Informatieblad: Eigen bijdrage Wmo
Voor maatwerkvoorzieningen, zoals een scootmobiel, een woningaanpassing,
ondersteuning zelfstandig leven, maatschappelijke deelname, huishoudelijke ondersteuning
en kortdurend verblijf moet u een eigen bijdrage betalen.
Het CAK (Centraal Administratiekantoor) bepaalt wat u over een periode van 4 weken moet
betalen. De hoogte van uw bijdrage is afhankelijk van meerdere factoren. Het CAK berekent
uw bijdrage op basis van uw verzamelinkomen (inclusief vermogen) van twee jaar geleden,
uw leefsituatie (alleenstaand of met partner) en uw leeftijd.
Bent u alleenstaand dan is uw minimale bijdrage per 4 weken € 17,50, heeft u een partner
dan kan uw minimale bijdrage € 0,00 of € 17,50 zijn. Dit is afhankelijk van uw leeftijd.
Afhankelijk van uw verzamelinkomen kan deze eigen bijdrage ook hoger zijn.
U betaalt echter nooit meer dan de kosten die de gemeente Losser daadwerkelijk voor u
heeft betaald. Zie hiervoor de kostentabel.
Waaruit bestaat mijn verzamelinkomen?
De belastingdienst stelt uw verzamelinkomen vast. Het verzamelinkomen bestaat uit:
1. inkomsten uit werk of uitkering,
2. inkomsten uit aandelen en dividenden,
3. opbrengsten uit beleggingen en spaargeld.
Het CAK houdt bij de berekening van uw maximale periode bijdrage rekening met u
verzamelinkomen van twee jaar geleden, of u wel of niet alleenstaand bent en of u wel
of niet pensioengerechtigd bent.
Er zijn vier verschillende situaties mogelijk, hieronder volgt de uitleg over de vier situaties. Bij
één situatie hebben wij een voorbeeldberekening toegevoegd.
1. Bent u alleenstaand en niet pensioengerechtigd? Dan is de berekening als volgt:
 Uw verzamelinkomen over 2015 minus € 22.632, U neemt dan 12,5% van dat bedrag
 U telt daar weer € 227,50 bij op
 Het totaalbedrag deelt u door 13 (13 staat voor 13 perioden van 4 weken).
U betaalt minimaal € 17,50 per 4 weken.
Voorbeeldberekening

Niet pensioengerechtigd en alleenstaand

Verzamelinkomen over 2015
Trek € 22.632,- van het bedrag af
12,5% van dat bedrag
Tel daar € 227,50 bij op
Deel het totaalbedrag door 13
Uw bijdrage

€ 30.000
€ 30.000 - € 22.632 = € 7.368,00
12,5% * € 7.368
= € 921,00
€ 921,00 + € 227,50 = € 1.148,50
€ 1.148,50 / 13
= € 88,35
maximaal € 88,35 per 4 weken.

2. Bent u alleenstaand en pensioengerechtigd? Dan is de berekening als volgt:
 Uw verzamelinkomen over 2015 minus € 17.033, U neemt dan 12,5% van dat bedrag
 U telt daar weer € 227,50 bij op
 Het totaalbedrag deelt u door 13.
U betaalt minimaal € 17,50 per 4 weken.

3. Heeft u een partner en is minstens één van u nog niet pensioengerechtigd? Dan is
de berekening als volgt:
 Uw gezamenlijke verzamelinkomen over 2015 minus € 35.000
 U neemt dan 12,5% van dat bedrag
 Het totaalbedrag deelt u door 13.
U betaalt minimaal € 0,00 per 4 weken.
4. Heeft u een partner en bent u allebei pensioengerechtigd? Dan is de berekening als
volgt:
 Uw gezamenlijk verzamelinkomen over 2015 minus € 23.525
 U neemt dan 12,5% van dat bedrag
 U telt daar weer € 227,50 bij op
 Het totaalbedrag deelt u door 13.
U betaalt minimaal € 17,50 per 4 weken.
De percentages en bedragen die bijgeteld moeten worden liggen vast.
De eigen bijdrage wordt geïnd door het CAK. Meer informatie over de eigen bijdrage vindt u
op www.hetcak.nl. Ook kunt u de CAK App gebruiken.
Maatwerkvoorziening (zorg in natura)
Werkelijke kosten
Huishoudelijke ondersteuning
€ 166,61 per 4 weken
Huishoudelijke ondersteuning (pluspakket)
€ 247,38 per 4 weken
Ondersteuning zelfstandig leven 1
€ 45,00 per uur
Ondersteuning zelfstandig leven 2
€ 60,00 per uur
Ondersteuning maatschappelijke deelname 1 € 30,00 per dagdeel
Ondersteuning maatschappelijke deelname 2 € 40,00 per dagdeel
Kortdurend verblijf
€ 65,00 per etmaal
Overige maatwerkvoorzieningen
Op basis van de factuur van bijvoorbeeld
de traplift of hulpmiddel.
Maatwerkvoorziening (pgb)
Werkelijke kosten
Huishoudelijke ondersteuning
€ 142,00 per 4 weken
Huishoudelijke ondersteuning (pluspakket)
€ 211,00 per 4 weken
Ondersteuning zelfstandig leven 1
€ 38,25 per uur
Ondersteuning zelfstandig leven 2
€ 51,00 per uur
Ondersteuning zelfstandig leven door het
€ 20,00 per uur
sociaal netwerk
Ondersteuning maatschappelijke deelname 1 € 25,50 per dagdeel
Ondersteuning maatschappelijke deelname 2 € 34,00 per dagdeel
Ondersteuning maatschappelijke deelname
€ 20,00 per dagdeel
door het sociaal netwerk
Kortdurend verblijf
€ 60,19 per etmaal
Overige maatwerkvoorzieningen
Op basis van de factuur van bijvoorbeeld
de traplift of hulpmiddel.
De mate van ondersteuning maatschappelijke deelname en zelfstandig leven is een indicatie
die de consulent afgeeft. In het gesprek met de consulent wordt duidelijk voor welke indicatie
u in aanmerking komt.
Meer informatie
Heeft u naar aanleiding van deze informatiekaart vragen? Neemt u dan contact op met de
medewerkers van ons zorgloket. Zij zijn op werkdagen tussen 9.00 en 10.00 uur te bereiken
via telefoonnummer 053 - 5377400 of per e-mail: zorgloket@losser.nl.

