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Beste aanbieder, 
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Afronding verantwoording 2020 

In eerdere nieuwsbrieven hebben wij u geïnformeerd over de afronding verantwoording 2020. Met 
een aantal van u zijn we inmiddels tot een vaststelling gekomen, met een aantal nog niet. 
Mocht u nog geen vaststelling 2020 van ons hebben ontvangen, dan kunt u deze brief uiterlijk 
1 december 2021 van ons verwachten. 
 
 
Handhaving declaratietermijnen 

In de nieuwsbrieven van maart 2021 en juni 2021 heeft Regio WBO u geattendeerd op het belang 
van het tijdig en op de juiste wijze declareren. Helaas hebben wij moeten constateren dat nog steeds 
veel declaraties te laat worden ingediend. Vanaf 1 oktober 2021 gaat Regio WBO actief over op het 
handhaven van de gemaakte afspraken. U kunt vanaf deze datum een herinnering van ons 
verwachten op het moment dat een declaratie niet tijdig is ingediend. 
 
 
 



 

Reistijd 

Op basis van ontvangen signalen rondom de reistijd, lichten wij dit graag nog een keer toe. 
Reisbewegingen die zich verplaatsen binnen Regio WBO zijn verdisconteerd in de tarieven, door 
hiermee rekening te houden bij de productieve uren. We gaan hierbij vanuit dat de ingezette 
jeugdhulp plaatsvindt in de directe omgeving van de jeugdige.  
 
Geldigheidsduur beschikking 

Door de wijziging in het landelijke berichtenverkeer is het niet meer mogelijk om in een periode 

meer te declareren dan het maximaal aantal wat in die periode is toegewezen (voorbeeld: als er een 

beschikking is afgegeven voor 4 uur per week kan er niet meer gedeclareerd worden dan 4 uur per 

week). Voorheen was dat wel mogelijk en werd er alleen gekeken of het totaal binnen een toewijzing 

niet werd overschreden. Dit gaf de flexibiliteit om maatwerk te bieden als dat nodig was. Met de 

landelijke wijziging is deze flexibiliteit helaas komen te vervallen. De enige mogelijkheid om 

jeugdhulp nog flexibel binnen de beschikking te kunnen inzetten, is het kiezen voor de mogelijkheid 

“binnen geldigheidsduur beschikking” bij frequentie. Dat kan bij alle ambulante producten. Mocht 

het vanwege de inhoudelijke hulpvraag nodig zijn om flexibel te kunnen op- en afschalen binnen een 

bepaalde periode, geef dat dan aan in gesprek met de lokale toegangen of vraag dit aan (in een 

verzoek om toewijzing bericht (315)) als het om een verwijzing van de huisarts gaat. Om de 

frequentie te laten omzetten zijn de volgende stappen nodig.  

Bij een verwijzing van een medisch specialist:  

Er kan een nieuwe VOT (verzoek om toewijzing) ingediend worden met de frequentie: “binnen 

geldigheidsdatum beschikking”. De ingangsdatum en einddatum van de eerdere toewijzing blijven 

ongewijzigd en worden overgenomen. De oude toewijzing kan worden ingetrokken middels een  

307 – stop zorg bericht. Reeds gemaakte declaraties dienen gecrediteerd te worden. Als het nieuwe 

301 - bericht binnen is, kan de jeugdhulpaanbieder een 305 – start zorg bericht sturen om vervolgens 

de al geleverde jeugdhulp te kunnen declareren.  

Bij een beschikking vanuit de gemeente/CJG: 

Er kan een verzoek voor wijziging via de lokale toegangen worden aangevraagd. De beschikking 

wordt dan aangepast. Na akkoord van de gemeente, kan de oude toewijzing worden ingetrokken 

middels een 307 – stop zorg bericht. Reeds gemaakte declaraties dienen gecrediteerd te worden.  Als 

dat is gebeurd, zal de gemeente een nieuw 301-bericht versturen. Hierbij hanteert de gemeente de 

eerdere begin- en einddatum.  

