
Versie V0.2 
T.b.v. OT 5 november 2014 
Concept in bewerking 

Bijlage 4  Financieel administratieve randvoorwaarden en systemen 

Looptijd 01-01-2015 t/m 31-12-2015 

Inleiding 

De in deze bijlage 4 opgenomen inhoud geldt voor de periode vanaf 1 januari 2015 tot en met 31 

december 2015. In 2015 zal de inhoud van deze bijlage op basis van voortschrijdend inzicht voor het (de) 

daarop volgende ja(a)r (en) verder worden doorontwikkeld. 

In de centrumregeling is geregeld dat de centrumgemeente de afhandeling van de facturen van 

aanbieders van jeugdhulp voor de 18 Zuid-Limburgse gemeenten verzorgt. Dit geldt niet voor de WMO. 

De afhandeling van de facturen van aanbieders van WMO gebeurt door de betreffende gemeenten zelf. 

In deze bijlage worden afspraken gemaakt met betrekking tot de volgende onderwerpen: 

 Bevoorschotting 

 Facturatie  

 Declaratie  

 Woonplaatsbeginsel 

 Controleprotocol 

 Proces toegang/toeleiding 

 Plan van aanpak 

 Gegevens burgers: inhoud en wijze van overdracht hiervan 

 Persoonsgegevens: digitale gegevensbewerking van standaarden ogv sectorwetten 

 

Bevoorschotting 

Deze paragraaf bevat nadere informatie over de bevoorschotting 

 

Bepalen hoogte van het voorschot 

Voorschotten worden in principe berekend op basis van de historische cliënt aantallen van 2012 voor 

Jeugd en 2013 voor WMO. De aantallen opgenomen op bijlagen 1A en /of 1B van de 

dienstverleningsovereenkomst d.d. DD-MM-YY, die zijn geaccordeerd door de gemeente worden 

gehanteerd voor de berekening van het voorschot per aanbieder. Deze aantallen worden 

vermenigvuldigd met de arrangementstarieven1 die gelden per aanbieder. Het product uit deze 

vermenigvuldiging noemen we de basisomzet. 

 

De voorschotten per aanbieder worden berekend door de gemeente Maastricht voor Jeugd en door de 

afzonderlijke gemeenten voor WMO. De voorschotten worden aan de betreffende aanbieders 

schriftelijk bekend gemaakt door de gemeente, die ook de berekening heeft opgesteld. De 

bekendmaking van de hoogte van het voorschot vindt in ieder geval plaats voor de start van het 

kalenderjaar waarop het voorschot betrekking heeft.  

 

                                                           
1 Op d.d. DD-MM-YY zijn door gemeenten contracten aangegaan met zorgaanbieders. In deze contracten zijn de 
verschillende geldende tarieven opgenomen, die gelden voor de berekening van de voorschotten. 
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In de bijlage van dit schrijven is een formulier bijgevoegd. Hier dienen de betaalgegevens van de 

zorgaanbieder door de aanbieder ingevuld te worden. Dit formulier dient voor 31 december 2014 bij de 

gemeente Maastricht en/of <NTB> volledig ingevuld en ondertekend binnen te zijn. Bij niet tijdige of 

onvolledige indiening kan dit gevolgen hebben voor de uitbetaling van het voorschot.  

 

Betaling van het voorschot 

Voorschotten worden <maandelijks/4-wekelijks> <DISCUSSIE VOEREN OVER PERIODE> uitbetaald door 

de gemeente aan de aanbieder. Voor jeugd wordt de uitbetaling verzorgd door de gemeente 

Maastricht. Voor WMO wordt de uitbetaling verzorgd door de afzonderlijke gemeenten. De gemeente 

stelt het voorschot betaalbaar conform onderstaand betaalschema.  

 

 

Nr. voorschot Datum 
betaalbaarstelling door 
gemeente 

1 20 januari 2015 

2 20 februari 2015 

3 20 maart 2015 

4 20 april 2015 

5 20 mei 2015 

6 22 juni 2015 

7 20 juli 2015 

8 20 augustus 2015 

9 21 september 2015 

10 20 oktober 2015 

11 20 november 2015 

12 21 december 2015 
Tabel 1 betaalschema voorschotten 2015 

Maandelijkse monitoring en klikmomenten per kwartaal bij bevoorschotting 

Op basis van maandelijkse realisatieoverzichten <in een nog op te stellen format rapportage, wordt 

aangegeven welke informatie wordt bedoeld. Er wordt zoveel als mogelijk gebruik gemaakt van 

landelijke systemen zoals het Gemeentelijk Gegevens Knooppunt(GGK), waaruit informatie geput kan 

worden.> en een prognose over de rest van het jaar, worden de hoogtes van de voorschotten 

geanalyseerd.  

