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Bijlage 4b Interim Declaratieprotocol voor gecontracteerde zorgaanbieders ZiN Jeugdzorg 
en Wmo (o.b.v. arrangementsprijzen) met bevoorschotting. 
 
Looptijd: Dit interim declaratieprotocol geldt voor de periode tot aan vaststelling van het 
definitief declaratieprotocol doch uiterlijk tot 31 december 2016. 
 
Ter bespreking: 
Het operationeel goed functioneren van de systemen voor het verzenden van de verschillende 
declaratieberichten via het landelijke berichtenverkeer, zal voor zowel de zorgaanbieders en 
gemeenten op verschillende momenten zijn.  
 
Om het berichtenverkeer in goede banen te leiden, is het daarom van belang dat partijen 
(zorgaanbieders en gemeenten) elkaar goed informeren over de daadwerkelijke start van het 
 verzenden van het declaratiebericht via het landelijke berichtenverkeer.  
 
Op deze wijze kunnen we de eerste declaratieberichten van iedere zorgaanbieder goed 
monitoren en terugkoppeling geven over de aanlevering. 
 
Hiervoor dient de zorgaanbieder voor verzenden van de eerste declaratieberichten via het 
landelijke berichtenverkeer een melding aan te leveren via de mailbox 
declaratiesSD@maastricht.nl  
 
De gemeente neemt contact op met de zorgaanbieder. Vervolgens worden de eerste 
declaratieberichten van de zorgaanbieder gemonitord of deze goed zijn aangeleverd en vindt 
over en weer terugkoppeling plaats. 
 
 
 
 
 
 

 
1.1 Declaraties indienen (berichten JW303 en JW321) 
 
Inleiding  
 
Gemeente Maastricht handelt voor 18 gemeenten in Zuid Limburg de declaraties af met 
betrekking tot de door de zorgaanbieders geleverde ondersteuning op het gebied van de 
Jeugdzorg voor de ZiN. Om het declaratieproces te stroomlijnen worden de regels en richtlijnen 
met betrekking tot het declaratieproces voor aanbieders met bevoorschotting in deze 
handreiking toegelicht. Doordat we werken met bevoorschotting, zullen de ingediende 
declaraties o.a. gebruikt worden voor de periodieke bepaling van de hoogte van het voorschot.  
 
Declaratieregels 
 

 

 

 

 

 

Na afloop van de 1
e
 kalendermaand na aanvang zorg dient de zorgaanbieder per GEMEENTE per 

PERIODE (1 jaar) waarvoor de daadwerkelijke zorg is aangevangen, één declaratie in te dienen voor 
de gecontracteerde ZiN. Voor deze gecontracteerde zorg dient de zorgaanbieder een 
toewijzingsbericht (iJW301) of een retourbericht op het bericht voor aanvang zorg via de zgn. 
artsenroute ontvangen te hebben (dit laatste bericht bestaat op dit moment nog niet). Deze declaratie 
bedraagt het gecontracteerde tarief van het arrangement en is altijd inclusief vervoerskosten.  
 
Onder “uitwerkingen”  zijn verschillende voorbeelden opgenomen met bijbehorende 
declaratierichtlijnen. 
 

In dit document verwijst de vetgedrukte tekst in een kaderveld naar de tijdelijke 
oplossing (overgangsperiode) welke is toegestaan tot het moment dat het 
berichtenverkeer volledig functioneel en is. Daarnaast wordt in dit document daar 
waar JW berichten staan genoemd ook Wmo berichten bedoeld. 

Gedurende een overgangsperiode (tot het moment dat het berichtenverkeer volkomen 

operationeel is) kan er ook gedeclareerd worden door middel van de gegevensuitvraag 

door het inkoopteam.  
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Declaratiebericht 
 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Declaraties dienen vanuit Vecozo via het iJW303 of iJW321 bericht ingediend te worden. De inhoud 
van het declaratiebericht omvat o.a.:  
 

· cliëntgegevens  

· AGB-code 

· arrangementscode  

· beschikkingsnummer / opdrachtnummer gemeente (voor zover door de gemeente verstrekt) 

· begin -en einddatum zorgperiode (indien gehele maand in zorg, begin en eind van de maand) 

· het zorgverbruik en eenheid (de opgegeven eenheid moet corresponderen met de door de 
zorgaanbieder via bijlage 1b van de DVO verstrekte eenheid voor de registratie van zorg) 

· declaratiebedrag (=arrangementsbedrag) 
 
 
Spiegelinformatie 
 
 
 
 
 
 
 
