
Dit is afhankelijk van uw indicatie en hoe lang u bent opgenomen. Kijk
voor meer informatie op onze website.
Indicatie: bij een indicatie bepaalt het CIZ of Bureau Jeugdzorg of
u zorg nodig heeft die wordt betaald via de AWBZ. Zonder indicatie
besluit krijgt u geen AWBZ-zorg.
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Hoeveel moet ik betalen?
De hoogte van de eigen bijdrage hangt af van:
• uw inkomen en vermogen
• uw leeftijd
• uw gezinssituatie
• en uw indicatie van het CIZ
Hieronder leggen wij deze voorwaarden verder uit.
Tip: Ik wil alvast weten wat ik ongeveer moet betalen
Op onze website staat een eenvoudig rekenprogramma om zelf uw
eigen bijdrage te berekenen. Het rekenprogramma berekent wat u
ongeveer gaat betalen. De uitkomst van het rekenprogramma kan
afwijken van het bedrag dat u uiteindelijk moet betalen.

Uw inkomen
Met uw inkomen berekenen wij hoeveel eigen bijdrage u moet betalen.
Met uw inkomen bedoelen we uw verzamelinkomen of belastbaar loon.
Heeft u een partner? Dan hangt uw eigen bijdrage af van uw gezamenlijk inkomen.

Uw vermogen telt mee
Vanaf 1 januari 2013 kan een extra deel van uw vermogen meetellen
voor de berekening van de eigen bijdrage. Doet u belastingaangifte?
En heeft u vermogen in box 3?
• Ja. Dan telt 8% van de grondslag sparen en beleggen mee bij de
berekening van de eigen bijdrage.
• Nee. Dan gebruiken wij alleen uw verzamelinkomen of belastbaar
loon voor de berekening van de eigen bijdrage.
Wij vragen de gegevens van uw inkomen en uw vermogen op bij de
Belastingdienst. Deze gegevens staan ook op uw belastingaanslag
of aangifte van 2011. Heeft u vragen over de grondslag sparen en
beleggen of uw inkomen? Neem dan contact op met de Belastingdienst
via 0800-0543.
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Doet u geen belastingaangifte? Dan berekenen wij uw eigen bijdrage
met uw belastbaar loon in plaats van uw verzamelinkomen. U kunt deze
inkomensgegevens controleren op uw jaaropgave. Weet u niet wat uw
inkomen was over 2011? Neem dan contact op met de Belastingdienst
via 0800-0543.
Verzamelinkomen: de Belastingdienst stelt uw verzamelinkomen
vast op basis van uw aangifte. Het verzamelinkomen is het totaal van
uw inkomen uit de drie ‘boxen’:
1. inkomsten uit werk of een uitkering, en woning
2. inkomsten uit aandelen en dividenden
3. opbrengsten uit beleggingen en spaargeld
Grondslag sparen en beleggen: grondslag sparen en beleggen is
het deel van het vermogen boven het heffingvrije vermogen.
Belastingaanslag: u ontvangt van de Belastingdienst ieder jaar uw
belastingaanslag als u aangifte heeft gedaan. Hierop staat onder
andere uw definitieve of voorlopige verzamelinkomen. Maar ook of
u nog extra belasting moet betalen of terugkrijgt.

Aanpassing van de eigen bijdrage
We gebruiken het inkomen en vermogen over 2011 om uw eigen
bijdrage voor 2013 te berekenen. Is uw inkomen en/of vermogen
sinds 2011 gedaald? Dan kunt u een aanpassing van de eigen bijdrage
aanvragen. Hiervoor kunt u het formulier ‘aanpassen eigen bijdrage’
downloaden op onze website. Op onze website en op het formulier staan
de voorwaarden waar u aan moet voldoen. Kijk hiervoor bij ‘Downloads’.

Uw leeftijd
Uw leeftijd telt mee bij de berekening van de eigen bijdrage.
Let op: Bent u 18 of 19 jaar? Of had u in 2011 geen verzamelinkomen
of belastbaar loon? Dan wordt uw eigen bijdrage anders berekend. Kijk
voor meer informatie op onze website, www.hetcak.nl.
Bent u jonger dan 21 jaar? En heeft u vermogen in box 3? Dan is het
mogelijk dat u een naheffing krijgt. Wilt u dit voorkomen? Neem dan
contact met ons op.
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Uw gezinssituatie en indicatie van het CIZ
Er zijn twee soorten eigen bijdragen: een lage en een hoge eigen
bijdrage. Het soort eigen bijdrage is afhankelijk van uw gezinssituatie
en uw indicatie van het CIZ.

