
 

 

Q&A workshops Regionale Werkgroep Backoffice 

 

Nr. Vraag  Antwoord 

1. Afkeur van creditregels in een 304 lukt niet, hoe 

krijg je dan de afkeur van creditregels, want die 

is wel nodig om nieuwe te kunnen aanmaken. In 

het verlengde ligt de vraag hoe je debet en 

creditregels in een 303 bestand kunt stoppen. 

Beeld was altijd dat dit niet kan.  

304 Creditregels kunnen zeker afgekeurd worden, de 

afkeur wordt dan zichtbaar in het 304 bericht. Vaak is dit 

het geval wanneer er geen match te vinden is met een 

voorgaande debetregel. De creditregel wordt wel verwerkt 

wanneer deze betrekking heeft op een afgekeurde 

debetregel uit een vorige factuur.  

 

Debet en creditregels kunnen in hetzelfde 303 bestand 

mits ze geen betrekking hebben op dezelfde cliënt, voor 

hetzelfde product in dezelfde periode. 

2. Als door een afgekeurde factuur blijkt dat de 

cliënt is verhuisd naar een andere gemeente, 

hoe ga ik dan om met de verschillen in 

D(declaratie) en F(facturatie)? 

Wanneer een declaratie/factuur wordt afgekeurd in 

verband met verhuizing van de cliënt naar een andere 

gemeente, hoeft er bij declaratie niets te gebeuren 

(behalve dan de cliënt factureren bij de juiste gemeente). 

Wanneer er gefactureerd (F) is, moet de betreffende cliënt 

eerst gecrediteerd worden voordat er opnieuw gedebiteerd 

kan worden bij de juiste gemeente. 

3. Het bericht 305 (Melding Aanvang Zorg) is niet 

verplicht, ook niet alle gemeenten verwerken 

het. Welke gemeenten verwerken het wel, welke 

niet, graag opnemen in de nieuwsbrief. 

Peel en Maas, Horst aan de Maas en  Beesel verwerken 

op dit moment 305 berichten. 

De overige gemeenten vooralsnog niet. 

4. 

 

Als in een uitzonderlijk geval iemand met een 

dyslexie-DBC verhuist tijdens het onderzoek en 

er nog geen 250 minuten zijn ingezet, wat 

factureer je dan?  

De werkelijk geleverde minuten (binnen de betreffende 

DBC) tot aan de datum verhuizen kunnen nog bij de 

oorspronkelijke gemeente worden gedeclareerd. De 

resterende minuten dienen bij de nieuwe gemeenten in 

rekening te worden gebracht.  

Bij de uiteindelijke afrekening dient te worden uitgegaan 

van het totaal (beide gemeenten) reeds gedeclareerde 

bedrag. 

5. Beschikkingen en codes leeftijdsgroep 18-23, 

met name als een jeugdige valt onder het 

wettelijk overgangsrecht: Venray en Horst aan 

de Maas schijnen afwijkende codes en 

beschikkingen te gebruiken vanuit de Wmo. Ook 

hier de vraag wie doet dat wel en wie niet? 

 

Ingeval van overgangsrecht blijven de jeugdcodes van 

toepassing. Indien er geen overgangsrecht is wordt de 

zorg omgezet naar Wmo zorg bij het bereiken van het 18
e
 

levensjaar. Als de jeugdige zorg ontvangt waarvan geen 

Wmo product bestaat, bijvoorbeeld behandeling, wordt de 

jeugdige doorverwezen naar de zorgverzekeraar. 

Wanneer zowel zorgverzekeraar als Wmo dit product niet 

kennen maar de jeugdige heeft het nog wel nodig 

(verlengde jeugdhulp) dan wordt de zorg nog gegeven 

onder de Jeugdwet en worden de jeugdcodes 

aangehouden.  

6. Hoe om te gaan met 1-1-2017, facturatie, codes, 

indicatie. Formeel valt 1-1-2017 in periode 13 

van 2016. Voor facturatie is dat geen probleem 

als het een doorlopende beschikking is. Het 

wordt lastig als het gaat om een nieuwe 

beschikking die start op 1 januari. Hoe wordt er 

omgegaan met CAK-periode 13, aangezien 1 

januari 2017 daar nog in meegenomen is? 