Hoewel zorgarrangementen volgens een vast tarief per aanbieder worden vergoed is het van belang 
dat de gemeente inzicht krijgt in het daadwerkelijke zorgverbruik volgens de voormalige  systematiek. 
De realisatie dient aangeleverd te worden op het laagste productcode niveau. Dit is dus niet de 5-
cijferige productcode van het arrangement die eindigt op twee nullen, maar de 5-cijferige code waarbij 
ook de laatste twee posities gevuld zijn (bijvoorbeeld 21501). Hierbij dient er per productcode de 
geleverde eenheden opgegeven te worden. Op basis van deze informatie kan de spiegelinformatie 
gegenereerd worden. Er hoeft dus geen aparte aanlevering van de spiegelinformatie door de 
aanbieder aangeleverd te worden. Doordat de zorgaanbieder het declaratiebericht van 
arrangementscode(s) en zorgverbruik per eenheid voorziet, kan door de gemeente een analyse 
worden gemaakt van de vastgestelde arrangementen. 
 
 

Gedurende een overgangsperiode (tot het moment dat het berichtenverkeer volkomen 

operationeel is) kan er ook gedeclareerd worden door middel van de gegevensuitvraag 

door het inkoopteam. De door de zorgaanbieder aangeleverde bestanden worden 

vergeleken met de gemeentelijke gegevensbestanden op basis van 4 (of 5) criteria: 

· BSN-nummer 

· gemeentecode 

· AGB-code 

· arrangementscode 

· beschikkingsnummer / opdrachtnummer gemeente (indien aanwezig) 

Gedurende een overgangsperiode (tot het moment dat het berichtenverkeer 

volkomen operationeel is) dient de (geanonimiseerde) spiegelinformatie via 

beveiligde CSV-bestanden aangeleverd te worden aan het inkoopteam. 
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Declaratieproces 
 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

Declaraties dienen binnen 3 weken na afloop van de kalendermaand door de zorgaanbieder te 
worden ingediend. Na ontvangst van de declaratie controleert gemeente Maastricht het ontvangen 
declaratiebericht en stuurt uiterlijk 3 weken na  ontvangst een voorlopig overzicht met daarop de 
arrangementen per cliënt aan de zorgaanbieder. 
 
Naast een specificatie met daarin de afgekeurde regels zal gemeente Maastricht tevens voor de 
afgekeurde declaraties een afkeuringsbericht door middel van het iJW304 of iJW322 
retourbericht versturen met daarin de reden van afkeuring. Deze functie is op dit moment nog 
niet beschikbaar en dient nog ontwikkeld te worden.  
 
Uiterlijk binnen 2 weken kan de zorgaanbieder de afgekeurde regels opnieuw aanbieden voor 
goedkeuring. Binnen 2 weken handelt de gemeente Maastricht deze ingezonden regels af (keurt 
definitief goed of af) middels iJW304 of iJW322 bericht.  
 
Voor de goedgekeurde declaraties in deze periode geldt dat deze worden afgezet tegen het 
uitbetaalde voorschot, waarna aanpassing van het voorschot kan volgen bij afwijkingen. In 
(kwartaal)gesprekken worden voorstellen van mutaties in de bevoorschotting besproken. Er 
dient, ter beperking van risico’s voor zowel de gemeenten als de zo rgaanbieders, natuurlijk te 
worden voorkomen dat de bevoorschotting resp. te hoog is dan wel te laag is vastgesteld.  
 
Hierna is een tabel opgenomen met de geldende termijnen. 

 
 

Minimaal 1x per kwartaal dient de zorgaanbieder de gegevensuitvraag aan te leveren 

aan het inkoopteam. Deze aanlevering heeft vanaf het 2
e
 kwartaal 2015 het karakter 

van een declaratie. In deze gegevensuitvraag mogen alleen arrangementen worden 

opgenomen indien de zorg daadwerkelijk is gestart. 

 

Het inkoopteam zal binnen 2 weken na ontvangst van de deze informatie, de 

aangeleverde gegevens vergelijken met de gemeentelijke gegevensbestanden. In 

geval van een match is de betalingsverplichting van het arrangement vastgesteld. 

Periodiek ontvangt de zorgaanbieder een overzicht van de gematchte 

arrangementen. 

 

Gegevens, waarbij geen match gemaakt kan worden, worden binnen 4 weken na 

ontvangst van de aangeleverde gegevens teruggekoppeld aan de zorgaanbieder. De 

zorgaanbieder treedt vervolgens in contact met de gemeentelijke toegangen om de 

declaratie eventueel te corrigeren. 



 

                      
        _______ 

Pagina 48 van 65 
 
 

Uitwerkingen 
 
Voorbeelden over werking arrangementsprijzen in verschillende situaties  
 

In onderstaande voorbeelden wordt ervan uitgegaan dat er een beschikking is afgegeven c.q. 
een verwijzing van huisarts aanwezig is en daarin het arrangement behandeling GGZ is 
opgenomen.  
 

