
Vragen en antwoorden voorgestelde wijzigingen werkafspraken november 2019 

 
Algemene inleiding: 
Op de voorgestelde wijzigingen van bijlage 4 'Werkafspraken' behorende bij uw Raamovereenkomst 
Wmo/Jeugd met Regio Rivierenland die op 18 november jl. aan u zijn voorgelegd hebben wij reacties 
ontvangen. De reacties die wij hebben ontvangen en die van toepassing waren op de voorgestelde 
wijzigingen, zijn meegenomen in de overwegingen van de Werkgroep Werkafspraken Aanbieders 
(bestaande uit gemeenten en een afvaardiging van aanbieders) in de 2e bijeenkomst op 9 december 
2019. Daarna heeft de werkgroep de wijzigingen definitief gemaakt. Onderstaand een overzicht van 
de reacties op de voorgestelde aanvullingen en wijzigingen en het antwoord daarop vanuit de 
werkgroep.  
 
Vragen en antwoorden: 
Artikel 4 lid 2 Werkwijze inzet behandeling Jeugd-GGZ 

1. In de Werkgroep Werkafspraken Aanbieders is afgesproken dat de huidige werkwijze m.b.t. 

de inzet van het product GGZ Startzorg in april 2020 zal worden geëvalueerd 

Regio Rivierenland gaat deze evaluatie plannen. 

 

Artikel 6 lid 1 Wijziging van ondersteuner binnen de organisatie 

2. Dit is niet van toepassing op een praktijk waarin slechts één hulpverlener werkzaam is. 
In dat geval is lid 2 van toepassing. 

 

Artikel 9 Social Return 

3. Deze afspraak is niet relevant voor een praktijk als de mijne (zelfstandige zonder personeel). 

 Deze afspraak is voor alle Opdrachtnemers van toepassing. 

 

4. Uitgezocht zou worden of ook de PSO (Prestatieladder Socialer Ondernemen) geaccepteerd 

wordt bij de invulling van de Social Return eis. 

Ja, Tiel heeft aangegeven dat PSO ook wordt geaccepteerd bij de invulling van de SROI eis. De 

tekst is hierop aangepast. 

Artikel 10 lid 1 sub b Informatieverstrekking door opdrachtnemer 

5. Het is niet duidelijk waar de zin “Opdrachtnemer is hiertoe echter niet verplicht” naar 

verwijst. Heeft het de betrekking op de datum 1 maart, het format, of de inhoud die aan de 

accountant wordt voorgelegd? 

Tekst wordt aangepast: “Opdrachtnemer is echter niet verplicht de voorlopige 

productieverantwoording aan te leveren”. 

 

Artikel 10 lid 1 sub d Informatieverstrekking door opdrachtnemer 

6. In de Werkgroep Werkafspraken Aanbieders is afgesproken dat wordt onderzocht of er ook 

andere gangbare methodieken gebruikt mogen worden. 

• Eerste bullet staat op zichzelf en aanbieders zijn inderdaad vrij zijn om een format aan te 
leveren; 

• Tweede bullet wordt in zijn geheel verwijderd omdat dit een verplichting is voor de gemeente 
en niet voor de aanbieders. 
 

Artikel 10 lid 1 sub e Informatieverstrekking door opdrachtnemer 

7. Is het mogelijk en wenselijk te sturen op een einddatum van indicaties vóór 1 december of 

na 30 december van enig jaar. Met als doel is hiermee een mogelijk vertragende factor voor 

de facturering/ declaratie van december en de productieverantwoording te voorkomen. 



Gemeenten streven ernaar om de einddatum van indicaties tussen 1 december en 30 

december te vermijden. Er komen teveel uitzonderingen voor om dit als algemene 

werkafspraak vast te leggen. 

 

Artikel 11 lid 2 Financiering en betaling 

8. Voorwaarde is dat de toewijzing tijdig binnen 5 werkdagen binnen is. Beide partijen hebben 

hierin een gezamenlijke verantwoordelijkheid. Anders is het niet mogelijk. 

 Het is juist dat hiervoor de toewijzing ook tijdig dient te worden verzonden conform het 

 standaard administratieprotocol van de I-standaarden. Uiteraard is dit een uiterste en wordt 

 ernaar gestreefd dit zo snel mogelijk te doen. Tekst is aangepast. Voor gemeenten betekent 

 dit een omschakeling in te hanteren termijnen die wel tijd en inspanning vraagt maar voor de 

 reguliere berichten waarbij ook aanbieders de berichten binnen de geldende termijnen 

 versturen moet dit wel haalbaar zijn. 

Artikel 11 lid 3 Financiering en betaling 

9. Facturen worden via het berichtenverkeer ingediend en zijn gestandaardiseerd. Beter is om 

te verwijzen naar i-Standaarden en niet een hele opsomming te delen, waarvan het beheer 

elders ligt.  

