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Inleiding 

Tijdens de ontwikkeltafel prijs – prestatie op 11 juni 2015 is een aantal thema’s benoemd die in 

kleinere werkgroepen van aanbieders en gemeenten verder uitgewerkt worden. Een van die thema’s 

is de DBC-systematiek die gehanteerd wordt binnen de jeugd-GGZ. In de ontwikkeltafel is daarvan 

aangegeven dat gekeken wordt in hoeverre het mogelijk is om de systematiek te vereenvoudigen, 

het aantal codes terug te dringen en daarmee de administratieve last voor aanbieders en gemeenten 

te verminderen.  Met dat doel heeft op 6 juli 2015 de eerste bijeenkomst van de werkgroep DBC’s 

plaatsgevonden. Het verslag daarvan is in de bijlage te vinden. Deze notitie geeft een overzicht van 

de resultaten van de werkgroep. Op onderdelen waar de uitwerking zo concreet is dat aanpassing 

van de raamcontracten mogelijk is, is een tekstvoorstel daartoe opgenomen. 

 

 

Resultaten werkgroep DBC’s 

 

1. Aanbieders blijven werken met de DBC-systematiek. Hun administratieve processen zijn daar 

volledig op ingericht. Andere financiers (verzekeraars en andere jeugdzorgregio’s) blijven de 

systematiek ook hanteren waardoor het niet praktisch is om specifiek voor Noord-Limburg 

aanpassingen door te voeren.  

Conclusie: de bestaande DBC-systematiek blijft voorlopig gehandhaafd. Gemeenten willen de 

komende periode met aanbieders verder in gesprek gaan over de mogelijkheden rond DBC’s. 

 

2. Er zijn vragen rond het proces van factureren en bevoorschotten. De raamcontracten staan nu 

maar 1 manier van factureren toe, terwijl in de praktijk ook andere manieren worden 

gehanteerd. Dit kan in de raamcontracten worden aangepast.  

Conclusie: de passage in de raamcontracten over factureren en afrekenen wordt aangepast aan 

de huidige praktijk. 

 

Tekstvoorstel voor aanpassing van de raamcontracten 

Een DBC kan - na sluiting van de DBC - in één keer volledig worden gefactureerd. Desgevraagd 

door een gemeente verstrekt de aanbieder periodiek een gespecificeerd onderhanden-

werkoverzicht. 

 

3. Aanbieders wilden graag weten welk tarief gemeenten hanteren als een DBC langer dan een jaar 

loopt. Het is het meest logisch om daarin de systematiek van de verzekeraar te volgen die het 

tarief hanteerde van het jaar waarin de DBC is geopend. Dit punt heeft vooral/enkel betrekking 

op DBC’s omdat dit trajecten zijn.  
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Conclusie: We nemen een passage op in de raamcontracten zodat duidelijk is welke tarieven 

gelden bij DBC’s die over de kalenderjaargrens heengaan.  

 

Tekstvoorstel voor aanpassing van de raamcontracten 

Als een DBC jeugd-GGZ doorloopt in een nieuw kalenderjaar gelden voor de volledige DBC de 

tarieven van het jaar waarin de DBC is geopend.   

 

4. Bij DBC’s die over de kalenderjaargrens heengaan speelt dat gemeenten met een andere 

systematiek werken (boekjaren) dan verzekeraars (schadelastjaren). Bij boekjaren worden de 

kosten van activiteiten binnen trajecten toegerekend aan het jaar waarin de uitvoering van de 

activiteiten heeft plaatsgevonden. Gemeenten ontvangen ook de middelen voor de uitvoering 

van de jeugdhulp per boekjaar. Gemeenten moeten het boekjaar (voorbeeld 2015) in het begin 

van het daarop volgende jaar (in het voorbeeld 1e kwartaal 2016) sluiten. Daarvoor is het nodig 

dat gemeenten zicht hebben op de rekeningen die in 2016 volgen maar betrekking hebben op 

2015. Op die manier kunnen gemeenten dit als verplichting opnemen en toch het boekjaar 

afsluiten. Daarvoor is het nodig dat gemeenten aan het eind van 2015 een goed overzicht 

hebben van het ‘Onderhanden Werk’ (OHW).  