Voorbeeld 1 bij uitbehandeld binnen kalenderjaar 
 
Twee cliënten wonend in Maastricht (conform woonplaatsbeginsel=gemeente Maastricht betaalt 
de zorg) hebben behandeling GGZ bij aanbieder A. Cliënt N. in de periode 1 januari t/m 31 
december 2015 en cliënt R. in de periode 1 juni t/m 30 oktober 2015. Stel prijs va n dit 
arrangement bij aanbieder A bedraagt € 5.000 in 2015.  

Aanbieder A mag declareren over 2015: 2x€ 5.000 = € 10.000 bij de gemeente Maastricht.  
 

Voorbeeld 2 bij uitbehandeld in volgend kalenderjaar 
 
Cliënt woont in Maastricht (conform woonplaatsbeginsel=gemeente Maastricht betaalt de zorg).  
Cliënt heeft behandeling GGZ  voor de periode 1 november 2015 t/m 31 maart 2016 ontvangen. 
Stel prijs van dit arrangement is € 5.000 in 2015 en €  6.000 in 2016. 

Aanbieder mag declareren over 2015: € 5.000 en over 2016 € 6.000 bij gemeente Maastricht. 
  
Voorbeeld 3 bij verhuizing buiten de regio 
 
Onder “buiten de regio” wordt verstaan: 

· Jeugd: buiten de achttien Zuid Limburgse gemeenten 

· Wmo: buiten de zes Heuvelland gemeenten 

Cliënt woont in Maastricht (conform woonplaatsbeginsel=gemeente Maastricht betaalt de zorg). 
Cliënt heeft behandeling GGZ  voor de periode 1 juni 2015 t/m 31 maart 2016 ontvangen. Stel 
prijs van dit arrangement bij aanbieder A is € 5.000 in 2015 en € 6.000 in 2016.  
De cliënt verhuist per 1 oktober naar een gemeente X in Noord-Holland (conform 
woonplaatsbeginsel=gemeente X betaalt de zorg). Per 1 oktober neemt aanbieder B de 
begeleiding over. 
Aanbieder A mag declareren over 2015: € 5.000 en over 2016: € 0 bij gemeente Maastricht. 
Aanbieder B declareert conform contract met gemeente X. 
 
Voorbeeld 4 bij verhuizing binnen de regio 
 
Cliënt woont in Maastricht (conform woonplaatsbeginsel=gemeente Maastricht betaalt de zorg). 
Cliënt heeft individuele begeleiding voor de periode 1 juni 2015 t/m 31 maart 2016  ontvangen. 
Stel prijs van dit arrangement € 5.000 in 2015 en € 6.000 in 2016.  
De cliënt verhuist op 1 oktober naar gemeente Vaals (conform woonplaatsbeginsel=gemeente 
Vaals betaalt de zorg). Ook na 1 oktober 2015 biedt aanbieder A de begeleiding.  
Aanbieder A mag declareren over 2015: € 5.000 bij gemeente Maastricht en over 2016: € 6.000 
bij gemeente Vaals. 
 
Voorbeeld 5 bij overlijden binnen kalenderjaar 
 
Cliënt woont in Maastricht (conform woonplaatsbeginsel=gemeente Maastricht betaalt de zorg). 
Cliënt heeft behandeling GGZ sinds 1 oktober 2015. Stel prijs van dit arrangement is € 5.000 in 
2015.  
De begeleiding stopt door overlijden cliënt per 2 december 2015.  
 
Aanbieder mag het gehele arrangementstarief declareren over 2015: € 5.000 bij gemeente 
Maastricht. 
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Voorbeeld 6 bij nieuwe toewijzing voor hetzelfde arrangement binnen kalenderjaar 
 
Cliënt woont in Maastricht (conform woonplaatsbeginsel=gemeente Maastricht betaalt de zorg). 
Cliënt heeft behandeling GGZ voor de periode 1 februari 2015 t/m 31 maart 2015. Zorg is door 
aanbieder A geleverd. Stel prijs van dit arrangement kost in 2015 € 5.000.  
Vervolgens meldt cliënt zich in augustus 2015 en conclusie is dat cliënt weer behandeling GGZ 
krijgt voor de periode 15 augustus 2015 t/m 31 december 2015. Zorg is weer door aanbieder A 
geleverd. 
Aanbieder A mag declareren voor 2015: € 5.000 bij gemeente Maastricht.  
 

