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Handreiking informatiemodel GA2020
Met de komst van het abonnementstarief in de Wmo betaalt een huishouden 19 euro per maand
voor voorzieningen die zijn vastgelegd in de gemeentelijke verordening, ongeacht het inkomen en
vermogen en de (hoeveelheid) geleverde ondersteuning. Bij de meeste gemeenten betreft dit
extramurale maatwerkvoorzieningen en algemene voorzieningen waarbij er sprake is van een
langdurige hulpverleningssituatie. De bijdrage wordt per huishouden vastgesteld en geïnd door het
CAK. De meerpersoonshuishoudens waarvan minstens één persoon onder de AOW gerechtigde
leeftijd valt, zijn vrijgesteld van het betalen van een eigen bijdrage.
Voor uitvoering van het abonnementstarief is een nieuwe gegevensuitwisseling ontwikkeld die een
systematiek voor het aan- en afmelden (starten en stoppen) kent. Het is aan gemeenten om de
bijdrage te starten bij een eerste (Wmo) verstrekking aan de burger en te stoppen wanneer alle
verstrekkingen beëindigd zijn. Bij hulpmiddelen en woningaanpassingen in eigendom verstrekt wordt
bewaakt dat de kostprijs niet overschreden wordt.
Deze toelichting bij het informatiemodel (handreiking) beschrijft een aantal belangrijke begrippen
van het Wmo abonnementstarief 2020. Het gaat om de startdatum, (tijdelijke) stopdatum en de
kostprijs. De invulling hiervan bepaalt hoe de processen ingericht kunnen worden. Om te beginnen
worden de verschillende gegevensstromen toegelicht die nodig zijn voor de uitvoering in 2020.
GEGEVENSUITWISSELING WMO 2020
Inleiding
Voor de uitvoering van het abonnementstarief 2020 zijn verschillende gegevens nodig. Naast het
starten en stoppen van de bijdrage voor het abonnementstarief en beschermd wonen kunnen
gemeenten decentraal beleid voeren en worden rapportages uitgewisseld. Uitvoering van het
abonnementstarief 2020 is een verantwoordelijkheid van (en belegd bij) gemeenten en het CAK.
Vandaar dat uitsluitend deze partijen gegevens met elkaar uitwisselen.
Abonnementstarief
Per 2020 wordt een abonnementstarief (19 euro per maand) voor de eigen bijdrage Wmo ingevoerd.
In 2019 is via een tussenvariant (maximale eigen bijdrage van 17,50 per periode) een stap gezet
richting de invoering van het abonnementstarief. Gemeenten kunnen per 2020 het
abonnementstarief opleggen bij gebruik van maatwerkvoorzieningen en een deel van de algemene
voorzieningen (met een duurzame hulpverleningsrelatie) bij de uitvoering van de Wmo2015. Het CAK
heeft de wettelijke taak tot vaststelling en inning van het abonnementstarief 2020 uit te voeren.
Voor de uitvoering van het abonnementstarief 2020 is een nieuwe gegevensuitwisseling tussen
gemeenten en het CAK ontwikkeld: de iEb (eigen bijdrage). Deze gegevensstandaard is geënt op
iWmo berichtenverkeer via het Gemeentelijk Gegevensknooppunt (GGk). Dit document geeft een
nadere toelichting op het gebruik van de iEb.
Gemeentelijk beleid
Daarnaast kunnen gemeenten in 2020 decentraal beleid voeren, passend bij de (individuele) situatie
van hun burgers.
 Verlagen abonnementstarief
Ieder jaar stelt het ministerie van VWS het nationaal tarief vast. In 2020 is het tarief 19 euro per
maand. Gemeenten kunnen besluiten af te wijken van het nationaal tarief. Het nationaal tarief kan

