
Bijlage 1:  Berichtenverkeer 

Inhoudelijke en specifieke leveringsvoorwaarden 

 
o Hulpverleningsproces 

o Acceptatieplicht: 
 Opdrachtnemer verleent ondersteuning aan Cliënt die volgens de daarvoor gestelde 

wettelijke regels of gemeentelijke verordeningen naar hem zijn verwezen, tenzij dit bij het 
aangaan van het contract door opdrachtnemer is aangegeven of dat in redelijkheid niet 
van hem gevraagd kan worden of Opdrachtnemer aantoont dat hij niet de juiste zorg kan 
bieden; 

 Opdrachtnemer kan deze Zorg onder zijn inhoudelijke en financiële verantwoordelijkheid 
laten verlenen door een andere zorgaanbieder met inachtneming van de vereisten zoals 
geformuleerd in deze overeenkomst. 

o Toewijzing: 
 Indien Opdrachtnemer is gecontracteerd door Opdrachtgever voor de betreffende 

prestatie, dan stuurt Opdrachtgever het iWmo-bericht ‘Toewijzing’ naar Opdrachtnemer ter 
bevestiging dat Zorg aan Cliënt kan worden verleend. 

o Regieberichten:  
 Opdrachtnemer stuurt Opdrachtgever bij aanvang van de Zorg het iWmo-bericht ‘Start 

zorg’ en bij de beëindiging van de Zorg het iWmo-bericht ‘Stop zorg’. Als er een bericht 
Start Zorg is gestuurd, wordt er ook altijd een Stop Zorg gestuurd. Andersom kan een 
bericht Stop Zorg alleen worden verstuurd als er een bericht Start Zorg is verstuurd. 

 
o Wmo: Eigen bijdrage 

o Opdrachtgever is in het kader van de budget resultaten verantwoordelijk voor informatieaanlevering 
aan het CAK op basis waarvan het CAK een factuur voor de eigen bijdrage kan toesturen aan 
Cliënt. Indien de zorg die geleverd wordt buiten de resultaatbudgetten valt en er gerekend wordt 
met p*q, dan levert de opdrachtnemer de zorg aan bij het CAK. 

 
o Betaling: 

o Opdrachtnemer stuurt Opdrachtgever één maal per zorgperiode de geleverde prestaties of 
afgeronde (deel-)trajecten doormiddel van het bericht ‘Facturatie’ (303F). Dit bericht is de enige 
factuur die Opdrachtnemer aan Opdrachtgever stuurt voor geleverde ondersteuning. Dit bericht 
stuurt Opdrachtnemer telkens binnen 4 weken na het einde van de voorgaande zorgperiode. 

o Partijen komen overeen dat het bericht Facturatie wederzijds beschouwd wordt als een factuur in 
de wettelijke zin van het woord. Daarbij komen partijen overeen dat het bericht Facturatie 
beschouwd wordt als de enige geldige factuurvorm binnen deze overeenkomst, tenzij expliciet 
overeengekomen voor specifieke uitzonderingssituaties. 

o Opdrachtnemer stuurt per zorgperiode één Facturatie m.b.t. de geleverde zorg. Zorg uit een 
zorgperiode daarvoor kan nooit in dezelfde Facturatie worden opgenomen. Het is dan ook niet 
mogelijk om zorg van meerdere zorgperioden tegelijk in één Facturatie te versturen.  

o Er dienen ook geen factuurregels van voorgaande jaren opgenomen te worden in een 
facturatiebericht van een jaar later. 

o Indien Opdrachtgever een factuurregel afkeurt, dan wordt de afgekeurde regel door Opdrachtnemer 
expliciet gecrediteerd en indien nodig vervolgens gecorrigeerd opnieuw aangeleverd. De creditregel 
dient gelijk te zijn aan de eerder ingediende debetregel. 

o Betaling van goedgekeurde factuurregels vindt plaats binnen 30 kalenderdagen na ontvangst van 
het Factuurbericht. 
 

o Administratieve vereisten: 

o Opdrachtnemer registreert de uitgevoerde werkzaamheden per Cliënt op en wijze die past bij 
zijn/haar bedrijfsvoering en die past bij de tarief-eenheid zoals opgenomen in bijlage 2; 

o Opdrachtnemer creëert uit deze registratie van uitgevoerde werkzaamheden op navolgbare en 
controleerbare wijze de factuur met in bijlage 2 genoemde productcodes welke naar Opdrachtgever 
wordt verstuurd; 

o Door het inrichten en zorgvuldig uitvoeren van regulier berichtenverkeer (zie onder 
hulpverleningsproces), monitoren zowel Opdrachtnemer als Opdrachtgever welke Cliënten Zorg 
ontvangen; 

o Opdrachtnemer verleent op verzoek van Opdrachtgever medewerking aan bestandvergelijking op 
deze Cliëntregistratie. 

 
o Processtappen uitwisseling berichten levering zorg 

o Stap 1  De Gemeente verstrekt een opdracht voor de levering van zorg of ondersteuning voor 
een specifieke cliënt aan de Aanbieder. De Aanbieder ontvangt daartoe een WMO301 bericht. 

