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Hebt u vragen over uw eigen bijdrage?
Bel dan met uw zorgkantoor (zie overzicht zorgkantoren in deze brochure).
Deze brochure kwam tot stand in december 2006.
De in de brochure beschreven situatie geldt per 1 januari 2007.
Uiteraard kunnen er veranderingen zijn opgetreden als
u deze brochure in handen krijgt. Aan de tekst in deze
brochure kunnen geen rechten worden ontleend.
Per 1 januari 2007

Uw eigen bijdrage bij
verblijf in een AWBZ-instelling
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Inhoudsopgave

Inleiding

Inleiding
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In Nederland kunt u voor rekening van de AWBZ in een instelling verblijven

In welke instellingen betaalt u de eigen bijdrage AWBZ?
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ging, ondersteunende begeleiding, activerende begeleiding en behandeling.

Vanaf welk moment en tot wanneer betaalt u de bijdrage?
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Als u 18 jaar of ouder bent, dan bent u wettelijk verplicht mee te betalen aan

Welke bijdrage betaalt u?
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Bijdragebesluit zorg is geregeld welke bijdrage u moet betalen en hoe die

De lage bijdrage; de hoge bijdrage; de wachttijd
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bijdrage moet worden berekend. Het zorgkantoor berekent de bijdrage voor

U bent ongehuwd , en…
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u en stuurt u daarover bericht.

U bent gehuwd, en…
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Als u wilt weten hoe uw bijdrage wordt berekend en hoe die wordt geïnd,

Hoe wordt de bijdrage berekend?
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Welk inkomen is bepalend?
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De bedragen in deze brochure gelden voor het jaar 2007. De brochure is van

Berekening van de lage bijdrage

7

toepassing:

‘Piepgrens lage bijdrage’
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• als u in een instelling wordt opgenomen en in 2007 de lage eigen bijdrage

Berekening van de hoge bijdrage
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om daar zorg te ontvangen. Dat kan gaan om persoonlijke verzorging, verple-

de kosten van de zorg. Dat wordt de eigen bijdrage AWBZ genoemd. In het

dan kunt u dat in deze brochure nalezen.

‘Piepgrens hoge bijdrage’
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AWBZ gaat betalen, of
• als u in 2007 de hoge eigen bijdrage AWBZ gaat betalen, of
• als in 2007 uw inkomen over 2007 de basis wordt voor de berekening

Hoe wordt de bijdrage geïnd?
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Heeft u vragen over de bijdrage?
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Deze brochure geeft antwoord op de volgende vragen:

Bezwaar maken
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• In welke instellingen betaalt u de eigen bijdrage AWBZ?

Klacht indienen
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• Vanaf welk moment en tot wanneer betaalt u de bijdrage?

Overigens
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• Hoe wordt de bijdrage berekend?

De eigen bijdrage en belastingaftrek
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• Hoe wordt de bijdrage geïnd?

Overzicht zorgkantoren
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In elke regio in Nederland is een zorgkantoor. Het zorgkantoor voert de

van uw eigen bijdrage AWBZ (zie ‘Piepgrens’).

• Welke bijdrage betaalt u?

AWBZ uit, waartoe ook de uitvoering van het Bijdragebesluit behoort.
Achterin deze brochure staat een overzicht van zorgkantoren per regio.
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Over de AWBZ-zorgaanspraken bestaat een aparte brochure.
U kunt die opvragen bij het zorgkantoor.

• Wacht u in het ziekenhuis op een plaats in een verpleeghuis? Dan moet u
de bijdrage betalen vanaf de datum waarop het indicatieorgaan (CIZ) heeft
vastgesteld dat u naar een verpleeghuis zou kunnen.

In welke instellingen betaalt u de eigen bijdrage AWBZ?