alleen verlaagd worden voor de gehele populatie. Dat kan jaarlijks worden doorgegeven aan het CAK
via een portaal.
 Minimabeleid
Het voeren van minimabeleid is in 2020 nog steeds mogelijk. Gemeenten kunnen inkomensgrenzen
per type huishouden doorgeven aan het CAK. Huishoudens met een inkomen en vermogen onder de
aangeleverde inkomensgrens, worden vrijgesteld van het betalen van een eigen bijdrage. De
inkomensgrenzen voor minimabeleid kunnen jaarlijks worden doorgegeven aan het CAK via een
portaal.
 Vrijstellingen (hardheidsclausule, schuldenproblematiek en zorgmijding)
De Wmo 2015 kende al de hardheidsclausule. Hiermee heeft de gemeente de mogelijkheid een
huishouden geen bijdrage op te leggen als er een kind in het geding is. Vanaf 2018 hebben
gemeenten ook de bevoegdheid een burger vrij te stellen voor de eigen bijdrage Wmo als er sprake is
van problematische schulden of ter voorkoming van zorgmijding. Hiermee kunnen gemeenten een
uitzondering voor een individu maken. Het huishouden van deze burger hoeft dan geen eigen
bijdrage te betalen. Vrijstellingen kunnen worden doorgegeven aan het CAK via een portaal.
Rapportages
Het CAK verantwoordt zich met behulp van rapportages over de uitvoering van het Wmo
abonnementstarief. De inhoud van de rapportages moet nog worden afgestemd. Voorbeelden van
rapportages kunnen zijn:





Lopende bijdragen
Aflopende kostprijzen
Bezwaar- en beroepzaken
Afdrachten

Beschermd wonen
Sinds 2015 valt beschermd wonen onder de Wmo. Beschermd wonen (intramuraal) kent een andere
bijdragesystematiek dan die van het abonnementstarief. Deze bijdrage is wel inkomensafhankelijk en
gaat er vanuit dat de burger niet meer thuis woont. De bijdrageregeling beschermd wonen
(intramuraal) verandert niet in 2020 en daarmee blijft het huidige aanleverproces gehandhaafd.
Gegevensuitwisseling vindt plaats via het verblijfrecord volgens de H&V-standaard. Gegevens kunnen
via een portaal van het CAK geautomatiseerd in bulk of via een applicatie (handmatig) aangeleverd
worden.

START EIGEN BIJDRAGE
Definitie
De huidige (Wmo)keten kent verschillende start- en stopmomenten. Zo is er een beschikkingsdatum
of toewijzingsdatum, de datum van een eerste intakegesprek of de datum waarop de
ondersteuning/voorziening daadwerkelijk is geleverd. Deze datum kan verschillen per type
ondersteuning. Welke datum de gemeente ook gebruikt, voor de eigen bijdrage (het
abonnementstarief) wordt de aangeleverde startdatum aan het CAK geïnterpreteerd als datum
waarop de eigen bijdrage moet starten. Het CAK start de maand volgend op de startdatum met het
innen van de eigen bijdrage.
Uitgangspunten
 De gemeente bepaalt in 2020 zelf de startdatum van het abonnement (de eigen bijdrage)
voor inwoners die gebruik maken van de ondersteuning die onder het Wmo
abonnementstarief valt.


Het CAK start met innen in de maand volgend op de maand van de startdatum. Alleen bij een
startdatum gelegen op de eerste van de maand, wordt wel al de volledige maand geïnd.



Alleen de startdatum van de eerste verstrekking wordt naar het CAK gestuurd. Voor een
aanvullende verstrekking wordt geen nieuwe startdatum gestuurd. De gegevensuitwisseling
vindt dus niet plaats op toewijzingsniveau (per verstrekking) maar op persoonsniveau. De
Wmo-bijdrage (het abonnement) kan ‘aan’ en ‘uit’ gezet worden.



De startdatum voor de eigen bijdrage moet binnen één maand bij het CAK aangeleverd
worden. Echter, het CAK stelt de eigen bijdrage nog vast tot maximaal een jaar in het
verleden. Daarmee worden startberichten met een datum tot 12 maanden geleden
verwerkt.

Proces
Ongeacht de keuze van de gemeente voor een startmoment wordt de startdatum eigen bijdrage van
een eerste verstrekking naar het CAK gestuurd. Als daar meer verstrekkingen (zonder kostprijs)
bijkomen leidt dat niet tot een bericht aan het CAK; de eigen bijdrage (het abonnement) loopt
immers al. In onderstaand figuur is deze situatie weergegeven.

