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Wmo en Parkinson(ismen)
Informatie voor patiënten

Soorten eigen betalingen  

U kunt binnen de Wmo te maken krijgen met verschillende vormen van eigen betalingen.  

Het kan zijn dat kosten geheel voor eigen rekening komen omdat de gemeente meent dat 

de voorziening, bijvoorbeeld een thermostaatkraan, algemeen gebruikelijk is en niet om een 

aparte vergoeding vraagt.  Of de gemeente geeft een vaste vergoeding, bijvoorbeeld voor een 

sportrolstoel of een tegemoetkoming in de verhuiskosten naar een aangepaste woning.  

Eventuele meerkosten zijn dan voor u zelf. Daarnaast kan de gemeente voor de  

Wmo-voorzieningen eigen bijdragen in rekening brengen.

Eigen bijdrage Wmo

n   Gemeenten kunnen een eigen bijdrage heffen voor individuele Wmo-voorzieningen, maar 

hoeven dit niet te doen. 

n  Het Rijk laat de gemeente binnen bepaalde grenzen vrij in het vaststellen van de hoogte 

van de eigen bijdrage en de criteria tot het heffen ervan.

n  Uw leeftijd, inkomen en gezinssamenstelling bepalen de hoogte van uw eigen bijdrage. 

n  De gemeente kan per voorziening een verschillende eigen bijdrage heffen.

n  Voor rolstoelen mag de gemeente u geen eigen bijdrage in rekening brengen.

n  Voor bepaalde individuele voorzieningen, zoals een scootmobiel, geldt dat de gemeente 

maximaal drie jaar een eigen bijdrage in rekening kan brengen. De periode dat u langer 

van deze scootmobiel gebruik maakt, betaalt u geen eigen bijdrage meer. U betaalt ook 

geen eigen bijdrage meer als u eerder dan voorzien geen gebruik meer kunt maken van de 

scootmobiel.

Patiënten Gemeenten



n  Voor de hulp in het huishouden kan een eigen bijdrage worden geheven zolang u gebruik 

maakt van de hulp in het huishouden.

n  Als u via het Zorgkantoor ook AWBZ-zorg ontvangt dan kan hiervoor ook een eigen 

bijdrage gevraagd worden. U betaalt voor alle AWBZ-zorg en Wmo-voorzieningen samen 

nooit meer dan een bepaald maximum per huishouden. Het Centraal Administratiekan-

toor (CAK) geeft hierover informatie aan uw zorgkantoor. 

Financiële tegemoetkomingen

U heeft verschillende mogelijkheden om de financiële gevolgen van Parkinson(isme) op 

te vangen:

n  Financiële ondersteuning gemeente: met name vanwege uw inkomenssituatie kan een 

beroep op bijzondere bijstand mogelijk zijn voor onder meer de door u te betalen eigen 

bijdragen Wmo; dit kunt u navragen bij uw gemeente.

n   Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten (Wtcg): o.a. bestaande uit een: 

- jaarlijkse tegemoetkoming voor chronisch zieken en gehandicapten;   

- een korting op de eigen bijdragen AWBZ en Wmo;   

-  Het Centraal Administratiekantoor (CAK) voert deze regeling uit en laat u (automa-

tisch) weten of u hiervoor in aanmerking komt. Let wel op dat u bijvoorbeeld tijdig zelf 

betaalde rekeningen bij uw zorgverzekeraar indient. Meer info: Tel: 0800-0300 (gratis), 

www.hetcak.nl;

      -  Een nieuwe fiscale regeling voor specifieke zorgkosten (o.a. aanpassingen woning, 

speciaal beddengoed)  via de Belastingdienst. Voor meer informatie: Belastingdienst: 

Tel: 0800-05 43 (gratis), www.belastingdienst.nl.

Wilt u meer informatie over dit onderwerp dan 
kunt u de uitgebreide achtergrondinformatie 
downloaden op www.parkinson-vereniging.nl/wmo4

www.parkinson-vereniging.nl


