
 1 

Verantwoording en controle 2016 Wmo 2015 en Jeugdwet Rivierenland 
Informatie voor zorgaanbieders 

 versie:  31 mei 2016 

 status: definitief 
 
1. Inleiding 
 
De samenwerkende gemeenten in de regio Rivierenland, bestaande uit Buren, Culemborg, 
Geldermalsen, Lingewaal, Maasdriel, Neder-Betuwe, Neerijnen, Tiel, West Maas en Waal en 
Zaltbommel

1
, hebben voor 2016 een groot deel van de zorg en ondersteuning in het kader van de Wet 

maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en Jeugdwet gezamenlijk ingekocht. Deze informatienotitie 
heeft betrekking op de volgende overeenkomsten:  

 raamovereenkomst kalenderjaar 2016, zorg in het kader van Wmo 2015 en Jeugdwet; 

 overeenkomst Inloop GGz 2016 – RIBW Nijmegen & Rivierenland; 

 overeenkomst G7/2015/01/C04, inzake Jeugdzorgplus; 

 overeenkomst Jeugdbescherming en Spoedeisende zorg 2015 en 2016. 
 
In deze overeenkomsten zijn afspraken vastgelegd over materiële controles, financiële 
verantwoording, rechtmatigheid en accountantscontrole. In deze notitie worden deze afspraken verder 
uitgewerkt en toegelicht en wordt informatie gegeven over het verantwoordings- en controletraject 
voor 2016.  
 
De hoofdlijnen van het verantwoordings- en controletraject 2016 zijn als volgt: 

 Voor de controles op de inhoudelijke kwaliteit en feitelijke levering van ondersteuning en zorg en 
op presentie- en financiële administraties is het ‘Jaarplan formele en materiële controle Wmo en 
Jeugdwet 2016’ opgesteld.  

 Voor de rechtmatigheid en accountantscontrole wordt er geen afzonderlijk controleprotocol 
opgesteld. Het landelijke controleprotocol wordt gehanteerd. 

 De volgende termijnen worden gehanteerd voor de financiële productieverantwoording en controle 
daarop: 
o indienen facturen: uiterlijk 31 januari 2017 (contractueel bepaald); 
o overzicht geleverde maar nog niet gefactureerde zorg (onderhanden werk): uiterlijk 31 januari 

2017 (contractueel bepaald); 
o financiële productieverantwoording: uiterlijk      1 maart 2017 (contractueel bepaald en 

conform landelijk controleprotocol); 
o goedkeurende controleverklaring van de accountant (bij € 50.000 of mee  geleverde zorg in 

minimaal één van de 10 regiogemeenten): uiterlijk      1 april 2017 (hier volgen we het 
landelijke controleprotocol, contractueel is      1 maart overeengekomen). 

 Van zo gaanbiede s die minde  dan € 50.000 zo g hebben gele e d per regiogemeente vragen we 
dezelfde financiële productieverantwoording volgens het landelijke format. In plaats van een 
goedkeurende controleverklaring van een accountant, vragen we een prestatieverklaring van het 
bestuur (invulling van een contractuele bepaling). 

 
Voor de verantwoording over 2016 vragen we hiernaast uiterlijk 31 januari 2017 een concept 
financiële productieverantwoording op detailniveau: geleverde zorg per Burgerservicenummer (BSN). 
Op basis hiervan kunnen de gemeenten formele controles uitvoeren en de uitkomsten hiervan met de 
zorgaanbieders afstemmen. Dit voorkomt verschillen in de definitieve financiële 
productieverantwoording en kan het controleproces bij de zorgaanbieders ondersteunen. 
 
Ook willen we in 2016 al gedurende het jaar gaan starten met afstemmingen op basis van tussentijdse 
verantwoordingen en controles gaan uitvoeren op het volledig aanleveren van de geleverde zorg aan 
het CAK. Hierover wordt u op een later tijdstip geïnformeerd, met daarbij een nadere uitwerking van 
begrippen en de te hanteren formats. 
 