Lage eigen bijdrage
De lage eigen bijdrage geldt alleen voor mensen die de kosten voor een
huishouden buiten de instelling moeten betalen.
Situaties waarin u de lage eigen bijdrage betaalt, zijn:
• U bent voor het eerst opgenomen in een AWBZ-instelling. Of uw
eerdere opname was langer dan zes maanden geleden. Dan betaalt
u de eerste zes maanden (de wachttijd) de lage eigen bijdrage.
• U (of uw partner) heeft een indicatiebesluit voor tijdelijk verblijf.
Zoals bijvoorbeeld zorgzwaartepakket 10. Of u heeft een verklaring
terugkeer naar de maatschappij (TNM).
• U betaalt het levensonderhoud van uw kinderen waarvoor u
kinderbijslag ontvangt of uw kinderen krijgen studiefinanciering.
De kinderen mogen niet ouder zijn dan 27 jaar.
• U bent gehuwd en uw partner woont nog thuis. Of u heeft een
duurzame relatie, bijvoorbeeld bij een samenlevingscontract,
en uw partner woont nog thuis.
Let op: Personen met een AOW voor ongehuwden gelden voor de
AWBZ als ongehuwd! Ook als u niet wettelijk gescheiden bent.
• U ontvangt het volledig pakket thuis (VPT).
De lage eigen bijdrage is minimaal € 152 per maand en maximaal
€ 797,80 per maand. Hier gaat 8% of 16% Wtcg-korting vanaf.

