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1. WAAROM DIT PROTOCOL EN VOOR WIE IS DIT 
PROTOCOL BESTEMD? 

Dit protocol beschrijft de wijze waarop het toewijzings- en declaratieproces bij de aanbieders en 
de centrumgemeente (Leeuwarden) in de regio Fryslân verloopt en welke stappen men daarin 
moet nemen. Verder staan in dit protocol de afspraken over de verantwoordelijkheden en 
bevoegdheden rondom toewijzingen van de ondersteuning en declaratiegegevens, de wijze van 
aanlevering en de uiteindelijke betaling van declaraties. 
 
Dit protocol geldt voor alle opdrachtnemers in de Wmo: Intramuraal beschermd wonen & 
Ambulant beschermd wonen die gecontracteerd zijn door de centrumgemeente in de regio 
Fryslân. 
 
Beschermd wonen en opvang zijn in de Wmo 2015 opgenomen als taken. Hiervoor spelen de 
centrumgemeenten een regierol in de financiering en organisatie van de benodigde 
ondersteuning. 
In 2022 is een start gemaakt met de verdere decentralisering van Beschermd wonen naar de 
regiogemeenten. Dit houdt in dat er een beweging in gang is gezet om van Beschermd wonen 
in een instelling naar Beschermd wonen in de eigen omgeving.  
Ook betekent dit dat er middelen voor Beschermd wonen aan lokale gemeenten worden 
toegekend. Dit gebeurt stapsgewijs conform het advies van de rijksoverheid. Als deze stappen 
gevolg hebben voor het administratieprotocol, dan wordt het protocol aangepast. 
De producten maatschappelijke opvang en OGGZ worden gesubsidieerd, daarover treft u in dit 
protocol geen nadere specificaties aan. 
 
Dit protocol is geschreven op enig moment en refereert aan de stand van de administraties en 
de landelijke standaarden van dat moment (huidige versie: IWmo 3.1).  
 
Het is mogelijk dat in de loop der tijd bepaalde aspecten van administraties wijzigen, dat de 
landelijke standaard wijzigt of de regionale inrichting wijzigt. Als dit het geval is, wordt dit 
protocol aangepast en wordt u hierover tijdig geïnformeerd. Deze versie maakt onderdeel uit 
van de inkoopdocumenten 2022 en later zal de vigerende versie van dit protocol steeds 
vindbaar zijn op de website van Sociaal Domein Fryslân (SDF). 
 
Dit protocol is vastgesteld door de regio Fryslân en conformeert zich aan de vigerende i-
standaarden. Bij twijfel zal het Zorginstituut Nederland worden geraadpleegd.  
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2. CONTEXT 
Producten die worden ingezet kunnen, afhankelijk van de ondersteuningsbehoefte van de cliënt 
met een bepaalde intensiteit geleverd worden. In de inkoopcontracten is hiervoor per 
ondersteuningsvorm en intensiteit, een tarief overeengekomen. 
 
De aanbesteding per 1 april 2022 kent 2 percelen te weten: 
 

 
In dit protocol is uitgewerkt hoe de aanbieder en gemeente te werk moeten gaan in 
verschillende situaties om de ondersteuning op de juiste manier te declareren zodat de 
gemeente tot betaling kan overgaan.  
 
De uitwerking van de percelen is beschreven in de inkoopdocumenten. 
Voor een nadere omschrijving van de begrippen verwijzen wij u naar de ‘Begrippenlijst Wmo’ 
die bij de inkoopdocumenten is gevoegd. 

Producten in het perceel 
Intramuraal beschermd 
wonen: 

Intensiteit Financieringsvorm Betaling 

Intramuraal beschermd wonen Intramuraal beschermd 
wonen Intensiteit A 

Etmaaltarief  Maandelijks achteraf  

Intramuraal beschermd 
Wonen Intensiteit B 

Etmaaltarief  
 

Maandelijks achteraf 

Nazorg Nazorg - begeleiding 
(module) 

Uurtarief  
 
 

Maandelijks achteraf 

Nazorg – tijdelijk verblijf 
(module) 

Etmaaltarief  
 

Maandelijks achteraf 

Producten in het perceel 
Ambulant beschermd 
wonen: 

Intensiteit Financieringsvorm Betaling 

JongThuis 
(18-27 jaar) 

JongThuis 
Intensiteit A  

Etmaaltarief  
 

Maandelijks achteraf  

JongThuis 
Intensiteit B 

Etmaaltarief  
 

Maandelijks achteraf  

ThuisBasis ThuisBasis  
Intensiteit A 

Etmaaltarief Maandelijks achteraf  

ThuisBasis  
Intensiteit B 

Etmaaltarief Maandelijks achteraf  

Modules: Intensiteit Financieringsvorm Betaling 

Dagbesteding Dagbesteding  
Intensiteit A 

Dagdeeltarief Maandelijks achteraf  

Dagbesteding  
Intensiteit B 

Dagdeeltarief Maandelijks achteraf 

(Medisch noodzakelijk) 
Vervoer bij dagbesteding 

Vervoer Etmaaltarief Maandelijks achteraf 

Vervoer rolstoel Etmaaltarief Maandelijks achteraf 

Verblijf kind bij ouder  Kind bij ouder  Etmaaltarief Maandelijks achteraf 
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3. Administratief proces 

3.1. Procesverloop 

De Wmo 2015 kent formeel gezien geen onderscheid tussen centrumgemeenten en 
regiogemeenten. Alle gemeenten zijn op grond van artikel 1.2.1 Wmo 2015 verantwoordelijk 
voor opvang en Beschermd wonen. Artikel 2.6.1 Wmo 2015 verplicht colleges echter met elkaar 
samen te werken, indien dat voor een doeltreffende en doelmatige uitvoering van deze wet 
aangewezen is. 
 
