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Wijzigingen Eigen Bijdrage aanlevering en facturen 
Per 1 januari 2020 zijn gemeenten zelf verantwoordelijk voor het aanleveren van cliënten bij 
het CAK. De nieuwe wijze van aanleveren zal plaatsvinden middels het berichten verkeer  
(i-standaarden). De gemeente Westerkwartier is samen met het CAK druk bezig om een 
migratiebestand op te stellen zodat de overgang van de aanleveringen probleemloos 
verloopt. Het is voor u als zorgaanbieder van belang dat alle cliënten aan wie u zorg heeft 
geleverd in 2019 zijn aangeleverd bij het CAK. Dit voorkomt namelijk stapeling van 
facturen. De gemeente Westerkwartier sluit aan bij het tarief van €19,00 per maand. 
 
Voor u als zorgaanbieder is het van belang dat u per 1 januari 2020 gebruik gaat maken van 
de start zorg (305 bericht) en einde zorg (307 bericht) berichten omdat de daadwerkelijke 
startdatum van de zorg de ingangsdatum van abonnementstarief wordt. 
 
Facturatie in 2020 
Op advies van het Ketenbureau i-Sociaal Domein en het Zorginstituut Nederland  heeft de 
gemeente Westerkwartier besloten  wat betreft het overstappen van ‘4 weken naar maand’ 
en het uitfaseren van ‘F naar D’ aan te sluiten bij de landelijke release iStandaarden van  
1-1-2021. Dit houdt in dat er in 2020 geen wijzigingen plaatsvinden ten aanzien van de 
facturatie.  
Voor meer informatie verwijzen wij u naar de website van het i-Sociaal Domein  
(www.i-sociaaldomein.nl). Op deze website kunt u ook de periodekalender 2020 voor 4-
wekelijks declareren downladen. 
 
Facturatie HH en afrondingsverschillen 
Per 1 januari 2020 vindt er een tariefswijziging plaats voor de producten Hulp bij het 
Huishouden Basis en Intensief. De nieuwe tarieven zijn: 
Tarief HH-basis: € 27,47 

Tarief HH-intensief: € 28,37 
Gebleken is dat deze nieuwe tarieven leiden tot afrondingsverschillen. Om uitval van  
303F-berichten te voorkomen is het voorstel tarief af te ronden naar beneden en aan het 
einde van het jaar een bulkfactuur voor het afrondingsverschil te sturen naar de gemeente 
Westerkwartier. 
 
Vragen 
Als u vragen heeft kunt u contact opnemen met de adviseur Ondersteuning Mens & Gezin, 
mevrouw A. van Weperen.  
Telefoonnummer: 0625746729 
Mail: alies.vanweperen@westerkwartier.nl 
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