Per kwartaal vinden klikmomenten plaats, waarbij op basis van realisatieoverzichten en 

spiegelinformatie <Format opstellen spiegelinformatie>de hoogte van het voorschot wordt 

geanalyseerd. Indien nodig zal tot bijstelling van de hoogte van het voorschot worden overgegaan door 

de gemeente(n), echter voordat tot daadwerkelijke aanpassing van het voorschot wordt overgegaan zal 

altijd overleg zijn gevoerd met de aanbieder. Bij aanpassing van het voorschot, zal de betreffende 

gemeente dit schriftelijk berichten aan de aanbieder. 

 

Uiterlijk binnen <AANTAL>dagen na afloop van de maand levert de aanbieder realisatieoverzichten aan 

bij de gemeente conform <FORMAT RAPPORTAGE>. De gemeente controleert de aangeleverde 

informatie en zet dit af tegen het voorschot.  
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<De gemeente is bevoegd, indien daartoe …..aanleiding is om de bevoorschotting per direct te 

beëindigen….>< juridische check gewenst> 

Een aanbieder die op basis van voorschotten wordt gefinancierd, kan geen facturen indienen voor 

dezelfde geleverde prestaties. 

Eindafrekening bij bevoorschotting 

Uiterlijk binnen <AANTAL> weken na afloop van het boekjaar dient de aanbieder de definitieve 

eindafrekening in bij de gemeente conform <Format eindafrekening (Voor GGZ in DBC systematiek)>. De 

gemeente controleert de ingediende eindafrekening binnen <AANTAL> weken. De aanbieder ontvangt 

een bericht van de gemeente inzake de geaccordeerde en afgewezen declaraties op de eindafrekening. 

Van de afgewezen declaraties wordt de aanbieder in de gelegenheid gesteld om binnen <AANTAL> 

weken een nieuwe declaratie in te dienen bij de gemeente. De gemeente controleert de 2e aanlevering 

met betrekking tot de eerder afgewezen declaratie binnen <AANTAL> weken. Het totaal van de 

geaccordeerde declaraties wordt vergeleken met het uitbetaalde voorschot en het verschil wordt 

binnen <AANTAL>weken verrekend. 

 

Facturatie 

Deze paragraaf bevat nadere informatie over de facturatie.  

Betaling van nieuwe dienstverleners 2vindt plaats op basis van facturatie. 

De aanbieder dient maandelijks een factuur in bij de gemeente waar de cliënt volgens het 

woonplaatsbeginsel3 toe behoort. Voor de aanbieders van jeugdhulp dient de factuur gericht te worden 

aan de gemeente Maastricht. Op deze factuur dient de gemeente vermeld te zijn waarop de factuur 

betrekking heeft.  

Op de factuur worden alleen die arrangementen in rekening gebracht die geheel zijn geleverd. Als 

bijlage bij de factuur dient de aanbieder een declaratie in. In de volgende paragraaf zijn de 

declaratievereisten genoemd. <Borgen rechtmatige betaling> 

Declaratie 

Declaratievereisten 

De <declaratie> dient de volgende gegevens te bevatten: 

Algemeen 

1. Declaratienummer 

2. Declaratiedatum 

3. AGB code van de zorgaanbieder die de declaratie indient 

                                                           
2 Definitie nieuwe dienstverlener: dienstverlener die op 1 januari 2015 niet eerder zorg in natura heeft verleend 
binnen de gemeente en waar dus geen historische aantallen over eerdere jaren in de periode 2012 t/m 2014 voor 
de jeugd en WMO beschikbaar zijn. 
3 Ter vaststelling van het woonplaatsbeginsel dient de handreiking van de VNG <Check Documentnaam>d.d.DD-
MM-YY toegepast te worden door de zorgaanbieder. 



