Toelichting: Aanvraag vrijstelling voor
de lage eigen bijdrage 2021
Wet langdurige zorg (Wlz) of
beschermd wonen
Waarom dit formulier?
In sommige situaties kunt u ons vragen om u vrij te stellen van uw lage eigen bijdrage.
Heeft u in 2021 een maandelijks inkomen dat lager is dan de grens voor vrijstelling?
Vraag dan een vrijstelling van de lage eigen bijdrage aan via dit formulier als één van
de volgende situaties voor u geldt:
• U woont in een zorginstelling, of
• U heeft een modulair pakket thuis (mpt), of
• U heeft een volledig pakket thuis (vpt), of
• U heeft een persoonsgebonden budget voor zorg vanuit de Wlz (pgb Wlz), of
• U woont in een zorginstelling voor beschermd wonen.
Wat is de grens voor vrijstelling?
De zorg die u krijgt en de hoogte van uw maandelijkse inkomen bepalen de grens voor
vrijstelling voor 2021. Hieronder ziet u per situatie welke grens voor u geldt.
Uw situatie in 2021

1 januari 2021 tot en met
30 juni 2021

1 juli 2021 tot en met
31 december 2021

Alleenstaand

Met partner

Alleenstaand

Met partner

€ 398,93

€ 630,07

€ 399,95

€ 631,66

€ 545,93

€ 777,07

€ 546,95

€ 778,66

U heeft een modulair pakket thuis (mpt), of
U heeft een persoonsgebonden budget
voor zorg vanuit de Wlz (pgb Wlz)
U heeft een volledig pakket thuis (vpt), of
U woont in een zorginstelling voor
beschermd wonen, of
U woont (met deeltijdverblijf) in een
zorginstelling

Betaalt u de hoge eigen bijdrage?
U kunt geen vrijstelling aanvragen voor de hoge eigen bijdrage. Houdt u na betaling van
de hoge eigen bijdrage minder over dan de zak- en kleedgrens? Vraag dan een aanpassing
van de eigen bijdrage aan. Kijk voor meer informatie op www.hetcak.nl/aanpassing.
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Welke bewijsstukken moet u meesturen?
Wij hebben bewijsstukken nodig om te beoordelen of u geen lage eigen bijdrage hoeft
te betalen. Daarom is het belangrijk dat u de juiste bewijsstukken meestuurt bij uw
aanvraag voor vrijstelling. Hieronder ziet u per situatie welke bewijsstukken nodig zijn:
• Heeft u in 2021 een bijstandsuitkering? Stuur ons dan:
•	een kopie van de toekenningsbeschikking van uw gemeente. Hierin staat dat u een
uitkering vanuit de Participatiewet ontvangt en wat de hoogte van uw uitkering is, én
•	een kopie van de maandspecificaties van uw inkomen over alle maanden waar u
vrijstelling voor aanvraagt.
• Heeft u in 2021 een ander inkomen dat lager is dan de grens voor vrijstelling?
Stuur ons dan:
•	een kopie van de maandspecificaties van uw inkomen over alle maanden waar u
vrijstelling voor aanvraagt.
• Heeft u in 2021 geen inkomen? Stuur ons dan:
•	een brief waarin u verklaart dat u geen inkomen heeft gehad in de maanden
waarvoor u vrijstelling aanvraagt, of
•	een afwijzing voor (bijzondere) bijstand als u 18, 19 of 20 jaar bent.
Let op!
•	Heeft u een partner met wie u een huishouden vormt? Dan hebben wij ook de
bewijsstukken van uw partner nodig.
•	Krijgt u op dit moment zorg en vraagt u vrijstelling aan voor de lage eigen bijdrage?
Dan kunt u een voorlopige vrijstelling aanvragen. Stuur ons dan de laatste 2
maandspecificaties van uw inkomen.
U heeft geen bewijsstukken
Heeft u geen van de bovenstaande bewijzen? Stuur ons dan bankafschriften over alle
maanden waar u vrijstelling voor aanvraagt. Hier moet duidelijk op staan over welke
maand het afschrift gaat en wat uw inkomsten zijn. Heeft u meerdere bankrekeningen?
Stuur ons dan van al uw bankrekeningen afschriften op.
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Aanvraag vrijstelling voor de lage
eigen bijdrage 2021
Wet langdurige zorg (Wlz) of
beschermd wonen
Waar moet u op letten?
Lees de uitleg bij dit formulier goed door. Stuur alleen de bewijsstukken op die bij uw
situatie staan. Vergeet na het invullen niet uw handtekening te zetten.
De beslissing
U krijgt een antwoord binnen 8 weken na ontvangst van uw aanvraag.
Heeft u nog vragen?
Meer informatie over vrijstelling leest u op www.hetcak.nl/bijstand. U kunt ons via de website
ook een bericht sturen. Kijk hiervoor bij ‘Contact’. Of bel het gratis informatienummer
0800 - 0087. Wij zijn bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 8.30 uur tot 17.00 uur.
Houd uw burgerservicenummer (BSN) bij de hand. Dan kunnen wij u sneller helpen.

1

Uw gegevens

1.1

Voorletters			

1.2

Tussenvoegsel			

1.3

Achternaam			

1.4

Geboortedatum				

1.5

Burgerservicenummer (BSN)

1.6

Telefoonnummer				

2

DD / MM / JJJJ

Gegevens partner
(Heeft u een partner? Vul dan ook zijn of haar gegevens in)

2.1

Voorletters			

2.2

Tussenvoegsel			

2.3

Achternaam			

2.4

Geboortedatum				

2.5

Burgerservicenummer (BSN)
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DD / MM / JJJJ

CAK/J53/01

3

Periode aanvraag
Voor welke periode wilt u een vrijstelling van de lage eigen bijdrage aanvragen?

3.1

Van		

4

Reden aanvraag

tot en met

DD / MM / JJJJ

Kruis aan wat voor u van toepassing is.

Ik heb een bijstandsuitkering
Ik heb een ander inkomen dat lager is dan de grens voor vrijstelling
Ik heb geen inkomen

5

Zet uw handtekening

5.1

Datum		

5.2

Handtekening		

6

DD / MM / JJJJ

Handtekening partner
(Heeft u een partner? Dan moet hij of zij het formulier ook ondertekenen)

6.1

Datum		

6.2

Handtekening partner
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DD / MM / JJJJ

Stuur het ingevulde formulier met uw bewijsstukken naar:
CAK
Antwoordnummer 1608
2509 VB Den Haag
Een postzegel is niet nodig.