Voor Beschermd wonen is tussen het Rijk en de VNG afgesproken dat tot en met 2022 met 
centrumgemeenten werd gewerkt. De centrumgemeenten hebben een regierol en ontvangen de 
financiële middelen van het rijk. Deze taak wordt in de komende jaren verder gedecentraliseerd 
naar de regiogemeenten en dan wordt elke gemeente zelf verantwoordelijk. 
 
Het is belangrijk om te weten dat voor Beschermd wonen de toegang is belegd bij alle Friese 
gemeenten. Er is geen sprake van zelfindicatie of zelfverwijzing in deze regio. Mocht u van 
mening zijn dat een cliënt ondersteuning nodig heeft, dan meldt u of uw cliënt zelf, zich aan bij 
de Toegang. 
 
Dit administratieprotocol gaat voor een belangrijk deel over de communicatie tussen aanbieders 
en gemeenten. We communiceren onderling primair middels de Landelijke Standaard 
berichtenverkeer via VECOZO en het Gemeentelijke Gegevens Knooppunt (GGK). 

3.2. Berichtenverkeer (iWMO) 
Alle gemeenten in de regio Fryslân maken gebruik van het volledige berichtenverkeer volgens 
de vigerende i-standaarden (iWMO). De administratieve verwerking van het berichtenverkeer 
zoals beschreven in dit protocol verloopt volledig via de backoffice facturering van de 
gemeente. Hieronder een overzicht van de berichten. Een retourbericht betreft een 
ontvangstbevestiging, hier is geen sprake van een inhoudelijke terugkoppeling op een 
voorgaand bericht.  
 

Bericht Omschrijving Wie verstuurt? 
WMO301 Toewijzing WMO-Ondersteuning Gemeente 

WMO302 Retourbericht op WMO301 Aanbieder 

WMO323 Declaratiebericht WMO-Ondersteuning Aanbieder 

WMO325 Retourbericht op WMO323 Gemeente 

WMO305 Start WMO-Ondersteuning Aanbieder 

WMO306 Retourbericht op WMO305 Gemeente 

WMO307 Stop WMO-Ondersteuning Aanbieder 

WMO308 Retourbericht op WMO307 Gemeente 

WMO315 Verzoek om toewijzing WMO-Ondersteuning Aanbieder 

WMO316 Retourbericht op WMO315 Gemeente 

WMO317 Verzoek om wijziging WMO-Ondersteuning Aanbieder 

WMO319 Antwoordbericht op WMO317 Gemeente 

3.3. Administratieve verwerkingstaak 
De administratieve verwerkingstaak voor de regio Fryslân is in zijn geheel belegd bij de 
backoffice van de gemeente Leeuwarden. Deze voert de administratieve verwerking uit voor 
alle Friese gemeenten. Voor vragen en afstemming over declaraties van de gemeente 
verwijzen wij u facturatie.wmojeugd@leeuwarden.nl of telefonisch via 058 233 87 92. 

mailto:facturatie.wmojeugd@leeuwarden.nl
https://www.sdfryslan.nl/sites/default/files/2020-02/Contactpersonen%20gemeenten%20voor%20aanbieders%202020-02-20.pdfhttps:/www.sdfryslan.nl/sites/default/files/2020-02/Contactpersonen%20gemeenten%20voor%20aanbieders%202020-02-20.pdf
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4. TOEWIJZING 
 
Het toewijzingsproces start bij de gemeente. De Friese gemeenten hebben ervoor gekozen 
deze bevoegdheid niet verder te mandateren aan de gecontracteerde aanbieders. Zonder 
geldige toewijzingen vindt er géén betaling van de ondersteuning plaats, omdat deze betaling 
dan onrechtmatig is. Dit weegt voor gemeenten die met overheidsgeld gefinancierd worden, 
enorm zwaar bij de accountantscontrole.  
 
Ook de aanbieder heeft er belang bij om de ondersteuning pas te starten na toewijzing. 
Ondersteuning die zonder toewijzing wordt gegeven wordt niet gefinancierd waardoor u een 
ondernemersrisico loopt.  

4.1 Toegewezen ondersteuning 

Ondersteuning wordt toegewezen via een toewijzing vanuit de gemeente (WMO301 bericht). In 
de toewijzing wordt opgegeven welke ondersteuningsvorm is toegewezen, welke intensiteit en 
op welke locatie de ondersteuning wordt gegeven. De toewijzing is de basis waarmee u kunt 
declareren. Een toewijzing is in principe geldig tot en met de einddatum of tot wederopzegging 
van één van de partijen.  
 
Alle ondersteuning die u inzet gedurende de looptijd van de beschikking valt onder het 
toegewezen product. U kunt geen andere ondersteuning declareren dan die is toegewezen.  
 
Het is aan de aanbieder om snel beschikbare, passende en meest effectieve ondersteuning in 
te zetten. Over de invulling van de ondersteuning heeft de aanbieder afspraken gemaakt met de 
Toegang en de cliënt.  

