Aanvraagformulier wanbetalerslijsten
Zorgverzekeringswet
Waarom dit formulier?
Met dit formulier kunt u als gemeente gegevens over wanbetalers opvragen bij het CAK.
Hierbij verzoekt het College van B&W van de gemeente zoals genoemd bij 1.1 het CAK
om informatie te verstrekken over wanbetalers Zorgverzekeringswet, zoals bedoeld in
artikel 7b.1 lid 3 van de Regeling zorgverzekering.

1

Vul uw gegevens in*

1.1

Naam gemeente							

1.2

Gemeentecode						

Contactgegevens verantwoordelijke
1.3

Naam							

1.4

Functie							

1.5

E-mail							

1.6

Telefoonnummer						

2	De wanbetalersrapportage wordt verzonden via de
applicatie Porta
2.1

Hierbij vraagt u toegang tot de applicatie			

Porta

Vink aan als u toegang wenst

* Deze gegevens zijn verplicht in te vullen

Stuur het ingevulde formulier naar
servicedesk@hetcak.nl.
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3

Initiatieven op het gebied van schulden (optioneel)

3.1

Welke huidige initiatieven zijn er binnen de gemeente op het gebied van burgers met schulden?

3.2

Welke specifieke initiatieven zijn er binnen de gemeente voor wanbetalers van de Zorgverzekeringswet?

3.3

Welke samenwerkingsverbanden met andere gemeenten zijn er op het gebied van schulden?

4

Zet uw handtekening*

	Ondertekenaar verklaart gemachtigd en dus bevoegd te zijn om gegevens over
wanbetalers uit het aangegeven postcodegebied op te vragen bij het CAK. Daarnaast
verklaart ondertekenaar vertrouwelijk met de door het CAK te leveren gegevens om
te gaan. De gegevens worden alleen gebruikt door de gemeente zoals genoemd bij 1.1
en worden niet aan derden verstrekt.
4.1

Datum

4.2

Naam

4.3

Functie

4.4

Handtekening College B&W		

DD / MM / JJJJ

4.5	Hierbij geef ik toestemming aan het CAK om deze contactgegevens			
te gebruiken om de gemeente zoals genoemd bij 1.1 te informeren over
zaken over de wanbetalersregeling Zorgverzekeringswet.

* Deze gegevens zijn verplicht in te vullen
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Ja

Nee

CAK/K10/02

Heeft u alle gegevens ingevuld?
Vergeet niet uw handtekening te zetten. Uw handtekening is vereist zodat duidelijk is wie
de aanvraag heeft ingediend en dat dit de daartoe bevoegde persoon of functionaris is.
Verzoeken zonder handtekening worden niet in behandeling genomen.
Hoe gaat het verder?
Binnen 2 weken kunt u het gegevensbestand via de applicatie Porta downloaden. U ontvangt bericht
wanneer het bestand geplaatst is.

Vragen? Neem contact op met
CAK Servicedesk Dataverkeer Ketenpartners.
Bel 088 - 711 4888 of mail
servicedesk@hetcak.nl.
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