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Inleiding
Op 30 maart 2022 zijn de definitieve specificaties van release iEb 3.0 gepubliceerd. Deze
release wordt per 1 april 2023 van kracht. Om het informatiemodel van iEb compleet te maken
zijn casussen beschreven voor zowel beschermd wonen als het abonnementstarief iEb.
Doelen van dit document

Implementatieondersteuning

Ontwikkeling van casuïstiek in het Informatiemodel iStandaarden
Doel van de casusbeschrijvingen
De casusbeschrijvingen hebben primair tot doel om ‘de bedoeling’ van de 3.0-release concreet
te maken. Ze leveren een bijdrage aan eenduidigheid bij de bouw van functionaliteit door
softwareleveranciers én ze helpen gemeenten en aanbieders van zorg en ondersteuning hun
werk beter in te richten voor de komende releases.
Opbouw van dit document
In elk hoofdstuk is een casus uitgewerkt. Daarbij is deze indeling gehanteerd:

Inleiding, waarin de situatie is beschreven en de gebeurtenis die zich in deze casus
voordoet. Daarnaast is een overzicht opgenomen van de voor de casus relevante
bedrijfsregels en invulinstructies (let wel: deze opsomming is niet bedoeld om volledig
te zijn). Zo is direct duidelijk op welke onderdelen van de specificatie de casus is
gebaseerd.

Stappen in de procesgang, waarin in stappen is aangegeven welke activiteiten er
door de gemeente, aanbieders en het CAK rondom het berichtenverkeer worden
ondernomen. Ieder heenbericht wordt gevolgd door een retourbericht. Indien het
heenbericht wordt goedgekeurd, is het retourbericht niet opgenomen als aparte stap.
Alleen als het heenbericht wordt afgekeurd, zal dit als aparte stap worden beschreven.



NB Dat het retourbericht bij een goedgekeurd heenbericht niet als stap in het
document opgenomen wordt, neemt niet weg dat het in het berichtenverkeer verplicht
is om retourberichten te versturen.
Voorbeeldvulling berichten, waarin een uitwerking van de invulling van de berichten
aan de hand van voorbeeldwaarden wordt weergegeven. Veldnamen en ingevulde
waarden zijn functioneel beschreven. De hier weergegeven velden zijn bedoeld als
verduidelijking van de casus. Het is dan ook mogelijk dat verplichte velden niet in het
voorbeeld getoond worden. Controleer in het informatiemodel welke velden verplicht
zijn.

Legenda
In de berichtvoorbeelden zijn de veldnamen en veldwaarden op een functionele manier
gebruikt, zodat de voorbeelden voor iedereen leesbaar en te begrijpen zijn. Voor de
verduidelijking van de nieuwe werkwijze in iEb 3.0 wordt in de WMO405 en WMO407 berichten
de stopdatum in het bericht getoond, ook indien deze niet gevuld is. In de werkelijkheid mogen
lege velden niet opgenomen worden in het bericht.
De daadwerkelijke veldwaarden in de berichten dienen op de technisch juiste wijze te worden
gevuld. In de tabel staan de belangrijkste veldwaarden die in dit document anders worden
gebruikt dan in de werkelijkheid.
Soort veld
Datumveld
Codevelden

Functionele vulling document
dd-mm-eejj
21-10-2020
Code + omschrijving
1 (eerste aanlevering)
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Technische vulling in bericht
eejjmmdd
20201021
Code 1
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Meer informatie
Hebt u vragen over de casusbeschrijvingen voor iEb 3.0? Neemt u dan contact op met:
Zorginstituut Nederland
Team Informatiestandaarden
(020) 797 89 48
info@istandaarden.nl
www.istandaarden.nl
Bezoekadres
Willem Dudokhof 1
1112 ZA Diemen
Postadres
Postbus 320
1110 AH Diemen

Het nut van landelijke afspraken over samenwerking in het administratieve proces
De informatiestandaarden iEb en iWmo zijn landelijke afspraken over samenwerking in het
administratieve proces. Ze zijn ontwikkeld om beleidsonafhankelijk te werken. Net als iWlz
geven iEb en iWmo een kader dat de inhoudelijke beleidsvrijheid niet raakt, maar dat wel zorgt
voor eenduidigheid in het administratieve proces en voor duidelijke bedrijfsafspraken.
In de ministeriële regeling is het gebruik van de informatiestandaard iWmo verplicht gesteld
met ingang van de dag volgend op de publicatie (publicatiedatum 25-07-2019) van de
ministeriële regeling.