4.2 Onderaannemerschap 

Het kan zijn dat een cliënt ondersteuning nodig heeft die de aanbieder niet allemaal zelf kan 
leveren. 
In dat geval is het de verantwoordelijkheid van de aanbieder om als hoofdaannemer voor de 
ondersteuning op te treden en zelf een onderaannemer in te zetten. De inzet van deze 
onderaannemer valt binnen het tarief van de betreffende intensiteit. 
 
De gemeenten hebben geen werkwijze voorgeschreven omtrent de onderlinge communicatie 
tussen hoofd- en onderaannemer(s). Hoe deze onderling samenwerken, de informatie delen en 
de inzet betalen, bepalen hoofd- en onderaannemer samen. Wel stellen de gemeenten de 
voorwaarde dat de persoonsgegevens en medische gegevens van de cliënt vertrouwelijk 
behandeld worden conform wetgeving en voorschriften. Uiteraard blijft de hoofdaannemer altijd 
eindverantwoordelijk voor de kwaliteit en het voldoen aan de gestelde eisen en contractuele 
bepalingen. 

4.3 Registratie locatie in berichtenverkeer iWmo 

Wanneer een aanbieder ondersteuning biedt voor één van de onderstaande producten, worden 
de locaties waarop deze ondersteuning wordt geboden voorzien van een unieke locatiecode; 

- Intramuraal beschermd wonen 

- JongThuis 

- ThuisBasis (in geval van verblijf bij de aanbieder) 

- Dagbesteding 
 
Deze locatiecode wordt door Publieke dienstverlening van de gemeente Leeuwarden 
opgevoerd in het toewijzingsbericht (WMO301) zodat de Toegang meer inzicht krijgt in welke 
ondersteuning waar wordt geboden, om zo passende ondersteuning te kunnen toewijzen.  
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De aanbieder krijgt op locatieniveau een locatiecode toegewezen, ook worden de locaties van 
onderaannemers voorzien van een locatiecode. Dit is een uniek nummer dat gekoppeld is aan 
een locatie waar een aanbieder of onderaannemer ondersteuning biedt uit bovengenoemde 
percelen. Een voorbeeld van een locatiecode ziet er als volgt uit: ‘IBW-001-003’.  
Hieronder een toelichting bij de opbouw van deze codering: 
 
In dit voorbeeld is de locatiecode die wordt meegegeven in het toewijzingsbericht (WMO301) 
voor het product Intramuraal beschermd wonen intensiteit A: IBW-001-003. Op basis van 
onderstaande informatie maken we hieruit op dat voor aanbieder ‘001’ op locatienummer ‘003’ 
een toewijzing wordt afgegeven. 
 
-IBW: De afkorting van het perceel waarvoor de locatiecode is afgegeven, IBW staat in dit 
geval voor Intramuraal beschermd wonen. 
 
-001: De eerste set unieke nummers verwijzen naar ‘gecontracteerde aanbieder’. Iedere 
gecontacteerde aanbieder bij SDF ontvangt een eigen uniek nummer. Dit kerngetal is altijd 
gelijk voor deze aanbieder, ongeacht welk perceel. 
 
-003: De volgende set unieke nummers verwijzen naar ‘locatie’. Wanneer een aanbieder 
meer dan 1 locatie heeft zal per locatie een uniek nummer worden aangemaakt*. 
 
* Indien een gecontracteerde aanbieder een locatie van een onderaannemer aanmeldt bij Sociaal Domein Fryslân, is 
deze te herkennen aan het eerste cijfer van het unieke kerngetal per aanbieder. Deze begint in dat geval altijd met 1, 
bijvoorbeeld ‘IBW-101-003’.  
 
Indien de cliënt verhuist vanaf een locatie (ook wanneer het een verhuizing bij dezelfde 
aanbieder betreft) meldt de aanbieder dit bij de Toegang. Op basis hiervan zal de Toegang een 
wijziging doorvoeren en deze ter verwerking doorsturen naar de centrumgemeente. De 
centrumgemeente verstuurt een nieuw toewijzingsbericht met aangepaste codering (WMO301).  
  
Let op!: Voor locaties die niet zijn voorzien van een unieke locatiecode, kan geen toewijzing 
worden afgegeven. De aanbieder dient in dit geval eerst contact op te nemen met Sociaal 
Domein Fryslân om de betreffende locatie aan te melden. 
Contractmanagement zal de aanmelding van deze locatie beoordelen. Na beoordeling zorgt 
contractmanagement ervoor dat er binnen doorgaans 28 werkdagen een locatiecode wordt 
afgegeven voor de betreffende locatie. 
 
In overzicht ziet dit er als volgt uit (voorbeeld); 
 

Zorgaanbieder Locatiecode Plaats 
De Boer B.V. IBW-001-001 Leeuwarden 

IBW-001-002 Heerenveen 
IBW-001-003 Drachten 
ABW-001-001 Sneek 
DB-001-001 Grou 
DB-101-001 Harlingen 

Boersma Thuiszorg IBW-002-001 Leeuwaren 
IBW-002-002 Damwoude 
ABW-102-001 Bergum 
DB-102-001 Garijp 

 
In dit voorbeeld heeft ‘de Boer B.V.’ vijf eigen locaties en één onderaannemer opgevoerd. 
‘Boersma Thuiszorg’ heeft twee eigen locaties en twee onderaannemers opgevoerd. 
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4.4 Stapeling Intramuraal beschermd wonen 

Naast het product Intramuraal beschermd wonen zijn er voor Ambulant beschermd wonen de 
producten JongThuis en ThuisBasis en zijn er de modules Dagbesteding en Kind bij ouder. 
Deze producten kunnen per 1 april 2022 gestapeld worden op de volgende wijze. 
 