Voorbeeld 7 bij nieuwe toewijzing voor hetzelfde arrangement bij een andere aanbieder binnen 
kalenderjaar 
 
Cliënt woont in Maastricht (conform woonplaatsbeginsel=gemeente Maastricht betaalt de zorg). 
Cliënt heeft behandeling GGZ voor de periode 1 februari 2015 t/m 31 maart 2015. Zorg is door 
aanbieder A geleverd. Stel prijs van dit arrangement kost in 2015 € 5.000.  
Vervolgens meldt cliënt zich in augustus 2015 en conclusie is dat cliënt weer behandeling GGZ 
krijgt voor de periode 15 augustus 2015 t/m 31 december 2015. Zorg wordt door aanbieder B 
geleverd. Aanbieder B is voor dit arrangement gecontracteerd voor € 4.000  
Aanbieder A mag declareren voor 2015: € 5.000 bij gemeente Maastricht 
Aanbieder B mag declareren voor 2015: € 4.000 bij gemeente Maastricht  
 

 

Voorbeeld 8 bij nieuwe toewijzing voor ander arrangement bij dezelfde aanbieder binnen kalenderjaar 
 
Cliënt woont in Maastricht (conform woonplaatsbeginsel=gemeente Maastricht betaalt de zorg). 
Cliënt heeft behandeling GGZ voor de periode 1 februari 2015 t/m 31 maart 2015. Zorg is door 
aanbieder A geleverd. Stel prijs van dit arrangement kost in 2015 € 5.000.  
Vervolgens meldt cliënt zich in augustus 2015 en conclusie is dat cliënt een ander arrangement 
krijgt toegewezen voor de periode 15 augustus 2015 t/m 31 december 2015. Zorg wordt door 
aanbieder A geleverd. Aanbieder A is voor dit arrangement gecontracteerd voor € 6.000  
Aanbieder A mag declareren voor 2015: € 5.000 bij gemeente Maastricht 
Aanbieder A mag declareren voor 2015: € 6.000 bij gemeente Maastricht  
 

Voorbeeld 9 bij overstap van PGB naar zorg in natura 
 
Cliënt woont in Maastricht en heeft een persoonsgebonden budget voor behandeling GGZ  van 
€ 6.000. Dit wordt verzilverd bij aanbieder A. De indicatie loopt af op 1 maart 2015.  
Aansluitend bepaalt de toegang van gemeente Maastricht dat voortzetting van behandeling 
GGZ noodzakelijk is. Cliënt wenst dit in natura af te nemen bij aanbieder A, die een tarief voor 
individuele begeleiding is overeen gekomen van € 7.000.  
Cliënt heeft op 1 maart 2015 zijn PGB voor € 3.000 bij aanbieder A opgebruikt. 

Aanbieder A mag declareren over 2015: eenmaal € 4.000 bij gemeente Maastricht, naast de 
verzilverde PGB bij de SVB. 
 
Voorbeeld 10 bij opname in een verpleeghuis of ziekenhuis 
 
Cliënt woont in Maastricht (conform woonplaatsbeginsel=gemeente Maastricht betaalt de zorg). 
Cliënt heeft sinds 3 januari 2015 het arrangement behandeling GGZ bij aanbieder A, met een 
overeengekomen tarief van € 5.000. 
Op 1 mei 2015 wordt cliënt opgenomen in een verpleeghuis. De behandeling GGZ bij aanbieder 
A komt daarmee te vervallen. 
Aanbieder A mag het gehele arrangementstarief declareren over 2015: € 5.000 bij gemeente 
Maastricht. 
 

 



 

                      
        _______ 

Pagina 50 van 65 
 
 

Voorbeeld 11 bij overgang van PGB naar een ZIN arrangement gedurende een kalenderjaar  
 
Cliënt woont in Maastricht (conform woonplaatsbeginsel=gemeente Maastricht betaalt de zorg). 
Cliënt heeft sinds 1 januari 2015 zorg ingekocht bij een aanbieder A vanuit een PGB ter waarde 
van € 1.000. Gedurende het jaar gaat deze cliënt over naar een ZIN arrangement bij dezelfde 
zorgaanbieder (arrangementsprijs € 5.000). 
Aanbieder A dient op het gehele te declareren arrangementstarief de zorg die vanuit een PGB 
is verleend aan deze cliënt in mindering te brengen. (€ 5.000 -/- € 1.000 = € 4.000). Aanbieder 
A kan € 4.000 declareren. 
 
 
Levertermijnen declaratieprotocol 
 
Onderstaande tabel bevat de verantwoordelijkheden van gemeente Maastricht en 
zorgaanbieder met betrekking tot het declaratieproces en bijbehorende termijnen. 
 

