
CAK eigen bijdrage systematiek bij resultaatfinanciering 

 

Bij Zorg in Natura (ZIN) wordt tot heden de aanlevering van de productiegegevens aan het CAK door 

de zorgaanbieders gedaan. Enige uitzondering hierop vormt de klantgroep beschermd wonen en 

maatschappelijke opvang. 

Voor de klantgroep ZIN beschermd wonen en maatschappelijke opvang wordt de eigen bijdrage 

vastgesteld op basis van de rekentool zorg met verblijf. Deze klanten betalen zelf geen woonlasten, 

vandaar deze aparte rekentool voor de eigen bijdrage. 

 De klantgroep ZIN beschermd wonen wordt door de gemeente aangeleverd bij het CAK. 

Gemeente geeft uitsluitend de startdatum en einddatum van de zorg door. 

 Voor de klantgroep maatschappelijke opvang is een apart eigen bijdrage traject ingeregeld. 

Het vaststellen, opleggen en innen van de eigen bijdrage ligt bij de aanbieder. De aanbieder 

meldt aan het CAK bij welke klanten zij deze eigen bijdrage opleggen (i.v.m. anti-cumulatie) 

Voor de overige reguliere Wmo voorzieningen is de rekentool Wmo, zorg zonder verblijf van 

toepassing. Deze eigen bijdrage wordt o.a. gebaseerd op de geleverde zorg. Gemeenten geven aan 

het CAK middels een uurtarief per type voorziening (per CAK code) de kostprijs door. CAK bepaald 

vervolgens op basis van de aangeleverde uren hoe hoog de zorgkosten in de betreffende periode 

waren. Dit wordt afgezet tegen de maximale (inkomensafhankelijke) bijdrage die een klant per 

zorgperiode kan betalen en daarop wordt de eigen bijdrage vastgesteld. 

In het model van de resultaatfinanciering is het denken in uren losgelaten. De gedachtegang is dan 

ook dat het aanleveren van productiegegevens niet meer toepasselijk is. Aanbieders hoeven immers 

geen urenregistratie voor gemeenten meer bij te houden omdat de facturatie in volume-eenheden 

per klant plaats vindt. 

Door CAK wordt daarom ook aangegeven van bij resultaatfinanciering de gemeente de partij is die de 

gegevens bij het CAK aan zou moeten leveren… ECHTER: 

Perspectief van de klant: 

- Het tarief van de resultaatfinanciering is gebaseerd op een gemiddelde inzet per klant. De 

zorgaanbieder mag het resultaattarief factureren als er op enig moment in de betreffende 

zorgperiode ondersteuning is verleend waarmee het afgesproken resultaat wordt behaald. 

Indien de gemeente dit tarief hanteert als kostprijs, dan zal in een aantal situaties de klant 

geconfronteerd worden met een eigen bijdrage die erg hoog is in relatie tot de daadwerkelijk 

geleverde ondersteuning. 

Voorbeeld: stel een klant ligt 2 weken in het ziekenhuis. De gemeente betaalt voor de 

zorgperiode toch het volledige bedrag aan de leverancier, er is immers ondersteuning 

geleverd in de betreffende zorgperiode. De eigen bijdrage wordt opgelegd ter hoogte van de 

kostprijs voor de gemeente, zijnde het volledige resultaattarief voor de betreffende periode. 

Voor klant voelt dit als onrechtvaardig. 

Gevolg: Klachten bij zorgaanbieder/ bezwaren bij gemeente 

 



Perspectief van de gemeente: 

 

- Gemeente moet in dit model alle mutaties doorgeven aan het CAK. 

Indien een klant langere tijd in het ziekenhuis ligt waardoor 1 of meerdere zorgperiode(s) 

niet wordt gefactureerd, dan dient de gemeente de klant voor deze ene zorgperiode af te 

melden bij het CAK. Het aantal mutaties CAK zal enorm stijgen, dit moet aan de hand van de 

facturatie en/of signalen van de klant onmiddellijk verwerkt worden richting CAK. Probleem 

hierbij is dat indien een klant eenmalig niet op de factuur staat, dit niet leidt tot 

automatische uitval in het systeem. Signalering van incidenteel niet geleverde ondersteuning 

is daardoor haast onmogelijk. 

Indien toch gesignaleerd zou kunnen worden dat klant geen ondersteuning heeft gehad in 

enige periode dan dient dit richting CAK verwerkt te worden. Dit is erg arbeidsintensief, moet 

op klantniveau in systeem aangepast worden (afmelding en vervolgens zorgperiode daarna 

weer aanmelding indien klant dan weer gefactureerd wordt). 

 

 

Perspectief van de zorgaanbieders: 

 

- De facturatie aan gemeenten is niet meer ingericht op ureninzet. Zorgaanbieder kan de CAK 

aanlevering dus niet meer baseren op de facturatie-administratie. 

- Zorgaanbieders houden voor de inroostering en evt. voor hun loonadministratie de ureninzet 

van hun personeel bij (vaak op klantniveau, d.m.v. urenverantwoording). Dit systeem werd 

onder de AWBZ en onder de Wmo (huishoudelijke verzorging) altijd al toegepast. 

Daaraan kan tot heden de aanlevering van de productiegegevens voor de klant gekoppeld 

worden. 

 

 

Resumé: 

1. De klant die beperkte ondersteuning krijgt in een zorgperiode heeft het gevoel dat hij/zij 

meer eigen bijdrage betaalt dan de kostprijs, aangezien de kostprijs is afgeleid van 

gemiddelde inzet -> klachten/bezwaren 

2. Het verwerken van mutaties in de ondersteuning in de aanlevering aan het CAK is voor 

gemeenten ondoenlijk, aangezien zij op basis van de facturatie geen uitval krijgen indien 

klanten incidenteel niet gefactureerd worden. 

3. Het verwerken van tijdelijke mutaties richting CAK dient handmatig op klantniveau te 

gebeuren en is daardoor erg arbeidsintensief (knipperlicht… 

afmelden/aanmelden/afmelden). Kans op fouten is zeer groot. 

 

Conclusie: 

Huidige systeem van aanlevering productiegegevens aan het CAK door ZIN aanbieders 

vooralsnog handhaven, zodat eigen bijdrage gebaseerd wordt op daadwerkelijk ontvangen 

ondersteuning. 

 