Stapeling mogelijk? Module Dagbesteding Module Kind bij ouder 
Intramuraal beschermd wonen Ja Ja 
Nazorg Nee Nee 

JongThuis Ja Nee 

ThuisBasis Ja Nee 

Vervoer* Ja Nee 

*Vervoer is uitsluitend stapelbaar met de module dagbesteding 

4.5 Spoedeisende situaties 

In zeer uitzonderlijke gevallen kan gestart worden met de ondersteuning zonder formele 
toewijzing. Dit is alleen mogelijk in zeer spoedeisende gevallen en de Toegang dient hiervoor 
toestemming te geven. Op de aanmelding kan dan worden aangegeven waarom er sprake is 
van een startdatum voor de aanmelddatum. Dit kan tot een maximale periode van 6 weken 
terug vanaf aanmelding door de Toegang. 

4.6 Verschijningsvormen 

We kennen de zeven volgende verschijningsvormen: 
 

1. Intensiteiten vallende in het product ‘Intramuraal beschermd wonen’ met een vast 
etmaaltarief, die per maand worden gedeclareerd, worden met einddatum toegewezen 
met de volgende kenmerken: 

Eenheid: Volume: Frequentie: Uitvoeringsvariant: 
Etmaal (code 14) Conform afspraak Per week Inspanningsgericht 

 
*NB: Intramuraal beschermd wonen kent een maximale looptijd van 3 jaar.  

 
2. A. Intensiteiten vallende in het product ‘Nazorg’ met een vast uurtarief die per maand 

worden gedeclareerd worden met een einddatum toegewezen met de volgende 
kenmerken: 

Eenheid: Volume: Frequentie: Uitvoeringsvariant: 
Uur (code 04) Conform afspraak Voor de 

geldigheidsduur 
toewijzing 

Inspanningsgericht 

 
*NB: Nazorg met een vast uurtarief kent een maximale toewijzingsduur van 3 maanden. In deze 
toewijzingsduur kunnen maximaal 13 uren worden toegewezen. 
 

2. B. Intensiteiten vallende in het product ‘Nazorg – tijdelijk verblijf’ met een vast 
etmaaltarief, die per maand worden gedeclareerd, worden met einddatum toegewezen 
met de volgende kenmerken: 

Eenheid: Volume: Frequentie: Uitvoeringsvariant: 
Etmaal (code 14) Conform afspraak Voor de 

geldigheidsduur 
toewijzing 

Inspanningsgericht 

 
*NB. Nazorg met een vast etmaaltarief kent een maximale toewijzingsduur van 3 maanden. In deze 
toewijzingsduur kunnen maximaal 8 etmalen worden toegewezen. 
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3. Intensiteiten vallende in het product ‘JongThuis’ met een vast etmaaltarief, die per 

maand worden gedeclareerd, worden met einddatum toegewezen met de volgende 
kenmerken: 

Eenheid: Volume: Frequentie: Uitvoeringsvariant: 
Etmaal (code 14)  Conform afspraak Per week Inspanningsgericht 

 
*NB: JongThuis kent een maximale looptijd van 1 jaar. Een toewijzing wordt afgegeven met een maximale 
toewijzingsduur van 1 jaar. Verlenging is niet mogelijk, tenzij door de gemeente hierin anders wordt 
besloten. 

 
4. Intensiteiten vallende in het product ‘ThuisBasis’ met een vast etmaaltarief die per 

maand worden gedeclareerd, worden met einddatum toegewezen met de volgende 
kenmerken:  

Eenheid: Volume: Frequentie: Uitvoeringsvariant: 
Etmaal (code 14) Conform afspraak Per week Inspanningsgericht 

 
*NB: ThuisBasis kent een maximale looptijd van 1 jaar. Een toewijzing wordt afgegeven met een 
maximale looptijd van 1 jaar. Verlenging is niet mogelijk, tenzij door de gemeente hierin anders wordt 
besloten. 

 

5. De module ‘Dagbesteding’ met een vast dagdeeltarief die per maand worden 

gedeclareerd, worden met einddatum toegewezen met de volgende kenmerken: 
Eenheid: Volume: Frequentie: Uitvoeringsvariant: 
Dagdelen (code 16) Conform afspraak Per week Inspanningsgericht 

 
*NB: Dagbesteding kent een maximaal volume van 6 dagdelen per week. 

 

6. De module ‘Verblijf kind bij ouder’ met een vast etmaaltarief, die per maand wordt 

gedeclareerd, wordt met einddatum toegewezen met de volgende kenmerken: 
Eenheid: Volume: Frequentie: Uitvoeringsvariant: 
Etmaal (code 14) Conform afspraak Per week Inspanningsgericht 

 
7. De module ‘Vervoer’ met een vast etmaaltarief, die per maand wordt gedeclareerd, 

wordt met einddatum toegewezen met de volgende kenmerken: 
Eenheid: Volume: Frequentie: Uitvoeringsvariant: 
Etmaal (code 14) Conform afspraak Per week Inspanningsgericht 

 
*NB: Vervoer bij dagbesteding kent een maximum volume van 3 etmalen per week. 

 
In Hoofdstuk 6 is beschreven hoe deze zeven verschijningsvormen te declareren. 