Hoe gebruikt u informatiestandaarden?
• Maak in uw hele organisatie duidelijk dat landelijke afspraken bestaan over samenwerking in
het administratieve proces en dat deze zijn vastgelegd in de standaarden iEb en iWmo.
• Betrek daarbij de collega’s van beleid, inkoop, financiële administratie, control en
informatiemanagement.
• Zorg ervoor dat de landelijke afspraken meegenomen worden in het beleids- en inkoopproces.
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1 Nieuwe cliënt aanmelden en weer afmelden voor de eigen
bijdrage abonnementstarief
1.1 Inleiding
1.1.1 Situatie en gebeurtenis
Deze casus beschrijft een scenario waarin de gemeente een cliënt aanmeldt en later ook weer
afmeldt bij het CAK voor de eigen bijdrage abonnementstarief.
Het scenario start met dat de cliënt voor het eerst gebruik maakt van een voor het
abonnementstarief eigenbijdrageplichtige voorziening (zonder kostprijs). Hierna stuurt de
gemeente een eigenbijdragebericht abonnementstarief naar het CAK, met daarin de startdatum
voor de periode eigen bijdrage abonnementstarief.
Nadat de gemeente heeft geconstateerd dat de eigenbijdrageplichtige zorg beëindigd is, stuurt
de gemeente een gewijzigd eigenbijdragebericht voor het abonnementstarief met daarin de
stopdatum voor de periode eigen bijdrage abonnementstarief.

1.1.2 Betrokken bedrijfsregels en invulinstructies
Nr
OP035
OP241
OP325
OP372

OP375

Omschrijving
De gemeente geeft alleen mutaties door aan het CAK die van invloed
kunnen zijn op de eigen bijdrage.
De datum waarop de eigen bijdrage wordt gestart mag maximaal 12
maanden in het verleden liggen.
Een wijziging die (met statusaanlevering 2) wordt doorgegeven, overschrijft
in zijn geheel de laatst verzonden aanlevering
De datum per wanneer de eigen bijdrage wordt gewijzigd of verwijderd
moet zo snel mogelijk worden doorgegeven maar mag maximaal 36
maanden in het verleden liggen.
De gemeente is verantwoordelijk voor het zo spoedig mogelijk aan het CAK
aanleveren, van de start- en stopdatum voor de periode van de eigen
bijdrage.

1.2 Stappen in de procesgang
De stappen in de tabel worden doorlopen.
Stap
1

2

Omschrijving
De gemeente stuurt het eigenbijdragebericht voor abonnementstarief naar
het CAK, met daarin de startdatum voor de periode eigen bijdrage
abonnementstarief
De gemeente stuurt een gewijzigd eigenbijdragebericht abonnementstarief
naar het CAK, met daarin de stopdatum voor de periode eigen bijdrage
abonnementstarief
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Berichten
WMO405

WMO405

1.3 Voorbeeldvulling berichten
Stap 1: De gemeente stuurt het eigenbijdragebericht abonnementstarief naar het CAK
Op het moment dat de cliënt gebruik maakt van een voor het abonnementstarief
eigenbijdrageplichtige voorziening beoordeeld de gemeente of dit moet leiden tot het melden
van de aanvang abonnementstarief eigenbijdrageplichtige Wmo-ondersteuning aan het CAK.
In deze situatie maakt de cliënt voor het eerst gebruik van een voor het abonnementstarief
eigenbijdrageplichtige voorziening en is er dus niet eerder een melding aanvang naar het CAK
verstuurd. Dus stuurt de gemeente een eigenbijdragebericht abonnementstarief Wmoondersteuning naar het CAK, met daarin de startdatum.
Naar aanleiding van het verstuurde bericht bepaalt het CAK wanneer en of de oplegging van de
eigen bijdrage voor abonnementstarief wordt gestart. De cliënt ontvangt hiervoor een
beschikking van het CAK.
Let op! De stopdatum is geen verplicht te vullen veld. Deze dient alleen gevuld te worden
indien de stopdatum bekend is en niet meer dan een maand in de toekomst ligt t.o.v. de
dagtekening van het bericht.
In dit scenario is de stopdatum nog niet bekend, en is het veld dus leeg in het voorbeeld.

Eigenbijdragebericht abonnementstarief (405):
Header
Client
Bsn
PeriodeEigenBijdrageAbo

107644277

Startnummer eigen bijdrage

345245

Startdatum periode eigen bijdrage
Stopdatum periode eigen bijdrage

04-04-2023

Status aanlevering PeriodeEigenbijdrageAbo

1 (Eerste aanlevering)

Stap 2: De gemeente stuurt het gewijzigde eigenbijdragebericht abonnementstarief naar het
CAK
Per 1 augustus maakt de cliënt niet langer gebruik van de voor het abonnementstarief
eigenbijdrageplichtige voorziening. Hierop volgend stuurt de gemeente een gewijzigd
eigenbijdragebericht abonnementstarief naar het CAK, om de periode eigenbijdrage
abonnementstarief te beëindigen.
Doordat in het eigenbijdragebericht abonnementstarief, zowel de startdatum als de stopdatum
voor de periode eigen bijdrage abonnementstarief zit, wordt het bericht nu met dezelfde
logische sleutel (EbStartNummer) aangeleverd maar met status aanlevering 2 (gewijzigde
aanlevering).