Verantwoordelijkheid Partij Termijn 

Aanlevering 
realisatiecijfers/declaratie  

Zorgaanbieder 3 weken na afloop 
kalendermaand 

Reactie op ingediende 
realisatie/declaratie  

Gemeente Maastricht 3 weken na ontvangst 
realisatie/declaratie 

Correctie/mutatie Zorgaanbieder 2 weken na ontvangst reactie 
op ingediende 
realisatie/declaratie 

Reactie op ingediende 
correctie/mutatie 

Gemeente Maastricht 2 weken na ontvangst 
correctie/mutatie 
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Bijlage 4c  Interim Declaratieprotocol voor gecontracteerde zorgaanbieders ZiN  
Jeugdzorg en Wmo (o.b.v. arrangementsprijzen) zonder bevoorschotting.  

 
Looptijd: Dit interim declaratieprotocol geldt voor de periode tot aan vaststelling van het 
definitief declaratieprotocol doch uiterlijk tot 31 december 2016. 
 
Ter bespreking: 
Het operationeel goed functioneren van de systemen voor het verzenden van de verschillende 
declaratieberichten via het landelijke berichtenverkeer, zal voor zowel de zorgaanbieders en 
gemeenten op verschillende momenten zijn.  
Om het berichtenverkeer in goede banen te leiden, is het daarom van belang dat partijen 
(zorgaanbieders en gemeenten) elkaar goed informeren over de daadwerkelijke start van het 
verzenden van het declaratiebericht via het landelijke berichtenverkeer. 
Op deze wijze kunnen we de eerste declaratieberichten van iedere zorgaanbieder goed 
monitoren en terugkoppeling geven over de aanlevering. 
Hiervoor dient de zorgaanbieder voor verzenden van de eerste declaratieberichten via het 
landelijke berichtenverkeer een melding aan te leveren via de mailbox 
declaratiesSD@maastricht.nl. 
 
De gemeente neemt contact op met de zorgaanbieder. Vervolgens worden de eerste 
declaratieberichten van de zorgaanbieder gemonitord of deze goed zijn aangeleverd en vindt 
over en weer terugkoppeling plaats. 
 
 

 

 

1.1 Declaraties indienen (berichten JW303 en JW321) 
 
Inleiding  
 
Gemeente Maastricht handelt voor 18 gemeente in Zuid Limburg de declaraties af met 
betrekking tot de door de zorgaanbieders geleverde ondersteuning op het gebied van de 
Jeugdzorg voor de ZiN. Om het declaratieproces te stroomlijnen worden de regels en richtlijnen 
met betrekking tot het declaratieproces voor aanbieders zonder bevoorschotting in deze 
handreiking toegelicht.  
 

Declaratieregels 
 

 

 

 

 
 

Na afloop van de 1
e
 kalendermaand na aanvang zorg dient de zorgaanbieder per GEMEENTE per 

PERIODE (1 jaar) waarvoor de daadwerkelijke zorg is aangevangen, één declaratie in te dienen voor 
de gecontracteerde ZiN. Voor deze gecontracteerde zorg dient de zorgaanbieder een 
toewijzingsbericht (iJW301) of een retourbericht op het bericht voor aanvang zorg via de zgn. 
artsenroute ontvangen te hebben (dit laatste bericht bestaat op dit moment nog niet). Deze declaratie 
bedraagt het gecontracteerde tarief van het arrangement en is altijd inclusief vervoerskosten.  
 
In de “uitwerkingen” zijn verschillende voorbeelden opgenomen met bijbehorende declaratierichtlijnen. 
 
 

In dit document verwijst de vetgedrukte tekst in een kaderveld naar de tijdelijke 
oplossing (overgangsperiode) welke is toegestaan tot het moment dat het 
berichtenverkeer volledig functioneel en is. Daarnaast wordt in dit document daar 

waar JW berichten staan genoemd ook Wmo berichten bedoeld. 

Gedurende een overgangsperiode (tot het moment dat het berichtenverkeer volkomen 

operationeel is) kan er ook gedeclareerd worden door middel van de gegevensuitvraag 

door het inkoopteam.  
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Declaratiebericht  

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Declaraties dienen vanuit Vecozo via het JW303 of JW321 bericht ingediend te worden. De inhoud 
van het declaratiebericht omvat o.a.:  

· cliëntgegevens  

· AGB-code 

· arrangementscode  

· beschikkingsnummer / opdrachtnummer gemeente (voor zover door de gemeente verstrekt) 

· begin -en einddatum zorgperiode (indien gehele maand in zorg, begin en eind van de maand) 

· het zorgverbruik en eenheid (de opgegeven eenheid moet corresponderen met de door de 
zorgaanbieder via bijlage 1b van de DVO verstrekte eenheid voor de registratie van zorg) 

· declaratiebedrag (=arrangementsbedrag) 
 
 
Spiegelinformatie 
 

 
 

 

 