• De bijdrageplicht eindigt zodra uw verblijf definitief niet meer voor
rekening van de AWBZ komt. Bent u niet in de instelling, maar blijft uw

De AWBZ-instellingen die naast verblijf één of meer vormen van zorg bieden

plaats in de instelling voor u gereserveerd, dan blijft u toch de bijdrage

(persoonlijke verzorging, verpleging, ondersteunende begeleiding, activerende

verschuldigd. Dat geldt bijvoorbeeld voor dagen dat u met weekendverlof

begeleiding en behandeling), staan wel bekend als: verzorgingshuizen,

thuis bent, of als u tijdelijk wordt opgenomen in een ziekenhuis.

verpleeginrichtingen, instellingen voor gehandicapten, Het Dorp te Arnhem,
GGZ-instellingen (RIBW, psychiatrisch ziekenhuis), ziekenhuizen en

Welke bijdrage betaalt u?

instellingen voor revalidatie.
Er zijn twee verschillende bijdragen:

Vanaf welk moment en tot wanneer betaalt u de bijdrage?

• De lage bijdrage (maximaal e 715,- per maand)
• De hoge bijdrage (maximaal e 1.773,40 per maand)

• U bent de bijdrage verschuldigd vanaf de dag dat uw verblijf voor rekening

De hoogte van beide bijdragen is afhankelijk van de hoogte van het inkomen.

van de AWBZ komt. Meestal is dat de dag waarop u in de instelling wordt
opgenomen of de dag waarop u de sleutel van uw kamer ontvangt.

U betaalt gedurende de eerste zes maanden van verblijf de lage bijdrage.

Echter in een ziekenhuis of een revalidatie-instelling betaalt u géén

Deze periode van zes maanden wordt de wachttijd genoemd. Voor de

bijdrage gedurende het eerste jaar van opname, omdat dat eerste jaar niet

berekening van de wachttijd telt voorafgaand verblijf in een (andere)

voor rekening van de AWBZ komt. Het eerste jaar valt namelijk onder de Zorg-

instelling (bijvoorbeeld in een ziekenhuis) mee.

verzekeringswet (Zvw). Maar als u in een verpleeginrichting wordt opgenomen, dan bent u wel vanaf de eerste dag de bijdrage verschuldigd.
• Als u in verband met een psychiatrische aandoening in een GGZ-instelling
wordt opgenomen en daar ook behandeling of activerende begeleiding

Let op! Deze wachttijd geldt niet meer als u wordt opgenomen in een
instelling binnen zes maanden nadat u uit een instelling bent ontslagen,
én u tijdens dat eerdere verblijf de hoge bijdrage betaalde.

krijgt, betaalt u géén bijdrage gedurende het eerste jaar van opname. Bent
u direct voorafgaand aan dit verblijf opgenomen geweest in eenzelfde

Wanneer uw opname in de AWBZ-instelling het gevolg is van een arbeids-

instelling, in een ziekenhuis of in een instelling voor revalidatie? Voor de

ongeval of beroepsziekte, bent u geen bijdrage verschuldigd. Is dit het geval,

berekening van dat eerste jaar worden die perioden van verblijf bij elkaar

neemt u dan contact op met het zorgkantoor.

opgeteld. Maar als u in de zes maanden vóór de opname al een bijdrage
verschuldigd was voor verblijf in een ziekenhuis of een AWBZ-instelling?
Dan betaalt u wél een bijdrage vanaf de eerste dag.
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Na de wachttijd hangt het van uw omstandigheden af of u een lage bijdrage

Hoe wordt de bijdrage berekend?

verschuldigd blijft of dat u een hoge bijdrage gaat betalen. In het volgende
overzicht leest u welke bijdrage op u van toepassing is.

Zowel de lage als de hoge bijdrage is afhankelijk van de hoogte van uw
verzamelinkomen (= het belastbare inkomen van boxen 1, 2 en 3 opgeteld).

U bent ongehuwd, en…

Het zorgkantoor vraagt dit inkomen op bij de Belastingdienst. U hoeft dit

• het zorgkantoor verwacht dat uw verblijf in de

inkomen dus niet zelf aan het zorgkantoor op te geven. Wel moet het zorg-

instelling kan worden beëindigd en terugkeer
naar een thuissituatie mogelijk is:

kantoor zowel bij de start van de bijdrageplicht én jaarlijks enkele zaken van
de lage bijdrage

• u moet voorzien in de kosten van onderhoud voor

hiervoor een statusoverzicht, waarop u zaken moet aankruisen en dat u na

kinderen waarvoor u kinderbijslag ontvangt of aan
wie studiefinanciering is toegekend:
• in alle andere situaties:

u weten, die van invloed zijn op de hoogte van de eigen bijdrage. U ontvangt
ondertekening moet terugsturen aan het zorgkantoor.

de lage bijdrage
de hoge bijdrage

U kunt ervoor kiezen geen gegevens te verstrekken. In dat geval bent u de
maximale bijdrage verschuldigd.