Eigenbijdragebericht abonnementstarief (405):
Header
Client
Bsn
PeriodeEigenBijdragAbo

107644277

Startnummer eigen bijdrage

345245

Startdatum periode eigen bijdrage
Stopdatum periode eigen bijdrage

04-04-2023
01-08-2023

Status aanlevering PeriodeEigenbijdrageAbo

2 (Gewijzigde aanlevering)
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2 Corrigeren van de startdatum van een aanmelding voor de
eigen bijdrage abonnementstarief
2.1 Inleiding
2.1.1 Situatie en gebeurtenis
Deze casus beschrijft hoe een melding startdatum voor periode eigen bijdrage Wmo
abonnementstarief gecorrigeerd kan worden. De gemeente heeft aan het CAK de cliënt per 0105-2023 aangemeld voor de eigen bijdrage abonnementstarief omdat de cliënt Hulp bij het
Huishouden ontvangt.
Eind mei blijkt dat de gemeente een verkeerde startdatum doorgegeven heeft aan het CAK. De
correcte startdatum moet 01-06-2023 zijn. Daarom moet de startdatum voor de aanmelding
eigen bijdrage abonnementstarief door de gemeente gecorrigeerd worden.
2.1.2 Betrokken bedrijfsregels en invulinstructies
Nr
OP033
OP035
OP325
OP372

OP375

Omschrijving
Voor het doorgeven van wijzigingen en correcties op een eerder verzonden bericht,
moet gebruik gemaakt worden van de systematiek van status aanlevering
De gemeente geeft alleen mutaties door aan het CAK die van invloed kunnen zijn op
de eigen bijdrage.
Een wijziging die (met status aanlevering 2) wordt doorgegeven, overschrijft in zijn
geheel de laatst verzonden aanlevering
De datum per wanneer de eigen bijdrage wordt gewijzigd of verwijderd moet zo snel
mogelijk worden doorgegeven maar mag maximaal 36 maanden in het verleden
liggen.
De gemeente is verantwoordelijk voor het zo spoedig mogelijk aan het CAK
aanleveren, van de start- en stopdatum voor de periode van de eigen bijdrage

2.2 Stappen in de procesgang
De stappen in de tabel worden doorlopen.
Stap
1

2

Omschrijving
De gemeente stuurt het eigenbijdragebericht voor abonnementstarief naar
het CAK, met daarin de startdatum voor de periode eigen bijdrage
abonnementstarief
De gemeente stuurt een aanmelding met gecorrigeerde startdatum voor de
eigen bijdrage abonnementstarief naar het CAK
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Berichten
WMO405

WMO405

2.3 Voorbeeldvulling berichten
Stap 1: De gemeente stuurt het eigenbijdragebericht abonnementstarief naar het CAK
De gemeente meldt de cliënt per 1 mei aan voor de eigen bijdrage abonnementstarief omdat de
cliënt gebruik maakt van de voor het abonnementstarief eigenbijdrageplichtige voorziening
‘Hulp bij het Huishouden’.
Let op! De stopdatum is geen verplicht te vullen veld. Deze dient alleen gevuld te worden indien
de stopdatum bekend is en niet meer dan een maand in de toekomst ligt t.o.v. de dagtekening
van het bericht.
In dit scenario is de stopdatum nog niet bekend, en is het veld dus leeg in het voorbeeld.

Eigenbijdragebericht abonnementstarief (405):
Header
Client
Bsn
PeriodeEigenBijdragAbo

449775392

Startnummer eigen bijdrage

782344

Startdatum periode eigen bijdrage
Stopdatum periode eigen bijdrage

01-05-2023

Status aanlevering PeriodeEigenBijdrageAbo

1 (Eerste aanlevering)

Stap 2: De gemeente stuurt een eigenbijdragebericht voor de aanmelding eigen bijdrage
abonnementstarief met de gecorrigeerde startdatum naar het CAK
De gemeente signaleert dat de cliënt pas per 1 juni 2023 aangemeld had moeten worden voor
de eigen bijdrage abonnementstarief, daarom stuurt de gemeente een gewijzigde aanmelding
naar het CAK. Om de aanmelding voor de eigenbijdrageperiode te corrigeren, gebruikt de
gemeente status aanlevering ‘2’ en een gecorrigeerde startdatum.
Op basis van de gewijzigde startdatum eigen bijdrage abonnementstarief bepaalt het CAK of de
eigenbijdrageperiode van de cliënt aangepast wordt. Als dit zo is dan krijgt de cliënt een nieuwe
startbeschikking voor de eigen bijdrage abonnementstarief.

