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Voor het vaststellen van de eigen bijdrage in de Wmo heeft het CAK gegevens van de geleverde zorg nodig.
Deze zorggegevens komen in een ketenproces tot stand. Hiervoor is het van cruciaal belang om als
gemeente een aantal processen in te regelen:
 Jaarlijks doorgeven van beleidsregels voor het vaststellen van de eigen bijdrage.
 Vierwekelijks aanleveren van zorggegevens aan het CAK. U kunt deze gegevens zelf aanleveren, of
ervoor kiezen dat de zorgaanbieder deze gegevens aanlevert, onder uw verantwoordelijkheid. Let op:
Dit laatste kan maar voor een deel van de zorg en ondersteuning die geleverd wordt. In onderstaande
tekst wordt beschreven welke zorggegevens door gemeenten kan worden aangeleverd (1) en welke
zorggegevens door zorgaanbieders (2).

1. Aanlevering van zorggegevens aan het CAK door gemeenten

U bent eindverantwoordelijk voor het leveren van zorggegevens aan het CAK1. Op basis van deze
gegevens verstuurt het CAK de factuur van de eigen bijdrage aan de burger. Dit betreft de zorggegevens
van het PGB, hulpmiddelen en voorzieningen, en de zorg en ondersteuning onder de Wmo 2015 (nieuwe
cliënten en cliënten onder de overgangsregeling).
Een deel van deze zorggegevens kan door de aanbieder rechtstreeks aan het CAK worden aangeleverd.
Dit is niet mogelijk voor gegevens over producten die niet worden gedeclareerd in minuten, uren of
dagdelen, maar in bijvoorbeeld arrangementen of resultaatafspraken. Een voorbeeld van een
resultaatafspraak is een vast tarief voor een ‘schoon huis’. Hier biedt de standaard die zorgaanbieders
gebruiken (de ZA-standaard) onvoldoende ruimte voor. Deze zorg moet dus door u op basis van de
declaratie worden aangeleverd. U doet dit middels de H&V voorzieningen.
Als u met de zorgaanbieder afspraken gemaakt heeft die tegen bovenstaande uitgangspunten
ingaan, is het van belang nieuwe afspraken te maken die wel aan de uitgangspunten voldoen.
Maak op productniveau afspraken met de zorgaanbieder wie de zorggegevens aanlevert aan het
CAK.
Via de H&V voorzieningen levert u op klantniveau de zorggegevens aan. Via de H&V voorzieningen kunt
u deze gegevens aanleveren via de H&V standaard (bulkaanlevering, voor zover uw software deze
standaard ondersteunt) of via een Web applicatie waar de zorggegevens handmatig per cliënt kunnen
worden ingevoerd. U geeft hierbij de productcategorie aan. De H&V voorzieningen ondersteunt de
productcategorieën uit de iWmo standaard waarover een eigen bijdrage geïnd kan worden. Naast de
productcategorie kunt u een vrije omschrijving invullen voor het soort product. U kunt hierdoor aansluiten
op de omschrijvingen uit uw eigen productcatalogus. Deze omschrijving komt ook op de factuur van de
eigen bijdrage voor de burger te staan.

1

Artikel 2.1.4 lid 7 uit Wmo 2015: In de verordening wordt bepaald door welke instantie de bijdrage voor een maatwerkvoorziening
dan wel een persoonsgebonden budget voor opvang wordt vastgesteld en geïnd. Het college draagt er zorg voor dat aan het CAK
mededeling wordt gedaan van de bijdragen die door de bedoelde instantie zijn vastgesteld, voor zover niet betrekking hebbende op
personen die de thuissituatie hebben verlaten in verband met risico’s voor hun veiligheid als gevolg van huiselijk geweld.
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Voor beschermd wonen, (spoed) opvang, en kortdurend verblijf onder het overgangsrecht, kunt u
vooralsnog niet de gegevens aan het CAK doorgeven middels de H&V voorzieningen. In plaats daarvan
is een tijdelijke aanlevervoorziening gecreëerd (een PDF- en Excelformulier. Gemeenten kunnen dit
opvragen bij hun eigen relatiebeheerder van het CAK). Ook de zorgaanbieder kan deze gegevens niet via
de standaard aanleveren aan het CAK en gebruikt ook de tijdelijke aanlevervoorziening als u met de
zorgaanbieder heeft afgesproken dat deze de gegevens doorgeeft.