Gelden dan de condities 2016 of 2017? 

Wmo omzetten per 2-1-2017. 

Zorg die geleverd is op 1-1-2017 wordt gefactureerd met 

de 13de periode van 2016. 

Jeugd omzetten per 2-1-2017.  

Zorg die geleverd is op 1-1-2017 wordt gefactureerd met 

de 13
e
 periode van 2016. 



Per welke datum worden de producten 

omgezet? Per 1-1-2017 of per eerste datum van 

de eerste CAK periode? Dus 2-1-2017? 

7. In verband met de CAK code die de gemeente 

moet doorgeven voor trajecten is het belangrijk 

dat de begindatum juist is. Is het dan niet 

verstandig om met 305 berichten te gaan 

werken? 

En wie informeert de klant over de eigen 

bijdrage voor trajecten? 

De ingangsdatum zoals vermeld op de beschikking/ 

leefzorgplan is leidend voor wat betreft de startdatum 

eigen bijdrage. Het is van de belang dat de feitelijke 

startdatum van de zorgverlening hier zo min mogelijk van 

afwijkt.   

Wijk- en gebiedsteammedewerkers informeren inwoners 

(Wmo) over de eigen bijdrage. 

8. Welke periodes worden er gehanteerd per 

gemeente? Oftewel: wat moet je invullen bij 

begindatum wanneer dit begin midden in een 

periode valt? En wat moet je invullen als 

einddatum wanneer een cliënt is overleden op 

een datum die midden in een periode valt? 

De daadwerkelijke begin- en einddatum worden 

gehanteerd bij de indicatie als facturatie. Wanneer een 

indicatie eindigt/start in het midden van de periode houdt 

de aanbieder hiermee rekening in zijn facturatie. 

9. Hoe gaan de gemeenten om met het 

afrondingsvraagstuk als de tarieven niet 

deelbaar zijn door 60? 

Per persoon per 4 weken afronden op het totaalbedrag per 

productcode. 

10. Crisiszorg, hoe werkt het voor cliënten die al in 

behandeling zijn bij een aanbieder. In 2017 

mogen geen crisis DBC’s meer in rekening 

worden gebracht, hoe moet je dan omgaan met 

de crisiscomponent? 

Als een cliënt al in behandeling is onder een doorlopende 

crisis-DBC van 2016 naar 2017 dan verandert er niets.  

Voor 2017 worden er geen crisis-DBC’s meer ingekocht 

via domein 4 Jeugd.  

 

Voor 2017 geldt het volgende: 

Er wordt onderscheid gemaakt tussen twee soorten 

crisissen: 

a. Jeugdigen die geen jeugdhulp ontvangen of jeugdigen 

die jeugdhulp ontvangen door een aanbieder die niet 

direct de zorg kan bieden die nodig is om de crisis te 

stabiliseren of op te heffen: zij komen via de crisisdienst 

(Spoedeisende Hulp van Bureau Jeugdzorg) terecht bij 

één van de partners waar separate afspraken mee zijn 

gemaakt. Dit zijn Daelzicht, Koraal Groep, 

Mutsaersstichting, Rubicon en Vincent van Gogh. 

b. Jeugdigen die jeugdhulp ontvangen door een 

aanbieder die wel direct de hulp kan bieden die nodig is 

om de crisis te stabiliseren of op te heffen: crisis wordt dan 

niet als crisis ingezet of gefactureerd, maar binnen het 

lopende product. Indien als gevolg van crisis extra hulp 

nodig is, dient contact opgenomen te worden met 

betreffende gemeente om indicatie aan te passen. 

11. Wanneer en voor welke diensten ben ik btw-

plichtig? En wat moet ik invullen als ik door de 

Belastingdienst ben vrijgesteld van btw? 