2. Doelstelling 
 
Formele en materiële controles en fraudeonderzoek 
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 Zaltbommel hanteert voor de lokaal ingekochte zorg een eigen controleprotocol en Zaltbommel neemt niet deel 

aan het jaarplan formele en materiële controle Wmo en Jeugdwet 2016 
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De Rivierenlandse gemeenten voeren formele en materiële controles uit om de rechtmatigheid van de 
feitelijke levering en de passendheid van zorg vast te stellen. Hiermee wordt bedoeld dat 
gecontroleerd wordt of:  
 

 gefactureerde zorg conform raamovereenkomst 2016 plaatsvindt en het woonplaatsbeginsel juist 
is toegepast; 

 de gedeclareerde zorg daadwerkelijk is geleverd;    

 aan de geleverde zorg een opdracht van de gemeente of verwijzing van een wettelijke verwijzer 
op grond van de Jeugdwet, zoals arts, specialist of rechtbank, ten grondslag ligt;    

 en of de geleverde zorg, gelet op de opdracht of verwijzing, passend is en in overeenstemming 
met het zorgplan 

Indien gegronde aanleiding bestaat zal een fraudeonderzoek worden opgestart.  
 
Financiële productieverantwoording 
Ten behoeve van de rechtmatigheid en accountantscontrole hanteren de samenwerkende gemeenten 
het landelijke controleprotocol  n is het uitgangspunt dat in het kader van beperking van 
administratieve lastendruk alleen die zaken in het verantwoordings- en controletraject worden 
opgenomen die strikt noodzakelijk zijn.  
 
De doelstelling van het toepassen van het landelijke controleprotocol is dat gemeenten zekerheid 
krijgen over de financiële verantwoording en rechtmatigheid van de binnen de regionale contracten 
door zorgaanbieders geleverde zorg door: 

 aanwijzingen te geven aan zorgaanbieders over de wijze van verantwoorden; 

 aanwijzingen te geven voor onderzoek door de accountants van zorgaanbieders; 

 uniformiteit en efficiency van de controle op de verantwoording te waarborgen. 
 
Samenhang materiële controles en financiële productieverantwoording 
De financiële productieverantwoording geeft de gemeenten zekerheid over de juistheid van de 
declaraties en facturatie en over de levering van de zorg over het afgelopen jaar. De afspraken 
hierover gelden voor iedereen. Op basis van interne en externe signalen kunnen aanvullend hierop 
materiële controles worden uitgevoerd. Materiële controles worden alleen uitgevoerd wanneer daar 
onderbouwd aanleiding voor is. 
 
3. Jaarplan formele en materiële controle Wmo en Jeugdwet 2016 
 
In de raamovereenkomst

2
 is het volgende opgenomen over de materiële controle: 

 
ARTIKEL 11 – CONTROLE  
1. Opdrachtgever is ten allen tijde gerechtigd aangekondigde en onaangekondigde controles uit te 

(doen) voeren op de inhoudelijke kwaliteit en feitelijke levering van ondersteuning en zorg en op 
presentie- en financiële administraties van de Opdrachtnemer. Daarnaast is Opdrachtgever 
gerechtigd om de dienstverlening te (laten) evalueren onder Cliënten. De controles en evaluaties 
mogen de continuïteit van de dienstverlening niet verstoren.    

2. De controles en evaluaties genoemd in artikel 11 lid 1 worden uitgevoerd op basis van een 
jaarplan waarin Opdrachtgever de steekproeven benoemt, waarin fraudeonderzoek is opgenomen 
en waarin halfjaarlijks een risicomatrix wordt gemaakt op basis van signaleringen, gesprekken en 
aanleveringen door Opdrachtnemer.    

3. Opdrachtnemer is verplicht mee te werken aan genoemde controles in artikel 11 lid 1. De 
eventuele hieraan verbonden kosten zijn voor Opdrachtnemer.    

4. Beoordeelt Opdrachtgever de kwaliteit van de uitgevoerde ondersteuning en zorg en/of personeel 
van een Opdrachtnemer als onvoldoende, en/of beoordeelt Opdrachtgever dat er sprake is van 
teveel onjuistheden in de feitelijke levering van zorg en/of presentie- en financiële administraties 
dan heeft Opdrachtnemer het recht een “second opinion” te laten uitvoeren door een 
onafhankelijke deskundige derde. De kosten hiervan zijn voor rekening van Opdrachtnemer. De 
uitkomsten van de “second opinion” worden door betrokken partijen besproken, waarna 
Opdrachtgever een eindconclusie zal trekken.  

