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Voor de nieuwe Wmo zijn diverse standaarden beschikbaar om de 
zorgadministratieve processen tussen gemeenten en aanbieders te 
ondersteunen. Het gebruik van deze producten is door gemeenten 
omarmd tijdens de ALV van de VNG d.d. 18 juni 2014. Zie hiervoor 
bericht op: http://www.vng.nl/onderwerpenindex/decentralisaties-
sociaal-domein/nieuws/kostenbesparing-sociaal-domein-dankzij-
standaardiseren-administratie. Door het gebruik van de diverse 
standaarden kunnen administratieve lasten voor gemeenten en 
aanbieders beperkt blijven.  

Deze informatiekaart biedt een richtlijn die gebruikt kan worden om  
afspraken te maken over de inrichting van het declaratieproces. Deze 
afspraken veronderstellen het gebruik van het iWmo-berichten-
verkeer. Onder de noemer “iWmo-berichten” zijn standaarden 
beschikbaar voor de elektronische gegevensuitwisseling rond 
veelvoorkomende gebeurtenissen als toewijzing en declaratie. De 
berichten worden uitgewisseld via een beveiligde infrastructuur, 
waarbij gebruik wordt gemaakt van het Gemeentelijk 
Gegevensknooppunt (het Inlichtingenbureau) en  
– voor aanbieders – het VECOZO Schakelpunt.
 
Gebruik van de berichtstandaarden is niet wettelijk verplicht , maar 
als een iWmo-bericht wordt ingezet, moet een bericht voldoen aan 
de specificaties welke zijn vastgelegd in de standaarden. De 
berichtspecificaties bevatten verplichte velden, codelijsten en enkele 
afspraken over de vulling van velden. Daarnaast bevatten de 
standaarden bedrijfsregels en enkele procedurele afspraken, 
bijvoorbeeld rond de wijze van het corrigeren van declaratieregels. 
Het volgen van deze regels en afspraken is verplicht bij het gebruik 
van de iWmo-berichten.
 
Deze informatiekaart gaat verder en richt zich alleen op de inpassing 
van de iWmo-berichten in het declaratieproces. Aanvullend moeten 
er ook nog afspraken gemaakt worden over de toewijzing en 
onderwerpen als mutaties die gaandeweg voorkomen (verhuizingen, 
overlijden, e.d.).
 

De in deze informatiekaart beschreven referentietekst biedt een 
basis voor het maken van afspraken tussen gemeenten en aanbie-
ders. Er zullen daarbij altijd nadere keuzes gemaakt moeten worden, 
bijvoorbeeld rond de declaratieperiode en de typen zorg die 
elektronisch worden gedeclareerd. Ook moet een gemeente bepalen 
of de voorgestelde regels aansluiten bij de door haar gekozen 
beleidsuitgangspunten en uitvoeringssystematiek. De referentie-
tekst is afgeleid van het declaratieprotocol dat in de AWBZ wordt 
gebruikt tussen zorgaanbieders en zorgkantoren, en sluit het best 
aan bij een ‘p x q’-systematiek. De informatiekaart is zo opgezet dat u 
onderstaand voorbeeld direct kunt invullen en gebruiken als 
document om de werkafspraken in te vervatten met uw aanbieder.  
 
Met vragen over de informatiekaart kunt u terecht bij  
helpdesk@hervorminglangdurigezorg.nl (voor Wmo-aanbieders) of 
otd@vng.nl (voor gemeenten). Met vragen over de iWmo-berichten 
kunt u terecht op www.istandaarden.nl (voor Wmo-aanbieders) of 
www.visd.nl (voor gemeenten). Een referentietekst voor formele 
afspraken over het gebruik van de iWmo-berichtstandaard kunt u 
vinden in de handreiking iWmo-berichtenverkeer op  
www.istandaarden.nl.

Tussen de gemeente en aanbieder van ondersteuning moeten afspraken worden gemaakt 
over het declareren van de geleverde ondersteuning. De betekenis van de declaratie is 
afhankelijk van de door de gemeente gekozen inkoop- en financieringsvariant. Zo kan de 
declaratie (mede) de betekenis hebben van een factuur, dienen om de geleverde prestaties te 
verantwoorden of de uitputting van een vooraf overeengekomen budget vast te stellen.
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Artikel 1. Algemeen
a. In dit document wordt verstaan onder:

I     Declaratie: een elektronisch Declaratiebericht van Aanbieder 
naar Gemeente, conform de iWmo-standaard;

II  Declaratieregels: de individuele regels (geleverde prestaties) 
van de Declaratie;

III  iWmo-standaard: door Vektis opgesteld en gepubliceerde 
berichtspecificaties, invulinstructies, beschrijvingen en 
controleregels voor de berichten WMO303 en WMO304;

IV  Periode: een kalendermaand/  vier weken (nadere keuze te 
maken);

V  VSP: Vecozo Schakelpunt, knooppunt voor de aansluiting van 
Aanbieders op beveiligd iWmo-berichtenverkeer met 
gemeenten;

VI   GGK: Gemeentelijk Gegevensknooppunt, knooppunt voor de 
aansluiting van gemeenten op beveiligd iWmo-berichtenver-
keer met Aanbieders;

VII  Aanbieder: individu of organisatie (of combinatie van 
organisaties) die in opdracht van een gemeente een maat-
werkvoorziening levert in het kader van de Wmo.

b. Dit documentheeft betrekking op afspraken over de wijze van 
Declaratie van immateriële maatwerkvoorzieningen tussen een 
specifieke Aanbieder en een specifieke gemeente. 