 
Hoewel zorgarrangementen volgens een vast tarief per aanbieder worden vergoed is het van belang 
dat de gemeente inzicht krijgt in het daadwerkelijke zorgverbruik volgens de voormalige systematiek. 
De realisatie dient aangeleverd te worden op het laagste productcode niveau. Dit is dus niet de 5-
cijferige productcode van het arrangement die eindigt op twee nullen, maar de 5-cijferige code waarbij 
ook de laatste twee posities gevuld zijn (bijvoorbeeld 21501). Hierbij dient er per productcode de 
geleverde eenheden opgegeven te worden. Op basis van deze informatie kan de spiegelinformatie 
gegenereerd worden. Er hoeft dus geen aparte aanlevering van de spiegelinformatie door de 
aanbieder aangeleverd te worden. Doordat de zorgaanbieder het declaratiebericht van 
arrangementscode(s)en zorgverbruik per eenheid voorziet, kan door de gemeente een analyse 
worden gemaakt van de vastgestelde arrangementen. 
 
 

Gedurende een overgangsperiode (tot het moment dat het berichtenverkeer volkomen 

operationeel is) kan er ook gedeclareerd worden door middel van de gegevensuitvraag 

door het inkoopteam. De door de zorgaanbieder aangeleverde bestanden worden 

vergeleken met de gemeentelijke gegevensbestanden op basis van 4 (of 5) criteria: 

· BSN-nummer 

· gemeentecode 

· AGB-code 

· arrangementscode 

· beschikkingsnummer / opdrachtnummer gemeente (indien aanwezig) 

Gedurende een overgangsperiode (tot het moment dat het berichtenverkeer volkomen 

operationeel is) dient de (geanonimiseerde) spiegelinformatie via beveiligde CSV-

bestanden aangeleverd te worden aan het inkoopteam. 
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Declaratieproces 
 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 
Declaraties dienen binnen 3 weken na afloop van de kalendermaand te worden ingediend. Na 
ontvangst van de declaratie controleert gemeente Maastricht het ontvangen declaratiebericht. 
 
Naast een specificatie met daarin de afgekeurde regels zal gemeente Maastricht tevens voor d e 
afgekeurde declaraties een afkeuringsbericht door middel van het iJW304 of iJW322 
retourbericht versturen met daarin de reden van afkeuring. Deze functie is op dit moment nog 
niet beschikbaar en dient nog ontwikkeld te worden.  
Uiterlijk binnen 2 weken kan de zorgaanbieder de afgekeurde regels opnieuw aanbieden voor 
goedkeuring. Binnen 2 weken handelt de gemeente Maastricht deze ingezonden regels af (keurt 
definitief goed of af) middels iJW304 of iJW322 bericht.  
Hierna

 
 is een tabel opgenomen met de geldende termijnen. 

 

Minimaal 1x per kwartaal dient de zorgaanbieder de gegevensuitvraag aan te leveren aan 

het inkoopteam. Deze aanlevering heeft vanaf het 2
e
 kwartaal 2015 het karakter van een 

declaratie. In deze gegevensuitvraag mogen alleen arrangementen worden opgenomen 

indien de zorg daadwerkelijk is gestart. 

 

Het inkoopteam zal binnen 2 weken na ontvangst van de deze informatie, de 

aangeleverde gegevens vergelijken met de gemeentelijke gegevensbestanden. In geval 

van een match zal 50% van het arrangementstarief worden uitbetaald aan de 

zorgaanbieder. De resterende 50% volgt 4 maanden na de 1
e
 uitbetaling, maar niet later 

dan december van het lopende jaar. Specifiek in 2015 (gezien het feit dat het jaar bijna 

voorbij is) zal de uitbetaling in 1 termijn plaatsvinden. 

 

Gegevens, waarbij geen match gemaakt kan worden, worden binnen 4 weken na 

ontvangst van de aangeleverde gegevens teruggekoppeld aan de zorgaanbieder. De 

zorgaanbieder treedt vervolgens in contact met de gemeentelijke toegangen om de 

declaratie eventueel te corrigeren. 
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Uitwerkingen 
 
Voorbeelden over werking arrangementsprijzen in verschillende situaties  
 

Algemeen: Het moment van aanvang zorg is bepalend voor de bepaling van de gemeente die 
het arrangement dient te vergoeden. In onderstaande voorbeelden wordt ervan uitgegaan dat er 
een beschikking is afgegeven c.q. een verwijzing van huisarts aanwezig is en daarin het 
arrangement behandeling GGZ is opgenomen.  
 