Versie V0.2 
T.b.v. OT 5 november 2014 
Concept in bewerking 

4. Gemeentecode van de gemeente voor wie de declaratie is bestemd 

5. Declaratieperiode (declaratie heeft betrekking op deze peride geleverde jeugdhulp:  

a. Begindatum; 

b. einddatum 

6. Totaalbedrag declaratie/factuur 

Per cliënt 

1. Opdrachtnummer (indien dit nummer door de gemeente is verstrekt)<vaststellen welke 

gemeente een opdrachtnummer verstrekt> 

2. Code type verwijzer 

3. BSN cliënt 

4. Geboortedatum cliënt (DD-MM-JJJJ) 

5. Codes geleverde arrangementen /categorieën jeugdhulp / WMO zorg 

6. Codes geleverde arrangementen / consults. 

Per geleverd product 

1. Productcode conform <arrangementswaaier/DBC/NZa> 

2. Geleverde omvang product 

3. Bedrag arrangement 

 

Declaratieprotocol 

<Er komt een landelijk declaratieprotocol, na release hiervan deze paragraaf verder aanvullen.> 

 

Controleprotocol 

<Nader in te vullen> 

 

Proces toegang/toeleiding 

<Nader in te vullen>.  

 

Plan van aanpak (artikel 11.5 DVO/bijlage 4)  

<Nader in te vullen.> 

 

Gegevens burgers: inhoud en wijze van overdracht hiervan (artikel 13.1 en 13.2 DVO/bijlage 4) 

<Nader in te vullen.> 
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Persoonsgegevens: digitale gegevensbewerking van standaarden o.g.v. sectorwetten (artikel 16.1 

DVO/bijlage 4) 

<Nader in te vullen.> 
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Bijlage 5 Rapportages en evaluaties 

Looptijd 01-01-2015 t/m 31-12-2015 

Inleiding 

De in deze bijlage 5 opgenomen inhoud geldt voor de periode vanaf 1 januari 2015 tot en met 31 

december 2015. In 2015 zal de inhoud van deze bijlage op basis van voortschrijdend inzicht voor het (de) 

daarop volgende ja(a)r (en) verder worden doorontwikkeld. 

Aanlevering verplichte informatie 

Jeugdhulpaanbieders en gecertificeerde instellingen verstrekken tenminste twee keer per jaar aan het 

CBS gegevens conform het Besluit Jeugdwet. Voor nadere informatie wordt verwezen naar het 

<informatieprotocol Beleidsinformatie Jeugd – versie ……d.d. …….> 

Voor de gemeentelijke Monitor Sociaal Domein is bepaald welke gegevens tot de basisset behoren en 

met ingang van 1 januari 2015 aangeleverd moeten worden door gemeenten. 

Gegevensset gemeentelijke monitor sociaal domein  

De gegevensset bestaat uit een basisset (gegevens die elke gemeente verzamelt voor beleidsinformatie) 

en een facultatieve set (betreft een set van verrijkende statistieken die optioneel verzameld worden). 

Onderwerp  Gegevenselementen  Opmerkingen  Basis/ 
facultatief  

Identificatie-gegevens  BSN  Met het BSN is geboortedatum, 
adres en geslacht ook 
beschikbaar, evenals een 
koppeling met de bij het CBS 
beschikbare informatie. In de 
gemeentelijke monitor wordt het 
BSN gevraagd bij maatwerk 
arrangementen (arrangement of 
individuele voorziening die niet 
vrij toegankelijke is en waarvoor 
een verwijzing nodig is) en niet 
voor vrij toegankelijke zorg en/of 
ondersteuning zoals algemene 
voorzieningen.  

Basisset  

Gebruik Sociaal Domein  Type maatwerk-
arrangement  

In overleg met gemeenten wordt 
het detailniveau van type 
arrangementen nader 
uitgewerkt. Dit betreft een 
gezamenlijk ontwikkeltraject. 
Voorgesteld wordt om vanaf 
2016 een indeling te hanteren 
die past bij de nieuwe 
werkelijkheid en de beoogde 
transformatie en voor 2015 een 
indeling die past bij het 
overgangsjaar.  

Basisset  
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Intensiteit van de ondersteuning  Intensiteit betreft de zwaarte van de ondersteuning. In 

overleg met gemeenten wordt het detailniveau 
uitgewerkt.  

Facultatief  

Doel of perspectief van de 
ondersteuning  

In overleg met gemeenten wordt het detailniveau 
uitgewerkt. Vanuit jeugd wordt gesproken over 
perspectief (bijvoorbeeld stabiliseren crisissituatie, 
behandelen).  

Facultatief  

Begin - en einddatum  Hiermee wordt de duur van de ondersteuning inzichtelijk  Basisset  

Reden beëindiging  In overleg met gemeenten wordt een onderverdeling 
opgesteld. De reden van beëindiging geeft inzicht in de 
verschuivingen in de piramide van zorg en ondersteuning.  