 
 
 
 

  



 
 

Administratieprotocol Wmo per 1 April 2022 

  
 

Administratieprotocol Wmo per 1 april 2022   11 

 

5 START- EN STOP-ZORG BERICHTEN 

5.1 Melding start-zorg 

Bij aanvang van de ondersteuning stuurt u een start-zorg-bericht (WMO305). Dit dient te 
gebeuren wanneer de ondersteuning gestart is, ook als de ondersteuning nog niet gestart is bij 
de hoofdaannemer, maar al wel bij een onderaannemer. Voor ondersteuning in de regio Fryslân 
geldt dat u uiterlijk binnen 2 weken na de verzenddatum van het toewijzingsbericht (WMO301) 
dient te starten met de ondersteuning. 
 
Een start-zorg bericht dient binnen 5 werkdagen na de start van de ondersteuning verstuurd te 
worden. 
Gemeenten controleren bij de declaraties of de ondersteuning reeds is gestart. Indien u geen 
start-zorg bericht hebt gestuurd, wordt de declaratie niet in behandeling genomen.  
 
De start-zorg-berichten worden technisch gecontroleerd door de backoffice van de gemeente 
en op basis daarvan zal de gemeente binnen 3 werkdagen een WMO306 (retourbericht 
aanvang ondersteuning) versturen. 

5.2 Melding stop-zorg 

Aan het einde van de ondersteuning stuurt u een stop-zorg-bericht (WMO307). Hiermee is het 
duidelijk dat een cliënt geen ondersteuning meer ontvangt. Houdt er rekening mee dat een 
melding stop-zorg bedoeld is wanneer alle ondersteuning van een ondersteuningsplan gestopt 
is. Dus ook bij de eventuele onderaannemer(s). 
 
U stuurt tevens een stop-zorg-bericht, met code 20, bij tijdelijke onderbreking van meer dan 28 
aaneengesloten kalenderdagen bij de producten: Intramuraal beschermd wonen en JongThuis.  
 
Bij het product ThuisBasis wordt bij een tijdelijke onderbreking van meer dan 2 aaneengesloten 
kalenderdagen een stop-zorg-bericht code 20 gestuurd. 
 
Voor de gemeenten is de reden van beëindiging van de ondersteuning essentiële informatie. De 
aanbieder dient daarnaast bij de Toegang te melden dat de ondersteuning (tijdelijk) stopt. De 
aanbieder heeft bij de reden beëindiging (stop-zorg) de keuze uit de volgende opties voor het 
veld (landelijke standaard) reden beëindiging: 
 

Code Betekenis Actie 
02 Overlijden Toewijzing sluiten 

19 Levering is volgens plan beëindigd Toewijzing sluiten 

20 Levering is tijdelijk beëindigd Toewijzing aanhouden 

21 Voortijdig afgesloten: eenzijdig door cliënt Toewijzing Sluiten 

22 Voortijdig afgesloten: eenzijdig door aanbieder Toewijzing sluiten 

23 Voortijdig afgesloten: in overeenstemming Toewijzing sluiten 

31 Verhuizing naar een andere gemeente Toewijzing sluiten 

35 Voortijdig afgesloten: wegens externe omstandigheden Toewijzing sluiten 

36 In verband met een wijzigingsverzoek Toewijzing sluiten 

 
De aanbieder dient het stop-zorg-bericht binnen 5 werkdagen, na de daadwerkelijke datum 
waarop de ondersteuning is gestopt, naar de gemeente te sturen.  
 
De gemeente controleert deze berichten technisch en op basis daarvan verstuurt de gemeente 
een automatisch gegenereerd retourbericht WMO308. Tevens trekt de gemeente, op basis van 
het door de aanbieder gestuurde stop-zorg-bericht, de toewijzing in.  
  



 
 

Administratieprotocol Wmo per 1 April 2022 

  
 

Administratieprotocol Wmo per 1 april 2022   12 

 

5.3 Start- en Stop-zorg als onderaannemer 

Onderaannemers die een behandeling starten of stoppen voor een cliënt mogen de start of de 
stop van de ondersteuning niet melden aan de gemeente. Zoals eerder vermeld zegt dit 
protocol niets over de onderlinge afspraken van onderaannemers met de hoofdaannemer. De 
hoofdaannemer is namelijk de opdrachtnemer van de centrumgemeente. 
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6 BETALING VAN TOEGEWEZEN ONDERSTEUNING 
 
Dit hoofdstuk beschrijft de administratieve regels die gelden voor het declareren van geleverde 
ondersteuning via het WMO323 bericht.  
 
De combinatie van de ‘eenheid: etmaal’ in combinatie met de ‘frequentie: per week’ leiden ertoe 
dat de aanbieder en gemeente hun systemen dusdanig moeten hebben ingericht dat een 
maanddeclaratie van deze eenheid- en frequentiecombinatie mogelijk is en eenduidig op 
maandbasis kan worden uitgevoerd. In de i-standaarden zijn spelregels en invulinstructies 
opgenomen om dit te kunnen realiseren. 
 
Na afloop van een ondersteuningsperiode (maand) stelt de aanbieder een declaratiebericht 
(WMO323) op over de betreffende ondersteuningsperiode en stuurt deze via VECOZO (veilige 
communicatie in de zorg) naar de gemeente Leeuwarden.   

