
Facturatie/declaratie trajecten 

 

Nr. Vraag  Antwoord 

1. Hoe moet ik trajecten begeleiding individueel 
(Wmo) factureren/declareren? 
 
 

Trajecten factureert/declareert u per declaratieperiode 
(volgens de CAK-kalender) tegen de stuksprijs zoals is 
afgesproken per 4 weken.  U kunt dit doen als 1 stuks per 
4 wekelijkse CAK-periode (dus 1x de productcode).   
Gemeenten streven ernaar om trajecten gelijk te laten 
lopen met de CAK-periodes. Echter, wanneer een traject 
start tijdens de periode, bijv. op 15 januari van de periode 
02-01-2017 t/m 29-1-2017, factureert/declareert u deze 
eerste periode naar rato, dus: 
 
Tarief/28 dagen*15 dagen. Hetzelfde doet u als het 
traject eindigt tijdens en niet aan het einde van een 
periode. 
 

2. Trajecten begeleiding individueel (Wmo): 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.  
 

3. Hoe moeten we handelen als het traject 
individuele begeleiding (Wmo) voortijdig wordt 
beëindigd en als er in het begin van het traject 
meer uren werden ingezet als gemiddeld? 
 

Neem contact op met de betreffende gemeente om te 
overleggen hoe hier mee om te gaan. 

4. Hoe moet ik handelen bij de verlenging van een 
traject individuele begeleiding (CAK-periode)? 

Formeel is er geen sprake van een verlenging, maar van 
een nieuwe toewijzing. In de praktijk spreken we echter 
vaak over een verlenging. 
 
Veel klanten hebben een traject wat eindigt midden in een 
CAK periode, bijvoorbeeld per 18-1-2018. Bij verlenging is 
het dan verstandig dat de gemeente een oude indicatie 
nog een paar dagen verlengt tot de eerstvolgende CAK 
datum, dus t/m 28-1-2018. De verlenging dan laten ingaan 
op 29-1-2018 en ook af laten lopen op een CAK datum. 
Overleg dit tijdig met de betreffende gemeente. 
 

5. 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 zowel de indicatie als facturatie/declaratie. 
Wanneer een indicatie eindigt/start in het midden van de 
periode houdt de aanbieder hiermee rekening in zijn 
facturatie/declaratie. 

 