Eigenbijdragebericht abonnementstarief (405):
Header
Client
Bsn

449775392

PeriodeEigenBijdragAbo
Startnummer eigen bijdrage

782344

Startdatum periode eigen bijdrage

01-06-2023

Stopdatum periode eigen bijdrage
Status aanlevering PeriodeEigenBijdrageAbo
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3 Wijzigen start- en stopdatum eerder aangeleverde aanmelding
voor het abonnementstarief
3.1 Inleiding
3.1.1 Situatie en gebeurtenis
Deze casus beschrijft een situatie van een cliënt voor wie in juni 2022 een periode voor de
eigen bijdrage voor het abonnementstarief is doorgegeven. Deze aanmelding voor het
abonnementstarief is daarom verstuurd met iEb 1.0.
In mei 2023 als de cliënt al enige tijd, vanwege een opname in een instelling, geen gebruik
meer maakt van een voor abonnementstarief eigenbijdrageplichtige voorziening
(Dagbesteding), concludeert de gemeente dat de eerder gemelde start- en stopdatum niet
correct zijn. De gemeente kan nu zowel de eerder aangeleverde start- als stopdatum met één
eigenbijdragebericht abonnementstarief corrigeren. De correctie van de eerdere aanmelding
gebeurt in mei 2023 met iEb 3.0.
Let op! Er is geen conversie nodig van gegevens m.b.t. de aanmelding voor eigen bijdrage voor
het abonnementstarief van een cliënt gedaan onder met iEb 1.0 of iEb 2.0. Met het nieuwe
Eigenbijdragebericht abonnementstarief kan met het startnummer eigen bijdrage
(EbStartNummer) ook een eerdere (met WMO401) aangeleverde aanmelding gecorrigeerd of
afgemeld worden.
3.1.2 Betrokken bedrijfsregels en invulinstructies
Nr
OP033
OP035
OP325
OP372

IV008

Omschrijving
Voor het doorgeven van wijzigingen en correcties op een eerder verzonden bericht,
moet gebruik gemaakt worden van de systematiek van status aanlevering
De gemeente geeft alleen mutaties door aan het CAK die van invloed kunnen zijn op
de eigen bijdrage.
Een wijziging die (met status aanlevering 2) wordt doorgegeven, overschrijft in zijn
geheel de laatst verzonden aanlevering
De datum per wanneer de eigen bijdrage wordt gewijzigd of verwijderd moet zo snel
mogelijk worden doorgegeven maar mag maximaal 36 maanden in het verleden
liggen.
Hoe moet worden omgegaan met correcties?

3.2 Stappen in de procesgang
De stappen in de tabel worden doorlopen.
Stap
1
2
3

Omschrijving
De gemeente stuurt de aanmelding voor de eigen bijdrage abonnementstarief
naar het CAK
De gemeente stuurt de afmelding voor de eigen bijdrage abonnementstarief
naar het CAK
De gemeente stuurt het eigenbijdragebericht met de aangepaste start- en
stopdatum voor de eigen bijdrage abonnementstarief naar het CAK
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Berichten
WMO401
WMO403
WMO405

3.3 Voorbeeldvulling berichten
Stap 1: De gemeente stuurt de aanmelding voor de eigen bijdrage abonnementstarief naar het
CAK
Deze cliënt is in juni 2022 aangemeld bij het CAK omdat zij gebruik maakte van een
eigenbijdrageplichtige voorziening (Dagbesteding). Het CAK heeft op basis van deze aanmelding
bepaald per wanneer zij eigenbijdrageplichtig was voor het abonnementstarief.
Start eigen bijdrage (401):
Header
Client
Bsn

541771437

StartEigenBijdrage
Startnummer eigen bijdrage

789233

Startdatum eigen bijdrage

01-06-2022

Status aanlevering StartEigenBijdrage

1 (Eerste aanlevering)

Stap 2: De gemeente stuurt de afmelding voor de eigen bijdrage abonnementstarief naar het
CAK
Omdat de cliënt niet langer gebruik maakt van de dagbesteding stuurt de gemeente de
afmelding voor de eigen bijdrage abonnementstarief naar het CAK. Het CAK bepaalt op basis
van deze afmelding voor welke totale periode zij eigenbijdrageplichtig was voor het
abonnementstarief.
Stop eigen bijdrage (403):
Header
Client
Bsn