6.1 Betaling van een vast etmaaltarief 

Producten met een vast etmaaltarief worden na afloop van de maand afgerekend op basis van 
het daadwerkelijk verbruik van het toegewezen volume in de betreffende maand. Betalingen 
worden gedaan op basis van het WMO323 declaratiebericht dat verstuurd wordt in de maand, 
nadat de maand waarin de ondersteuning is verleend is verstreken.    
 
Een vast etmaaltarief heeft de volgende kenmerken: 

Eenheid: Volume: Frequentie: Uitvoeringsvariant: 

Etmaal (code 14) Conform afspraak Per week Inspanningsgericht 

 
De waarden in het declaratiebericht voor een vast etmaaltarief dient de aanbieder aan te geven 
op de volgende manier: 

- UitgevoerdeProductAantal  = (aantal etmalen) 
- OndersteuningsperiodeTijdseenheid = 14 (= code voor Etmaal)  
- ProductTarief = vast etmaaltarief 
- BerekendBedrag  = Uitgevoerde Product Aantal x Product Tarief 
- DeclaratieFactuurBedrag  = Berekend Bedrag  
- ProductPeriode.Begindatum = Begin van de maand  
- ProductPeriode Einddatum = Eind van de maand 

6.2 Betaling van een dagdeeltarief 

Alleen de module ‘Dagbesteding’ werkt met een vast dagdeeltarief. Deze module wordt na 
afloop van de maand afgerekend op basis van het WMO323 declaratiebericht dat verstuurd 
wordt in de maand, nadat de maand waarin de ondersteuning is verleend is verstreken.  
 
Een vast dagdeeltarief heeft de volgende kenmerken: 

Eenheid: Volume: Frequentie: Uitvoeringsvariant: 
Dagdeel (code 16) Conform afspraak Per week Inspanningsgericht 

 
De waarden in het declaratiebericht voor een vast dagdeeltarief dient u aan te geven op de 
volgende manier: 

- UitgevoerdeProductAantal  = (aantal dagdelen) 
- OndersteuningsperiodeTijdseenheid = 16 (= code voor dagdelen)  
- ProductTarief = vast dagdeeltarief 
- BerekendBedrag  = Uitgevoerde Product Aantal x Product Tarief 
- DeclaratieFactuurBedrag  = Berekend Bedrag  
- ProductPeriode.Begindatum = Begin van de maand  

-   ProductPeriode Einddatum  =   Eind van de maand 
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6.3 Betaling van een vast uurtarief 

Alleen het product Nazorg kent een vast uurtarief. Deze worden na afloop van de maand 
afgerekend op basis van het daadwerkelijk ingezette aantal uren in de betreffende maand. 
Betalingen worden gedaan op basis van het WMO323 declaratiebericht dat verstuurd wordt in 
de maand, nadat de maand waarin de ondersteuning is verleend is verstreken. 
 
Een vast uurtarief heeft de volgende kenmerken: 

Eenheid: Volume: Frequentie: Uitvoeringsvariant: 
Uur (code 04) Conform afspraak Per week Inspanningsgericht 

 
De waarden in het declaratiebericht voor een vast etmaaltarief dient u aan te geven op de 
volgende manier: 

- UitgevoerdeProductAantal  = (aantal uren) 
- OndersteuningsperiodeTijdseenheid = 04 (= code voor uur)  
- ProductTarief = vast uurtarief 
- BerekendBedrag  = Uitgevoerde Product Aantal x Product Tarief 
- DeclaratieFactuurBedrag  = Berekend Bedrag  
- ProductPeriode.Begindatum = Begin van de maand  
- ProductPeriode Einddatum = Eind van de maand 

6.4 Controleproces 

De gemeente controleert de declaratie en daarvan ontvangt de aanbieder altijd een 
retourbericht in de vorm van een WMO325. Indien de gemeente bij de controle constateert dat 
er een fout zit in het WMO323 bericht, ontvangt de indiener daarvan automatisch een melding 
in het retourbericht (WMO325). Dit retourbericht wordt binnen 20 werkdagen verstuurd.  
Ook als bij controle blijkt dat de regels geheel of gedeeltelijk zijn goedgekeurd ontvangt de 
indiener binnen 20 werkdagen een retourbericht.  
 
Alle correcte regels in een bericht worden binnen 30 dagen uitbetaald tenzij er gegronde 
redenen zijn om betaling te weigeren, zoals surseance van betaling of een grote vordering van 
de gemeente op de aanbieder. 

6.5 Controle na goedkeuring declaratie 

Gemeenten kunnen, ook nadat de declaratieregels door de systemen zijn goedgekeurd, op 
basis van nadere controles tot de conclusie komen dat de declaratie onrechtmatig is. 
Bijvoorbeeld als blijkt dat de gedeclareerde ondersteuning niet geleverd is of kwalitatief 
onvoldoende was. 
De aanbieder wordt over eventuele nadere controles geïnformeerd door contractmanagement. 

6.6 Betaling  

Na goedkeuring van het WMO323 bericht gaat de gemeente over tot betaling. Uitgangspunt is 
dat de betaaltermijn, zoals opgenomen in de i-standaarden, van 30 dagen na het correct 
indienen van het WMO323 bericht wordt gehanteerd.  

6.7 Declaratie (WMO323) 

Vanaf 1 januari 2021 is het alleen nog mogelijk om declaraties per maand te gebruiken voor het 
declaratiebericht (WMO323). Factureren en 4-wekelijkse periodes zijn niet toegestaan.  

