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Achtergronden 
 
Bij de start van de implementatie van de nieuwe Wmo heeft het implementatieteam Wmo gesignaleerd dat 

er een voorkeur is voor vier-wekelijkse facturatie in plaats van maandelijks. Redenen hiervoor zijn: 

 

 De bestaande praktijk in 2014 onder het AWBZ- regime was vier-wekelijkse facturatie. 

 Het CAK werkt met vier-wekelijkse facturatie en het heeft de voorkeur van de gemeenten. 

 Uit de praktijk komen signalen dat er een voorkeur is bij aanbieders voor vierwekelijkse facturatie. 

 De facturatiemodule van Stipter is ingericht op (vier)wekelijkse facturatie en wordt ook zo uitgevoerd. 

 Het indienen van de Facturatie gegevens kan praktisch dagelijks door de aanbieders. 

 

In de deelovereenkomsten is echter sprake is van maandelijkse facturatie en daarom is tijdens de Fysieke 

Overleg Tafel mondeling het voorstel gedaan om de vierwekelijkse facturatie toe te passen en de 

deelovereenkomsten hierop aan te passen. Tijdens het FO overleg bleek dat partijen het mondeling 

ingebrachte voorstel onvoldoende konden overzien. Ook bleek dat mogelijk enkele partijen bezwaar hadden 

tegen vierwekelijkse facturatie. Afgesproken is daarom de voorkeur van alle aanbieders te inventariseren op 

basis van een schriftelijke uitvraag. 

 

Uitkomsten inventarisatie 
 

Van de 37 aanbieders die gereageerd hebben, geven 28 de voorkeur aan, of zijn akkoord met, de 

vierwekelijkse facturatie. Van de  negen aanbieders die een voorkeur hebben voor maandelijks, zijn drie  

aanbieders echt tegen de vierwekelijkse facturatie. Verschillende aanbieders geven aan dat zij het belangrijk 

vinden dat de facturatietermijn over een heel kalenderjaar hetzelfde blijft en dus niet tussentijds wordt 

aangepast.  

 

Oplossingsrichtingen 
 

1. Termijn van maandelijkse facturatie handhaven conform huidige overeenkomst. 

2. Termijn wijzigen naar vier weken (en de overeenkomst direct of later aanpassen). 

3. Beide opties toestaan in 2015. Dit geldt alleen voor Krimpenerwaard en Waddinveen. 

 

Voorstel 
 

Gelet op de huidige praktijk en de voorkeur van een overgrote meerderheid van de respondenten en van de 

gemeenten voor een vierwekelijkse termijn, stellen wij voor een vierwekelijkse facturatietermijn toe te 

passen. Deze wijziging t.o.v. de deelovereenkomsten, zal in de eerstvolgende contractwijzigingsronde 

worden verwerkt. Krimpenerwaard en Waddinxveen houden voor aanbieders die dit wensen de mogelijkheid 

open om gedurende 2015 maandelijks te factureren. Gemeenten gaan in gesprek met de drie 

zorgaanbieders die grote bezwaren hebben, om te bezien of er een oplossing is. 

 


