CAK
Een introductie

CAK
De zorgvuldige uitvoering van onze wettelijke taken is onze grootste
verantwoordelijkheid. Daarbij gaat het er in publieke dienstverlening om
dat burgers met eenvoud en gemak weten waar zij aan toe zijn. En dat
wij daarbij rekening houden met de persoonlijke situatie. Burgers hebben
recht op een snelle, foutloze en gemakkelijke dienstverlening. Wij doen dat
zoveel mogelijk geautomatiseerd en gemakkelijk en bieden maatwerk
voor mensen die dat nodig hebben.
Met het innen van de (eigen) bijdragen en premies, de financiering van de zorginstellingen
en de interstatelijke kostenafrekening zijn grote bedragen gemoeid. Wij hechten er aan
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± 1,5 miljoen

burgers

± 1000
medewerkers

transparant te zijn en ons actief te verantwoorden over deze geldstromen en onze resultaten.
Verschillende onderzoeken naar het functioneren van de overheid en uitvoeringsorganisaties hebben laten zien dat een verandering nodig is in de houding van de overheid ten
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opzichte van de burger. Dit is noodzakelijk om het vertrouwen van burgers in de overheid
te herstellen. Deze verwachting vanuit de samenleving stelt eisen aan onze organisatie
en vraagt om aanpassing van onze dienstverlening. Daar zetten we ons iedere dag voor
in. Samen elke dag beter.

Onze medewerkers

Prinses
Beatrixlaan 7,
Den Haag

Medewerkers van het CAK hebben een enorme drive om het elke dag beter te doen.
Kenmerkend zijn hun grote betrokkenheid, inzet en maatschappelijk hart. Om ons werk
nog beter te doen, groeien we naar een lerende omgeving. We leren van zowel collega’s
binnen onze organisatie als breed daarbuiten zoals klanten, ketenpartners, toezichthouder
en opdrachtgever.
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1.5
Voor

miljoen
burgers

is het CAK één van de
gezichten van de
overheid.

Onze taken

Inning/
Oplegging

Burgers

Wmo

763.289

€ 191 miljoen

Wlz

367.987

€ 1.8 miljard

Medicijnen mee op reis

3.426

aanvragen Engelstalige
medicijnverklaring
2.853
geleverd

560
afgewezen

20.707

aanvragen Schengenverklaring

Onze geldstromen

Regeling wanbetalers

189.652

€ 269.3 miljoen

19.047
geleverd

1.612
afgewezen

* in behandeling

€ 2.3 miljard

opgelegde eigen bijdragen,
boetes en premies

€ 2.3 miljard

bijdrage aan de betaalbaarheid
van de zorg

Ruim 3.700
zorgaanbieders ontvingen

€ 21.1 miljard

aan financiering voor de Wlz

€ 82.2 miljoen

vergoede declaraties van
zorgaanbieders voor medisch
noodzakelijke zorg voor
onverzekerden en onverzekerbare
vreemdelingen

Zorgverzekering
en buitenland

101.225

€ 127 miljoen

10.617

(verdragsgerechtigden)

Regeling
onverzekerden
Gemoedsbezwaarden

20.260

€ 7.7 miljoen

3.672 huishoudens

€ 10.1 miljoen

Onze contactmomenten

± 2.5 miljoen
websitebezoeken

> 700.000
telefoongesprekken

De website van het NCP
werd in 2020

± 1 miljoen*
beschikkingen

> 7.5 miljoen*
facturen

* Eigenbijdrageregelingen

keer bezocht

Menselijk innen
Betalingsproblemen vroegtijdig signaleren
en oplopende schulden voorkomen.
Bijvoorbeeld door:

Samenwerking met gemeenten om
gerichte ondersteuning te bieden aan
mensen in de regeling wanbetalers.
16.500 klanten hebben een
betalingsregeling bij de Wmo.
Automatisch betalen stimuleren.
Dat biedt gemak en overzicht.

Onze strategische doelen
We voeren onze wettelijke taken uit en willen onze organisatie en
onze dienstverlening tegelijkertijd verbeteren. De behoeften van klanten,
ketenpartners, toezichthouder en opdrachtgever vormen steeds het uitgangspunt. We werken aan de hand van onze vier strategische doelen:

In control een organisatie die de verantwoording op orde heeft.