                                                      
2
 In de andere overeenkomsten zijn vergelijkbare artikelen opgenomen: 

 Inloop GGZ: artikel 11 

 Jeugdzorgplus: aanvulling 7 t/m 11 op werkafspraken 

 Jeugdbescherming en Spoedeisende zorg: artikel 13 

https://www.nba.nl/Vaktechniek/Vaktechnische-themas/controleprotocollen-COPRO/Beoordeling-protocollen-medeoverheden-door-COPRO/Protocol-IZA/
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5. Concludeert de onafhankelijke deskundige derde, genoemd in lid 4 gelijk aan Opdrachtgever dat 
de kwaliteit van geleverde ondersteuning en zorg en/of personeel door Opdrachtnemer 
onvoldoende is, dan wel dat er sprake is van teveel onjuistheden in de feitelijke levering van zorg 
en/of presentie- en financiële administratie van de Opdrachtnemer dan kan Opdrachtgever 
Opdrachtnemer in gebreke stellen. Verbetert Opdrachtnemer naar oordeel van Opdrachtgever de 
te leveren prestaties niet binnen een redelijke termijn, dan kan Opdrachtgever deze 
Raamovereenkomst met Opdrachtnemer bij aangetekend schrijven wijzigen of ontbinden.  

 
Om hier invulling aan te geven hebben de Rivierenlandse gemeenten een jaarplan opgesteld. Voor de 
materiële controle is geen landelijk protocol beschikbaar, maar er wordt wel zoveel mogelijk 
aansluiting gezocht bij de controleprotocollen die zorgkantoren hanteren bij de materiële controle voor 
zorg die geleverd wordt onder de Wet langdurige zorg (Wlz). Voor het uitvoeren van een materiële 
controle is een wettelijke grondslag nodig. Voor de zorg die valt onder de Wmo 2015 is deze 
grondslag reeds opgenomen in de betreffende wetgeving. Voor de zorg die valt onder de Jeugdwet is 
de wettelijke grondslag op dit moment nog niet definitief. Zodra de ministeriële regeling hieromtrent in 
werking treedt, kan de materiële controle door de gemeenten worden ingezet.  
Verdere informatie hieromtrent kunt u nalezen via de volgende link: 
https://vng.nl/onderwerpenindex/jeugd/jeugdhulp/nieuws/concept-regeling-persoonsgegevens-

jeugdwet-is-nu-bekend. 
 
Bij het toepassen van de materiële controle wordt de afweging gemaakt of er een minder ingrijpend 
alternatief voorhanden is om hetzelfde doel te bereiken (subsidiariteitsbeginsel) en of de privacy-
inbreuk wel in verhouding staat tot het beoogde doel (proportionaliteitsbeginsel). Lichtere vormen van 
controle zoals informatie inwinnen en data-analyse hebben de voorkeur. 
 
Materiële controle 2016  
In 2016 vindt de materiële controle uitsluitend signaal gestuurd plaats. Het overgaan tot materiële 
controle wordt in 2016 pas overwogen, nadat hiertoe een signaal is ontvangen. Relevant voor 
materiële controle zijn signalen over het niet feitelijke leveren van de prestatie en/of het niet inzetten 
van de meest passende prestatie, zonder dat er in eerste aanleg vermoedens zijn van opzet. Indien 
signalen worden ontvangen die duiden in de richting dat een zorgaanbieder opzettelijk en doelbewust 
in strijd handelt met de regels, is immers geen materiële controle aan de orde maar ligt een 
fraudeonderzoek voor de hand. In het jaarplan formele en materiele controle Wmo en Jeugdwet 2016 
zijn de verdere processtappen beschreven.  

Indien op basis van controle onrechtmatigheid wordt vastgesteld, wordt deze financieel gecorrigeerd 
(repressieve maatregel). Daarnaast worden niet-financiële fouten aangepakt via de implementatie van 
een daartoe door de zorgaanbieder op te stellen verbeterplan. Hiermee wordt een herhaling van deze 
fouten in de toekomst voorkomen (preventieve maatregel).    
 
4. Rechtmatigheid en accountantscontrole 
 
In de raamovereenkomst

3
 is het volgende opgenomen over de rechtmatigheid en 

accountantscontrole: 
 
ARTIKEL 11A – RECHTMATIGHEID EN ACCOUNTANTSCONTROLE  
1. Rechtmatigheid van de levering van ondersteuning en zorg dient te blijken uit een door de 

Opdrachtnemer te leveren verantwoording van de in rekening gebrachte ondersteuning en zorg en 
tarieven. Deze verantwoording dient jaarlijks vóór 1 maart van het volgende jaar beschikbaar 
gesteld te worden, voor kalenderjaar 2016 dus uiterlijk vóór 1 maart 2017.    