U bent gehuwd, en…
• uw partner woont thuis:

de lage bijdrage

• voor u en/of uw partner is de wachttijd
nog niet voorbij:

De lage en de hoge bijdrage worden berekend voor de periode van 1 januari
de lage bijdrage

• uw partner verblijft gedurende het eerste jaar in

tot en met 31 december, op basis van uw verzamelinkomen. Bent u gehuwd of
woont u samen, dan telt ook het verzamelinkomen van uw partner mee. Het

een ziekenhuis, een instelling voor revalidatie of in

verzamelinkomen en bij de hoge bijdrage de daarover verschuldigde belasting,

verband met een psychiatrische aandoening in een
instelling, en is nog geen bijdrage verschuldigd:

Welk inkomen is bepalend?

wordt in beginsel slechts één keer opgevraagd en jaarlijks geïndexeerd. Het
de lage bijdrage

• het zorgkantoor verwacht dat het verblijf van u

zorgkantoor vraagt bij de Belastingdienst naar uw verzamelinkomen van twee
jaar vóór het jaar van uw opname. Dat jaar wordt het peiljaar genoemd.

en/of uw partner kan worden beëindigd en
terugkeer naar een thuissituatie mogelijk is:

de lage bijdrage

U betaalt echter nooit minder dan e 136,20 en nooit meer dan e 715,-

voor kinderen waarvoor u kinderbijslag ontvangt
of aan wie studiefinanciering is toegekend:
• in alle andere situaties:

Berekening van de lage bijdrage
De lage bijdrage bedraagt op jaarbasis 12,5 % van uw verzamelinkomen.

• u moet voorzien in de kosten van onderhoud
de lage bijdrage

per maand. Als u én uw partner de lage bijdrage verschuldigd zijn, geldt het

de hoge bijdrage

maximum bedrag voor u samen. Deze bijdrage wordt in beginsel slechts één
maal vastgesteld en vervolgens jaarlijks geïndexeerd.

Let op: U bent gehuwd, maar u en uw partner krijgen ieder de ongehuwden-AOW.
U wordt dan voor de AWBZ, net als voor de AOW, als duurzaam gescheiden

‘Piepgrens lage bijdrage’

levend en dus ongehuwd aangemerkt. Dat betekent dat u de hoge bijdrage

U kunt het zorgkantoor vragen om de bijdrage vast te stellen op uw inkomen

verschuldigd bent.

in het lopende kalenderjaar, als u verwacht dat uw huidige jaarinkomen

9

8

tenminste e 1.816,- lager is dan uw inkomen van twee jaar geleden óf

De berekening van het bijdrageplichtig inkomen is schematisch als volgt:

omdat uw huidige inkomen bestaat uit algemene bijstand ingevolge de Wet
werk en bijstand. Het zorgkantoor zal dit zowel vooraf als achteraf controle-

Uw verzamelinkomen

ren. Indien achteraf blijkt dat uw inkomen minder dan e 1.816,- lager was,

Min:

dan wordt een en ander teruggedraaid.

verschuldigde belasting
premie ziektekostenverzekering
zak- en kleedgeld
15% van inkomsten uit tegenwoordige arbeid

Berekening van de hoge bijdrage

bedrag volgens formule (zie bladzijden 10 en 11)
U bent niet uw hele inkomen kwijt aan de hoge bijdrage. Bij de berekening
wordt er namelijk rekening mee gehouden dat u een zakgeld moet overhou-

=

bijdrageplichtig inkomen

den. Het minimum zakgeld bedraagt voor ongehuwden ca. e 270,- per maand
en voor gehuwden ca. e 420,- per maand. Deze bedragen zijn inclusief 1/12

Zak- en kleedgeld

deel van het vakantiegeld. Zie ook ‘Piepgrens hoge bijdrage’ op pagina 11.

