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1 Juridisch kader
Gemeenten zijn en blijven ook in 2015 verantwoordelijk voor opvang. Opvang is het bieden van onderdak en
begeleiding aan personen die de thuissituatie verlaten hebben, al dan niet in verband met risico’s voor hun
veiligheid als gevolg van huiselijk geweld, en niet in staat zijn zich op eigen kracht te handhaven in de
samenleving (art. 1.1 lid 1 Wmo 2015).

1.1 CAK stelt bijdrage opvang niet vast
In artikel 2.1.4 lid 1 van de wet is bepaald dat gemeenten bij verordening kunnen bepalen dat een bijdrage
voor opvang verschuldigd is. In lid 6 van dit artikel is geregeld dat de bijdrage voor opvang NIET door het
CAK wordt vastgesteld en geïnd. De gemeente kan dit zelf doen of daarvoor een andere instantie aanwijzen,
zoals de opvanginstelling zelf (art. 2.1.4. lid 7 Wmo 2015). Dit is in lijn met de huidige praktijk. In dit artikel is
ook bepaald dat het CAK moet worden geïnformeerd (door de gemeente dan wel door de instelling) over de
vastgestelde bijdragen voor opvang, met uitzondering van de bijdragen voor personen in opvang als gevolg
van huiselijk geweld. Deze laatste categorie mag niet aan het CAK worden aangeleverd in verband met de
risico’s voor hun veiligheid. De verblijfplaats van deze personen moet namelijk geheim blijven.

1.2 CAK voert anticumulatiebepalingen uit
Het CAK heeft de wettelijke taak de ongewenste stapeling van bijdragen, de zogenaamde anticumulatie, te
bewaken. Dit is dan ook de enige reden voor aanlevering van opvang aan het CAK. Het CAK stelt geen
bijdrage voor opvang vast maar bewaakt slechts de anticumulatie. In welke situaties dat aan de orde is, volgt
in paragraaf 2.

2 Samenloop en anticumulatie
In het Uitvoeringsbesluit Wmo 2015 en in het Besluit wet langdurige zorg (Wlz) zijn anticumulatiebepalingen
opgenomen. In geval van samenloop van meerdere vormen van zorg en/of ondersteuning voor één persoon
of binnen een huishouden vindt de wetgever een stapeling van bijdragen in een aantal wettelijk bepaalde
situaties ongewenst. Voor samenloop van opvang met andere zorg en ondersteuning is anticumulatie
geregeld:
 in geval van meer dan een nacht verblijf in de opvang legt het CAK geen bijdrage op voor:
o het modulair pakket thuis Wlz;
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o ondersteuning op grond van de Wmo 2015 anders dan beschermd wonen:
o kortdurend verblijf (overgangsrecht).
 In geval van meer dan een nacht verblijf in de opvang en beschermd wonen (partners) legt de
gemeente geen bijdrage voor opvang op.
In de regelgeving staan dus ook de situaties genoemd waarin de gemeente als gevolg van anticumulatie
geen bijdrage voor opvang mag vaststellen en innen. In het kader van onze wettelijke taak moet het CAK in
deze situaties een signaal richting gemeenten afgeven zodat de inning van de bijdrage voor opvang kan
worden stopgezet.
Hetzelfde geldt voor gevallen waarin een dergelijke situatie eindigt en de gemeente weer moet gaan innen.
Voorbeeld: de ene partner verblijft in een instelling voor beschermd wonen en de andere partner verblijft in de
opvang. Zolang een bijdrage voor beschermd wonen verschuldigd is, mag de gemeente geen bijdrage voor
opvang innen. Wanneer de partner met beschermd wonen met ontslag gaat, is de bijdrage voor opvang weer
verschuldigd en moet de gemeente hierover door het CAK geïnformeerd worden.

3 Aanlevering aan het CAK in 2015
De aanlevering van opvang aan het CAK vindt dus plaats in verband met de bewaking van anticumulatie. De
nieuwe wetgeving heeft gevolgen voor de gegevensuitwisseling tussen ketenpartners en het CAK. De H&V
(hulpmiddelen en voorzieningen) standaard van het CAK biedt in 2015 de digitale invoermogelijkheid
waarmee de opname- en ontslagdata voor verblijf (opvang en beschermd wonen) door gemeenten kunnen
worden aangeleverd. De aanlevering kan ook door de gemandateerde instelling worden gedaan. Hiervoor
kan een web formulier worden gebruikt. Dit formulier is te downloaden op www.hetcak.nl.