2. Indien en voor zover een Opdrachtnemer aan één van de Deelnemende Gemeenten een bedrag 
van € 50.000,- of meer in het betreffende jaar heeft gefactureerd, dient de in lid 1 genoemde 
verantwoording gepaard te gaan met een controleverklaring. Deze controleverklaring dient: 
a. betrekking te hebben op de rechtmatigheid van het leveren van zorg en ondersteuning; 
b. gepaard te gaan met een verklaring van de accountant van de Opdrachtnemer dat de in de 

verantwoording opgenomen prestaties en tarieven juist, volledig en rechtmatig zijn; 

                                                      
3
 In de andere overeenkomsten zijn vergelijkbare artikelen opgenomen: 

 Inloop GGZ: artikel 11A 

 Jeugdzorgplus: aanvulling 12 t/m 17 op werkafspraken 

 Jeugdbescherming en Spoedeisende zorg: artikel 11 en bijlage B 

https://vng.nl/onderwerpenindex/jeugd/jeugdhulp/nieuws/concept-regeling-persoonsgegevens-jeugdwet-is-nu-bekend
https://vng.nl/onderwerpenindex/jeugd/jeugdhulp/nieuws/concept-regeling-persoonsgegevens-jeugdwet-is-nu-bekend
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c. betrekking te hebben op alle Deelnemende Gemeenten met wie Opdrachtnemer een 
Raamovereenkomst heeft voor zover deze van toepassing is voor dezelfde Producten en aan 
wie Opdrachtnemer heeft gefactureerd met een uitsplitsing van de Deelnemende Gemeente in 
rekening gebrachte bedragen in het betreffende jaar.    

3. Opdrachtgever zal ten behoeve van de in lid 1 genoemde verantwoording en lid 2 genoemde 
controleverklaring op rechtmatigheid een controleprotocol opstellen en ter beschikking stellen aan 
Opdrachtnemer waarbij zo veel als mogelijk wordt aangesloten bij het landelijke controleprotocol 
én het uitgangspunt dat in het kader van administratieve lastenverlichting alleen die zaken in het 
controleprotocol worden opgenomen die strikt noodzakelijk zijn.    

4. Indien en voor zover een Opdrachtnemer aan geen van de Deelnemende Gemeenten een bedrag 
van € 50.000,- of meer in het betreffende jaar heeft gefactureerd, kan volstaan worden met een 
naar waarheid opgestelde verantwoording van in rekening gebrachte ondersteuning en zorg en 
tarieven, blijkende uit datering en ondertekening van deze verantwoording. De gedateerde en 
ondertekende verantwoording dient betrekking te hebben op alle Deelnemende Gemeenten met 
wie Opdrachtnemer een Raamovereenkomst heeft voor zover deze van toepassing is voor 
dezelfde Producten en aan wie de Opdrachtnemer heeft gefactureerd met een uitsplitsing van de 
per Deelnemende Gemeente in rekening gebrachte bedragen in het betreffende jaar. 

5. Indien Opdrachtnemer niet voldoet aan het gestelde in lid 1, 2 en/of 4 van dit artikel kan 
Opdrachtgever een boete opleggen ter hoogte van maximaal 10% van het totaalbedrag dat 
Opdrachtnemer heeft gefactureerd bij Opdrachtgever over kalenderjaar 2016.  

 
In afwijking van lid 3 wordt er geen afzonderlijk controleprotocol opgesteld voor de door de 
Rivierenlandse gemeenten gezamenlijk ingekochte zorg. Het landelijke controleprotocol wordt 
gehanteerd. Als uitwerking van lid 4 is in bijlage 1 het format van een prestatieverklaring opgenomen 
voor de zorgaanbieders die per gemeente minde  dan € 50.000 hebben gefactu ee d.  
 
5. Zekerheden op basis van het landelijk controleprotocol 
 
Het algemene normen- en toetsingskader van het landelijke controleprotocol is gericht op de vier 
aspecten die in de “Modeloplegge   echtmatigheids e eisten Wmo 2015 en Jeugdwet” zijn vastgelegd:  
1. Het recht op het verstrekken van zorg;    
2. De bepaling van de omvang van de zorg;    
3. De vereisten aan de declaratie;    
4. Het aantonen van de levering van zorg.    
 