Figuur 1: Startbericht bij meerdere verstrekkingen

Definitiekeuze
De gemeente kan ervoor kiezen de startdatum van de eigen bijdrage op de toekennings- of
beschikkingsdatum te baseren. In tegenstelling tot de datum waarop de ondersteuning daadwerkelijk
start, is de toekenningsdatum vroeg in het proces beschikbaar bij de gemeente. Als de ondersteuning

na toekennen binnen 4 tot 8 weken start, betaalt de burger een eigen bijdrage vanaf de maand
waarin de ondersteuning daadwerkelijk geleverd wordt. De start van de inning van de eigen bijdrage
valt dan binnen de termijn waarop de ondersteuning start. Figuur 2 illustreert dat. De gemeente
levert als startdatum eigen bijdrage 16-1-2020 aan (gebaseerd op de toekenningsdatum). Het CAK
start de inning van de eigen bijdrage per februari (in de maand volgend op de startdatum) en stopt
de inning van de eigen bijdrage per mei (in de maand volgend op de stopdatum).

Figuur 2: Keuze startdatum eigen bijdrage

Gemeenten beschikken over de toekenningsdatum, zorgaanbieders en leveranciers over de datum
waarop de ondersteuning daadwerkelijk is geleverd. Toekenningsgegevens zijn gemakkelijker en
eerder te verkrijgen dan gegevens van de daadwerkelijke geleverde ondersteuning. Daarmee heeft
gebruik van de toekenningsdatum een positief effect op het verminderen van administratieve lasten
en het verminderen van de kans op stapelfacturen.
Het grote nadeel van het gebruik de toekenningsdatum is dat er situaties zijn waarbij ondersteuning
niet (direct) wordt verzilverd of geleverd. In deze gevallen gaat het abonnementstarief (de bijdrage)
al lopen zonder dat er gebruik gemaakt wordt van de ondersteuning.
Gemeenten moeten een goede afweging maken in de keuze voor een startmoment. Onderzocht
wordt in hoeverre eenduidigheid en standaardisatie na 1-1-2020 mogelijk en gewenst is. Met name
voor de burger en zorgaanbieders zorgt eenduidigheid voor meer transparantie.
(TIJDELIJKE) STOP EIGEN BIJDRAGE
Definitie
Net als bij de definitie van een startdatum zijn verschillende definities van de stopdatum mogelijk.
Welke datum de gemeente ook gebruikt, voor de eigen bijdrage (het abonnementstarief) wordt de
aangeleverde stopdatum aan het CAK geïnterpreteerd als datum waarop de eigen bijdrage moet
stoppen. Het CAK stopt de eigen bijdrage vanaf de maand volgend op de stopdatum.
Verder kunnen gemeenten de bijdrage opschorten (pauzeren). Dat kan door een stopbericht te
sturen en later weer een startbericht te sturen. Het opschorten van de eigen bijdrage is alleen zinnig
als de stopdatum niet in dezelfde maand ligt als de startdatum. Met andere woorden: een pauze
heeft alleen effect op de eigen bijdrage als de pauze minimaal een maand duurt. Ook is het
opschorten van de eigen bijdrage niet toepasbaar op iedere vorm van Wmo-ondersteuning. Zo is een
pauze voor een woningaanpassing of hulpmiddel niet logisch. De aanpassing of het hulpmiddel wordt
immers niet ingeleverd wanneer er geen gebruik van wordt gemaakt.
Uitgangspunten
 Alleen wanneer alle Wmo-verstrekkingen zijn gestopt of wanneer de kostprijs is bereikt en er
verder geen andere voorzieningen zijn, wordt er een stopbericht naar het CAK gestuurd. De






gegevensuitwisseling vindt dus niet plaats op toewijzingsniveau (per verstrekking) maar op
persoonsniveau.
De gemeente bepaalt in 2020 zelf de stopdatum van het abonnement (de eigen bijdrage)
voor inwoners die gebruik maken van de ondersteuning die onder het Wmo
abonnementstarief valt.
Nader onderzoek naar eenduidigheid en standaardisatie vindt plaats in 2020.
Het CAK stopt met innen in de maand na de maand van de stopdatum.
Gemeenten sturen altijd een stopbericht als de inning van de eigen bijdrage moet stoppen.
Ook als de burger verhuist of overlijdt.

Proces
De eigen bijdrage wordt pas gestopt als alle verstrekkingen zijn beëindigd. In onderstaande figuur (3)
wordt dus pas een stopbericht gestuurd als de laatste verstrekking is geëindigd. Met een stopbericht
wordt de eigen bijdrage voor een persoon volledig gestopt en stuurt het CAK een stopbrief naar de
burger. In het geval dat de laatste verstrekking afloopt en overgaat in een nieuwe verstrekking die
nog niet is verwerkt in het gemeentelijke systeem, kan het daarmee verstandig zijn de stopberichten
aan het CAK te ‘bufferen’. Zo wordt voorkomen dat een stopbericht wordt gestuurd die na
verwerking van de nieuwe verstrekking weer gestart wordt (met alle bijbehorende, onterechte
uitingen van het CAK naar de burger tot gevolg).