541771437

StopEigenBijdrage
Startnummer eigen bijdrage

789233

Stopdatum eigen bijdrage

01-09-2022

Status aanlevering StopEigenBijdrage

1 (Eerste aanlevering)

Stap 3: De gemeente stuurt het eigenbijdragebericht met de aangepaste start- en stopdatum
voor de eigen bijdrage abonnementstarief naar het CAK
In juni 2023 constateert de gemeente dat de cliënt later gestart is met haar dagbesteding en
bovendien eerder gestopt. Daarom stuurt de gemeente een correctie op de eerder gemelde
Start eigen bijdrage (WMO401) en Stop eigen bijdrage (WMO403). Deze correctie wordt
gestuurd met het Eigenbijdragebericht abonnementstarief (WMO405) met status aanlevering 2.
In het Eigenbijdragebericht abonnementstarief zijn zowel de start- als de stopdatum eigen
bijdrage aangepast. Doordat zowel de start- als de stopdatum opgenomen zijn in het nieuwe
eigenbijdragebericht, is het mogelijk deze aanpassingen in één keer door te geven. Een
correctie op een eerder doorgegeven eigenbijdrageperiode mag maximaal 36 maanden in het
verleden liggen (OP372).

Casusbeschrijvingen bij de release iEb 3.0

10 / 19

Op basis van de herziene aanmelding voor de eigen bijdrage voor het abonnementstarief
bepaalt het CAK of de eigenbijdrageperiode van de cliënt ook aangepast wordt. Als dit zo is,
dan ontvangt de cliënt een herzieningsbeschikking voor de eigen bijdrage voor het
abonnementstarief.

Eigenbijdragebericht abonnementstarief (405):
Header
Client
Bsn
PeriodeEigenBijdragAbo

541771437

Startnummer eigen bijdrage

789233

Startdatum periode eigen bijdrage
Stopdatum periode eigen bijdrage

01-07-2022
01-08-2022

Status aanlevering PeriodeEigenBijdrageAbo

2 (Gewijzigde aanlevering)
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4 Met terugwerkende kracht aanmelden van een afgesloten
periode voor de eigen bijdrage voor het abonnementstarief
4.1 Inleiding
4.1.1 Situatie en gebeurtenis
Deze casus beschrijft een situatie waarbij de gemeente achteraf concludeert dat een cliënt niet
aangemeld is bij het CAK voor een al afgesloten periode eigen bijdrage voor het
abonnementstarief.
De gemeente concludeert in mei 2023 dat deze cliënt van 01-01-2023 tot 01-05-2023 gebruik
heeft gemaakt van ambulante ondersteuning, een voor het abonnementstarief
eigenbijdrageplichtige Wmo-voorziening. Daarom meldt de gemeente deze cliënt alsnog voor de
betreffende periode aan bij het CAK.
Met het nieuwe eigenbijdragebericht abonnementstarief kan voor een cliënt een afgesloten
periode in één keer gemeld worden.
4.1.2 Betrokken bedrijfsregels en invulinstructies
Nr
OP241
OP370
OP375

Omschrijving
De datum waarop de eigen bijdrage wordt gestart mag maximaal 12 maanden in het
verleden liggen
Het is niet toegestaan om een eigen bijdrage periode voor Wmo abonnementstarief
gestapeld aan te leveren.
De gemeente is verantwoordelijk voor het zo spoedig mogelijk aan het CAK
aanleveren, van de start- en stopdatum voor de periode van de eigen bijdrage.

4.2 Stappen in de procesgang
De stappen in de tabel worden doorlopen.
Stap
1

Omschrijving
De gemeente stuurt het eigenbijdragebericht abonnementstarief naar het
CAK.

Berichten
WMO405

4.3 Voorbeeldvulling bericht
Stap 1: De gemeente stuurt een eigenbijdragebericht voor abonnementstarief naar het CAK
De gemeente constateert dat in mei 2023 de cliënt gedurende vier maanden gebruik heeft
gemaakt van de ambulante ondersteuning, een voor het abonnementstarief
eigenbijdrageplichtige Wmo-voorziening. Deze periode waarin de cliënt eigenbijdrageplichtig
was, is eerder nog niet aan het CAK doorgegeven. De start van een eigenbijdrageperiode mag
niet langer dan 12 maanden in het verleden liggen (OP241).
Omdat het eigenbijdragebericht abonnementstarief een periodebericht is, worden zowel de
start- als de stopdatum van een afgesloten periode in één keer doorgegeven en gebruikt de
gemeente in het bericht status aanlevering 1.
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Op basis van dit eigenbijdragebericht bepaalt het CAK voor welke periode cliënt
eigenbijdrageplichtig is en stuurt daarop een beschikking aan de cliënt.

