Toelichting H&V- en ZAbestanden voor initiële
aanlevering
Invoering abonnementstarief

Disclaimer
De informatie in dit document is door het CAK met de grootst mogelijke
zorgvuldigheid samengesteld. Aan de informatie in dit document
kunnen echter geen rechten worden ontleend. Het CAK aanvaardt
geen enkele aansprakelijkheid voor schade als gevolg van onjuiste of
onvolledige informatie.

Datum: 22 november 2019

www.hetcak.nl
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1. Inleiding
Om gemeenten te ondersteunen bij de initiële aanlevering van startberichten in januari 2020 stelt het CAK
in september, oktober, november en december 2019 H&V- en ZA-bestanden beschikbaar met de op dat
moment bij het CAK bekende Wmo-klanten.
Hoe gebruikt u de bestanden?
Met het H&V- en ZA-bestand kunt u:
• Op basis van het BSN de Wmo-klanten in uw administratie vergelijken met de Wmo-klanten in
onze administratie.
• Waar mogelijk de resterende kostprijs bepalen (zie 2.3 Resterende kostprijs).
In deze toelichting leest u informatie over de bestanden, inningsvarianten en resterende kostprijs.
Vindt u verschillen tussen uw en onze lijst?
Dan hoeft u geen retourbestanden te plaatsen. Bij eventuele verschillen is het aan u als gemeente om de
keuze te maken wat er met deze verschillen moet gebeuren bij de initiële aanlevering van Wmo-klanten
voor 2020.
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2. H&V-bestand
Het H&V-bestand bevat data van een geselecteerde zorgperiode. Het bestand geeft informatie over de
voorziening(en) van de klant die de gemeente bij het CAK heeft aangeleverd en ziet er als volgt uit.
Veldnaam

Toelichting

Burgerservicenummer van de klant.
Achternaam van de klant.
Voorletters van de klant.
Voorvoegsel van de klant.
Geboortedatum van de klant.
Laatste periode waarvan bekend is dat de klant een
ZORGPERIODE
Wmo-verstrekking had.
DOSSIERNUMMER
Dossiernummer*
REGELING
Wmo2015
PGB
Is er sprake van PGB? (J/N)*
HENV_GROEP_CODE
Code productcategorie.
HENV_GROEP_NAAM
Naam productcategorie.
TOTALE_KOSTEN
Initiële kostprijs van de voorziening.*
JAAR_VANAF
Ingangsjaar van de verstrekking.
PERIODE_VANAF
Ingangsperiode van de verstrekking.
Het aantal perioden waarover een eigen bijdrage moet
AANTAL_PERIODEN
worden opgelegd.
KOSTEN_PER_PERIODE
Kosten per periode.
De door de gemeente aangeleverde kostprijs min de in
RESTBEDRAG
rekening gebrachte maximale eigen bijdrage van de klant
tot de genoemde periode.**
Indicator die aangeeft of de getoonde zorgregel de
laatste is voor de klant of dat er nog meer zorgregels zijn
IND_LAATSTE_ZORGPERIODE
(zorgregels die dus buiten de geselecteerde zorgperiode
vallen).
Als gemeente heeft u de keuze uit vier inningsvarianten.
INNINGSYSTEMATIEK
De door de gemeente gekozen variant wordt in deze
kolom getoond.
BSN
ACHTERNAAM
VOORLETTERS
VOORVOEGSEL
GEBOORTEDATUM

*
**

Zoals door de gemeente bij het CAK aangeleverd.
Bij inningsvariant 1 wordt de resterende kostprijs niet getoond, ongeacht of de gemeente een
kostprijs heeft opgegeven. In paragraaf 2.3. leggen wij uit waarom dit niet mogelijk is.
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2.1. Inningsvarianten
Met ingang van zorgjaar 2015 hebben gemeenten met vier variabelen invloed op de manier waarop het
CAK de eigen bijdrage oplegt bij een klant.
Variabele
A
B
C
D

Toelichting
De kosten per periode.
Het aantal perioden waarover een eigen bijdrage moet worden opgelegd.
De totale kostprijs van de voorziening.
De waarde van de parameters ter bepaling van de maximale periodebijdrage.