Bij de eerste drie aspecten kunnen de gemeenten veel zelf controleren gedurende het jaar. De 
goedkeurende verklaring van de accountant van de zorgaanbieder bij de totaalverantwoording geeft 
hierbij extra zekerheid. De controle van de levering van de zorg is lastig uit te voeren door de 
gemeente. Het aantonen hiervan door de aanbieder met een prestatieverklaring, onderbouwd met een 
goedkeurende  e kla ing  an een accountant bij le e ing  an € 50.000 zorg of meer in minimaal één 
van de regiogemeenten, geeft de gemeente zekerheid over de levering. 
 

https://vng.nl/onderwerpenindex/sociaal-domein/publicaties/modeloplegger-rechtmatigheidseisen-wmo-2015-en-jeugdwet
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Recht, omvang en declaratie 
Voor de eerste drie aspecten gelden de volgende uitgangspunten: 

 de gemeente bepaalt het recht op zorg; 

 voor zover de gemeente dit niet zelf bepaalt (maar een wettelijke verwijzer op grond van de 
Jeugdwet, zoals arts, specialist of rechtbank) is het van belang dat de aanbieder de verwijzing met 
de gemeente deelt en de gemeente dit bevestigt met een opdracht. Dit gebeurt via iWmo en IjW 
(vecozo); 

 de gemeente stuurt de opdracht met soort en omvang zorg aan de zorgaanbieder; 

 de zorgaanbieder past het woonplaatsbeginsel toe en de gemeente controleert dit; 

 de gemeente stemt de in rekening gebrachte zorg af met de opdracht en het afgesproken tarief. 
 
Standaard berichtenverkeer via gemeentelijk gegevensknooppunt helpt bij systeemgerichte controle 
Het volledig toepassen van het gestandaardiseerde digitale berichtenverkeer helpt zowel gemeenten 
als zorgaanbieders om deze drie aspecten juist, tijdig en volledig te verwerken en maakt 
bestandsvergelijking mogelijk.  
 
De tien samenwerkende gemeenten in Rivierenland hebben de ambitie om voor 2016 integraal te 
gaan werken met het digitale berichtenverkeer via het gegevensknooppunt. 
 
Levering van zorg 
Op basis van het vierde aspect van het landelijke controleprotocol verstrekt de accountant van de 
zorgaanbieder zekerheid over dat er in het zorgproces beheersmaatregelen zijn getroffen om ervoor 
te zorgen dat de verantwoorde zorg is geleverd. De accountant toetst of de zorgaanbieder in het 
zorgproces (in opzet en bestaan) beheersmaatregelen heeft getroffen die moeten borgen dat de met 
de cliënt overeengekomen zorg wordt geleverd. De zorgaanbieder kan hier bijvoorbeeld invulling aan 
geven door bij een nieuw/gewijzigd zorgaanbod de cliëntgegevens en het overeengekomen 
zorgaanbod op te nemen in de planning van zorgmedewerkers en toe te zien op de uitvoering van de 
planning. 
 
Iedere gemeente wordt – ongeacht haar relatieve belang in de financiële verantwoording op 
totaalniveau – betrokken in de werkzaamheden van de accountant. Het oordeel van de accountant 
geldt voor de zorgaanbieder als geheel. 
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6. Planning verantwoordings- en controleproces 2016 
 
In de raamovereenkomst

4
 is het volgende opgenomen over de planning. 

 

 Het factureren van een product dat geleverd is in 2016 aan cliënten. 
Facturen voor 2016 die daarna binnen komen worden niet meer 
vergoed. (art. 12.3)    

tot 31 januari 2017 

 Overzicht van de reeds geleverde zorg tot en met 31-12-2016 welke 
nog niet gefactureerd is -  oo  DBC’s en GB-JGGZ   (art. 13.6) 

tot 31 januari 2017 

 Verrekening van bevoorschotting - indien van toepassing (art. 14.5) 31 juli 2016 en 31 januari 
2017 

 Verantwoording van de in rekening gebrachte ondersteuning en 
zorg en tarieven   (art. 11A.1) 

voor 1 maart 2017 

 Bij facturatie  an € 50.000 of mee  bij één van de deelnemende 
gemeenten een goedkeurende controleverklaring van de 
accountant(art. 11A.2) 

voor 1 maart 2017 

 
Bij het niet voldoen aan de verantwoordings- en controleafspraken kan de gemeente een boete 
opleggen ter hoogte van maximaal 10% van het totaalbedrag dat de zorgaanbieder heeft gefactureerd 
bij de gemeente over kalenderjaar 2016. 
 
In het landelijk controleprotocol zijn de volgende termijnen opgenomen: 

  inanci le p oductie e antwoo ding       1 maart van het jaar t + 1 (of zoveel eerder of later als 
met de gemeente(n) is afgestemd en/of overeengekomen). 