Eigenbijdragebericht abonnementstarief (405):
Header
Client
Bsn
PeriodeEigenBijdragAbo

583666334

Startnummer eigen bijdrage

128643

Startdatum periode eigen bijdrage
Stopdatum periode eigen bijdrage

01-01-2023
01-05-2023

Status aanlevering PeriodeEigenBijdrageAbo

1 (Eerste aanlevering)
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5 In zijn geheel verwijderen van een eerdere aanmelding voor
de eigen bijdrage voor het abonnementstarief
5.1 Inleiding
5.1.1 Situatie en gebeurtenis
Deze casus beschrijft een situatie waarin de gemeente de eerder aan het CAK verstuurde
aanmelding voor de eigen bijdrage abonnementstarief wil verwijderen.
De gemeente meldt in mei de cliënt aan voor de eigen bijdrage abonnementstarief. Op 1 juli
2023 constateert de gemeente dat de cliënt is opgenomen in het ziekenhuis, daarom meldt de
gemeente de cliënt per 01-07-2023 af voor eigen bijdrage abonnementstarief.
In augustus 2023 constateert de gemeente dat de doorgegeven periode eigen bijdrage niet
terecht is en gaat de gemeente de aanlevering verwijderen.
Met het nieuwe eigenbijdragebericht voor het abonnementstarief kan een aanmelding in z’n
geheel verwijderd worden door gebruik te maken van status aanlevering ‘3’ (verwijderen
aanlevering). Een aanmelding kan maximaal 36 maanden in het verleden worden gewijzigd of
verwijderd (OP372).
5.1.2 Betrokken bedrijfsregels en invulinstructies
Nr
OP033
OP372

OP326
IV008

Omschrijving
Voor het doorgeven van wijzigingen en correctie op een eerder verzonden bericht
moet gebruik gemaakt worden van de systematiek van status aanlevering
De datum per wanneer de eigen bijdrage wordt gewijzigd of verwijderd mag
maximaal 36 maanden in het verleden liggen ten opzichte van de bijbehorende
aanleverdatum
Een gewijzigd bericht kan verwijderd worden
Hoe moet worden omgegaan met correcties?

5.2 Stappen in de procesgang
De stappen in de tabel worden doorlopen.
Stap
1
2
3

Omschrijving
De gemeente stuurt de aanmelding voor de eigen bijdrage abonnementstarief
naar het CAK
De gemeente stuurt de afmelding voor de eigen bijdrage abonnementstarief
naar het CAK
De gemeente stuurt de verwijdering van de eerder verstuurde aanmelding
voor de eigenbijdrage abonnementstarief naar het CAK
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Berichten
WMO405
WMO405
WMO405

5.3 Voorbeeldvulling berichten
Stap 1: De gemeente stuurt de aanmelding voor de eigen bijdrage abonnementstarief naar het
CAK
De cliënt maakt vanaf 01 mei gebruik van hulp bij het huishouden dit is een
eigenbijdrageplichtige Wmo-voorziening. De gemeente stuurt daarom een Eigenbijdragebericht
abonnementstarief met startdatum naar het CAK.
Let op! De stopdatum is geen verplicht te vullen veld. Deze dient alleen gevuld te worden
indien de stopdatum bekend is en niet meer dan een maand in de toekomst ligt t.o.v. de
dagtekening van het bericht.
In dit scenario is de stopdatum nog niet bekend, en is het veld dus leeg in het voorbeeld.

Eigenbijdragebericht abonnementstarief (405):
Header
Client
Bsn
PeriodeEigenBijdragAbo

148405848

Startnummer eigen bijdrage

348643

Startdatum periode eigen bijdrage
Stopdatum periode eigen bijdrage

01-05-2023

Status aanlevering PeriodeEigenBijdrageAbo

1 (Eerste aanlevering)

Stap 2: De gemeente stuurt de afmelding voor de eigen bijdrage abonnementstarief naar het
CAK
Op 1 juli constateert de gemeente dat de cliënt opgenomen is in het ziekenhuis, daarom meldt
de gemeente de cliënt af voor de eigen bijdrage door een eigenbijdragebericht
abonnementstarief met een stopdatum naar het CAK te sturen. Op basis van dit
eigenbijdragebericht bepaalt het CAK voor welke periode de cliënt eigenbijdrageplichtig is.

