
Per 1 januari 2020 wordt het abonnementstarief, een vast tarief voor de eigen 

bijdragen aan Wmo voorzieningen, definitief van kracht.  
Deze wijziging heeft ook impact voor zorgaanbieders. 

 

1. Zorgaanbieders leveren geen gegevens meer aan bij het CAK voor zorg 
geleverd vanaf januari 2020.  

In 2020 kunnen gemeenten zelf bepalen vanaf wanneer de eigen bijdrage 
betaald moet worden. vanaf de afgifte van de beschikking of vanaf het 

moment dat de ondersteuning daadwerkelijk geleverd is. 
 
 

2. Lochem heeft voor 2020 de keuze gemaakt om de periode waarover een 
eigen bijdrage geheven wordt gelijk te stellen aan de beschikkingsperiode.  

De gemeente houdt rekening met een kleine vertraging in de levering en 
hanteert hiervoor een standaardperiode van een maand, die opgeteld wordt bij 
de beschikkingsdatum. 

De eigen bijdrage moet ook worden betaald tijdens een pauze.  
De cliënt wordt hierover geïnformeerd op het moment van onderzoek en in de 

beschikkingsbrief. 
 
 

3. Start en stop zorgberichten als verplichting opgenomen in de overeenkomst 
vanaf 2020. 

Als de berichten goed worden aangeleverd  kunnen deze in de toekomst 
gebruikt worden voor het opleggen van een eigen bijdrage.  
Als zorgaanbieders gegevens niet tijdig aanleveren, kan de gemeente de 

startdatum ook niet tijdig aanleveren bij het CAK.  
In de Standaard Administratieprotocollen is het gebruik van 

de start/stop zorg-berichten tussen gemeenten en zorgaanbieder 
voorgeschreven. 

 

 
4. Lochem stapt nog niet over op maandelijks declareren in 2020. 

Sommige gemeenten (ook in de regio) vragen aan zorgaanbieders om per jan 
2020 over te stappen naar een maandelijks declareren. 
In de Standaard Administratieprotocollen wordt een maandelijkse systematiek 

voorgeschreven.  
Lochem stapt pas in 2021 over op maandelijks declareren en blijft in 2020 de 

declaratieperiodes handhaven. 
 
 

5. Aanscherpen van aanlevertijd voor declaraties; binnen 20 dagen na afloop 
van de periode.  

Dit is in de overeenkomst opgenomen en van belang voor de prognose van 
uitgaven van de gemeente. 
 

 
6. We vragen declaraties over 2019 (en 2018) tijdig aan te leveren bij het CAK.  



CAK kan deze gegevens nog maar t/m dec. van het daarop volgende jaar 

verwerken.  
Dit voorkomt dat klanten gestapelde facturen krijgen. 