Figuur 3: Stopbericht bij meerdere verstrekkingen

Gemeenten kunnen de eigen bijdrage opschorten (pauzeren, tijdelijk stoppen). Dat kan door een
stopbericht te sturen, gevolgd door een startbericht als de bijdrage weer hervat moet worden. In
figuur 4 is deze situatie weergegeven.

Figuur 4: Opschorten eigen bijdrage (pauzeren/tijdelijk stoppen)

KOSTPRIJS EIGEN BIJDRAGE
Definitie
In de gemeentelijke verordeningen is opgenomen hoe Wmo ondersteuning wordt verstrekt en hoe
de kostprijs daarvan is opgebouwd. Bij hulpmiddelen en woningaanpassingen verstrekt in eigendom
en in bruikleen wordt de kostprijs bewaakt. Dat is zo in de wet opgenomen. Het CAK bewaakt de
kostprijs. De kostprijs moet derhalve meegegeven worden in het startbericht. De gemeente geeft
naast een startdatum ook het bedrag (de kostprijs) mee dat bewaakt moet worden.
Het CAK bewaakt de kostprijs als volgt. Het CAK bouwt maandelijks de kostprijs af op basis van het
nationaal tarief (in 2020 is dat 19 euro per maand, zie berekening bij ‘proces’). Wanneer volgens deze
methode de kostprijs wordt bereikt, geeft het CAK met behulp van een signaal (vooraf, buiten
berichtenverkeer om) aan de gemeente die vervolgens kan bepalen of de eigen bijdrage
daadwerkelijk moet stoppen. Mogelijk dat na het bereiken van de kostprijs een nieuwe verstrekking
afgegeven wordt en daarmee een nieuwe kostprijs moet worden doorgegeven en bewaakt. Ook kan
het zo zijn dat er nog andere verstrekkingen lopen zonder kostprijs, waardoor de eigen bijdrage nog
niet moet worden gestopt. Het CAK int geen eigen bijdrage lager dan het vastgestelde
abonnementstarief. Als de gemeente een stopbericht stuurt brengt het CAK daarom geen
(rest)bedragen lager dan het geldende gemeentelijk- of nationaal tarief in rekening.
Gemeenten kunnen meerdere hulpmiddelen en woningaanpassingen (met kostprijs) aan een burger
verstrekken. In dat geval moet alleen de langst lopende kostprijs bewaakt worden (zie voorbeeld
berekening bij ‘proces’). Met langst lopende kostprijs wordt de verstrekking bedoeld waarbij het
moment van volledig afbetalen het verst in de toekomst ligt. Om de langst lopende kostprijs te
berekenen moet de gemeente een ‘virtuele’ einddatum van de lopende kostprijzen bijhouden.
Hierbij kan gerekend worden met het nationale tarief (in 2020 is dat 19 euro per maand). Het is niet
mogelijk en de bedoeling de einddatum direct mee te leveren. Om mutaties te voorkomen mag een
stopdatum maximaal één maand in de toekomst liggen.
Uitgangspunten
 Kostprijsbewaking (voor hulpmiddelen en woningaanpassingen verstrekt in eigendom en
bruikleen) vindt centraal bij het CAK plaats.
 Het CAK stopt niet bij het bereiken van de kostprijs maar signaleert vooraf aan de gemeente.
De gemeente kan vervolgens beslissen om de eigen bijdrage te stoppen.
 Het CAK bewaakt de kostprijs van hulpmiddelen en woningaanpassingen.
 Alleen de langst lopende kostprijs wordt aangeleverd bij het CAK. Om die te kunnen bepalen
moet de gemeente de virtuele einddatum van de kostprijs per verstrekking berekenen.
 Het rapporteren/signaleren van aflopende kostprijzen verloopt niet via iWmo
berichtenverkeer.
 Het nationaal tarief (geldend bij de startdatum) wordt gebruikt in de berekening voor
(looptijd) kostprijsbewaking.
 Het CAK bouwt de kostprijs af tegen nationaal tarief.
 Als de gemeente een stopbericht heeft gestuurd worden (rest)bedragen minder dan 19 euro
niet gefactureerd.
 Voorzieningen verstrekt in bruikleen met een maandbedrag van meer dan 19 euro kunnen
de kostprijs niet overschrijden en daarmee wordt de kostprijs niet meegegeven in het
berichtenverkeer. Voor huur en leaseconstructies met een kostprijs van minder dan 19 euro
per maand kunnen gemeenten een fictieve kostprijs (bijvoorbeeld gebaseerd op de
marktwaarde) doorgeven aan het CAK.
 De afbouw van kostprijs vindt ook plaats als de burger is vrijgesteld van het betalen van de
eigen bijdrage.

