
1. Toelichting H&V-bestand 

 

Het H&V-bestand bevat de data van een recente geselecteerde zorgperiode. Het bestand geeft 

informatie over de voorziening(en) van de klant die de gemeente bij het CAK heeft aangeleverd. 

 

Veldnaam Toelichting 

BSN Burgerservicenummer van de klant. 

ACHTERNAAM Achternaam van de klant. 

VOORLETTERS Voorletters van de klant. 

VOORVOEGSEL Voorvoegsel van de klant. 

GEBOORTEDATUM Geboortedatum van de klant. 

ZORGPERIODE 
Laatste periode waarvan bekend is dat de klant een  

Wmo-verstrekking had. 

DOSSIERNUMMER Dossiernummer* 

REGELING Wmo2015 

PGB Is er sprake van PGB? (J/N)* 

HENV_GROEP_CODE Code productcategorie. 

HENV_GROEP_NAAM Naam productcategorie. 

TOTALE_KOSTEN Initiële kostprijs van de voorziening*.  

JAAR_VANAF    Ingangsjaar van de verstrekking. 

PERIODE_VANAF             Ingangsperiode van de verstrekking. 

AANTAL_PERIODEN* Het aantal perioden dat de voorziening is verstrekt. 

KOSTEN_PER_PERIODE 
Kosten per periode. 

Is dit veld leeg? Dan is er sprake van inningssystematiek 1. 

RESTBEDRAG 

Het resterende bedrag. 

Dit is de initiële kostprijs zoals door de gemeente bij het 

CAK aangeleverd -/- in rekening gebrachte maximale eigen 

bijdrage van de klant tot genoemde periode. 

IND_LAATSTE_ZORGPERIODE 

Indicator die aangeeft of de getoonde zorgregel de laatste is 

voor de klant of dat er nog meer zorgregels zijn (zorgregels 

die dus buiten de geselecteerde zorgperiode vallen).  

INNINGSSYSTEMATIEK 

Als gemeente heeft u de keuze om te kiezen uit 4 

verschillende inningssytematieken. De door de gemeente 

gekozen variant wordt in deze kolom getoond. Op de 

volgende pagina leest u wat dit betekent voor het eventuele 

restbedrag. 

 

* Zoals door de gemeente bij het CAK aangeleverd. 

 

 

 

 



2. Toelichting inningssystematiek 
 

Sinds zorgjaar 2015 is het voor gemeenten mogelijk om zelf een keuze te maken welke 
inningssystematiek gebruikt wordt. Door bepaalde gegevens wel of niet in te vullen kunnen 
gemeenten de manier van innen van de eigen bijdrage beïnvloeden. Hieronder worden de 
verschillende inningssystematieken toegelicht, en wat dit betekent voor het restbedrag. 

 

Inningssystematiek  Kostprijs  
opgevoerd 

Aantal 
perioden  
opgevoerd 

Eigen 
bijdrage 
opgevoerd 

Wat betekent dit voor 
restbedrag? 

 1  X  X  X Restbedrag kan niet 
worden getoond. Deze 
variant is bedoeld om het 
aantal resterende 
perioden aan te geven. 

 2  X  X   Wordt getoond. 

 3  X    X Wordt getoond. 

 4  X     Wordt getoond. 

 

 

 

 



3. Toelichting ZA-bestand 
 

Het ZA-bestand bevat de data van een recente geselecteerde zorgperiode. Het bestand geeft 

informatie over de voorziening(en) van de klant die de zorgaanbieder(s) bij het CAK heeft of 

hebben aangeleverd. 

 

Veldnaam Toelichting 

BSN Burgerservicenummer van de klant. 

ACHTERNAAM Achternaam van de klant. 

VOORLETTERS Voorletters van de klant. 

VOORVOEGSEL Voorvoegsel van de klant. 

GEBOORTEDATUM Geboortedatum van de klant. 

PERIODE_WEEK 
Laatste periode (week) waarvan bekend is dat de klant een  

Wmo-verstrekking had. 

ZORGAANBIEDER_WZA_CODE WZA / AGB code zorgaanbieder. 

ZORGAANBIEDER_NAAM Naam van de zorgaanbieder. 

REGELING Wmo2015 

PRODUCTCODE Productcode van de aangeboden zorg. 

PRODUCT_OMSCHRIJVING 
Omschrijving van de aangeboden zorg, behorende bij de 

productcode. 

GELEVERDE_ZORG Het aantal minuten dat er zorg geleverd is. 

IND_LAATSTE_ZORGPERIODE 

Indicator die aangeeft of de getoonde zorgregel de laatste is 

voor de klant of dat er nog meer zorgregels zijn (zorgregels 

die dus buiten de geselecteerde zorgperiode vallen). 

 