Eigenbijdragebericht abonnementstarief (405):
Header
Client
Bsn

148405848

PeriodeEigenBijdragAbo
Startnummer eigen bijdrage

348643

Startdatum periode eigen bijdrage

01-05-2023

Stopdatum periode eigen bijdrage

01-07-2023

Status aanlevering PeriodeEigenBijdrageAbo

2 (Gewijzigde aanlevering)

Stap 3: De gemeente stuurt de verwijdering van de eerder verstuurde aanmelding voor de
eigenbijdrage abonnementstarief naar het CAK
In augustus 2023 constateert de gemeente dat de cliënt al eerder opgenomen was in het
ziekenhuis dan per 1 juli. De cliënt heeft hierdoor geen gebruik heeft kunnen maken van de
Wmo-voorziening. Om dit te corrigeren gaat de gemeente de aangeleverde periode in z’n
geheel verwijderen.
De gemeente stuurt een eigenbijdragebericht abonnementstarief naar het CAK. In het bericht
maakt de gemeente gebruik van status aanlevering ‘3’ (verwijderen aanlevering) en verwijderd
daarmee de gehele periode eigen bijdrage.
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Eigenbijdragebericht abonnementstarief (405):
Header
Client
Bsn
PeriodeEigenBijdragAbo

148405848

Startnummer eigen bijdrage

348643

Startdatum periode eigen bijdrage
Stopdatum periode eigen bijdrage

01-05-2023
01-07-2023

Status aanlevering PeriodeEigenBijdrageAbo

3 (Verwijderen aanlevering)
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6 Nieuwe cliënt aanmelden voor eigen bijdrage
abonnementstarief en vervolgens een kostprijsvoorziening voor
dezelfde cliënt aanmelden en daarna afmelden nadat de
kostprijsvoorziening is afbetaald
6.1 Inleiding
6.1.1 Situatie en gebeurtenis
Deze casus beschrijft een scenario waarin de gemeente een cliënt aanmeldt voor de eigen
bijdrage abonnementstarief omdat zij Hulp bij het huishouden ontvangt.
Drie maanden later krijgt zij ook een toiletverhoger geleverd. De toiletverhoger is een
kostprijsvoorziening dus hiervan moet de aanschafprijs via de eigen bijdrage abonnementstarief
worden afbetaald. Daarom meldt de gemeente de cliënt ook aan bij het CAK voor een
kostprijsvoorziening.
Enige tijd later stopt de hulp bij het huishouden omdat de client deze niet langer nodig heeft.
Tenslotte ontvangt de gemeente na 12 maanden een signaal van het CAK dat de toiletverhoger
in zijn geheel is afbetaald. De gemeente controleert of cliënt nog één of meer andere voor het
abonnementstarief eigenbijdrage ontvangt. Nadat de gemeente constateert dat dit niet het
geval is, meldt de gemeente de cliënt af voor de eigen bijdrage bij het CAK.
Let op! Het CAK informeert de gemeente buiten het berichtenverkeer om of de laatste
kostprijsvoorziening van de cliënt is afbetaald.
6.1.2 Betrokken bedrijfsregels en invulinstructies
Nr
OP035
OP241
OP325
OP372

OP375

Omschrijving
De gemeente geeft alleen mutaties door aan het CAK die van invloed
kunnen zijn op de eigen bijdrage.
De datum waarop de eigen bijdrage wordt gestart mag maximaal 12
maanden in het verleden liggen.
Een wijziging die (met statusaanlevering 2) wordt doorgegeven, overschrijft
in zijn geheel de laatst verzonden aanlevering
De datum per wanneer de eigen bijdrage wordt gewijzigd of verwijderd
moet zo snel mogelijk worden doorgegeven maar mag maximaal 36
maanden in het verleden liggen.
De gemeente is verantwoordelijk voor het zo spoedig mogelijk aan het CAK
aanleveren, van de start- en stopdatum voor de periode van de eigen
bijdrage.

6.2 Stappen in de procesgang
De stappen in de tabel worden doorlopen.
Stap Omschrijving
1
De gemeente stuurt het eigenbijdragebericht voor abonnementstarief naar
het CAK, met daarin de startdatum voor de periode eigen bijdrage
abonnementstarief
2
De gemeente stuurt een gewijzigd eigenbijdragebericht abonnementstarief
naar het CAK, met daarin de kostprijsvoorziening voor de periode eigen
bijdrage abonnementstarief
3
Gemeente signaleert dat de huishoudelijke hulp beëindigd is, controleert of er
een bericht naar het CAK moet, dit is niet het geval
4
De gemeente ontvangt van het CAK het signaal dat de kostprijsvoorziening is
afbetaald. Daarna stuurt de gemeente een gewijzigd eigenbijdragebericht
abonnementstarief naar het CAK
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Berichten
WMO405

