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Meer informatie vindt u op onze  
website: www.hetcak.nl/zakelijk.

Factsheet
Beschermd Wonen

Waarom deze factsheet?
Als gemeente heeft u te maken met diverse soorten van beschermd wonen voor uw 
klanten. CAK vindt het belangrijk dat u op de hoogte bent van de eigen bijdrage die 
de klant hiervoor betaalt, hoe u de ondersteuning bij CAK moet aanleveren en hoe de 
afdracht van de eigen bijdrage verloopt. Om onze klant tijdig een juiste factuur te sturen 
is het belangrijk dat u volledig bent in het aanleveren van de zorggegevens. Daarom 
deze factsheet over het proces.

Beschermd wonen
Beschermd wonen is een vorm van wonen onder begeleiding in de accommodatie van 
een instelling. Klanten met psychische of psychosociale problemen kunnen thuis of in een 
beschermde woonvorm ondersteuning ontvangen. Deze ondersteuning valt onder de 
Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo 2015). U kunt als gemeente diverse soorten 
beschermd wonen ondersteunen. In de bijlage vindt u de diverse leveringsvormen terug.

Eigen bijdrage
Klanten betalen voor beschermd wonen een eigen bijdrage aan CAK. CAK berekent de 
eigen bijdrage op basis van de leveringsvorm die u bij CAK aanlevert: 
•	Verblijft de klant in de accommodatie van een instelling en ontvangt deze 

ondersteuning in natura? Dan is de klant de intramurale bijdrage verschuldigd.
•	Ontvangt de klant ondersteuning thuis of in de vorm van een persoonsgebonden 

budget? Dan betaalt de klant op grond van de Wmo de extramurale maximale 
periodebijdrage per vier weken. Hieronder leest u wat het verschil is.

Wmo intramuraal hoge of lage eigen bijdrage
De bijdrage bij verblijf in de accommodatie van een instelling noemen we de 
intramurale bijdrage. De klant betaalt in dit geval een hoge of lage eigen bijdrage per 
maand. CAK berekent de eigen bijdrage op basis van het inkomen, vermogen, de leeftijd 
en de huishoudsamenstelling. De klant betaalt de eerste zes maanden van het verblijf 
een lage eigen bijdrage. Dit is in 2017 minimaal € 160,60 per maand en maximaal  
€ 842,80 per maand.

Na zes maanden betaalt de klant een hoge eigen bijdrage als er geen uitzonderingen 
van toepassing zijn. Deze uitzonderingen vindt u op www.hetcak.nl. De hoge eigen 
bijdrage is in 2017 gemaximeerd op € 2.312,60. Wilt u weten wat de klant ongeveer moet 
betalen aan eigen bijdrage dan kunt u dit berekenen op www.hetcak.nl/rekenhulp.
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Wmo extramuraal maximale periodebijdrage
Klanten aan wie beschermd wonen is toegewezen in de vorm van ondersteuning thuis 
of een persoonsgebonden budget, betalen een extramurale maximale periodebijdrage. 
Dit betekent dat CAK de maximale periodebijdrage berekent op basis van het inkomen, 
vermogen, de leeftijd, de huishoudsamenstelling en de geleverde ondersteuning. De 
klant betaalt een maximale periodebijdrage per vier weken. Dit betekent dat de klant 
nooit meer betaalt dan zijn of haar maximale periodebijdrage. Zijn de kosten voor de 
ondersteuning lager? Dan betaalt de klant alleen deze kosten.

Aanlevering 
Om de klant tijdig een juiste factuur te kunnen sturen, is het belangrijk dat de gegevens 
over beschermd wonen tijdig, juist en volledig worden aangeleverd. Wie de gegevens 
aanlevert bij CAK is afhankelijk van de leveringsvorm. Dit kan u als gemeente zijn, maar 
ook de zorgaanbieder. Aanleveren bij CAK verloopt via Mijn CAK Zakelijk: www.hetcak.nl/
zakelijk/zelf-regelen/inloggen-op-extranet. Wie in welke situatie moet aanleveren, vindt 
u terug in de bijlage.

Afdrachten
CAK int de door de gemeente opgelegde bijdrage en draagt deze af. Aan wie CAK de 
eigen bijdrage afdraagt is afhankelijk van de leveringsvorm. Afdracht kan plaatsvinden 
aan de centrumgemeente of de (regio)gemeente.
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Leveringsvorm 
beschermd wonen 
(BW)

Duur en grondslag Soort eigen 
bijdrage Wmo

Wie levert bij CAK 
aan?

Aan wie draagt 
CAK af?