Diensten die geleverd worden in het kader van de Wmo en 

de Jeugdwet zijn in principe vrijgesteld van btw. De 

voorwaarde is dat de dienstverlening wordt gefinancierd 

op grond van de Wmo 2015 of de Jeugdwet. 

Dus niet van belang is of een onderneming al dan niet is 

vrijgesteld van btw, maar of de dienst dat is. 

Bovendien geldt als voorwaarde dat de Wmo-/jeugdhulp-

diensten die een gemeente inkoopt bij een aanbieder  

rechtstreeks verleend worden aan de cliënt door de 

aanbieder. 

12. Hoe lang vooraf moet je een verlenging aan 

vragen? 

Bij aanvraag verlenging is het noodzakelijk om rekening te 

houden met verwerkingstijd van verlenging bij de 



gemeente. Over het algemeen staat daar 6 weken voor. 

13. Trajecten individuele begeleiding: als een traject 

stopt halverwege de 4 weken, wordt dan de 

totale periode nog betaald? En moet de klant 

ook voor de hele periode de eigen bijdrage 

betalen? 

Afrekening op basis van dagen.  

Datum start begeleiding = Tarief traject / 28 * aantal 

dagen dat traject heeft gelopen in de betreffende periode. 

Datum einde begeleiding = Tarief traject / 28 * aantal 

dagen dat traject heeft gelopen in de betreffende periode.  

Eigen bijdrage start vanaf verwachte startdatum en stopt 

op de einddatum.  

14. De dagbesteding in Venlo wordt nog in dagdelen 

geïndiceerd. Moeten deze vanaf 1-1-2017 ook in 

uren gefactureerd worden? 

Gefactureerd moet worden in de eenheid waarop de 

inkoop plaatsgevonden. En dat is de eenheid “uur”. 

15. Welke producten gaat Venlo wel omzetten per 

1-1-2017 en welke niet? 

Dat is niet afhankelijk van het product, maar van de 

looptijd van de indicatie van een cliënt. Na omzetting 

ontvangt een zorgaanbieder een 301 bericht. Indien er 

geen 301 bericht is ontvangen dan loopt het oude product 

door tegen de prijscondities 2017 (Basis en specialistische  

Jeugd GGZ uitgezonderd). 

16. Wat krijgt beschermd wonen voor CAK codes? 

En wie geeft deze door aan het CAK? 

Aanbieders beschermd wonen krijgen vanuit Venlo apart 

bericht over de te hanteren werkwijze rondom eigen 

bijdrage. 

17. Kan je een 302 gebruiken om aan te geven dat 

je het niet eens bent met een 301? 

Een 302 bericht is bedoeld als ontvangstbevestiging en 

kan ook worden gebruikt om feedback te geven op de 

inhoud van een 301 bericht. Indien het 301 bericht 

onjuistheden bevat, dient de zorgverlener in contact te 

treden met de betreffende gemeente. 

18. Kan je ook achteraf factureren met een 303? 

 

 

 

 

Sommige gemeenten vragen naast de 303 ook 

nog een factuur per pdf. Kan dit vervallen? 

Het is mogelijk om achteraf te factureren met een 303. 

Voorwaarde is wel dat de factuurdata overeenkomen met 

de vierwekenperiode. De data op het detailblad zijn de 

daadwerkelijke trajectdata. 

 

Nog niet alle gemeenten beschouwen de 303D als een 

factuur en vragen na het versturen van een 304 om de 

verzamelfactuur in pdf te e-mailen. Dit geldt in ieder geval 

voor Horst aan de Maas. 

Voor de andere gemeenten is het niet noodzakelijk om 

een aparte factuur in de pdf te e-mailen. 

19. Hoever is welke gemeente met het 

berichtenverkeer? 

 

De gemeenten (en zorgverleners) zijn per 1-1-2017 

contractueel verplicht om middels het berichtenverkeer 

opdrachtverlening en facturen te verzenden/in 

behandeling te nemen (301 t/m 304 berichten). Dit geldt 

zowel voor Wmo als Jeugd. De verdere uitrol van het 

berichtenverkeer verschilt nog per gemeente. 

 

 

 