WMO405

geen
WMO405

6.3 Voorbeeldvulling berichten
Stap 1: De gemeente stuurt het eigenbijdragebericht abonnementstarief naar het CAK
De client maakt gebruik van hulp bij het huishouden, een voor het abonnementstarief
eigenbijdrageplichtige Wmo-voorziening. Omdat de betreffende cliënt nog niet eerder is
aangemeld voor eigen bijdrage abonnementstarief, verstuurt de gemeente een
eigenbijdragebericht abonnementstarief naar het CAK. In het bericht wordt de startdatum voor
de periode eigen bijdrage abonnementstarief gevuld met de datum waarop cliënt
eigenbijdrageplichtig is. Er zijn geen gegevens gevuld voor de kostprijsvoorziening.
Naar aanleiding van het verstuurde bericht bepaalt het CAK wanneer en of de oplegging van de
eigen bijdrage voor abonnementstarief wordt gestart. De cliënt ontvangt hiervoor een
beschikking van het CAK.
Let op! De stopdatum is geen verplicht te vullen veld. Deze dient alleen gevuld te worden
indien de stopdatum bekend is en niet meer dan een maand in de toekomst ligt t.o.v. de
dagtekening van het bericht.
In dit scenario is de stopdatum nog niet bekend, en is het veld dus leeg in het voorbeeld.

Eigenbijdragebericht abonnementstarief (405):
Header
Client
Bsn
PeriodeEigenBijdragAbo

607078935

Startnummer eigen bijdrage

231482

Startdatum periode eigen bijdrage
Stopdatum periode eigen bijdrage

04-04-2023

Bedrag van de kostprijsvoorziening
Startdatum van de kostprijsvoorziening
Status aanlevering PeriodeEigenBijdrageAbo

1 (Eerste aanlevering)

Stap 2: De gemeente stuurt het gewijzigde eigenbijdragebericht abonnementstarief met daarin
de kostprijsvoorziening naar het CAK
Per 1 juli 2023 ontvangt de cliënt een toiletverhoger, dit is een kostprijsvoorziening. De
gemeente stuurt dan ook een gewijzigd eigenbijdragebericht abonnementstarief naar het CAK
met daarin het bedrag en de startdatum van de kostprijsvoorziening.
Het bericht wordt nu met dezelfde logische sleutel (EbStartNummer) aangeleverd maar met
status aanlevering 2 (gewijzigde aanlevering) en de gegevens van de kostprijsvoorziening.

Eigenbijdragebericht abonnementstarief (405):
Header
Client
Bsn
PeriodeEigenBijdragAbo

607078935

Startnummer eigen bijdrage

231482

Startdatum periode eigen bijdrage
Stopdatum periode eigen bijdrage

04-04-2023

Bedrag van de kostprijsvoorziening

€200

Startdatum van de kostprijsvoorziening

01-07-2023

Status aanlevering PeriodeEigenBijdrageAbo

2 (Gewijzigde aanlevering)
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Stap 3: Gemeente signaleert dat de huishoudelijke hulp beëindigd is
De gemeente ontvangt het signaal dat de cliënt niet langer gebruik maakt van de hulp bij het
huishouden. Hierop beoordeeld de gemeente of er een eigenbijdragebericht abonnementstarief
met daarin een stopdatum naar het CAK moet worden verstuurd. In deze situatie is dat niet het
geval, omdat er nog een kostprijsvoorziening loopt.
De gemeente stuurt dus geen bericht naar het CAK.
Stap 4: De gemeente stuurt het gewijzigde eigenbijdragebericht abonnementstarief met daarin
de stopdatum naar het CAK
De gemeente ontvangt buiten het berichtenverkeer om van het CAK het signaal dat de
kostprijsvoorziening volledig is afbetaald.
De gemeente beoordeeld vervolgens of de cliënt nog gebruik maakt van andere
eigenbijdrageplichtige voorzieningen. In deze situatie is dat niet het geval, de gemeente stuurt
vervolgens een gewijzigd eigenbijdragebericht abonnementstarief met daarin de stopdatum
naar het CAK. De gegevens van de kostprijsvoorziening zijn in dit bericht ongewijzigd
opgenomen. Dit omdat bij een gewijzigde levering, de actuele aanlevering met dezelfde sleutel
in z’n geheel vervangen wordt.
Let op! Het CAK informeert de gemeente buiten het berichtenverkeer om of de laatste
kostprijsvoorziening van de cliënt is afbetaald.

Eigenbijdragebericht abonnementstarief (405):
Header
Client
Bsn
PeriodeEigenBijdragAbo

607078935

Startnummer eigen bijdrage

231482

Startdatum periode eigen
Stopdatum periode eigen

04-04-2023
01-07-2024

Bedrag van de kostprijsvoorziening

€200

Startdatum van de kostprijsvoorziening

01-07-2023

Status aanlevering PeriodeEigenbijdrageAbo

2 (Gewijzigde aanlevering)
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