Doelen formuleren we binnen vier thema’s:

In control

Tevreden
klanten

Wendbaar en
betrouwbaar

Medewerkers
in hun kracht

Tevreden klanten snelle, foutloze en gemakkelijke dienstverlening
met maatwerk waar nodig.
Wendbare en betrouwbare organisatie klaar voor de toekomst.

Drie focusgebieden, elk een Raad van Bestuur eigenaar:

Medewerkers in hun kracht een veilige en prettige werkomgeving.

Vereenvoudigen ICT
Continuïteit, wendbaarheid en efficiëntie van het ICT-landschap en de ICT-organisatie.

We verbeteren stap voor stap. Dat doen we gericht en planmatig met een meerjarig
en integraal veranderprogramma. Met als doel om in control te komen als organisatie,

In control

regelingen snel, foutloos en gemakkelijk uit te voeren en ons tijdig en correct over

Aantoonbaar uitvoeren, Voorspelbaar presteren, Systematisch verbeteren.

onze uitvoering te kunnen verantwoorden.
We maken zorgvuldige keuzes over wat noodzakelijk, wenselijk en haalbaar is. We nemen
daarom realistische en uitvoerbare stappen. Zo benutten we de (verander)capaciteit

Cultuur
Groeien naar een lerende omgeving. Meer eigenaarschap en verantwoordelijkheid. Een prettige
en veilige werkomgeving waar we voortdurend leren van elkaar en onze omgeving.

van onze organisatie optimaal. Om onze strategische doelen te kunnen realiseren
gaan we aan de slag met drie focusgebieden: Vereenvoudigen ICT, In control en
Cultuur.

Richtinggevend voor deze focusgebieden is onze dienstverleningsstrategie.

Onze dienstverlening
Voor 1,5 miljoen mensen is het CAK één van de gezichten van de overheid.
We vertalen wet- en regelgeving naar begrijpelijke informatie en zetten alles op
alles om onze dienstverlening snel, foutloos en gemakkelijk te laten verlopen.
Voor veel klanten is geautomatiseerde en geruisloze dienstverlening fijn. Ze hebben
er immers geen omkijken naar. Maar soms is het nodig om extra zorg en aandacht te
bieden. Bijvoorbeeld bij mensen in kwetsbare of complexe situaties. Wanneer nodig
bieden wij maatwerk.

Menselijke maat als toets
Werken met de menselijke maat en dienstverlening met de menselijke maat gaan verder
dan klantgericht werken. Ons doel is om onze dienstverlening maximaal aan te laten sluiten
op de behoeften en belevingswereld van onze klanten.
Uiteraard kijken we ook naar doelmatigheid, rechtmatigheid en rechtvaardigheid. We acteren
vanuit de regels en wetten die wij uitvoeren. Dit vraagt om een goede en zorgvuldige
afweging. Kunnen we het nog uitleggen? Is het nog billijk? Met de menselijke maat als toets
blijven we kritisch kijken naar de uitvoering van beleid in relatie tot het doel ervan. Want
klanten moeten wetten niet alleen kennen, ze moeten er ook naar kunnen handelen.

Met de menselijke maat als toets blijven we
kritisch kijken naar de uitvoering van beleid in relatie
tot het doel ervan.

Belangrijke aandachtspunten bij onze dienstverlening:
D
 ienstverlening sluit zo goed mogelijk aan op het doenvermogen
van de doelgroepen.
H
 andelingsperspectief en doorzettingsmacht aan medewerkers
om daarbij, waar nodig, maatwerk toe te passen.
V
 erdere ontwikkeling van ambtelijk vakmanschap.
E
 en feedbackloop van uitvoering naar beleid, naar wetgeving en
andersom. Voorafgaand aan nieuwe voorstellen, maar ook tijdens en
na de invoering ervan.
 uidelijk over de uitvoerbaarheid en (ongewenste) effecten van
D
nieuwe of bestaande wet- en regelgeving voor zowel onze klanten
als voor onszelf.
A
 ctieve rol in het ondersteunen van kwetsbare burgers die digitaal niet
mee kunnen komen.