3.1 Aanlevering in de nieuwe situatie door (centrum)gemeenten
Gemeenten kunnen opvang aanleveren via:
 de H&V standaard, als de gemeenten het verblijfrecord (ook wel 60-record) kunnen aanleveren;
In de eerste maanden van 2015 kunnen nog niet alle gemeenten het product opvang via de H&V berichten
aanleveren, omdat de hiervoor benodigde software nog niet door de softwareleveranciers is opgeleverd.
 de H&V applicatie;
Centrumgemeenten kunnen de H&V applicatie niet gebruiken als de klant geen BRP-geregistreerde inwoner
van de centrumgemeente is (maar van een regiogemeente).
In de eerste maanden van 2015 kunnen de centrumgemeenten dus voor de klanten die in een andere
(regio)gemeente wonen de H&V applicatie niet gebruiken. Een ‘expertgroep beschermd wonen en opvang’
binnen het CAK zal gedurende deze periode deze gemeenten ondersteunen in de aanlevering via een
standaard Excelsheet of het formulier op de website.
 een standaard Excelsheet;
 het formulier op de website (per post).

3.2 Aanlevering in de nieuwe situatie door opvanginstellingen
Opvanginstellingen kunnen opvang aanleveren via:


een standaard Excelsheet (via gemeenten) wanneer deze door de gemeente gemandateerd zijn tot
aanlevering;
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het formulier op de website (per post).

Bij het aanleveren van de opnamedatum wordt de klant (en eventuele partner) bij samenloop waarop
anticumulatie van toepassing is, geblokkeerd voor de facturering van de andere Wmo/Wlz producten.
Gedurende de opnameperiode legt het CAK geen bijdrage voor deze zorg/ondersteuning op. De klant
ontvangt geen beschikking en geen facturen van het CAK. Wanneer het verblijf in de opvang eindigt levert de
gemeente of de instelling een einddatum aan. Deze wordt verwerkt en het CAK legt de verschuldigde bijdrage
voor de geleverde Wmo/Wlz producten per de eerstvolgende periode na de einddatum weer op.
De bovengenoemde werkwijze vervangt de eerder met VWS en de Federatie Opvang overeengekomen
afspraken. Hiertoe is in samenspraak met het ministerie van VWS besloten. De mogelijkheid tot aanlevering
van de productcodes 444/445 voor begeleiding geleverd in de instelling, vervalt per met ingang van periode 1
van 2015. Aan het gebruik van deze codes is namelijk een zeer arbeidsintensief handmatig proces verbonden
dat kan worden vervangen door de hierboven geschetste digitale aanlevering, welke klantvriendelijker is.
Begeleiding dient in 2015 op de reguliere codes te worden aangeleverd.

3.3 Aandachtspunten voor de overgang naar 2015
Aan de hand van uitlijstingen wordt geïnventariseerd welke klanten in december 2014 volgens de CAKadministratie ‘in opvang’ zijn. Deze overzichten worden (per regio) ter kennisgeving aan de
centrumgemeenten aangeboden. Aan gemeenten wordt verzocht het CAK te informeren wanneer de klant
niet (meer) in de opvang verblijft en de gegevens dus niet langer correct zijn. Klanten die in december 2014
als gevolg van opvang terecht zijn vrijgesteld van andere bijdragen, behouden deze vrijstelling tot het moment
dat zij uit de opvang vertrekken.

3.4 Communicatie
De nieuwe manier van aanlevering is aan de ketenpartijen van het CAK gecommuniceerd. In alle verdere
vormen van communicatie moet bijzondere aandacht worden besteed aan het waarborgen van de veiligheid
van personen die als gevolg van huiselijk geweld in de opvang verblijven. De verblijfslocatie van deze
personen mag op geen enkele manier aan derden bekend worden gemaakt.
Ook wordt benadrukt dat gemeenten en instellingen mutaties en einddata voor opvang aan het CAK dienen te
melden. De gemeenten hebben hierbij het belang dat bij een onterechte vrijstelling voor andere Wmo
bijdragen, zij inkomsten mislopen. De huidige praktijk wijst uit dat 80% van de klanten met opvang ook
begeleiding ontvangen. Wanneer het CAK deze bijdragen in 2015 onterecht niet int, is dit financieel nadelig
voor gemeenten.

4 Vragen
Heeft u vragen over het aanleveren van opvang aan het CAK? Dan kunt u contact opnemen met de
Servicedesk Dataverkeer Ketenpartners:
Telefoon : 088 – 711 4888
Email
: servicedeskdataverkeer@hetcak.nl
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