De combinatie van de variabelen resulteert in een inningsvariant:
Inningsvariant 1
De gemeente levert de kosten per periode (A), het aantal perioden waarover moet worden opgelegd (B)
en de totale kostprijs van de voorziening aan (C). De kosten per periode (A) maal het aantal perioden (B)
mag niet hoger zijn dan de totale kostprijs van de voorziening (C).
Inningsvariant 2
De gemeente levert de totale kostprijs van de voorziening (C) en het aantal perioden waarover moet
worden opgelegd (B) aan. Het CAK int de maximale periodebijdrage en stopt bij het bereiken van óf de
kostprijs óf het aantal perioden, afhankelijk van wat het eerst bereikt wordt.
Inningsvariant 3
De gemeente levert de totale kostprijs van de voorziening aan (C) en de kosten per periode (A). Het CAK
int de maximale periodebijdrage of de kosten per periode (de laagste van de twee) en stopt bij het
bereiken van de totale kostprijs van de voorziening (C).
Inningsvariant 4
De gemeente levert alleen de totale kostprijs van de voorziening (C) aan. Het CAK int de maximale
periodebijdrage tot de kostprijs is bereikt.
Inningsvariant
1
2
3
4

A
(kosten per periode)
X
X

B
(aantal perioden)
X
X

C
(totale kosten)
X
X
X
X

Verder geldt dat…
… de totale kostprijs van de voorziening (C) bij alle inningsvarianten een verplicht aan te leveren
parameter is.
... gemeenten tussen producten geen preferentie kunnen aangeven. Het CAK int de eigen bijdrage over
het eerste hulpmiddel of de voorziening die is aangeleverd. Daarna volgen eventuele andere producten,
dan pgb’s en als laatste eventuele zorg in natura.
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2.2. Kostprijsbewaking
Gemeenten hebben de verantwoordelijkheid om te bewaken dat Wmo-klanten niet meer betalen aan
eigen bijdrage dan de kostprijs van hulpmiddelen en woningaanpassingen.
Als gemeente heeft u hierin twee opties:
1. U kunt ervoor kiezen om de kostprijs zelf te bewaken.
2. U kunt ervoor kiezen om de kostprijs door het CAK te laten bewaken.
Als u als gemeente de kostprijs door het CAK laat bewaken, dan levert u de kostprijs van de verstrekking
die het langst loopt aan bij het CAK. Het CAK kan maar 1 kostprijs bewaken en heeft daarom geen zicht
op de lopende verstrekkingen. U bent verantwoordelijk om de verstrekking die het langst loopt aan te
leveren bij het CAK en heeft inzicht in de lopende verstrekkingen.
Het CAK geeft drie maanden voor de kostprijs wordt bereikt een signaal door aan de gemeente. Alleen als
de gemeente een stopbericht stuurt, stopt het CAK met het innen van de eigen bijdrage.
2.3. Resterende kostprijs
Als de gemeente een kostprijs heeft opgegeven, wordt in het H&V-bestand bij inningsvariant 2, 3 en 4 de
resterende kostprijs getoond.*
* Let op
In sommige gevallen is door de gemeente als kostprijs het maximale bedrag opgevoerd (999999). Dit is
uiteraard niet reëel. Het restbedrag is dan ook niet het actuele restbedrag. Wat het actuele restbedrag wel
moet zijn is door het CAK helaas niet te achterhalen en is mede afhankelijk van wat de gemeente heeft
aangeleverd, de hoogte van de eigen bijdrage van de afgelopen jaren bij de klant en de looptijd van de
voorziening.
Inningsvariant 1 op basis van aantal perioden
In het H&V-bestand wordt bij inningsvariant 1 de resterende kostprijs niet getoond, ongeacht of de
gemeente een kostprijs heeft opgegeven. Hieronder leggen wij uit waarom dit niet mogelijk is.
In veel gevallen is deze inningsvariant door gemeenten in stand gehouden sinds de periode voor
inwerkingtreding van de Wmo 2015, toen op basis van het Besluit maatschappelijke ondersteuning (Bmo)
een vast aantal van 39 perioden van 4 weken gold (3 jaar) waarvoor een eigen bijdrage voor roerende
zaken en woningaanpassingen in eigendom kon worden gevraagd. Sinds 2015 hebben gemeenten de
vrijheid om het aantal perioden zelf vast te stellen. Inningsvariant 1 blijft echter gebaseerd op een aantal
perioden waarmee de totale kostprijs niet wordt overschreden.
Bijvoorbeeld
Voor een voorziening met een totale kostprijs van 10.000,- heeft een gemeente kosten per periode
opgegeven van € 10.000 : 39 perioden = € 256,41. Over deze kosten per periode hebben wij een eigen
bijdrage berekend op basis van het inkomen en/of vermogen. Met het betalen van een eigen bijdrage over
de kosten per periode van € 256,41 over maximaal 39 perioden kon dus nooit meer dan de totale kostprijs
van € 10.000,- worden betaald.
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Resterende kostprijs bepalen niet mogelijk bij inningsvariant 1
Het CAK kan in geval van inningsvariant 1 geen resterende kostprijs vermelden, omdat wij de geïnde
eigen bijdrage voor hulp en/of ondersteuning vanuit de Wmo niet toe kunnen kennen aan een bepaalde
voorziening. Er was en is namelijk geen preferentie bij inningsvariant 1 binnen een
eenpersoonshuishouden als ooit gelijktijdig meerdere producten zijn afgenomen. Bij een
meerpersoonshuishouden waar beide partners hulp en/of ondersteuning geleverd krijgen is er ook geen
preferentie. Met andere woorden: het CAK kan niet bepalen welk gedeelte van de geïnde bijdrage aan
welke voorziening moet worden toegerekend.
Wat kunt u doen bij inningsvariant 1?
Met de gegevens uit onze bestanden bieden wij u twee formules om respectievelijk het aantal resterende
perioden en de resterende kostprijs te berekenen.
Formule 1: berekenen aantal resterende perioden
Om het aantal resterende perioden (omgerekend naar maanden) te berekenen, plakt u de volgende
formule in kolom T:
=O2-(((2020-M2)*13)-(N2-1))
De formule uitgeschreven in tekst:
=(AANTAL_PERIODEN-(((2020-JAAR_VANAF)*13)-( PERIODE_VANAF-1)))/13*12
Als u deze doortrekt zoals hieronder weergegeven, dan wordt de formule toegepast bij alle onderstaande
regels.