Proces
Als er sprake is van ondersteuning (hulpmiddelen en woningaanpassingen) in eigendom verstrekt,
levert de gemeente een startbericht met de te bewaken kostprijs aan. In het geval van meerdere
verstrekkingen met een kostprijs moet alleen de langst lopende kostprijs aangeleverd worden. Om te
bepalen welke verstrekking het langst loopt kan de volgende berekening plaatsvinden:
1. Kostprijs / nationaal tarief = aantal maanden
2. Startmaand eigen bijdrage + aantal maanden = virtuele stopmaand eigen bijdrage




(1) Woningaanpassing: 10.000/19 = 526,3
(1) Scootmobiel:
2.500/19 = 131,6
(1) Woningaanpassing: 1.500/19 = 78,9

 (2) start januari 2020, stop november 2063
 (2) start augustus 2020, stop augustus 2030
 (2) start januari 2021, stop augustus 2026

Volgens bovenstaande berekening loopt de woningaanpassing van €10.000,- het langst. Daarmee
hoeft alleen deze kostprijs bij het CAK aangeleverd te worden. De situatie is weergegeven in figuur 5.

Figuur 5: Startbericht kostprijs meerdere verstrekkingen

Naast een woningaanpassing of scootmobiel kan een burger ondersteuning ontvangen waar geen
kostprijsbewaking van toepassing is. Als een burger gebruik maakt van huishoudelijke hulp en daar
een verstrekking met kostprijs aan toegevoegd wordt, moet alsnog de kostprijs aan het CAK kenbaar
gemaakt worden. Dat kan door een mutatie startbericht met ‘startdatum kostprijs’ en ‘kostprijs’ te
sturen. Wanneer daar vervolgens een woningaanpassing met een latere (virtuele) stopdatum bij
komt, moet de kostprijs en bijbehorende startdatum weer gemuteerd worden. Onderstaande figuur
geeft de situatie weer.

Figuur 6: Startbericht kostprijs meerdere verstrekkingen zonder kostprijsbewaking

Het CAK signaleert vooraf aan de gemeente dat kostprijzen aflopen. Hoe het signaal er precies uitziet
moet nog worden afgestemd. Vooralsnog gebeurt dat niet middels berichtenverkeer. Op het
moment dat de gemeente het signaal van het CAK krijgt kan er het volgende aan de hand zijn:




De burger heeft geen andere verstrekkingen meer en de gemeente kan dus een stopbericht
eigen bijdrage naar het CAK sturen.
De burger heeft andere verstrekking(en) met kostprijs en de gemeente berekent opnieuw of
er een gewijzigde kostprijs moet worden doorgegeven.
De burger heeft al andere verstrekking(en) zonder kostprijs en de gemeente stuurt een
mutatie startbericht waarbij de kostprijselementen leeg worden gelaten.

Casuïstiek
De grote verandering in de gegevensuitwisseling vanaf 2020 zit hem in het niet meer uitwisselen op
‘verstrekkingsniveau’. Als de burger gebruik maakt van een Wmo voorziening kan de gemeente de
eigen bijdrage ‘aan’ en ‘uit’ zetten. Dat betekent dat van gemeenten wordt verwacht per burger het
volledige Wmo-overzicht te hebben.
Ongeacht de keuze voor een start- en stopmoment zullen gemeenten ‘triggers’ moeten inbouwen
voor het versturen van start- en stopberichten aan het CAK voor de eigen bijdrage. Voorbeelden van
‘triggers’ zijn het afgeven van een beschikking (de toekenning), het ontvangen van een regiebericht
(start en stop zorg) of het ontvangen van een declaratie van de zorgaanbieder. De gemeente bepaalt
vervolgens of de ‘trigger’ leidt tot een bericht voor de eigen bijdrage. Dat kan op verschillende
manieren.






