CAK en eigen bijdrage
Cliënten moeten voor Wmo-ondersteuning een eigen bijdrage betalen. Om er voor te zorgen dat de cliënten een factuur
voor de eigen bijdrage krijgen, is aanlevering van gegevens bij het CAK van belang. Voor diensten per uur of etmaal moet
de aanbieder de gegevens aanleveren bij het CAK. Tijdige, juiste en volledige aanlevering van gegevens zorgt er voor dat
de cliënt op tijd, in één keer de juiste factuur ontvangt.
Meer informatie over het aanleveren vindt u op: https://www.hetcak.nl/zakelijk/vragen/aanleveren-wmo-gegevens.
Nieuwe aanlevertermijn CAK: 28 dagen
Vanaf 1 januari 2019 heeft de aanbieder maximaal 28 dagen de tijd om gegevens voor de eigen bijdrage Wmo bij het CAK aan te leveren.
Zo kunnen we er samen voor zorgen dat de klant op tijd, in één keer de juiste factuur ontvangt.
Dit is in lijn met de AMvB over aanlevertermijnen die per 1 januari 2019 in gaat. Lukt het niet om op tijd aan te leveren?
Dan int het CAK nog steeds de eigen bijdrage en draagt deze af aan de gemeente.
Late aanleveringen worden wel gemonitord en gerapporteerd aan het ministerie van VWS. Het ministerie heeft de mogelijkheid
om interbestuurlijk toezicht in te stellen richting gemeenten die niet aan de aanlevertermijn voldoen. Dat willen we uiteraard graag
voorkomen.
De aanbieders leveren voor onderstaande producten gegevens aan bij het CAK voor de eigen bijdrage.
Gebruik a.u.b. de juiste eenheid; dus of uur of etmaal.

Codes CAK 2019 voor aanbieders
CAK-code Eenheid
400
per uur
401
per uur

Omschrijving CAK
Persoonlijke verzorging
Persoonlijke verzorging extra

iWmo-code
inkoop 2019
03A03
03A04

Omschrijving inkoop 2019 Limburg-Noord
Persoonlijke verzorging basis
Persoonlijke verzorging plus

403
405

per uur
per uur

Begeleiding
Begeleiding speciaal

02A22
02A05

Begeleiding individueel basis
Begeleiding individueel gespecialiseerd

411
412
416

per uur
per uur
per uur

Begeleiding basis
Module cliëntkenmerk
Begeleiding VG zwaar

07A11
07A12
07A13

Maatwerkvoorziening dagbesteding licht
Maatwerkvoorziening dagbesteding midden
Maatwerkvoorziening dagbesteding zwaar

438

per etmaal

Vervoer dagbesteding

08A03

Vervoer basis

439

per etmaal

Vervoersdienst 1

08A04

Vervoer rolstoel

447
448

per etmaal
per etmaal

Verblijfsoortcomponent verblijf 1
Verblijfsoortcomponent verblijf 2

04A04
04B04

Logeren licht (all-in tarief)
Logeren midden/zwaar (all-in tarief)

7

per uur

Hulp bij het huishouden

01A04

Ondersteuning bij huishoudelijk werk

