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Beste heer, mevrouw <Achternaam>, 
 
In 2020 is de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) veranderd. U heeft hier eerder informatie over 
ontvangen. In deze brief leest u wat u van het CAK kunt verwachten:  
 

 
Begin 2020: brief met uw eigen bijdrage 
U ontvangt begin 2020 een brief met de beslissing over uw eigen bijdrage. In die brief 
(beschikking) leest u: 

• of u een eigen bijdrage moet betalen;  
• hoe hoog de eigen bijdrage is.  

U ontvangt deze brief waarschijnlijk in februari of maart. 

 
De factuur volgt later 
Moet u een eigen bijdrage betalen? Dan ontvangt u een factuur. Deze krijgt u nadat u de 
brief met beslissing (beschikking) heeft ontvangen.  

 

 

 

Betaalt u in 2019 én 2020 een eigen bijdrage? Dan ontvangt u begin 2020:  

• de laatste facturen over 2019 (maximaal € 17,50 per vier weken); 
• de eerste facturen voor 2020 (maximaal € 19,00 per maand). 

Houd hier rekening mee! Bijvoorbeeld door alvast € 19,00 per maand opzij te zetten. 
 
Het kan dat u de eerste facturen voor 2020 van het CAK in één maand ontvangt. U moet 
dan in één keer over meerdere maanden betalen. Bijvoorbeeld over januari, februari en 
maart. Dat is 3 x € 19,00 = € 57,00.  

Facturen in delen betalen? 
Wilt u de facturen liever in delen betalen? Geen probleem, dat begrijpen wij. Neem contact 



  

met ons op zodra u de facturen heeft ontvangen en vraag een betalingsregeling aan. Voor 
een betalingsregeling hoeft u niet extra te betalen. 

 

Meer weten over de Wmo in 2020? 
Op www.hetcak.nl/wmo2020 vindt u meer informatie en filmpjes met uitleg. 

Heeft u vragen? 
• Bel uw gemeente voor vragen over uw hulp of ondersteuning. 

 
• Heeft u een vraag over uw eigen bijdrage? 

- Kijk op onze website www.hetcak.nl/wmo2020. 
- U kunt ons ook een bericht sturen via www.hetcak.nl/contact. 
- Of bel ons op 0800 - 1925 (gratis). U kunt ons bereiken op maandag tot en met vrijdag 
   van 8.30 tot 17.00 uur. 

 
Met vriendelijke groet, 
CAK 
 
 
Michiel Borgers 
Manager Backoffice 
 
 
 
 
 
  



  

De	Wmo	in	2020	
Eigen bijdrage maximaal € 19,00 per maand 

U betaalt in 2020 een vaste eigen bijdrage van maximaal € 19,00 per maand. Hiervoor kijken we niet meer 
naar uw inkomen of vermogen. Het maakt ook niet uit of u veel of weinig hulp of ondersteuning krijgt. De 

hoogte van de eigen bijdrage blijft hetzelfde. 
 

Sommige gemeentes kiezen ervoor om een eigen bijdrage te vragen die lager is dan € 19,00 per maand. 
 
Wanneer hoeft u geen eigen bijdrage te betalen? 

 
U bent getrouwd of u heeft een partner, en minimaal één van u heeft de AOW-leeftijd nog  

niet bereikt. 

 
Uw gemeente heeft bepaald dat u geen eigen bijdrage hoeft te betalen. Bijvoorbeeld omdat u 

een laag inkomen heeft. 

 
U betaalt al een eigen bijdrage voor beschermd wonen of zorg vanuit de Wet langdurige zorg 

(Wlz). 
 
Goed om te weten 
De meeste hulp of ondersteuning die de gemeente 

aanbiedt, valt onder de eigen bijdrage Wmo van 
maximaal € 19,00. In een enkel geval vraagt uw 
gemeente nog een aparte bijdrage in de kosten.  

 
Het CAK krijgt alleen nog informatie van de 

gemeente over uw eigen bijdrage. Heeft u in 2020 
een vraag over uw hulp of ondersteuning? Dan kunt 

u terecht bij het Wmo-loket van uw gemeente. 
 



  

 