Gaat het om de eerste Wmo verstrekking voor de burger? Als een eerste verstrekking voor
Wmo ondersteuning wordt afgegeven moet een startbericht gestuurd worden naar het CAK.
Wanneer er al verstrekkingen lopen is er al een startbericht gestuurd en wordt derhalve geen
bericht naar het CAK gestuurd. Alleen als de bijdrage is opgeschort (gepauzeerd) en weer
hervat wordt, moet een startbericht gestuurd worden terwijl de eerste verstrekking al is
afgegeven.
Heeft de verstrekking een kostprijs? De kostprijs hoeft alleen doorgegeven te worden als het
om een hulpmiddel of woningaanpassing gaat die in eigendom is verstrekt.
Betreft het de eerste kostprijs verstrekt aan de burger? Als al eerder verstrekkingen met
kostprijs zijn afgegeven is hierover al een bericht naar het CAK gestuurd. Of in deze situatie
een bericht naar het CAK moet hangt af van de virtuele einddatum.
Ligt de virtuele einddatum van de kostprijs verder dan die van de eerder aangeleverde
kostprijs? Gemeenten kunnen per verstrekking een virtuele einddatum berekenen. De
verstrekking met de einddatum het verst in de toekomst moet naar het CAK gestuurd
worden.

Figuur 7: Wel of geen startbericht naar het CAK?

Voor het stopbericht geldt dat alle verstrekkingen, met of zonder kostprijs, (tijdelijk) beëindigd
moeten zijn. Als er voor een burger nog een verstrekking loopt, ontvangt de burger nog
ondersteuning vanuit de Wmo en moet derhalve nog geen stopbericht verstuurd worden.

VOORBEELDEN
Onderstaand worden voorbeelden (3) gegeven van verschillende situaties die zich voor kunnen doen.
Bij ieder voorbeeld worden de te versturen berichten toegelicht en is een figuur ter illustratie
toegevoegd.
1. Starten en stoppen zonder kostprijsbewaking

Figuur 8: Voorbeeld 1

Mevrouw van Heteren maakt gebruik van ondersteuning vanuit de Wmo. Vanaf 1 januari 2020 maakt
ze gebruik van huishoudelijke hulp. Eind mei komt daar begeleiding bij en vanaf december gaat ze
een aantal dagdelen per week naar de dagbesteding.
In deze situatie stuurt de gemeente alleen een startbericht met startdatum 1-1-2020 naar het CAK.
Het verstrekken van begeleiding en dagbesteding leidt niet tot een bericht aan het CAK.
Bericht

BSN

Start 401

#

Status aanlevering

1

Startnummer

Startdatum EB

999

1-1-2020

De huishoudelijke hulp voor mevrouw van Heteren is door omstandigheden niet op 1 januari gestart
maar pas op 1 maart 2020.
De gemeente moet de startdatum muteren door een startbericht te sturen met Status aanlevering 2
waarin de gewijzigde startdatum staat.
Bericht

BSN

Start 401

#

Status aanlevering

2

Startnummer

Startdatum EB

999

1-3-2020

De dochter van mevrouw van Heteren heeft vanaf medio 2021 meer tijd om haar moeder te
verzorgen. In al haar enthousiasme wilt ze alle Wmo-ondersteuning overnemen.
De ondersteuning stopt per 12-8-2021 en daarmee levert de gemeente een stopbericht aan waarmee
de inning van de eigen bijdrage volledig stopt.
Bericht

BSN

Stop 403

#

Status aanlevering

1

Startnummer

Datum

999

12-8-2021

Nog voordat de huishoudelijke hulp daadwerkelijk stopt komt de dochter van mevrouw van Heteren
terug op haar besluit en wordt de huishoudelijke hulp gecontinueerd.

De gemeente moet de einddatum terugtrekken omdat de eigen bijdrage moet doorlopen.
Bericht

BSN

Stop 403

#

Status aanlevering

3

Startnummer

Datum

999

12-8-2021

2. Starten en stoppen met kostprijs

Figuur 9: Voorbeeld 2.