Conclusie: we nemen een passage in de raamcontracten op zodat aanbieders die met DBC’s 

werken de gemeenten aan het eind van het jaar informeren over het onderhanden werk.  

 

Tekstvoorstel voor aanpassing van de raamcontracten 

Aanbieders die werken op basis van de DBC-systematiek zorgen dat elke gemeente van Noord-

Limburg uiterlijk 30 januari 15 januari beschikt over een accuraat overzicht van het onderhanden 

werk. Onder ‘onderhanden werk’ wordt verstaan: DBC’s die in het lopende kalenderjaar 

(boekjaar) zijn gesloten, maar nog niet zijn gefactureerd/gedeclareerd en, bij DBC’s die over de 

kalenderjaargrens heengaan, de werkzaamheden die binnen de DBC in het betreffende boekjaar 

zijn uitgevoerd en niet gedeclareerd. 

 

5. Na het overleg op 6 juli 2015 is er vanuit gemeenten nog de vraag gekomen hoe we omgaan met 

de systematiek dat een DBC maximaal een jaar (365 dagen) mag duren en er bij voortgezette 

behandeling een nieuwe DBC geopend moet worden. Voor gemeenten betekent dit een nieuwe 

maatwerkvoorziening en dus ook een duidelijk toetsmoment om de noodzaak van een 

maatwerkvoorziening opnieuw tegen het licht te houden.  

Voor gemeenten betekent dit een nieuwe maatwerkvoorziening en een nieuwe beschikking en 

het kan dus ook een aanleiding zijn om een maatwerkvoorziening opnieuw tegen het licht te 

houden.  

Conclusie: we nemen een passage in de raamcontracten op zodat duidelijk is hoe we omgaan 

met het openen van vervolg-DBC’s. 

 

Tekstvoorstel voor aanpassing van de raamcontracten 

Een DBC loopt niet langer dan een jaar (365 dagen). Als het noodzakelijk is dat een behandeling 

langer doorloopt dan een jaar moet er een nieuwe of een vervolg-DBC geopend worden. In die 

gevallen gaat het om een nieuwe maatwerkvoorziening en neemt de aanbieder vooraf actief 

contact op met de gemeente. zodat de gemeente in staat gesteld wordt de noodzaak van de 
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nieuwe maatwerkvoorziening af te wegen en afspraken met de cliënt in de leefzorgplannen 

hierop aan te passen. 

De gemeente wordt zo in staat gesteld de nieuwe maatwerkvoorziening tegen het licht te 

houden, eventueel de afspraken met de desbetreffende inwoner(s)  in de leefzorgplannen hierop 

aan te passen en een nieuwe beschikking op te stellen. In veel gevallen zal het hierbij vooral gaan 

om een administratieve handeling. In sommige gevallen kan het voor de gemeente aanleiding zijn 

om opnieuw in gesprek te gaan met de desbetreffende inwoner(s) (bijvoorbeeld om vanuit het 

uitgangspunt 1Gezin, 1Plan, 1Regisseur te kijken naar de voortgang op de gestelde doelen in het 

leefzorgplan). 

 

6. Naar aanleiding van de ambtelijke bespreking van de resultaten van de werkgroepen, wordt 

overeenkomstig tariefkortingen bij andere diensten, ook voor DBC’s een korting voorgesteld: de 

prijzen voor 2016 zijn maximaal 90% van het NZa tarief voor 2016. Dat betekent dat voor DBC’s 

die in 2016 worden geopend (dus niet de DBC’s die in 2015 zijn geopend en over de 

kalenderjaargrens heengaan) een korting van 10% ten opzichte van de NZa-tarieven 2016 

plaatsvindt. 

 