 



o Stap 2  De Aanbieder bevestigt de ontvangst van de opdracht door middel van het zenden 
van een WMO302 retourbericht*. 

 
o Stap 3  De Aanbieder meldt de datum van de start van de zorg of ondersteuning voor een 

specifieke cliënt door het toezenden van een WMO305 bericht aan de Gemeente.  
 
o Stap 4  De Gemeente bevestigt de ontvangst van de startdatum van de zorg of ondersteuning 

door middel van het zenden van een WMO306 retourbericht*. 
 
o Stap 5  De Aanbieder meldt de datum van het beëindigen van de zorg of ondersteuning voor 

een specifieke cliënt door het toezenden van een WMO307 bericht aan de Gemeente. 
 
o Stap 6  De Gemeente bevestigt de ontvangst van de beëindigingsdatum van de zorg of 

ondersteuning door middel van het zenden van een WMO308 retourbericht*. 
 
o Stap 7  De Aanbieder stuurt per overeengekomen periode de verzamelfactuur van de 

geleverde zorg of ondersteuning aan één of meerdere cliënten door middel van het zenden van een 
WMO303 - factuurbericht. 

 
o Stap 8  De Gemeente bevestigt de ontvangst van de verzamelfactuur door middel van het 

zenden van een WMO304 retourbericht*. Het 304-bericht wordt verzonden zodra de factuur in 
behandeling is genomen (dus nog niet bij ontvangst). 

 
* Een retourbericht dient ervoor om terug te melden dat het bericht goed is ontvangen of om 
technische en inhoudelijke fouten terug te koppelen. 
 
LET OP: voor de blauw gearceerde stukken tekst in deze bijlage geldt het volgende: deze berichtgeving 
is nu al wel mogelijk maar nog niet verplicht. De verplichting hiervan gaat in zodra er een 
resultaatbudget door het college wordt afgegeven. 
 

o Financiële verantwoording en controle bij jaarafsluiting:  

o Bij afsluiting van het boekjaar verstrekt Opdrachtnemer aan Opdrachtgever per Gemeente een 
opgave van het aantal cliënten in Zorg, gewaardeerd tegen het afgesproken tarief (zie bijlage 2, in 
het format zoals landelijk afgestemd en gepubliceerd op website i-Sociaaldomein). 

o Indien Opdrachtnemer binnen deze raamovereenkomst een totale jaaromzet heeft voor WMO 
onder de € 125.000 dan is geen controleverklaring van haar accountant vereist. Opdrachtnemer 
levert dan wel een productieverantwoording aan uiterlijk voor 1 maart van het daarop volgende jaar. 

o Indien een Opdrachtnemer binnen deze raamovereenkomst een totale jaaromzet heeft boven de 
€125.000,- dan is er wel een controleverklaring vereist. Deze wordt uiterlijk voor 1 april van het 
daaropvolgende jaar aangeleverd. 

o Opdrachtnemer kan ten behoeve van de controleverklaring van haar accountant aangeven dat 
hij/zij gebruik maakt van een landelijk protocol gepubliceerd op website i- Sociaaldomein. 

 
o Overige verantwoording: 

o De uitkomsten van kwaliteit-, resultaat- of outputindicatoren zijn geen onderdeel van de financiële 
verantwoording en controle aan Opdrachtgever. 
 

o Privacy: 

o Opdrachtnemer en Opdrachtgever werken volgens de “Vuistregels voor professionals bij 
gegevensuitwisseling en privacy”.  

 
o Periodiek gesprek tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer (accountgesprek): 

o Elk jaar gaan Opdrachtnemer en Opdrachtgever in gesprek. In dit gesprek zijn de in het 
inkoopdocument genoemde KPI’s (Kritische prestatie indicatoren) onderwerp van de agenda. Dit 
gebeurt in ieder geval met de Opdrachtnemers die ook daadwerkelijk zorg hebben geleverd 
gedurende het afgelopen jaar. 

o Wanneer noodzakelijk gaan Opdrachtnemer en Opdrachtgever eerder met elkaar in gesprek. 
o De uitkomsten uit deze periodieke gesprekken worden vastgelegd en gearchiveerd. 
o Hiervoor bedoelde afstemming is geen onderdeel van de financiële verantwoording aan de 

Opdrachtgever. Vastlegging van wederzijdse bevindingen en afspraken in het gesprek zijn wel 
onderdeel van de interne controle van Opdrachtgever. 