Facultatief  

Totaal aantal cliënten 1e lijns 
ondersteuning  

Indien beschikbaar. Betreft informatie op 
gemeente/wijk/kern niveau, en geen informatie op 
persoonsniveau.  

Facultatief  

Instelling  Betreft het type instelling die de maatwerkvoorziening 
levert.  

Basisset  

Proces  Type verwijzer  In overleg met gemeenten wordt 
het detailniveau uitgewerkt 
(gedacht kan worden aan: 
gemeente, wijkteam, huisarts, 
jeugdarts, gecertificeerde 
jeugdinstelling, medisch 
specialist, geen verwijzer), indien 
geregistreerd ook verwijzing zelf  

Facultatief  

Datum aanmelding bij instelling  Hiermee worden wachtlijsten inzichtelijk (ten opzichte 
van begindatum maatwerkarrangement)  

Facultatief  

Financiën  Euro's per periode 
maatwerk-
arrangementen  

In overleg met gemeenten wordt 
voorgesteld om deze informatie 
(in elk geval in het eerste jaar) 
niet te publiceren, maar om te 
gebruiken als  

Facultatief  

Tabel 2 Bron:(visd) Definitieve-gegevensset-gemeentelijke-monitor-sociaal-domein-juni-2014 

 

Informatievoorziening (sturingsinformatie en verantwoordingsinformatie)  

I. Waarop willen we sturen?<via bijv werkgroepen na OT verder uitwerken> 

1. Risico van kostenoverschrijding voor gemeente: 

a. Budget sturing: blijven de kosten binnen het budget per gemeente?  

b. Moet de zorg anders verdeeld worden over aanbieders vanwege minimale 

omzetgarantie in het RTA (2015)? 

2. Risico van meer inzet van ‘dure zorg’ (arrangementen) dan strikt nodig? 

a. ‘Budget’ sturing per aanbieder per gemeente: blijven de kosten binnen het voorschot? 

3. Risico van onrechtmatige betaling 

a. Achterblijven realisatie op voorschot 

b. Prestatie niet/onvoldoende geleverd 

c. Onjuiste opgave van declaraties 

4. Risico discontinuïteit van zorg 

5. ……… 
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II. Welke informatie is hiervoor nodig? <(in volgende versie uitwerken in een tabel/format)> 

1. Realisatieoverzichten 

a. Budget (historische aantallen x arrangementstarief DVO) vs realisatie overzichten per 

gemeente + prognose rest van het jaar + onderbouwing van de prognose. 

b. RTA omzetgarantie vs realisatieoverzichten per aanbieder per gemeente. 

2. Realisatieoverzichten  

a. Realisatieoverzichten per arrangement per aanbieder en in verhouding tot elkaar 

(aanbieders) 

b. Realisatieoverzichten per arrangement per aanbieder in vergelijking met 

spiegelinformatie  

 

III. Bepalen vorm van aanlevering gegevens <(in volgende versie uitwerken in een tabel/format)> 

 

IV. Bepalen frequentie van aanlevering van gegevens<(in volgende versie uitwerken in een 

tabel/format)> 

 

Consequenties succes- en faalfactoren (artikel 18.2/bijlage 5) 

Nader in te vullen. 

 

Monitoring van activiteiten, resultaten, prestaties (artikel 19.1/bijlage 5 

Monitoring van financiële ontwikkelingen 

Maandelijks dienen financiële gegevens aangeleverd te worden door de zorgaanbieder aan de 

gemeente Maastricht voor de Jeugd en aan de gemeenten <NTB> voor de WMO.  

Het gaat hierbij om de volgende financiële informatie: 
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Formulier gegevens zorgaanbieder jeugdhulp t.b.v. uitbetaling voorschot 

 

Ingevuld formulier verzenden aan: 

<Organisatie> 

T.a.v.de heer / mevrouw <naam> 

<Postbus> 

<Postcode> <Woonplaats> 

 

Naam crediteur (Juridische naam. De 
handelsnaam mag ook, als die in combinatie met 
het adres en woonplaats bij de Kamer van 
Koophandel is geregistreerd) 

 

t.a.v. Factuuradres 
 

 

Postcode  
 

 

IBAN Bankrekeningnummer 
 

 

BIC-Code 
 

 

  

Datum ondertekening 
 

 

Plaats 
 

 

Handtekening 
 
 
 

 

Naam functionaris 
 

 

Functie 
 

 

Naam contactpersoon 
 

 

Functie contactpersoon 
 

 

Telefoonnummer contactpersoon 
 

 

 