Soms is het nodig om extra zorg en aandacht te bieden.
Bijvoorbeeld bij mensen in kwetsbare of complexe situaties.
Wanneer nodig bieden wij maatwerk.

Voorkomen en oplossen van schulden
Het CAK is één van de grotere overheidsorganisaties die geld int bij de burger. Wij zien het daarom
als onze maatschappelijke verantwoordelijkheid om bij te dragen aan het voorkomen en oplossen van
de schuldenproblematiek in Nederland. Zo bieden we actief betalingsregelingen aan en houden we waar
mogelijk de eigen bijdrage in op het inkomen (broninhouding). Ook doen we dat door samen te werken
met onze ketenpartners.

Nederlandse Schuldhulproute (Geldfit.nl)
Met de route wijzen medewerkers klanten de weg naar
passende schuldhulp om te voorkomen dat zij verder in
de financiële problemen komen. We maken ons ervoor
sterk dat ook andere grote uitvoerders zich aansluiten

‘De zes’ uit de Manifestgroep

SchuldenlabNL en Schuldenlab070

Burgers hebben vaak bij meer dan één organisatie

SchuldenlabNL is een privaat-publieke stichting

schulden. We streven samen met UWV, SVB, DUO,

van onder ander banken, verzekeraars, de manifest-

Belastingdienst en het CJIB naar één overheidsgezicht.

groep en lokale overheden. Het doel van SchuldenlabNL

Zoals één werkwijze met schuldhulpverleners voor de

is het landelijk opschalen van eerder bewezen lokale

afwikkeling van schuldposities van burgers.

initiatieven. Wij zijn sinds 2017 betrokken.

bij dit initiatief.

Schuldenknooppunt
Met de komst van het digitale schuldenknooppunt
tussen alle schuldhulpverleners en de grote private
en publieke schuldeisers kunnen schuldhulptrajecten
veel sneller opgestart worden (van 4 maanden naar

CAK-lijst wanbetalers voor gemeenten

Doorontwikkeling Clustering Rijksincasso

enkele dagen). Wij zijn voornemens om hier als eerste
uitvoerder in 2022 op aan te sluiten.

We delen gegevens over niet-betalers van de

We bundelen met andere bestuursorganen meer-

zorgverzekering met gemeenten. Hiermee kunnen

voudige vorderingen. Het CJIB biedt deze aan bij één

gemeenten een hulptraject opstarten. Inmiddels

deurwaarder. De doorontwikkeling richt zich steeds

Daarnaast nemen we deel aan het Programma Maatwerk

vragen 240 gemeenten de lijst periodiek op.

meer op het voorkomen van het deurwaarderstraject.

Probleemhuishoudens en het Samenwerkingsverband Brede
Schuldenaanpak.

Onze regelingen
Met een effectieve en efficiënte uitvoering van onze taken dragen wij bij
aan de betaalbaarheid en toegankelijkheid van de zorg. We zijn daarbij
meer dan uitvoerder van wet- en regelgeving. We hebben een belangrijke
maatschappelijke opdracht. Zo innen we eigenbijdragen, boetes en premies
op een menselijke manier, waarbij we zoveel mogelijk rekening houden
met de situatie van deze klanten.
Eigen bijdrage
Wet maatschappelijke ondersteuning en beschermd wonen
Wet langdurige zorg
Financiering instellingen

Zorgverzekering
Regeling wanbetalers
Regeling onverzekerden
Gemoedsbezwaarden
Regeling onverzekerbare vreemdelingen
Subsidieregeling medisch noodzakelijke zorg aan onverzekerden

Wet maatschappelijke ondersteuning en beschermd wonen
De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) wordt uitgevoerd door gemeenten.
Het doel van deze wet is dat mensen zo lang mogelijk thuis kunnen blijven wonen.
Voor hulp en ondersteuning vanuit de Wmo betalen mensen een eigen bijdrage.
Wij berekenen de hoogte van de eigen bijdrage en innen deze bij de klant.