1.   BW 
Overgangsrecht 
zorg in natura 
intramuraal t/m 
2019

Minimaal 5 jaar 
vanaf 1-1-2015. 
Art.8.4 eerste lid 
Wmo 2015

lage eigen bijdrage 
of hoge eigen 
bijdrage

Gemeenten3 Centrum 
gemeente

2.  BW, zorg 
in natura 
intramuraal

Art. 3.11 t/m 3.19 
(Uvb1 Wmo 2015)

lage eigen bijdrage 
of hoge eigen 
bijdrage

Gemeenten3 Centrum 
gemeente

3.  BW 
Overgangsrecht 
zorg in natura 
extramuraal. 
Volledig pakket 
thuis (vpt) t/m 
2019 2 

Minimaal 5 jaar 
vanaf 1-1-2015. 
Art.8.4 eerste lid 
Wmo 2015

lage eigen bijdrage 
via Terugkeer naar 
zelfstandig wonen 
vanuit de Wlz.

Gemeenten3 Gemeente waar 
klant staat 
ingeschreven 
(regio gemeente)

4.  BW 
Overgangsrecht 
zorg in natura 
extramuraal t/m 
2019

Minimaal 5 jaar 
vanaf 1-1-2015. 
Art.8.4 eerste lid 
Wmo 2015

maximale periode 
bijdrage, gebaseerd 
op wettelijk 
uurtarief van 
€14,20.

Zorgaanbieder3 Gemeente waar 
klant staat 
ingeschreven 
(regio gemeente)

5.  BW extramuraal, 
zorg in natura 
zonder verblijf 
in een instelling 
(klant betaalt 
zelf woonkosten)

Art. 3.8 t/m 3.10 
(Uvb Wmo 2015)

maximale periode 
bijdrage. Gebaseerd 
op het gemeentelijk 
uurtarief of 
obv resultaat-
financiering etc.

Zorgaanbieder3 Gemeente waar 
klant staat 
ingeschreven 
(regio gemeente)

6.  BW 
Overgangsrecht 
extramuraal PGB 
alleen 2015

Max. 1 jaar en 
eindigt op 31-12-
2015. Art. 8.3 derde 
lid.

maximale 
periode bijdrage. 
gebaseerd op % 
uit subsidieregeling 
AWBZ als bijdrage 
plichtig bedrag.

Gemeenten3 Gemeente waar 
klant staat 
ingeschreven 
(regio gemeente)

7.  BW extramuraal 
PGB

Art. 3.8 t/m 3.10 
(Uvb Wmo 2015)

maximale periode 
bijdrage, gebaseerd 
op door gemeente 
aangeleverd 
budget.

Gemeenten3 Gemeente waar 
klant staat 
ingeschreven 
(regio gemeente)

Bijlage

1 Uitvoeringsbesluit Wmo 2015 

2 Het vpt is een wettelijke leveringsvorm uit de AWBZ/Wlz en kan dus in de Wmo 2015 alleen onder het 

overgangsrecht BW voorkomen (t/m 2019).

3 Hoe u kunt aanleveren bij CAK leest u hieronder in ‘Aanleveren aan CAK’.
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U kunt de pdf digitaal insturen via 
Mijn CAK Zakelijk.

www.hetcak.nl/zakelijk
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Aanleveren aan CAK 

Aanleveren beschermd wonen leveringsvorm 1 tot en met 3:
Dan vragen we gemeenten om de gegevens aan te leveren via Mijn CAK Zakelijk.  
Dit kan via de H&V Standaard of H&V applicatie. De centrumgemeente kan in de H&V 
applicatie handmatig klanten aan- en afmelden voor beschermd wonen. Hoe u aanlevert 
vindt u terug in de handleiding op Mijn CAK Zakelijk.
Let op! Aanleveren via een Excel bestand is niet mogelijk bij CAK. Voor vragen hierover 
neem contact op met de CAK Servicedesk Dataverkeer Ketenpartners via  
0800 711 4888 of via servicedesk@hetcak.nl. De CAK Servicedesk is bereikbaar op 
werkdagen van 9:00 uur tot 17:00 uur.

Aanleveren beschermd wonen leveringsvorm 4:
Dan vragen we zorgaanbieders om de gegevens aan te leveren via Mijn CAK Zakelijk.  
Dit is voor de leveringsvorm met een productcode in de reeks 300. Dit kan via de 
applicatie Corfu of ZA- standaard. Hoe u aanlevert via deze applicaties vindt u terug in 
de handleiding op Mijn CAK Zakelijk.

Aanleveren beschermd wonen leveringsvorm 5:
Dan vragen we zorgaanbieders om de gegevens aan te leveren via Mijn CAK Zakelijk.  
Dit is voor de leveringsvorm met een productcode in de reeks 400. Dit kan via de 
applicatie Corfu of ZA- standaard. Hoe u aanlevert via deze applicaties vindt u terug in 
de handleiding op Mijn CAK Zakelijk.

Aanleveren beschermd wonen leveringsvorm 6 en 7:
Dan vragen we gemeenten om de gegevens aan te leveren via Mijn CAK Zakelijk.  
Dit kan via de H&V applicatie of H&V standaard. Hoe u aanlevert via deze applicaties 
vindt u terug in de handleiding op Mijn CAK Zakelijk.




