
Eigen bijdrage voor
langdurige zorg (Wlz) in 2019

Afhankelijk van uw persoonlijke situatie betaalt u zelf een bedrag voor  
het gebruik van langdurige zorg. Deze eigen bijdrage is verplicht.  
Hoeveel u aan eigen bijdrage moet betalen hangt af van uw Wlz-indicatie, 
welke zorg u ontvangt en met wie u woont (alleen, met een partner of in 
een gezin).

Verplichte eigen bijdrage voor Wlz-zorg

Als u Wlz-zorg ontvangt, moet u daarvoor zelf een deel betalen. Dit is de eigen bijdrage. 
Het CAK is de instantie die uitrekent hoeveel dat is. Het CAK zorgt er ook voor dat u
hiervoor een rekening ontvangt. In deze folder leest u waar het CAK naar kijkt om uw
eigen bijdrage te bepalen.

Uw eigen bijdrage is afhankelijk van welke zorg u ontvangt. Hoeveel eigen bijdrage u
betaalt voor Wlz-zorg, hangt onder meer af van

 hoe uw zorg wordt betaald (via mpt, pgb of vpt),
 en
 of u in een instelling woont of thuis zorg krijgt.
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Mpt of pgb
Heeft u een modulair pakket thuis (mpt) of persoonsgebonden budget (pgb)?
Dan betaalt u in 2019 een eigen bijdrage van minimaal € 23,40 en maximaal € 861,80  
per maand.

Vpt
Maakt u gebruik van een volledig pakket thuis (vpt)? Dan is uw eigen bijdrage in
2019 minimaal € 164,20 en maximaal € 861,80 per maand.

Wonen in een zorginstelling of verpleeghuis

Voor zorg in een zorginstelling of verpleeghuis zijn er twee soorten eigen bijdragen:
de hoge en de lage eigen bijdrage.

Lage eigen bijdrage
Woont u in een zorginstelling of verpleeghuis? Dan betaalt u in onderstaande  
situaties de zogenoemde ‘lage eigen bijdrage’:
 de eerste vier maanden die u in een zorginstelling woont,

 of
 als u langer dan vier maanden in een zorginstelling woont, maar uw partner,  

waarmee u getrouwd* bent, woont thuis,
 of
 als u langer dan vier maanden in een zorginstelling woont en u voor het levens-

onderhoud van uw kinderen betaalt.

De lage eigen bijdrage is in 2019 minimaal € 164,20 en maximaal € 861,80 per maand.

* Dit geldt ook voor geregistreerd partnerschap.

Hoge eigen bijdrage
U betaalt een hoge eigen bijdrage:
 als u langer dan vier maanden in een zorginstelling of verpleeghuis woont

 én
 u geen thuiswonende partner heeft

 én
 u geen kinderen heeft waarvoor u het levensonderhoud betaalt.

De hoge bijdrage is in 2019 minimaal € 0 en maximaal € 2.364,80 per maand.
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Uw eigen bijdrage is afhankelijk van met wie u in huis woont

 Bent u getrouwd of woont u samen? Dan hangt de eigen bijdrage af van wat u  
samen aan inkomen en bezittingen heeft.

 Leeft u gescheiden, maar bent u volgens de wet nog niet gescheiden? Dan wordt de 
eigen bijdrage alleen berekend met wat u zelf aan inkomen en bezittingen heeft.

 Ontvangt u een AOW-pensioen voor ongehuwden? Dan wordt de eigen bijdrage 
alleen berekend met wat u zelf aan inkomen en bezittingen heeft.

Uw eigen bijdrage is afhankelijk van uw inkomen en uw  
vermogen

Hoe meer u verdient en hoe hoger u eigen vermogen is, hoe meer u zelf voor uw
zorgkosten moet betalen. Met vermogen wordt bedoeld: de waarde van uw spaargeld,
beleggingen en bezittingen bij elkaar opgeteld. Als u schulden heeft, wordt dat van
uw vermogen afgetrokken.

Inkomen
Als u belastingaangifte heeft gedaan, gebruikt het CAK het bedrag dat bij ‘verzamel-
inkomen’ staat vermeld. En anders gebruiken zij het bedrag bij ‘belastbaar loon’.