6.8 Declaratie bij tijdelijke afwezigheid: Intramuraal beschermd wonen en 

JongThuis 

Het komt voor dat een cliënt tijdelijk onder verantwoordelijkheid valt van een andere partij, 
bijvoorbeeld bij ziekenhuisopname, verblijf in een verpleeghuis, klinische opname of 
kortdurende detentie.  
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Indien dit kortdurend is en er zicht is op terugkeer, wil de regio graag dat de plek beschikbaar 
blijft. Dit in verband met de continuïteit van de ondersteuning en daarmee het behalen van de 
doelen die zijn gesteld in het ondersteuningsplan.  
 
De periode dat cliënt afwezig is mag daarom gedeclareerd worden voor een periode van 
maximaal 28 etmalen per jaar. Dit kan een aaneengesloten periode zijn of dit kunnen losse 
weken of dagen zijn. Aaneengesloten afwezigheid langer dan één week dient altijd gemeld te 
worden aan de Toegang. 
 
De incidentele afwezigheid gedurende de week, bijvoorbeeld in het weekend, valt niet onder 
deze periode van 28 etmalen. Indien incidentele afwezigheid een structureel karakter lijkt te 
krijgen, dan dient de aanbieder dit zo snel mogelijk te melden bij de Toegang. 
 
Na 28 etmalen afwezigheid kan er niet meer worden gedeclareerd en dient de aanbieder een 
tijdelijk stop-zorg bericht in (zie 5.2.). De aanbieder kan een gemotiveerd verzoek indienen om 
de declaratie tot maximaal 21 etmalen extra te mogen voortzetten. De aanbieder kan voor 
afloop van het maximale aantal etmalen (28) het verzoek indienen. Dit verzoek dient per email 
te worden ingediend via contractmanagement@sdfryslan.nl.  

6.9 Declaratie bij tijdelijke afwezigheid: ThuisBasis 

Voor de incidentele afwezigheid hanteren we de volgende regeling: 
- Geplande afwezigheid is niet declarabel 
- Ongeplande afwezigheid is tot maximaal twee etmalen declarabel 
 
Aaneengesloten afwezigheid langer dan één week dient gemeld te worden aan de Toegang. 
 
NB: Wanneer tijdens de afwezigheid een dringend beroep wordt gedaan op begeleiding, is dit 
in overleg met de Toegang declarabel.  
 
  

mailto:contractmanagement@sdfryslan.nl
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7 WIJZIGING IN DE ONDERSTEUNING 
Als er sprake is van nieuwe feiten en/of omstandigheden die tot toekenning van een andere 
intensiteit en/of ondersteuningsvorm moeten leiden, wordt gesproken over wijziging van 
ondersteuningsvorm. Deze wijzigingen gaan altijd in samenspraak met de Toegang. De 
Toegang is leidend bij het aanvragen van een nieuwe indicatie. 

7.1 Basis afspraken 

Het kan voorkomen dat een reeds in gang gezette ondersteuningsvorm op enig moment niet 
meer als passend wordt ervaren. In de regio zijn daarover de volgende basisafspraken 
gemaakt. 
 
Binnen Intramuraal beschermd wonen, JongThuis en ThuisBasis worden intensiteiten 
toegekend met een vast etmaaltarief en een maximale looptijd. De beschikkingen JongThuis en 
ThuisBasis kennen een maximale looptijd van 1 jaar. De beschikking Intramuraal beschermd 
wonen kent een maximale looptijd van 3 jaar. 
 

1) Bij gewijzigde feiten en omstandigheden kan een indicatie voor een product/intensiteit 
worden gewijzigd naar een nieuw product/intensiteit. 

2) Het nieuwe product kan gedeclareerd worden conform de voor dat product geldende 
tarieven. 

3) Er kan per cliënt slechts door één aanbieder worden gedeclareerd per etmaal. 
4) Alleen de toegewezen ondersteuning vallende in de periode tussen de startdatum zoals 

opgenomen in het start-zorg-bericht (WMO305) en de einddatum opgenomen in het 
stop-zorg-bericht (WMO307) kan gedeclareerd worden. 

7.2 Verhuizing binnen de regio Fryslân 

Het is de wens van de Friese gemeenten om eenmaal in gang gezette ondersteuning uit te 
laten dienen bij dezelfde aanbieder. Als een cliënt verhuist van de ene gemeente naar de 
andere gemeente binnen de regio Fryslân, dan kan de ondersteuning die in gang is gezet onder 
dezelfde condities worden uitgediend. De zorgaanbieder ontvangt opnieuw een toewijzing met 
de nieuwe locatiecode. De aanbieder dient te allen tijde deze wijziging door te geven aan de 
Toegang. 

7.3 Verhuizing buiten de regio Fryslân 

Uiteraard kan dit protocol niets voorschrijven over de werkwijze buiten de regio Fryslân. Er is 
een advies van de VNG dat voorstelt dat de ontvangende gemeente de indicatie van de latende 
gemeente overneemt, maar het is de vraag of de nieuwe financierder dezelfde product-
diensten-catalogus hanteert. De Handreiking Landelijke toegankelijkheid die zijn verwoord in de 
Beleidsregels Wmo gemeente Leeuwarden (definitieve verhuizing, overbruggingszorg en 
tijdelijke verblijf buiten de regio) worden hierin gevolgd. 
Afhankelijk van de ondersteuningsintensiteit, de duur en de bijbehorende financiering 
(etmaaltarief, dagdeeltarief of uurtarief) kan gedeclareerd worden. 
 