763.289
klanten

Wmo

26.254 klanten

beschermd wonen

211.475

beschikkingen

39 2.197
bezwaren
beroepen

444.99 telefoontjes

binnengekomen

663
klachten

5.430.737

facturen

Voor de uitvoering van de Wmo werken we o.a. samen met gemeenten, Belastingdienst, SVB, UWV.

Buitenland
Verdragsgerechtigden
Medicijnen mee op reis
Verbindingsorgaan
Nationaal Contactpunt grensoverschrijdende zorg (NCP)

Met een effectieve en efficiënte uitvoering
van onze taken dragen wij bij aan de betaalbaarheid
en toegankelijkheid van de zorg.

Wet langdurige zorg

Financiering instellingen

De Wet langdurige zorg (Wlz) is er voor mensen die intensieve zorg of toezicht dichtbij

Wij betalen zorgaanbieders op grond van de Wlz. Zorgkantoren sturen hun betaal-

nodig hebben. Bijvoorbeeld ouderen met dementie. Of mensen met een verstandelijke,

opdrachten naar het CAK. Als de betaalopdracht is goedgekeurd, vragen we geld aan bij

lichamelijke of zintuiglijke beperking. Voor zorg vanuit de Wlz betalen mensen een eigen

Zorginstituut Nederland en betalen wij de zorgaanbieders uit.

bijdrage. Wij berekenen de hoogte van de eigen bijdrage en innen deze bij de klant.

367.987
klanten

2.086

ontvangen
bezwaren

263.942 telefoontjes

17.990 Ontvangen
betaalformulieren BZ 10

binnengekomen

648.964

beschikkingen

2.227.444

facturen

45 ontvangen beroepen
Voor de uitvoering van de Wlz werken we onder andere samen met zorgkantoren,
zorginstellingen, Vektis, Belastingdienst, SVB en UWV.

ruim 3.700
aanbieders

1.512 Ontvangen
betaalformulieren BZ7

61.488 Ontvangen

betaalformulieren mondzorg

€ 21.1 miljard financiering Wlz

Regeling wanbetalers
Mensen die zes maanden of langer geen zorgpremie betalen, worden door hun zorgverzekeraar bij ons aangemeld voor de regeling wanbetalers. Zij betalen dan geen premie
meer aan hun zorgverzekeraar, maar een hogere bestuursrechtelijke premie. Zij blijven
wel verzekerd bij hun zorgverzekeraar. Mensen worden afgemeld als de schuld bij de
zorgverzekeraar is opgelost, of als een betalingsregeling is getroffen.

189.652 mensen
in de regeling wanbetalers

€ 269.3 miljoen

ontvangen aan premie

Aantal wanbetalers afgelopen 5 jaar
2020
2019
Dit is een

daling van

31,5% in
vijf jaar tijd

2018
2017

189.652
202.702
223.714
249.004

2016

277.023

Voor de uitvoering van de Zvw-regelingen werken we o.a. samen met zorgverzekeraars, zorgverleners, werkgevers, de SVB, Belastingdienst, GGD/GHOR,
Vektis, UWV, Zorginstituut Nederland, CJIB en pensioenfondsen.

Regeling onverzekerden

Regeling onverzekerbare vreemdelingen

Op een paar uitzonderingen na, moet iedereen die in Nederland woont of werkt een

Vreemdelingen zonder verblijfsvergunning kunnen in Nederland geen zorgverzekering afsluiten.

zorgverzekering hebben. Wij verzoeken mensen zonder verzekering om er een af te sluiten.

Zij hebben wel recht op zorg als dat medisch noodzakelijk is. Zorgverleners kunnen de gemaakte

Doen zij dit niet? Dan sluiten wij er een voor hen af.

kosten bij ons declareren als zij deze niet kunnen innen bij degene die de zorg ontving.

