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Nieuwe aanlevertermijn CAK voor eigen bijdrage: 28 dagen
Vanaf 1 januari 2019 heeft u maximaal 28 dagen de tijd om gegevens voor de eigen bijdrage Wmo (uitgezonderd
beschermd wonen) 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. Is het niet gelukt 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.
Zie ook onze webpagina over het onderwerp "CAK-codes", daar vindt u een nadere toelichting en de CAK-codes voor
2019 (die overigens t.o.v. 2018 niet zijn gewijzigd).

Continuïteit dienstverlening
In artikel 8 van de regionale overeenkomsten voor de maatwerkdiensten staat dat aanbieders de continuïteit en
kwaliteit van hun dienstverlening garanderen.
Recent hebben zich enkele situaties voorgedaan waarin een zzp’er of eenmanszaak de continuïteit van de
dienstverlening niet heeft kunnen garanderen (vanwege ziekte en vakantie). Daarom willen we via deze
Nieuwsmailing de aandacht vestigen op deze verplichting en accentueren dat deze verplichting geldt voor alle
aanbieders; dus ook voor zzp’ers en eenmanszaken.
Bij het garanderen van de continuïteit van de dienstverlening kan een aanbieder bijvoorbeeld denken aan het
proactief regelen van achtervang en/of samen te werken met andere zzp’ers die voor dezelfde dienstverlening zijn
gecontracteerd. Enkele goede voorbeelden van samenwerkende zzp’ers/eenmanszaken zijn er al, zoals
samenwerking in een coöperatie of in een stichting en samenwerking binnen één of meerdere gemeente(n).

Ontwikkeltafel Tarief HbH
De reactie van de ontwikkeltafel op de input van de virtuele ontwikkeltafel is nu te vinden op de website.

Uitschrijven/aanmelden
Deze nieuwsmailing verschijnt op onregelmatige basis, afhankelijk van de communicatiebehoefte. Wilt u zich aan- of
afmelden, pas dit dan aan via uw account in de Kernregistratie Inkoop. Heeft u geen account? Meld u zich dan aan
via de homepage, beneden in het scherm. U kunt uzelf hier ook weer afmelden.
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