Beëindiging vast etmaaltarief (etmaal): 

- Deze worden achteraf op basis van werkelijk verbruik afgerekend tot en met de laatste 
datum waarop cliënt ondersteuning ontving op grond van de condities die gelden in de 
regio Fryslân. 

 
Beëindiging dagdeeltarief (dagdeel): 

- Deze worden achteraf op basis van werkelijk verbruik afgerekend tot en met de laatste 
datum waarop cliënt ondersteuning ontving op grond van de condities die gelden in de 
regio Fryslân. 
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Beëindiging vast uurtarief (uur): 
- Deze worden achteraf op basis van werkelijk verbruik afgerekend tot en met de laatste 

datum waarop cliënt ondersteuning ontving op grond van de condities die gelden in de 
regio Fryslân. 
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8 BIJDRAGE IN DE KOSTEN VOOR GELEVERDE 
ONDERSTEUNING 

Dit hoofdstuk omschrijft het doorgeven aan het CAK van de geleverde ondersteuningsvolumes. 
In de percelen wordt hier niet op dezelfde manier mee omgegaan en daarom is hier een 
verduidelijking van dit proces opgenomen.  
 
De centrumgemeente Leeuwarden is in alle gevallen eindverantwoordelijk voor de producten 
die vallen onder Beschermd wonen. In de regio Fryslân is ervoor gekozen om vooruitlopend op 
de verdere decentralisatie van deze taken, alvast een deel van de uitvoering bij de 
regiogemeenten te beleggen. Dit betekent dat deze deels een taak hebben bij het doorgeven 
van de geleverde ondersteuningsvolumes aan het CAK. Dit betreft in ieder geval BW-
ondersteuning die verzilverd wordt in de vorm van een PGB. Daarnaast hebben 
regiogemeenten een taak op het gebied van perceel 2 JongThuis en ThuisBasis. 

8.1 Perceel 1: Intramuraal beschermd wonen (ZIN) en Nazorg 

Voor Intramuraal beschermd wonen worden de start- en stopdata door de centrumgemeente 
Leeuwarden aan het CAK doorgegeven. De centrumgemeente is opdrachtgever voor de 
aanbieders en ontvangt alle regieberichten en declaraties hierover. 
 
Voor dit product geldt dat deze op de gebruikelijke wijze wordt doorgegeven aan het CAK via 
het i Eigen bijdrage (iEb) voor wat betreft verzilvering als ZIN. Als er sprake is van PGB, dan 
geldt de werkwijze zoals omschreven in 8.2., de route verloopt dan via de Friese gemeenten. 
 
Voor het product Nazorg komen de start- en stopdata eveneens binnen bij centrumgemeente 
Leeuwarden. Centrumgemeente Leeuwarden geeft ook voor dit product op gebruikelijke wijze 
de start en beëindiging van de ondersteuning door aan het CAK.  

8.2 Perceel 2: JongThuis en ThuisBasis (ZIN/PGB) 

JongThuis en ThuisBasis vallen voor het CAK onder extramurale ondersteuning. Dat betekent 
dat de Friese gemeenten hiervoor het volume aan het CAK moeten doorgeven. Dit is in termen 
van informatievoorziening uitdagend omdat de centrumgemeente Leeuwarden de 
opdrachtgever is voor de aanbieders. Hiervoor is de volgende werkwijze afgesproken.  
 
Alle berichten (ook de start- en stop-zorg) komen bij gemeente Leeuwarden binnen. Op basis 
van de start- en stop-zorg berichten levert gemeente Leeuwarden een lijst aan bij de 
regiogemeenten die rechtstreeks kan worden geüpload naar het CAK. De regiogemeenten 
ontvangen deze lijst iedere 4 weken. Dit is dezelfde lijst die ook wordt geleverd van de 
geleverde Persoonsgebonden budgetten Beschermd wonen.  
 
Het doorgeven van de toegewezen ondersteuning in dit perceel vindt plaats via het 
berichtenverkeer i Eigen bijdragen (iEb) middels start-zorg en stop-zorg berichten. Geïnde 
bijdragen komen ten gunste van de Friese gemeente die de toegewezen ondersteuning 
doorgeeft aan het CAK. 
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Bijlage 1: Tarievenoverzicht per 1 april 2022 
 
Hieronder vindt u een overzicht van de tarieven: 
 

Perceel Product Productcode Tarief Frequentie 
Intramuraal beschermd wonen Intramuraal beschermd wonen Intensiteit A 15A08 € 126,35 Per etmaal 

Intramuraal beschermd wonen Intensiteit B 15A09 € 161,68 Per etmaal 
Nazorg – Begeleiding (module) 10A70 € 71,19 Per uur 
Nazorg – Tijdelijk verblijf (module) 10A71 € 126,35 Per etmaal 

Ambulant beschermd wonen JongThuis Intensiteit A 10A75 € 39,53 Per etmaal 
JongThuis Intensiteit B 10A76 € 64,51 Per etmaal 
ThuisBasis Intensiteit A 10A78 € 68,67 Per etmaal 
ThuisBasis Intensiteit B 10A79 € 113,09 Per etmaal 

Modules Dagbesteding intensiteit A * 07A21 € 39,51 Per dagdeel 
Dagbesteding intensiteit B * 07A22 € 43,98 Per dagdeel 
Vervoer 08A01 € 11,84 Per etmaal 
Vervoer rolstoel 08A02 € 24,37 Per etmaal 
Kind bij ouder 10A93 € 25,44 Per etmaal 
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