20.260
klanten

€ 9 miljoen
boetes opgelegd

37.461
declaraties

€ 47.9 miljoen
uitbetaald aan zorgaanbieders

Gemoedsbezwaarden

Subsidieregeling medisch noodzakelijk zorg aan onverzekerden

Gemoedsbezwaarden hoeven zich vanwege hun geloof of levensovertuiging niet te

Heeft iemand geen zorgverzekering terwijl dat wel zou moeten? Dan heeft diegene toch

verzekeren voor zorgkosten. Zij betalen een bijdragevervangende belasting aan de

recht op zorg als dat medisch noodzakelijk is. Soms kan de persoon die de zorg heeft

Belastingdienst. Wij registreren gemoedsbezwaarden en storten een bedrag, gelijk aan de

ontvangen de kosten niet (gedeeltelijk) zelf betalen. Als zorgverleners hierdoor inkomsten

betaalde belasting, op een rekening per huishouden. Gemoedsbezwaarden kunnen bij ons

verliezen, dan kunnen zij via deze regeling subsidie aanvragen. Wij beoordelen de subsidie-

declaraties voor zorgkosten indienen. Wij beoordelen deze en betalen vergoedingen uit.

aanvraag en keren het subsidiebedrag uit. Deze regeling is onderdeel van een programma
vanuit de overheid om de problematiek rondom onverzekerden aan te pakken. Daarnaast

€ 10.1 miljoen
aan premievervangende belasting

3.681 huishouden

ondernemen GGD en gemeente stappen om deze mensen weer verzekerd te krijgen en
eventueel vervolghulp aan te bieden, zoals een uitkering en huisvesting.

16.033
declaraties

€ 34.3 miljoen
uitbetaald aan zorgaanbieders

Verdragsgerechtigden
Nederlanders met een wettelijk pensioen of wettelijke uitkering die emigreren naar
of wonen in een verdragsland, zijn wettelijk verplicht om zich via het CAK te verzekeren
voor ziektekosten. Hiervoor betalen zij een verdragsbijdrage aan ons. Een soort zorgpremie.
Hun niet-gepensioneerde gezinsleden hebben niet automatisch recht op medische
zorg in het woonland. Zij kunnen mogelijk wel worden meeverzekerd. Dat bepaalt het
zorgstelsel van het woonland. Voor meeverzekerde gezinsleden betalen de verdragsgerechtigde ook een verdragsbijdrage aan ons. Verdragsgerechtigden kunnen via
ons ook een Europese zorgpas (EHIC) aanvragen.

12.533
aantal (correctie)

facturen gezinsleden

39.457
96.844

50.061
uitgegevens
EHICS

bezwaren

(instroom)

aantal beschikkingen voorlopige
jaarafrekening gepensioneerden
aantal beschikkingen definitieve
jaarafrekening gepensioneerden

€ 127 miljoen aan
verdragsbijdrage

9.971

1.501

101.747

verdragsgerechtigden

aantal beschikkingen definitieve

jaarafrekening gezinsleden

Medicijnen mee op reis

Nationaal Contactpunt grensoverschrijdende zorg (NCP)

Medicijnen die op de opiumlijst staan, mogen niet zomaar worden meegenomen

Alle EU-landen hebben een Nationaal Contactpunt (NCP). Dat is bepaald in de

naar het buitenland. Hiervoor is – afhankelijk van de duur en bestemming van de

‘patiëntenrichtlijn’ van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie.

reis – een Schengen- of Engelstalige verklaring nodig. Reizigers vullen de verklaring

Het NCP geeft patiënten algemene informatie over hun recht op grensoverschrijdende

zelf in en laten deze door een arts ondertekenen. Als alles klopt, dan keuren wij

gezondheidszorg binnen de Europese Unie. In Nederland beheren wij de de website van

de verklaring goed.

het NCP (www.cbhc.nl) en beantwoordt klantvragen die via deze website binnenkomen.

engelstalige medicijnverklaring

3.413
aanvragen

schengenverklaring

20.659
aanvragen

Verbindingsorgaan
In Nederland voeren wij de werkzaamheden van het verbindingsorgaan uit. Dit betekent
dat we onder andere zorgdragen voor het vorderen, beoordelen en betalen van grensoverschrijdende zorgkosten. Hiervoor schakelen we met Nederlandse zorgverzekeraars
en de buitenlandse verbindingsorganen.

Het CAK stuurde 181.017 vorderingen naar
het buitenland voor zorg die buitenlanders
in Nederland hebben gehad.
 et CAK ontving 514.454 vorderingen uit het
H
buitenland voor zorg die Nederlanders in het
buitenland hebben gehad.

10.617

bezoeken

388

aantal vragen