Meneer Harteveld heeft per 1-1-2020 de drempels in zijn woning laten verwijderen (€ 190,-).
Daarnaast zijn er op 1-2-2020 handgrepen in de badkamer geplaatst (€ 156,-).
De gemeente levert in deze situatie alleen de woningaanpassing met een kostprijs van € 190,- bij het
CAK aan. De woningaanpassing (handgrepen in de badkamer van € 156,-) kent namelijk een (virtuele)
einddatum die minder ver in de toekomst ligt dan de woningaanpassing van € 190,-.
Bericht

BSN

Start 401

#

Status aanlevering

1

Startnummer

Startdatum EB

123

1-1-2020

Datum kostprijs

Kostprijs

1-1-2020

190

Het CAK signaleert vanaf 1-8-2020 maandelijks dat de kostprijs van meneer Harteveld afloopt. Vanaf
dan kan de gemeente onderzoeken of de eigen bijdrage daarmee stopt of dat er een
nieuwe/gewijzigde verstrekking wordt afgegeven. Dat laatste is het geval. De scootmobiel van
meneer Hendriks wordt (aansluitend) op 1-11-2020 geleverd door de hulpmiddelenleverancier.
De gemeente stuurt geen stopbericht na het aflopen van de kostprijs omdat er aansluitend een
hulpmiddel wordt afgenomen. De kostprijs van de scootmobiel (€ 1900,-) moet opnieuw worden
doorgegeven en bewaakt. Er volgt dus een mutatie op het startbericht met een nieuwe kostprijs.
Bericht

BSN

Start 401

#

Status aanlevering

2

Startnummer

Startdatum EB

123

1-1-2020

Datum kostprijs

Kostprijs

1-11-2020

1900

In april 2021 wordt een traplift (met kostprijs € 1899,-) bij meneer Harteveld geïnstalleerd.
Omdat de (virtuele) einddatum van de traplift later ligt dan die van de scootmobiel, moet de
gemeente een mutatie op de kostprijs aanbrengen.
Bericht

BSN

Start 401

#

Status aanlevering

2

Startnummer

Startdatum EB

123

1-1-2020

Datum kostprijs

Kostprijs

1-4-2021

1899

3. Starten en stoppen met en zonder kostprijs

Figuur 10: Voorbeeld 3.

Mevrouw Brok ontvangt vanaf 2020 huishoudelijke hulp vanuit de Wmo. Per februari worden enkele
kleine aanpassingen in haar woning uitgevoerd met een kostprijs van € 156,-.
De gemeente stuurt voor de huishoudelijke hulp een startbericht met startdatum 1-1-2020 naar het
CAK. Wanneer daar een woningaanpassing bij komt wordt een mutatie op het startbericht gestuurd
waarbij de kostprijs en startdatum van de kostprijs worden toegevoegd.
Bericht

BSN

Start 401
Start 401

#
#

Status aanlevering

1
2

Startnummer

Startdatum EB

Datum kostprijs

Kostprijs

555
555

1-1-2020
1-1-2020

1-2-2020

156

Het CAK signaleert vanaf juli maandelijks dat de kostprijs van mevrouw Brok afloopt in oktober.
Mevrouw Brok heeft een scootmobiel aangevraagd maar omdat deze pas in november wordt
verwacht, moet de aflopende kostprijs voor de woningaanpassing worden afgemeld.
De gemeente stuurt een mutatie op het startbericht en laat daarbij de kostprijsvelden leeg (NULL). Zo
weet het CAK dat de kostprijsbewaking (en signalering) gestopt kan worden.
Bericht

BSN

Start 401

#

Status aanlevering

2

Startnummer

Startdatum EB

555

1-1-2020

Datum kostprijs

Kostprijs

De scootmobiel van mevrouw Brok wordt in november 2020 geleverd. Dat moet gemeld worden bij
het CAK zodat de kostprijs bewaakt kan worden.
De gemeente stuurt een mutatie op het startbericht waarbij de startdatum en kostprijs van de
scootmobiel worden toegevoegd.
Bericht

BSN

Start 401

#

Status aanlevering

2

Startnummer

Startdatum EB

555

1-1-2020

Datum kostprijs

Kostprijs

1-11-2020

1900

In de zomer van 2021 verblijft mevrouw Brok een paar maanden bij een goede vriend in Spanje. Ze
meldt bij de zorgaanbieder dat de huishoudelijke hulp een paar maanden niet hoeft te komen.
Omdat mevrouw Brok naast huishoudelijke hulp ook een scootmobiel gebruikt, worden in dit geval
geen stop- en startberichten gestuurd. Ondanks dat de scootmobiel niet wordt gebruikt, kan deze
niet (tijdelijk) ingeleverd worden en wordt de eigen bijdrage niet opgeschort.

