
 

 

    

 

 
 

 

Mailtekst, bericht van 15 dec. 2017 aan leden Fysieke Overlegtafel Wmo en Jeugd. 

 

Geachte deelnemer van de Fysieke Overlegtafel, 

 

Gister is op de bijeenkomst over het administratieprotocol onder andere gesproken over het 

berichtenverkeer. De gemeenten in de regio Midden-Holland stellen een gezamenlijk 

administratieprotocol op. Hieruit volgt een wijziging in alle deelovereenkomsten (Jeugd, HbH, 

begeleiding en Beschermd Wonen). De regio zal namelijk gebruik maken van het bericht 303 Declaratie. 

Deze wijziging biedt voor zowel de dienstverleners als de gemeenten het voordeel dat een factuur niet in 

zijn geheel hoeft te worden afgekeurd indien slechts enkele declaratieregels niet juist zijn.  

 

Vanwege het beperkte karakter van deze wijzigingen en het voordeel voor alle betrokkenen, vragen wij u 

om digitaal in te stemmen door een antwoord via de e-mail.  

Dan kunnen deze wijzigingen vastgesteld zijn voorafgaand aan de facturatie van januari 2018.  

 

In artikel 11.2 van de deelovereenkomst wordt het bericht ‘Facturatie’ vervangen door het bericht 
‘Declaratie’, zodat artikel 11.2 komt te luiden: 
 

Dienstverlener of combinatie van Dienstverleners (in dat geval een penvoerder) stuurt één maal per 

maand, zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen drie weken na het einde van een maand een Factuur 

met betrekking tot de in die maand verleende Jeugdhulp, door middel van het bericht ‘Declaratie’. Dit 
bericht is de enige factuur die Dienstverlener aan Gemeente stuurt voor geleverde Jeugdhulp. Van de in 

deze bepaling genoemde termijn kan worden afgeweken in de bijlage(n) bij de Deelovereenkomst.  

 

 In bijlage 4 bij de Deelovereenkomst Jeugd, overzicht iJw-berichten, heeft bericht JW 303 de titel 

‘Declaratie Jeugdhulp’ met toelichting ‘declaratie van geleverde zorg’. In de huidige tekst staat bij 
bericht JW 303 (per abuis staat er JW 302) de titel ‘Declaratie/factuur Jeugdhulp’ en de toelichting 
‘declaratie of facturatie van geleverde zorg’. 

 

 In bijlage 4 bij de Deelovereenkomsten Begeleiding, Hulp bij het Huishouden en Beschermd Wonen, 

overzicht iWmo-berichten, wordt bericht ‘Facturatie WMO-ondersteuning’, hierna te noemen 
‘Facturatie’ vervangen door de tekst. ‘Declaratie WMO-ondersteuning’, hierna te noemen 

‘Declaratie’. 
 

 