Voorbeeld 1 bij uitbehandeld binnen kalenderjaar 
 
Twee cliënten wonend in Maastricht (conform woonplaatsbeginsel=gemeente Maastricht betaalt 
de zorg) hebben behandeling GGZ bij aanbieder A. Cliënt N. in de periode 1 januari t/m 31 
december 2015 en cliënt R. in de periode 1 juni t/m 30 oktober 2015. Stel prijs van dit 
arrangement bij aanbieder A bedraagt € 5.000 in 2015. 

Aanbieder A mag declareren over 2015: 2x€ 5.000 = € 10.000 bij de gemeente Maastricht.  
 

Voorbeeld 2 bij uitbehandeld in volgend kalenderjaar 
 
Cliënt woont in Maastricht (conform woonplaatsbeginsel=gemeente Maastricht betaalt de zorg).  
Cliënt heeft behandeling GGZ  voor de periode 1 november 2015 t/m 31 maart 2016 ontvangen. 
Stel prijs van dit arrangement is € 5.000 in 2015 en €  6.000 in 2016. 

Aanbieder mag declareren over 2015: € 5.000 en over 2016 € 6.000 bij gemeente Maastricht.  � � � � � � � � � � � � 	 
 � � � � �  � � � � � � � � � � � � � � � �� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �  � ! ! � "
 

· Jeugd: buiten de achttien Zuid Limburgse gemeenten 

· Wmo: buiten de zes Heuvelland gemeenten  
 

Cliënt woont in Maastricht (conform woonplaatsbeginsel=gemeente Maastricht betaa lt de zorg). 
Cliënt heeft behandeling GGZ  voor de periode 1 juni 2015 t/m 31 maart 2016 ontvangen. Stel 
prijs van dit arrangement bij aanbieder A is € 5.000 in 2015 en € 6.000 in 2016.  

De cliënt verhuist per 1 oktober naar een gemeente X in Noord-Holland (conform 
woonplaatsbeginsel=gemeente X betaalt de zorg). Per 1 oktober neemt aanbieder B de 
begeleiding over. 
Aanbieder A mag declareren over 2015: € 5.000 en over 2016: € 0 bij gemeente Maastricht. 
Aanbieder B declareert conform contract met gemeente X. 
 

Voorbeeld 4 bij verhuizing binnen de regio 
 
Cliënt woont in Maastricht (conform woonplaatsbeginsel=gemeente Maastricht betaalt de zorg). 
Cliënt heeft individuele begeleiding voor de periode 1 juni 2015 t/m 31 maart 2016 ontvangen. 
Stel prijs van dit arrangement € 5.000 in 2015 en € 6.000 in 2016. 
De cliënt verhuist op 1 oktober naar gemeente Vaals (conform woonplaatsbeginsel=gemeente 
Vaals betaalt de zorg). Ook na 1 oktober 2015 biedt aanbieder A de begeleiding.  
Aanbieder A mag declareren over 2015: € 5.000 bij gemeente Maastricht en  over 2016: € 6.000 
bij gemeente Vaals. 
 

Voorbeeld 5 bij overlijden binnen kalenderjaar 
 
Cliënt woont in Maastricht (conform woonplaatsbeginsel=gemeente Maastricht betaalt de zorg). 
Cliënt heeft behandeling GGZ sinds 1 oktober 2015. Stel prijs van dit arrangement is € 5.000 in 
2015.  
De begeleiding stopt door overlijden cliënt per 2 december 2015.  
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De aanbieder mag het gehele arrangementstarief declareren over 2015: € 5.000 bij gemeente 
Maastricht. 
 

Voorbeeld 6 bij nieuwe toewijzing voor hetzelfde arrangement binnen kalenderjaar 
 
Cliënt woont in Maastricht (conform woonplaatsbeginsel=gemeente Maastricht betaalt de zorg). 
Cliënt heeft behandeling GGZ  voor de periode 1 februari 2015 t/m 31 maart 2015. Zorg is door 
aanbieder A geleverd. Stel prijs van dit arrangement kost in 2015 € 5.000. 
Vervolgens meldt cliënt zich in augustus 2015 en conclusie is dat cliënt weer behandeling GGZ  
krijgt voor de periode 15 augustus 2015 t/m 31 december 2015. Zorg is weer door aanbieder A 
geleverd. 
Aanbieder A mag declareren voor 2015: € 5.000 bij gemeente Maastricht.  
 