Hoge eigen bijdrage
Valt uw situatie niet onder de punten hierboven? Dan betaalt u de hoge
eigen bijdrage.
De hoge eigen bijdrage is maximaal € 2.189,20 per maand. Wilt u weten
hoe wij de eigen bijdrage berekenen? Op onze website leggen wij dit uit.
U kunt hier ook uw eigen bijdrage berekenen met het rekenprogramma.
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Welke post ontvang ik van het CAK?
De beschikking
Wij berekenen uw eigen bijdrage na ontvangst van gegevens van
de Belastingdienst of het UWV. Dit is uw inkomen en eventueel
de grondslag sparen en beleggen. Daarna sturen wij u een
beschikking. In deze brief staat wat uw eigen bijdrage per maand
is. In het rekenschema bij de beschikking staan de gegevens die de
Belastingdienst of het UWV heeft doorgegeven.
Het is mogelijk dat wij gewijzigde gegevens ontvangen. Bijvoorbeeld
een wijziging van uw inkomen of indicatiebesluit. Verandert uw eigen
bijdrage hierdoor? Dan ontvangt u een nieuwe beschikking.
Heeft u een beschikking ontvangen? Dan zijn er twee mogelijkheden:
1. U ontvangt een factuur van ons
Op deze factuur staan onder andere:
• de eigen bijdrage Zorg met Verblijf
• het te betalen bedrag
U kunt de factuur betalen via de bijgevoegde acceptgiro. U kunt de
factuur ook automatisch betalen. U geeft ons dan toestemming om het
bedrag op de factuur van uw rekening af te schrijven. Dit doet u met een
machtiging. Een machtiging kunt u via onze website aanvragen.
2. De eigen bijdrage wordt automatisch ingehouden
Heeft u een uitkering, bijvoorbeeld AOW, Wajong of WIA? En betaalt u
de hoge eigen bijdrage? Dan vragen wij de uitkeringsinstantie de eigen
bijdrage in te houden op uw uitkering. In dat geval krijgt u geen factuur.
Is uw eigen bijdrage hoger dan uw uitkering? Dan krijgt u nog een
factuur voor het resterende bedrag.
Wij mogen uw uitkeringsinstantie vragen de eigen bijdrage direct in te
houden. Dit mag zonder uw toestemming. Dit staat in de wet. U kunt
bij ons aangeven dat u het niet eens bent met de inhouding of met de
hoogte van het in te houden bedrag. In overleg bekijken we dan wat de
mogelijkheden zijn.
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Vraag en antwoord
Kan ik de eigen bijdrage aftrekken voor de belastingen?
Nee. Vanaf 2009 is de aftrekpost voor buitengewone uitgaven in uw
aangifte inkomstenbelasting vervallen. De eigen bijdrage die u betaalt
voor Zorg met Verblijf kunt u daarom niet meer aftrekken in uw
belastingaangifte. In plaats van de buitengewone uitgavenregeling is
de Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten (Wtcg)
gekomen. Dankzij de Wtcg krijgt u direct korting op uw eigen bijdrage
voor Zorg met Verblijf.
Kan ik mijn post ook op een ander adres ontvangen?
Ja. Wij kunnen uw post naar een ander adres sturen. Al onze post wordt
dan naar het door u opgegeven adres gezonden. Een verzoek voor het
invoeren of wijzigen van een ander adres kunt u schriftelijk of via de
website indienen.
Let op: Bent u verhuisd? Of gaat u verhuizen? Geef uw adreswijziging
dan door aan uw gemeente. Uw gemeente past uw gegevens aan
in de Gemeentelijke Basisadministratie (GBA). Wij ontvangen deze
wijzigingen automatisch via de GBA. Wij kunnen uw adresgegevens
niet zelf wijzigen.
Moet ik de eigen bijdrage voor Zorg met Verblijf doorbetalen als ik op
vakantie ga? Of als ik tijdelijk ben opgenomen in een ziekenhuis?
Ja. U betaalt de eigen bijdrage ook als u tijdelijk niet in de zorginstelling
verblijft. Bijvoorbeeld als u in het ziekenhuis wordt opgenomen, als u in
het weekend naar huis gaat of als u met vakantie gaat. De zorginstelling
houdt dan een plaats voor u vrij. Daarom moet u ook voor deze dagen
de eigen bijdrage betalen.
Ik ben een aantal dagen per week opgenomen in een AWBZ-instelling.
Moet ik dan een eigen bijdrage betalen?
Ja. Het is mogelijk om een aantal dagen per week opgenomen te
worden in een AWBZ-instelling. U heeft dan een indicatiebesluit van
het CIZ of een zorgtoewijzing van het zorgkantoor voor een beperkt
aantal dagen. Dit wordt een logeeropname genoemd. Hiervoor betaalt
u ook een eigen bijdrage. De instelling geeft via het zorgkantoor uw
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indicatiebesluit of zorgtoewijzing aan ons door. Op basis daarvan
berekenen wij de eigen bijdrage.
Moet ik een overlijden doorgeven?
Nee. De persoonsgegevens in onze administratie baseren wij op de
gegevens van de Gemeentelijke Basisadministratie (GBA). Wanneer
iemand overlijdt, wordt dit in de GBA opgenomen. Wijzigingen worden
automatisch naar ons doorgestuurd. U hoeft daarom het overlijden van
uw partner/vader/moeder niet aan ons door te geven.
Kan ik bezwaar maken tegen een schriftelijk besluit? Bijvoorbeeld
omdat mijn verzoek om aanpassing van de eigen bijdrage is
afgewezen?
Ja. U kunt een bezwaarschrift indienen. Een bezwaarschrift is een brief
waarin u aangeeft waarom u vindt dat een besluit onjuist is. Wilt u meer
informatie hierover? Op ieder besluit kunt u lezen hoe u bezwaar kunt
maken. Ook op onze website kunt u deze informatie vinden.
Kan ik een klacht indienen?
Ja. Bent u niet tevreden over onze dienstverlening? Of vindt u dat u
niet juist bent behandeld door een van onze medewerkers? Dan kunt u
schriftelijk een klacht indienen. Wilt u uitleg over hoe u een klacht kunt
indienen? Kijk dan op onze website www.hetcak.nl. Of bel voor uitleg
naar ons gratis informatienummer 0800-0087. U kunt een klacht niet
telefonisch indienen.
Tip: Ik heb een andere vraag. Waar kan ik het antwoord vinden?
Op www.hetcak.nl vindt u meer vragen en antwoorden.
Staat uw vraag er niet bij? Dan kunt u ons via ‘Contact’ ook een
bericht sturen.
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Heeft u vragen? Zo kunt u ons bereiken:
Meer informatie leest u op www.hetcak.nl. U kunt ons via de website
ook een bericht sturen. Kijk hiervoor bij ‘Contact’.
Ook kunt u het gratis informatienummer 0800-0087 bellen. Dit nummer
is bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 8.00 uur tot 18.00 uur.
Vanuit het buitenland zijn wij te bereiken op (00) 31 88 711 4000.
Houd uw ZmV-nummer bij de hand. Dan kunnen wij u sneller helpen.
Of u kunt ons een brief sturen:
CAK
Antwoordnummer 1608
2509 VB Den Haag
Een postzegel is niet nodig.
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Let op
Deze folder bevat algemene informatie en is bedoeld om u te informeren. Aan de hand
van de wet- en regelgeving wordt bepaald hoeveel eigen bijdrage u moet betalen. Voor
deze wet- en regelgeving verwijzen wij u naar www.overheid.nl. Voor meer algemene
informatie over Zorg met Verblijf verwijzen wij u naar onze website: www.hetcak.nl of
www.rijksoverheid.nl. Aan eventuele onvolledigheden of onjuistheden in deze folder kunt
u geen rechten ontlenen.