De aftrek voor zak- en kleedgeld is afhankelijk van uw situatie. De volgende
bedragen zijn van toepassing in de verschillende situaties:

Voor de hoge bijdrage wordt op het verzamelinkomen de daarover
verschuldigde belasting in mindering gebracht. Vervolgens worden jaarlijks

U bent ongehuwd en in het peiljaar:

opnieuw de aftrekposten (premie ziektekostenverzekering, zak- en kleedgeld)

• ontving u een Wajong-uitkering

e 3.722,-

in mindering gebracht. Deze aftrekposten worden jaarlijks gewijzigd, afhan-

• was u op 1 januari 65 jaar of ouder

e 3.352,-

kelijk van de ontwikkelingen. Van het inkomen uit tegenwoordige arbeid -

• in overige situaties

e 3.083,-

dat jaarlijks door de verzekerde moet worden opgegeven - is 15% vrijgesteld.
U bent gehuwd en in het peiljaar:
• ontving u en/of uw partner een Wajong-uitkering

e 6.074,-

• was u en/of uw partner 65 jaar of ouder

e 5.190,-

• in overige situaties

e 4.796,-
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Bedrag volgens formule

Verzamelinkomen (informatie Belastingdienst)

Voorzover uw beschikbaar inkomen uitgaat boven een bepaalde grens, mag u

Af: Verschuldigde belasting (informatie Belastingdienst)

dit gedeeltelijk aftrekken. Dit werkt als volgt:

Bij: Correctie buitengewone uitgaven* (informatie Belastingdienst)

Er is een lage en een hoge grens. Ligt uw inkomen tussen de laagste en de
hoogste grens, dan mag u het meerdere boven de laagste grens geheel aftrek-

20.000,2.800,800,18.000,-

Af: premie ziektekostenverzekering

1.855,04

ken. Van inkomen dat uitgaat boven de hoogste grens, mag u 12,5% aftrekken
plus een vast bedrag. De grenzen en het vaste bedrag zijn als volgt:
U bent ongehuwd, en

u was in het peiljaar
e 6.897,-

hoogste grens

e 7.278,-

vast bedrag

e

U bent gehuwd, en

u en/of uw partner was/waren

381,-

16.144,96

Af: zak- en kleedgeld

3.352,-

Overig
Totaal beschikbaar inkomen

65 jaar of ouder
laagste grens

Beschikbaar inkomen

12.792,96

e 6.220,e 6.601,-

381,-

e

Overig

Dit is meer dan

7.278,-

U mag aftrekken:
12,5% van (e 12.792,96 - e 7.278,-) =

689,37

plus een vast bedrag van

381,-

in het peiljaar 65 jaar of ouder
laagste grens

e 9.178,-

hoogste grens

e 9.559,-

vast bedrag

e

381,-

1.070,37
e 8.271,e 8.652,e

381,-

Bijdrageplichtig inkomen

Resteert als bijdrageplichtig inkomen
Per maand bedraagt de bijdrage 8,5% daarvan =

11.722,59
996,42

* U kunt voor de inkomstenbelasting buitengewone uitgaven aftrekken,

Uw bijdrageplichtig inkomen maal 8,5% is uw bijdrage per maand. Uw

waaronder ziektekosten en bijvoorbeeld ook een deel van de eigen bijdrage

bijdrage is echter nooit hoger dan e 1.773,40. Als u en uw partner de hoge

AWBZ. Voor de berekening van de eigen bijdrage wordt deze aftrek

bijdrage verschuldigd zijn, geldt het maximum van e 1.773,40 voor

gecorrigeerd. Door deze correctie wordt voorkomen dat een aftrek wegens

u samen.

buitengewone uitgaven, twee jaar later doorwerkt in de eigen bijdrage.

Voorbeeld

‘Piepgrens hoge bijdrage’

Stel dat u ongehuwd bent, u was op 1 januari van het peiljaar ouder dan

U kunt het zorgkantoor vragen om de bijdrage vast te stellen op basis van

65 jaar. In dat geval is de berekening:

uw huidige inkomen als u na betaling van de bijdrage gemiddeld per maand
minder overhoudt dan de zogenoemde piepgrens: voor ongehuwden is dat in
2007 ca. e 270,- en voor gehuwden ca. e 420,- per maand (incl. vakantiegeld).
Het zorgkantoor controleert na afloop van het jaar of uw verzoek terecht was.
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Hoe wordt de bijdrage geïnd?