Vermogen
Bent u alleenstaand en heeft u spaargeld of beleggingen met een waarde van boven
€ 25.000? Dan telt het CAK dit mee bij het bepalen van uw eigen bijdrage.
Bent u getrouwd of woont u samen? Dan kunt u samen tot € 50.000 spaargeld of
beleggingen hebben, voordat het CAK dit meerekent.* Mensen die (nog) geen recht 
hebben op pensioen, krijgen een extra korting.

*  Dit zijn de bedragen van 2019. Deze bedragen zijn ieder jaar anders. U kunt ze vinden op de  

website van het CAK (www.hetcak.nl).

Bijzondere situaties

In sommige gevallen wordt de eigen bijdrage niet - of anders - berekend.  
Bijvoorbeeld als u jonger bent dan 21 jaar. Of als u een laag inkomen heeft.  
Of als uw inkomen lager is geworden.

Jonger dan 21 jaar
Als u 18, 19 of 20 jaar bent, gebruikt het CAK uw inkomen van dit of vorig jaar.
De gegevens over uw inkomen vraagt het CAK op bij het UWV.
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Bijstandsuitkering of laag inkomen
Heeft u een bijstandsuitkering of een laag inkomen? Dan hoeft u meestal geen eigen
bijdrage te betalen. Krijgt u toch een rekening?
Kijk dan op www.hetcak.nl/bijstandsuitkering wat u kunt doen.

Inkomen of vermogen lager geworden
Het CAK kijkt voor het berekenen van uw eigen bijdrage voor 2019 naar uw inkomen
en vermogen van het jaar 2017. Is uw inkomen of vermogen sinds die tijd (veel) lager
geworden? Dan kunt u een aanpassing van de eigen bijdrage aanvragen.
Het CAK berekent uw eigen bijdrage dan opnieuw. Hiervoor gebruiken zij uw inkomen
en vermogen van dit jaar.

Kijk voor meer info: www.hetcak.nl/aanpassing. U kunt een aanpassing van de eigen
bijdrage van 2019 aanvragen tot uiterlijk 31 maart 2020.

Tip
Bent u 18, 19 of 20 jaar en heeft u spaargeld, beleggingen of bezittingen met veel
waarde? Geef dit dan door aan het CAK. Als u dat niet doet, heeft u kans dat het CAK  
u later nog een extra rekening stuurt. Zie ook: www.hetcak.nl/jongeren

Goed om te weten

Rekenhulp
Op de website van het CAK staat een rekenhulp waarmee u ongeveer kunt uitrekenen
wat uw eigen bijdrage is. Zie het cak.nl/rekenhulp

Vrijwillige bijwonersbijdrage
Woont u in een instelling? Dan kan het zijn dat deze een vrijwillige bewonersbijdrage
van u vraagt voor extra diensten, zoals bijvoorbeeld het stomen van uw kleding.

De instelling mag bij u diensten in rekening brengen, die niet onder de Wlz en ook niet 
onder uw zorgverzekering vallen. Hierover moet de instelling wel afspraken  
maken met de cliëntenraad.

Deze vrijwillige bewonersbijdrage komt bovenop de wettelijk verplichte bijdrage Wlz.

Kijk voor meer informatie op de website van het Zorginstituut Nederland:
www.zorginstituutnederland.nl ➜ Verzekerde zorg ➜ Bewonersbijdrage (Wlz)

Meer weten?

Op de website van het CAK kunt u omeer informatie vinden over de eigen bijdrage Wlz:
hetcak.nl ➜ Bekijk alle regelingen ➜ Zorg vanuit de Wlz
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Heeft u al een Wlz-indicatie?

Wist u dat u altijd gratis een onafhankelijke cliëntondersteuner van MEE mag  
inschakelen om u bij te staan? Die kan u bijvoorbeeld verder informeren over de  
eigen bijdrage en andere regelingen, die te maken hebben met langdurige zorg.

Heeft u nog geen Wlz-indicatie?

Dan kan de gemeente u, indien nodig, helpen bij het aanvragen van een eerste  
Wlz-indicatie bij het CIZ.

www.meeroverwlz.nl

Lees ook onze andere folders over alles wat bij de Wet landurige zorg (Wlz) komt kijken. 

MEE NL
meedoen mogelijk maken

T 0900 999 88 88*
www.mee.nl

* Voor dit informatienummer betaalt u uw gebruikelijke belkosten.
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