Voorbeeld 7  bij nieuwe toewijzing voor hetzelfde arrangement bij een andere aanbieder binnen 
kalenderjaar 
 
Cliënt woont in Maastricht (conform woonplaatsbeginsel=gemeente Maastricht betaalt de zorg). 
Cliënt heeft behandeling GGZ voor de periode 1 februari 2015 t/m 31 maart 2015. Zorg is door 
aanbieder A geleverd. Stel prijs van dit arrangement kost in 2015 € 5.000.  
Vervolgens meldt cliënt zich in augustus 2015 en conclusie is dat cliënt weer behandeling GGZ 
krijgt voor de periode 15 augustus 2015 t/m 31 december 2015. Zorg wordt door aanbieder B 
geleverd. Aanbieder B is voor dit arrangement gecontracteerd voor € 4.000  
Aanbieder A mag declareren voor 2015: € 5.000 bij gemeente Maastricht  
Aanbieder B mag declareren voor 2015: € 4.000 bij gemeente Maastricht 
 

Voorbeeld 8 bij nieuwe toewijzing voor ander arrangement bij dezelfde aanbieder binnen kalenderjaar 
 
Cliënt woont in Maastricht (conform woonplaatsbeginsel=gemeente Maastricht betaalt de zorg). 
Cliënt heeft behandeling GGZ voor de periode 1 februari 2015 t/m 31 maart 2015. Zorg is door 
aanbieder A geleverd. Stel prijs van dit arrangement kost in 2015 € 5.000.  
Vervolgens meldt cliënt zich in augustus 2015 en conclusie is dat cliënt een ander arrangement 
krijgt toegewezen voor de periode 15 augustus 2015 t/m 31 december 2015. Zorg wordt door 
aanbieder geleverd. Aanbieder A is voor dit arrangement gecontracteerd voor € 6.000  
Aanbieder A mag declareren voor 2015: € 5.000 bij gemeente Maastricht  
Aanbieder A mag declareren voor 2015: € 6.000 bij gemeente Maastricht  
 

Voorbeeld 9 bij overstap van PGB naar zorg in natura 
 
Cliënt woont in Maastricht en heeft een persoonsgebonden budget voor behandeling GGZ  van 
€ 6.000. Dit wordt verzilverd bij aanbieder A. De indicatie loopt  af op 1 maart 2015. 
Aansluitend bepaalt de toegang van gemeente Maastricht dat voortzetting van behandeling 
GGZ noodzakelijk is. Cliënt wenst dit in natura af te nemen bij aanbieder A, die een tarief voor 
individuele begeleiding is overeen gekomen van € 7 .000. 
Cliënt heeft op 1 maart 2015 zijn PGB voor € 3.000 bij aanbieder A opgebruikt. 

Aanbieder A mag declareren over 2015: eenmaal € 4.000 bij gemeente Maastricht, naast de 
verzilverde PGB bij de SVB. 
 
Voorbeeld 10 bij opname in een verpleeghuis of ziekenhuis 
 
Cliënt woont in Maastricht (conform woonplaatsbeginsel=gemeente Maastricht betaalt de zorg). 
Cliënt heeft sinds 3 januari 2015 het arrangement behandeling GGZ bij aanbieder A, met een 
overeengekomen tarief van € 5.000. 
Op 1 mei 2015 wordt cliënt opgenomen in een verpleeghuis. De behandeling GGZ bij aanbieder 
A komt daarmee te vervallen. 
Aanbieder A mag het gehele arrangementstarief declareren over 2015: € 5.000 bij gemeente 
Maastricht. 
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Voorbeeld 11 bij overgang van PGB naar een ZIN arrangement gedurende een kalenderjaar 
 
Cliënt woont in Maastricht (conform woonplaatsbeginsel=gemeente Maastricht betaalt de zorg). 
Cliënt heeft sinds 1 januari 2015 zorg ingekocht bij aanbieder A vanuit een PGB ter waarde van 
€ 1.000. Gedurende het jaar gaat deze cliënt over naar een ZIN arrangement bij dezelfde 
zorgaanbieder (arrangementsprijs € 5.000). 
Aanbieder A dient op het gehele te declareren arrangementstarief de zorg die vanuit een PGB 
is verleend aan deze cliënt in mindering te brengen. (€ 5.000 -/- € 1.000 = € 4.000). Aanbieder 
A kan € 4.000 declareren. 
 
Levertermijnen declaratieprotocol 
 
Onderstaande tabel bevat de verantwoordelijkheden van gemeente Maastricht en 
zorgaanbieder met betrekking tot het declaratieproces en bijbehorende termijnen.  
 
 

Verantwoordelijkheid Partij Termijn 

Aanlevering 
realisatiecijfers/declaratie  

Zorgaanbieder 3 weken na afloop 
kalendermaand 

Reactie op ingediende 
realisatie/declaratie  

Gemeente Maastricht 3 weken na ontvangst 
realisatie/declaratie 

Correctie/mutatie Zorgaanbieder 2 weken na ontvangst reactie 
op ingediende 
realisatie/declaratie 

Reactie op ingediende 
correctie/mutatie 

Gemeente Maastricht 2 weken na ontvangst 
correctie/mutatie 

 
 