Overigens

Nadat het zorgkantoor de bijdrage heeft vastgesteld, ontvangt u een beschik-

De eigen bijdrage en belastingaftrek

king. Daarin is de hoogte van de bijdrage vermeld en vanaf welke dag u die

U kunt via de belastingaangifte een deel van de eigen bijdrage die u betaald

bijdrage moet gaan betalen. Er staat ook in hoe de bijdrage geïnd wordt.

hebt terugkrijgen door gebruik te maken van de buitengewone-uitgavenrege-

Ontvangt u een uitkering (bijvoorbeeld AOW, Wajong of WIA), dan vraagt het

ling. Bij de Belastingdienst kunt u hiervoor een T-formulier aanvragen. U moet

zorgkantoor uw uitkeringsinstantie de bijdrage geheel of ten dele op uw uit-

wel kunnen aantonen dat u de eigen bijdrage hebt betaald. Het opvoeren van

kering in te houden.

uw eigen bijdrage kan u honderden euro's opleveren.

Voor het resterende deel van de bijdrage stuurt het zorgkantoor u een rekening. Het is het makkelijkst om het zorgkantoor te machtigen om deze nota

Hebt u vragen over de aftrek van uw eigen bijdrage, neem dan contact op

automatisch af te schrijven van uw bank- of girorekening.

met de belastingtelefoon 0800 0543 of met het belastingkantoor waar u
onder valt.

Heeft u vragen over de bijdrage?
Overzicht zorgkantoren
Bel dan met uw zorgkantoor. Het zorgkantoor is op de hoogte van
uw specifieke situatie. Achterin deze brochure vindt u een overzicht van

Zorgkantoor

telefoon afdeling eigen bijdrage AWBZ

zorgkantoren met daarbij het telefoonnummer.
Friesland

058-291 38 27

Groningen

050-523 45 99

Bent u het niet eens met de hoogte van uw bijdrage of bent u niet tevreden
over de uitleg van het zorgkantoor, dan kunt u bezwaar maken. Dit moet
schriftelijk binnen zes weken na ontvangst van de beschikking van het zorgkantoor. Meer over de te volgen bezwaarprocedure leest u in de beschikking.

Drenthe, Zwolle, Flevoland, Zaanstreek, Waterland

038-456 69 09

(voor Almere: 0900-82 12 488)
Heeft u een klacht over de handelwijze van het zorgkantoor, schrijf dan
Twente

053-485 37 97

zorgverzekeraars.

Arnhem

053-485 37 98

In de loop van 2007 worden door de zorgkantoren de werkzaamheden rond

Utrecht

0900-82 12 488

‘t Gooi

0900-82 12 488

Apeldoorn, Zutphen e.o.

0900-82 12 488

een brief aan de directie van uw zorgverzekeraar (het ziekenfonds of
particuliere zorgverzekeraar). Het zorgkantoor handelt namelijk namens de

de eigen bijdrage overgedragen aan het Centraal Administratiekantoor
Bijzondere Ziektekosten (CAK-BZ) te Den Haag. U wordt hierover afzonderlijk
per brief geïnformeerd.
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Flevoland: Almere

0900-82 12 488

Noordoost-Brabant

040-297 55 89

Amsterdam

0900-82 12 488

Midden-Brabant

040-297 55 88

Midden IJssel

0570-68 7 1 11

Zeeland

046-459 59 90

Noord-Holland-Noord

072-527 89 88

Zuidoost-Brabant

046-459 59 90

Rotterdam

010-244 69 30

Zuid-Limburg

046-459 59 90

Kennemerland

010-244 69 30

Amstelland/Meerlanden

071-582 59 37

Zuid-Holland-Noord

071-582 59 37

Haaglanden (8.30 - 12.30 uur)

070-376 02 22

Delft, Westland Oostland

010-242 27 00

Nieuwe Waterweg Noord

010-242 27 00

Zuid-Hollandse Eilanden

076-524 34 55

West-Brabant

076-524 34 55

Waardenland

0183-68 16 22

Midden-Holland

0183-68 16 22

Nijmegen

040-297 55 90

Noord-Limburg

040-297 55 92