Artikel 2. Declareren
a. Een Declaratie dient in overeenstemming te zijn met de vigerende 

versie van de iWmo-standaard. 
b.  Een Declaratie mag alleen Declaratieregels bevatten die betrek-

king hebben op hetzelfde kalenderjaar. Indien gebruik wordt 
gemaakt van periodes van 4 weken is dat op basis van 13 CAK 
periodes. Correcties over voorgaande kalenderjaren dienen in een 
aparte Declaratie te worden aangeleverd.

c.  De Aanbieder declareert de in het kader van de zorgovereenkomst 
verleende zorg en diensten uitsluitend via  VECOZO aan de 
gemeente.

d. De Aanbieder geeft voor aanvang van het berichtenverkeer aan de 
gemeente door welke AGB-code(s) zij gebruikt voor de elektroni-
sche Declaraties.

e.  De Aanbieder levert de Declaratie één keer per periode aan. 
f.  De Aanbieder dient de Declaratie in binnen één periode ten 

opzichte van de einddatum van de Declaratieperiode. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Artikel 3. Retourinformatie
 
a. Indien een Declaratie niet voldoet aan de iWmo-standaard, wordt 

de gehele Declaratie door VECOZO afgewezen. In de bijbehorende 
retourinformatie staat vermeld waarom de Declaratie niet is 
geaccepteerd.

b.  Een door VECOZO afgewezen Declaratie wordt beschouwd als niet 
ingediend bij de gemeente en dient na correctie door de zorgaan-
bieder zo spoedig mogelijk via VECOZO alsnog bij de gemeente te 
worden ingediend.

c.  De gemeente stelt de retourinformatie beschikbaar volgens de 
vigerende versie van de iWmo-standaard.

d. De gemeente en Aanbieder komen nadere retourcodes overeen.
e.  De gemeente stelt de retourinformatie met betrekking tot 

een verwerkte Declaratie uitsluitend via het VSP beschikbaar, in de 
regel binnen 5 werkdagen doch uiterlijk binnen 20 werkdagen 
nadat de Declaratie door VECOZO is ontvangen en technisch 
correct bevonden. 

Artikel 4. Corrigeren van eerder 
digitaal aangeleverde 
Declaratieregels
a. De Aanbieder draagt er zorg voor dat correctie van afgekeurde 

regels binnen één periode na ontvangst van de retourinformatie 
plaatsvindt. De correctieregels kunnen in de reguliere aanlevering 
worden meegestuurd/  in een separate aanlevering verstuurd 
worden (nadere keuze te maken).

Artikel 5. Controle achteraf door de 
gemeente
a. De gemeente kan aan de Aanbieder aangeven om correcties op 

eerder ingediende Declaraties door te voeren conform het gestelde 
in artikel 4. Dit zijn correcties die voortkomen uit controles 
achteraf. De gemeente dient uiterlijk binnen twee kalenderjaren 
deze correcties aan te geven.

b.  De gemeente informeert de zorgaanbieder schriftelijk over de 
correcties. 

c.  De zorgaanbieder heeft de mogelijkheid om binnen 30 dagen na 
de eerste schriftelijke melding bezwaar in te dienen tegen de 
voorgestelde correcties.  

Artikel 6. Monitoren van postbus
a. Partijen verplichten zich om een bericht op te halen binnen de 

verwijdertermijn die de knooppunten hanteren (30 dagen).
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Artikel 7. Slotbepalingen
a.  Gemeente en Aanbieder spannen zich in om deze richtlijn zoveel 

mogelijk na te leven. In gevallen van overmacht wordt zo spoedig 
mogelijk contact gezocht met de andere partij en worden 
onderling afspraken gemaakt in de geest van deze richtlijn. 
(Anders wordt teruggevallen op artikel 7. b.)

b.  Deze richtlijn is ondergeschikt aan wet- en regelgeving en de 
overeenkomst voor de inkoop van ondersteuning tussen 
gemeente en aanbieder.

c.  Bij verschillen in de interpretatie van de landelijke standaard voor 
het berichtenverkeer is arbitrage mogelijk van het Zorginstituut 
Nederland, zie www.istandaarden.nl


