
 

 

 
Wijzigingen in de overeenkomsten per 1 januari 2019 
 
Belangrijkste wijzigingen in de overeenkomsten: 
 Berichtenverkeer 

o Het gebruik van de handleidingen Berichtenverkeer Jeugd/Wmo gemeenten Limburg-Noord 
is niet meer vrijblijvend, gemeenten en aanbieders zijn nu verplicht om de handleidingen toe 
te passen.  

o De handleidingen zijn aangevuld met een uitwerking van het berichtenverkeer (voorheen in 
de werkafspraken) en een overzicht van termijnen voor het versturen van de diverse 
berichten. 

o Voortaan moet een 308 bericht ook worden opgevolgd door een 301 bericht Indien de 
oorspronkelijke toewijzing op een eerdere einddatum beëindigd wordt. 

o In de handleiding voor jeugd zijn aanvullende afspraken opgenomen bij toewijzing Jeugdhulp 
GGZ-behandeling. 

 Financiën 
o Facturen voor Jeugd, Participatie en Onafhankelijke cliëntondersteuning worden voortaan 

per kalendermaand ingediend. Voor de Wmo-facturen blijven de CAK-termijnen van 
toepassing. 

o Facturen/declaraties worden alleen nog door de gemeenten betaald mits: 
- ze binnen 6 maanden na verstrijken van de factuurperiode bij de gemeente zijn 

ingediend, en 
- ze uiterlijk op 31 januari van het volgende kalenderjaar bij de gemeente zijn ingediend, 
beide tenzij er sprake is van overmacht die buiten uw invloedssfeer ligt. 

o Correctiefacturen/-declaraties worden alleen nog door de gemeenten betaald mits ze 
uiterlijk op 30 juni van het volgende kalenderjaar zijn ingediend, tenzij sprake is van 
overmacht die buiten uw invloedsfeer ligt. 

 Acceptatieplicht opdrachten 
U bent verplicht om een opdracht van een gemeente aan te nemen. Indien u denkt dat u een 
opdracht niet kunt of zou moeten uitvoeren, kan de gemeenten u ontheffen van de plicht om de 
opdracht aan te nemen. 

 Vergoeding intake  
Intakegesprekken worden niet vergoed, omdat deze niet tot de daadwerkelijke dienstverlening 
behoren.  

 Oneigenlijke inzet van producten 
Er zijn aanbieders die diensten verrichten waarvoor ze niet zijn gecontracteerd. Om de kans op 
discussie te verminderen is nog duidelijker in de overeenkomst verwoord dat een 
opdrachtnemer alleen die dienstverlening verricht (en dus betaald krijgt) waarvoor hij is 
gecontracteerd en waarvoor hij een opdracht heeft ontvangen.  

 Dienstverlening jeugd in het buitenland  
U kunt alleen dienstverlening in het buitenland te verzorgen indien u: 
o met de betreffende gemeente op casusniveau heeft afgestemd dat dit het juiste hulpaanbod 

is voor de jeugdige, en 
o voldoet aan het Afsprakenkader buitenlands zorgaanbod Jeugd. 

 Beschrijving Maatwerkdiensten Jeugd 
In de beschrijving is op pagina 6 duidelijker beschreven welke diensten niet onder de inkoop van 
de maatwerkdiensten vallen. 

 


