Aanpassen eigen bijdrage door
letselschadevergoeding
Waarom dit formulier?
Heeft u een letselschadevergoeding, of één van de andere vergoedingen in de bijlage ontvangen?
Dan kunt u met dit formulier een aanpassing van de eigen bijdrage aanvragen. De vergoeding
wordt dan niet meegeteld als vermogen voor de berekening van de eigen bijdrage.
Wat is een letselschadevergoeding?
Een letselschadevergoeding is een vergoeding die is uitbetaald als compensatie voor lichamelijke en/
of geestelijke schade. Deze vergoeding bestaat meestal uit een materieel en een immaterieel deel.
Waar moet u op letten?
• Is uw letselschadevergoeding na 11 oktober 2010 uitgekeerd? Dan telt tot en met 31 december
2019 alleen het immateriële deel mee voor de aanpassing van de eigen bijdrage.
• Heeft u één van de andere vergoedingen in de bijlage ontvangen? Deze vergoedingen mogen
ook ná 11 oktober 2010 zijn toegekend.
Welke bewijsstukken moet u meesturen?
Stuur met dit formulier kopieën van bewijsstukken mee waaruit blijkt om welke vergoeding
het gaat en hoe hoog het bedrag is. De bewijsstukken zijn:
• een vaststellingsovereenkomst, óf
• een bevestiging van vergoeding van een benoemde stichting of fonds (zie bijlage), óf
• een uitspraak van de rechter + een afschrift van uw bankrekening waarop te zien is dat u de
letselschadevergoeding heeft ontvangen.
Is uw letselschadevergoeding of voorschot na 11 oktober 2010 uitbetaald? Dan telt tot en met
31 december 2019 alleen het immateriële deel mee voor de aanpassing van uw eigen bijdrage.
Stuur dan ook een officiële specificatie van de vergoeding op. Hier moet op staan welk deel van
de vergoeding materieel is, en welk deel van de vergoeding immaterieel. Vanaf 1 januari 2020
telt uw volledige letselschadevergoeding mee.
De beslissing
U ontvangt binnen 8 weken een brief (beslissing) waarop staat of wij uw eigen
bijdrage aanpassen. Duurt het langer dan 8 weken? Dan laten wij u dit per brief weten.
Er zijn twee mogelijke beslissingen:
De eigen bijdrage wordt aangepast
U ontvangt een beschikking met de berekening van uw nieuwe eigen bijdrage. Als u het niet eens
bent met deze beschikking, kunt u bezwaar maken.
De eigen bijdrage wordt niet aangepast
Uw eigen bijdrage verandert niet. Als u het hier niet mee eens bent, kunt u bezwaar maken
tegen de beslissing.
Heeft u vragen?
U kunt ons een e-mail sturen via www.hetcak.nl/e-mail. U kunt ons ook bellen op een van onze gratis
informatienummers. Wij zijn bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 8.30 tot 17.00 uur.
• Voor de eigen bijdrage voor ondersteuning vanuit de Wmo, bel naar 0800 - 1925.
• Voor de eigen bijdrage voor zorg vanuit de Wz en beschermd wonen, bel naar 0800 - 0087.
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Formulier letselschadevergoeding
Vul uw gegevens in
Vul dit formulier volledig en met blokletters in. Als u dit niet doet, kunnen wij uw aanvraag niet behandelen.
Vergeet niet uw handtekening te zetten.

1

Uw gegevens

1.1

Voornaam

1.2

Tussenvoegsel

1.3

Achternaam

1.4

Geboortedatum			

1.5

Burgerservicenummer (BSN)

2

Uw adresgegevens

2.1

Straatnaam

2.2

Huisnummer

2.3

Woonplaats

2.4

Land

3

Zet uw handtekening

3.1

Datum

3.2

Handtekening

DD / MM / JJJJ

Toevoeging

Postcode		

DD / MM / JJJJ

Let op! Vergeet niet de bewijsstukken mee te sturen. Stuurt u deze niet mee?
Dan kunnen wij uw aanvraag niet in behandeling nemen.

Stuur het ingevulde formulier naar:
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CAK
Antwoordnummer 1608
2509 VB Den Haag

CAK/J38/01

Bijlage
Welke letselschadevergoeding of voorschotten daarvan tellen niet mee als vermogen?
Eigen bijdrage
Materieel deel (toegekend voor 11 oktober 2010)

Voor 1 januari 2020

Vanaf 1 januari 2020

X

Materieel deel (toegekend na 11 oktober 2010)
Immaterieel deel

X
X

Welke andere vergoedingen tellen ook niet mee als vermogen?
• schadevergoedingen die door de overheid, het Nederlandse Rode Kruis, of fabrikanten
van farmaceutische producten zijn betaald aan hemofiliepatiënten die met het
aids-virus zijn besmet;
• vergoedingen ingevolge de Regeling tegemoetkoming asbestslachtoffers
(Stcrt. 2000, 16), die zijn uitgekeerd aan de slachtoffers zelf;
• uitkeringen van de Stichting Maror-gelden Overheid, opgericht op 1 december 2000,
gevestigd te Amsterdam;
• uitkeringen van de Stichting Het Gebaar, opgericht op 19 november 2001, gevestigd
te ’s-Gravenhage;
• uitkeringen van de Stichting Rechtsherstel Sinti en Roma, opgericht op 3 november 2000,
gevestigd te Tilburg;
• uitkeringen van de Stichting Joods Humanitair Fonds, opgericht op 31 januari 2002,
gevestigd te ’s-Gravenhage;
• uitkeringen van de Stichting Individuele Maror Gelden, opgericht op 1 december 2000,
gevestigd te Amsterdam;
• uitkeringen van de Stichting Individuele Verzekeringsaanspraken Sjoa, opgericht op
22 november 1999, gevestigd te ’s-Gravenhage;
• uitkeringen van de Stichting Individuele Bankaanspraken Sjoa, opgericht op
11 maart 2002, gevestigd te ’s-Gravenhage;
• uitkeringen van de Stichting Individuele Effectenaanspraken Sjoa, opgericht op
22 november 1999, gevestigd te ’s-Gravenhage;
• uitkeringen uit het DES-Fonds die zijn verstrekt aan slachtoffers van het gebruik van
DES-preparaten;
• tegemoetkomingen op grond van de Regeling tegemoetkoming financiële gevolgen in
verband met functionele invaliditeit nieuwjaarsbrand Volendam (Stcrt. 2003, 42) en
bijdragen op grond van de Regeling tegemoetkoming in kosten nieuwjaarsbrand Volendam II
(Stcrt. 2004, 188), uitgekeerd aan de getroffenen zelf;
• vergoedingen op grond van de compensatieregeling van de Rooms-Katholieke Kerk
Nederland voor slachtoffers van seksueel misbruik;
• bijzondere uitkeringen van het Ministerie van Defensie op grond van artikel 21a van het
Besluit aanvullende arbeidsongeschiktheids- en invaliditeitsvoorzieningen of op grond
van artikel 21a van het Besluit bijzondere militaire pensioenen;
• uitkeringen op grond van de Uitkeringsregeling Backpay.
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X

X