Tekst is aangepast 

 

10. AGB graag bij punt a zetten 

Tekst is aangepast, er wordt verwezen naar de I-standaarden. 

 

Artikel 11 lid 4 Financiering en betaling 

11. Consequent gebruik van term facturen/declaraties (eerst staan beide genoemd en daarna 

twee keer declaraties). 

Dit is aangepast. 

 

12. Toevoegen aan eerste zin: ….binnen dertig kalenderdagen na ontvangst factuur/declaratie. 

Dit is aangepast. 

 

13. Dit is alleen mogelijk als alle toewijzingen op orde zijn. Hier hebben beide partijen 

(opdrachtgever en opdrachtnemer) een gezamenlijke verantwoordelijkheid. 

Het is juist. Uitganspunt hierbij is het werken conform het standaard administratieprotocol 

van de I-standaarden. 

 

14. Het is onduidelijk wat hier bedoeld wordt. Wij gaan er vanuit dat geleverde zorg ook na 1 

maand betaald wordt.  

Hiermee wordt bedoeld dat het betalen van facturen over het voorgaande jaar, die na 1 

maart worden ontvangen, mogelijk zal plaatsvinden na afronding van het controleproces. De 

werkgroep is het erover eens dat de vermelde tekst voldoende duidelijk is. 

 

15. We kunnen echter niet akkoord gaan met de wijzigingen in artikel 11.4. In het BW boek 3, 

artikel 306 en verder staat dat 'Een rechtsvordering tot nakoming van een verbintenis uit 

overeenkomst tot een geven of een doen verjaart door verloop van vijf jaren na de aanvang 

van de dag, volgende op die waarop de vordering opeisbaar is geworden'. Uiteraard streven 

wij ernaar om onze declaraties tijdig aan te leveren. Echter is dit door diverse facturen niet 



altijd te garanderen. Kunnen jullie toezeggen dat de door ons ingediende declaraties na 1 

maart altijd worden betaald wanneer deze rechtmatig zijn? 

Het betalen van facturen over het voorgaande jaar, die na 1 maart worden ontvangen, zal 

wel plaatsvinden maar wel na afronding van het controleproces. 

 

Artikel 12 lid 4 sub B nr 4 Berichtenverkeer Toeleiding Burger via een verwijzende huisarts, medisch 

specialist of jeugdarts (alleen bij jeugdhulp) 

16. Dit strookt niet met de werkwijze in het SAP. De gemeente stuurt het 301-bericht binnen 5 

werkdagen na ontvangst van het 315-bericht.  

Tekst is aangepast. Voor gemeenten betekent dit een omschakeling in te hanteren termijnen 

die wel tijd en inspanning vraagt maar voor de reguliere berichten waarbij ook aanbieders de 

berichten binnen de geldende termijnen versturen moet dit wel haalbaar zijn. 

 

Artikel 12 lid 4 sub B nr 10 Berichtenverkeer Toeleiding Burger via een verwijzende huisarts, medisch 

specialist of jeugdarts (alleen bij jeugdhulp) 

17. Het berichtenverkeer is gestandaardiseerd en zorgsystemen zijn hierop aangepast. Het 315-

bericht hanteert specifieke velden om bijvoorbeeld het ‘Type verwijzer’ en ‘Verwijzer’ te 

selecteren. De zin: “Indien het veld in het berichtenverkeer daar ruimte voor biedt  wordt 

Opdrachtnemer verzocht ook de oorspronkelijke verwijzer te vermelden.” Heeft het over 

vrijheidsgraden die er waarschijnlijk niet zijn. Het berichtenverkeer verlangt specifieke 

afspraken. 

Tekst is aangepast. 

 

Artikel 12 lid 4 sub 3 Berichtenverkeer; toeleiding burger via een verwijzende huisarts, medisch 

specialist of jeugdarts (alleen bij jeugdhulp) 

18. 10 werkdagen werkt vertragend, dit zou per ommegaande moeten zijn.  

Tekst is aangepast. Voor gemeenten betekent dit een omschakeling in te hanteren termijnen 

die wel tijd en inspanning vraagt maar voor de reguliere berichten waarbij ook aanbieders de 

berichten binnen de geldende termijnen versturen moet dit wel haalbaar zijn. 

 
Artikel 12 lid 4 sub C nr 1  Berichtenverkeer; Declaraties/ facturatie 

19. woord producttarief vervangen door productprijs 

Tekst is aangepast in “vastgestelde tarief”. 

 

Artikel 13 lid 4 Consultatie en advies 

20. in eerste zin verwijderen “middels een 315 bericht” 
Tekst is aangepast. 