 Cont ole e kla ing       1 april van het jaar t + 1 (of zoveel eerder of later als met de gemeente(n) 
is afgestemd en/of overeengekomen). 

 
Voor het verantwoordings- en controletraject 2016 houden we de contractuele termijnen aan, met 
uitzondering van het aanleveren van een controleverklaring. Daarvoor houden we de termijn van 1 
april aan uit het landelijk controleprotocol. Wanneer het mogelijk is om de controleverklaring eerder 
aan te leveren is dat wel wenselijk. 
 
Voor de verantwoording over 2016 vragen we hiernaast per 31 januari 2017 een concept financiële 
productieverantwoording op detailniveau: geleverde zorg per Burgerservicenummer (BSN). Op basis 
hiervan kunnen de gemeenten controles uitvoeren en  de uitkomsten hiervan met de zorgaanbieders 
afstemmen. Dit voorkomt verschillende in de definitieve financiële productieverantwoording en kan het 
controleproces bij de zorgaanbieders ondersteunen. 
 
 
7. Planning vaststellen verantwoordings- en controletraject 2016 
 
In de planning van het vaststellingstraject door de individuele gemeenten is rekening gehouden met 
de mogelijkheid om op basis van de evaluatie van de afronding van het jaar 2015 eventueel nog 
aanpassingen door te voeren in de uitgangspunten voor 2016. De input hiervoor kan komen vanuit de 
evaluatie van het landelijke controleprotocol, de accountantsorganisaties en natuurlijk ook vanuit de 
zorgaanbieders en gemeenten. Het verantwoordings- en controletraject kan dus nog wijzigen. 
 
Heeft u aandachtspunten voor het verantwoordings- en controletraject 2016, dan kunt u die tot 1 juli 
2016 doorgeven via het e-mailadres verantwoording@rivierenlandkanmeer.com. 
 
De doelstelling is om op 1 augustus eventuele aanpassingen in verantwoordings- en controletraject 
2016 te communiceren. In lijn met het landelijke controleprotocol houden we de mogelijkheid open om 
tot 1 december 2016 eventueel nog beperkte wijzigingen door te voeren. 
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 In de andere overeenkomsten zijn vergelijkbare artikelen opgenomen. 

mailto:verantwoording@rivierenlandkanmeer.com
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 Voorleggen concept verantwoordings- en controletraject 2016 aan 
alle zorgaanbieders 

medio mei 2016 

 Voorleggen concept jaarplan materiële controle aan alle 
zorgaanbieders 

2
e
 kwartaal 2016 

 Vaststellen jaarplanl materiële controle door gemeenten voor 1 juli 2016 

 Evaluatie verantwoordingsproces 2015 door regionaal programma 
Wmo/Jeugd met: 
o regiogemeenten 
o zorgaanbieders 
o accountants 

1 juni 2015 - 30 juni 2016 

 Evaluatie landelijke controleprotocol door project Iza voor 1 juli 2016 

 Communiceren met zorgaanbieders over eventuele aanpassingen 
in verantwoordings- en controletraject 2016 

1 augustus 2016 

 Vaststellen verantwoordings- en controletraject door gemeenten voor 15 september 2016 

 Versturen definitieve verantwoordings- en controletraject 2016 aan 
zorgaanbieders 

30 september 2016 

 Eventueel beperkte wijzigingen doorvoeren 1 december 2016 

 
Bijlagen 
1 - Format prestatieverklaring 
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Bijlage 1 - Format prestatieverklaring 
 
 
Opdrachtnemer  <<invulveld>>  
KVK-nummer  <<invulveld>>  
Kenmerk verantwoording (landelijk format) <<invulveld>>  
 
Ondergetekende verklaart namens de bovengenoemde organisatie dat het verantwoordingsmodel met 
kenmerk <<invulveld>> naar waarheid en in overeenstemming met de op de contracten van 
toepassing zijnde wet- en regelgeving is ingevuld en dat de gefactureerde zorg ook daadwerkelijk is 
geleverd. 
 
Ondergetekende verklaart tevens niet op de hoogte te zijn van schendingen van gemaakte afspraken 
of het niet-naleven van de van toepassing zijnde professionele standaarden.  
 
Ruimte voor toelichting  
 
 
 
 
Ondertekening  
 
 
 
<<Naam>>  
<<Functie>>  
<<Organisatie>> 