Verschijnt er een –getal (-3, -4 etc.)? Dan betekent dit dat er geen resterende maanden meer over zijn.
Formule 2: berekenen resterende kostprijs
Om de resterende kostprijs per 1 januari 2020 te berekenen, plakt u de volgende formule in kolom U:
=ALS((P2*13/12)>19;19*((O2-(((2020-M2)*13)-(N2-1)))/13*12);((O2-(((2020-M2)*13)-(N21)))/13*12)*(P2*13/12))
De formule uitgeschreven in tekst is:
=ALS((KOSTEN_PER_PERIODE *13/12)>19;19*(( AANTAL_PERIODEN -(((2020- JAAR_VANAF)*13)-(
PERIODE_VANAF -1)))/13*12);(( AANTAL_PERIODEN -(((2020- JAAR_VANAF)*13)-(
PERIODE_VANAF -1)))/13*12)*( KOSTEN_PER_PERIODE *13/12))
Als u de formule doortrekt zoals hieronder weergegeven, dan wordt de formule toegepast bij alle
onderstaande regels.
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Let op!
• Formule 2 is alleen mogelijk als u bij het berekenen van de kostprijs per periode de totale kostprijs
gedeeld heeft door het aantal door u opgegeven perioden. Bijvoorbeeld: Kolom L: totale kostprijs
€ 900,- / Kolom O 100 = Kolom P € 90,-.
•

Heeft u als gemeente de kostprijs per periode zelf verlaagd? Dus bijvoorbeeld in geval van
vervoersvoorzieningen, een douchestoel of andere relatief goedkope voorzieningen, dan werkt
bovenstaande formule niet.

Tot slot
In 2020 wordt de door de gemeente aangeleverde resterende kostprijs per maand verlaagd met € 19,-.
Ongeacht of de Wmo-klant dit daadwerkelijk betaalt (bijvoorbeeld in geval van minimabeleid of een lager
gemeentelijk tarief).
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3. ZA-bestand
Het ZA-bestand bevat de data van een recente geselecteerde zorgperiode. Het bestand geeft
informatie over de voorziening(en) van de klant die de zorgaanbieder(s) bij het CAK heeft of
hebben aangeleverd.
Veldnaam

Toelichting

Burgerservicenummer van de klant.
Achternaam van de klant.
Voorletters van de klant.
Voorvoegsel van de klant.
Geboortedatum van de klant.
Laatste periode (week) waarvan bekend is dat de klant
PERIODE_WEEK
een Wmo-verstrekking had.
ZORGAANBIEDER_WZA_CODE WZA/ AGB code zorgaanbieder.
ZORGAANBIEDER_NAAM
Naam van de zorgaanbieder.
REGELING
Wmo2015
PRODUCTCODE
Productcode van de aangeboden zorg.
Omschrijving van de aangeboden zorg, behorende bij de
PRODUCT_OMSCHRIJVING
productcode.
GELEVERDE_ZORG
Het aantal minuten dat er zorg geleverd is.
Indicator die aangeeft of de getoonde zorgregel de
laatste is voor de klant of dat er nog meer zorgregels zijn
IND_LAATSTE_ZORGPERIODE
(zorgregels die dus buiten de geselecteerde zorgperiode
vallen).
BSN
ACHTERNAAM
VOORLETTERS
VOORVOEGSEL
GEBOORTEDATUM