2. Aanlevering van zorggegevens aan het CAK door zorgaanbieders
Gegevens van zorg die wordt gedeclareerd in uren, minuten, of dagdelen kunnen door de zorgaanbieders
aan het CAK worden aangeleverd. Dit betreft met name Hulp in de Huishouding, Persoonlijke Verzorging
of Begeleiding (groep of individueel) en andere zorg- en ondersteuningsproducten die met een uur- of
dagdeeltarief zijn afgesproken (het financieringsprincipe p*q). Zorgaanbieders doen dit middels de ZAstandaard. Maak hierover afspraken met de zorgaanbieder.
De ZA-standaard werkt, in tegenstelling tot H&V voorzieningen, met de landelijke CAK-codes. Dit zijn de
codes die in de Wmo in 2014 en AWBZ gehanteerd werden. Als u middels nieuwe Wmo producten
afspraken heeft gemaakt met zorgaanbieders, bijvoorbeeld voor de declaraties, heeft de zorgaanbieder
een vertaling naar de CAK-codes nodig. Door als gemeente de vertaling op te nemen in de Verwijsindex
kunnen al uw gecontracteerde zorgaanbieders deze vertaling overnemen en zorg dragen voor een juiste
aanlevering van de zorggegevens aan het CAK.
Voer daarom in de verwijsindex productcodes naast de gehanteerde productcodes voor de
declaratie, ook de CAK-codes in. Breng daarna de zorgaanbieder van de wijziging op de hoogte.
Hiertoe wordt op korte termijn een nieuwe kolom beschikbaar gesteld. Totdat deze kolom beschikbaar is,
kunt u binnen vierkante haken ([ en ]) de bijbehorende CAK-code weergeven achter de iWmo
productcode. Het streven is om vanaf 2016 ook binnen de standaard voor zorgaanbieders zoveel mogelijk
gebruik te maken van productbeschrijvingen vanuit iWmo, zodat deze vertaalslag overbodig wordt.
Het is voor de zorgaanbieder niet noodzakelijk per gemeente een aparte AGB-code te gebruiken. De
AGB-code wordt door het CAK alleen gebruikt voor de te naamstelling van de aanbieder op de factuur
aan de burger. Om te bepalen aan welke gemeente de geïnde eigen bijdrage voor die burger toekomt,
gebruikt het CAK het GBA-adres dat bij het BSN hoort. Wel dient de zorgaanbieder voor de bestaande
AGB-code een erkenning aan te vragen bij VECOZO.
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Doorgeven beleidsregels voor de ZA-standaard
U als gemeente bepaalt in belangrijke mate hoe de eigen bijdrage wordt vastgesteld. Bij zorggegevens die u
aanlevert aan het CAK kan u de beleidsregels rechtstreeks in de H&V voorzieningen opgeven. Voor de
zorggegevens die de zorgaanbieder aan het CAK aanlevert middels de ZA standaard, moet u beleidsregels
doorgeven. Dit doet u via de applicatie EB-Par. Aan de hand van deze gegevens berekent het CAK de eigen
bijdrage voor de burgers. U kunt de volgende gegevens invoeren:
 Relevante parameters voor de berekening;
 Tarieven voor de producten die zijn afgesproken. Het is mogelijk om tarieven per zorgaanbieder door
te geven;
 Minimabeleid parameters (indien u gebruik maakt van deze dienst van het CAK).
Let op! Heeft u de parameters over 2015 nog niet doorgegeven, neem dan onmiddellijk contact op met
uw relatiebeheerder van het CAK.
In 2015 kunt u de tarieven voor de afgesproken producten instellen middels landelijk vastgestelde CAKcodes. Mogelijk heeft u met uw burgers over nieuwe producten(benamingen) gecommuniceerd conform de
landelijke iWmo standaard en uw eigen producttabel. Om te voorkomen dat het CAK en de gemeente naar de
klant toe verschillende benamingen gebruikt, neemt het CAK de relevante iWmo productcategorie tussen
haakjes op vanuit een landelijke vertaling van de CAK-codes. Klik hier voor de conversietabel. Op deze
manier ziet de burger op de factuur beide beschrijvingen staan: de CAK-code en de nieuwe Wmo
productcategorie. Het streven is om vanaf 2016 zoveel mogelijk gebruik te maken van productbeschrijvingen
vanuit iWmo voor het vaststellen van de beleidsregels voor de eigen bijdrage.

Start eerste periode voor het CAK
Let op: door de 4-wekelijkse periodes bij het CAK start de eerste periode van 2015 al op 29 december 2014.
Zowel de gemeente als de zorgaanbieder dienen vanaf die datum gebruik te maken van de nieuwe codes uit
2015, zie de conversietabel. De enige uitzondering op deze regel zijn cliënten die overgaan van de AWBZ
naar de zorgverzekeringswet. Voor deze groep wordt tussen 29 december en 31 december 2014 geen eigen
bijdrage geïnd. Het CAK zorgt ervoor dat eventueel aangeleverde gegevens voor deze cliënten uit deze
periode niet verwerkt worden.

Controle aanlevering van zorggegevens door zorgaanbieders
Het CAK stelt periodiek een zorgregelbestand (rapportage) beschikbaar aan gemeenten. Met het
zorgregelbestand kunnen gemeenten de facturen of declaraties die ingediend zijn door de zorgaanbieders
vergelijken met de gegevens die de zorgaanbieders bij het CAK aanbieden. Gemeenten kunnen deze
zorgregelbestanden ophalen via de web applicatie Porta van het CAK.

Vragen
Heeft u nog vragen? U kunt contact opnemen met het CAK via Relatiebeheer, op 088 – 711 5005 of via
relatiebeheer@hetcak.nl. U kunt ook contact opnemen met uw eigen relatiebeheerder.
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