 



 

 
VOW Bericht 

Landelijk is dit jaar het 317-bericht (VOW – verzoek om wijziging) geïntroduceerd. Dit bericht kan een 

jeugdhulpaanbieder sturen om binnen een lopende toewijzing iets te wijzigen, zoals de frequentie of 

duur. Regio WBO heeft begin dit jaar ervoor gekozen om dit bericht nog niet te implementeren. 

Reden hiervoor was de samenloop van de overheveling van de Zorgadministratie, de nieuwe inkoop 

en de implementatie van de IJW 3.0.  

We krijgen signalen van jeugdhulpaanbieders dat ingediende VOW-berichten wel goedgekeurd 

zouden worden. Dat is niet het geval. Na ontvangst van een 317-bericht maakt ons 

administratiesysteem automatisch een ok-bericht aan die naar de jeugdhulpaanbieder wordt 

gestuurd. LET OP: dit is enkel een technisch bericht en zegt dus inhoudelijk niets over de goedkeuring 

voor de wijziging. Nu wij (nog) niet werken met deze berichten, kunnen wij deze berichten op dit 

moment niet goed- of af- keuren. U ontvangt ook geen nieuw 301-bericht, dus er is geen wijziging 

doorgevoerd.  

Op dit moment is Regio WBO aan het bekijken welke keuze we hierin willen maken. We hopen dat 

we voor het einde van dit kalenderjaar nog een besluit hierover kunnen nemen. Uiteraard zullen we 

dat besluit dan ook met u delen.  

 
Woonplaatsbeginsel 01-01-2022 

Vanaf 1 januari 2022 zal de wet op het woonplaatsbeginsel wijzigen. Het nieuwe woonplaatsbeginsel 

moet het voor gemeenten en jeugdhulpaanbieders  eenvoudiger maken om te bepalen wie 

verantwoordelijk is voor de jeugdhulp die geboden gaat worden. Het huidige woonplaatsbeginsel 

levert vaak onduidelijkheid voor gemeenten en jeugdhulpaanbieders op en leidt tot veel 

administratieve lasten. Bij het nieuwe woonplaatsbeginsel is het niet meer nodig om vast te stellen 

wie het gezag voert. Voor het bepalen van de verantwoordelijke gemeente wordt de woonplaats van 

de jeugdige bepaald op basis van de gegevens in de Basisregistratie Personen (BRP).  

Hierbij geldt dat voor ambulante producten de woonplaats leidend is en bij verblijfsproducten de 

woonplaats van ontstaan van de hulpvraag. Voor de jeugdigen die op dit moment jeugdhulp 

ontvangen, betekent dit dat er uitgezocht moet worden bij welke gemeente ze horen en of de 

jeugdigen wellicht administratief moeten verhuizen. De gemeenten zijn druk bezig om dit uit te 

zoeken. Wanneer een jeugdige vanuit onze Regio administratief moet verhuizen naar een andere 

gemeente, zullen wij u zoveel mogelijk in oktober op de hoogte stellen. LET OP: tot het einde van het 

jaar kunnen er nog nieuwe jeugdigen (die onlangs in zorg zijn gekomen) bijkomen en we 



 

communiceren enkel over die jeugdigen waarvan de beschikking doorloopt in 2022. Het is aan de 

nieuwe gemeente om contact met u als jeugdhulpaanbieder op te nemen om afspraken te maken 

over de continuering van de jeugdhulp. Landelijk is er middels een convenant tussen alle gemeenten 

gesloten, met de afspraak dat, voor 1 jaar de tarieven uit de oude gemeente worden overgenomen 

door de nieuwe gemeente. Mocht u vragen hebben over het woonplaatsbeginsel, kunt u veel 

informatie vinden op www.i-sociaaldomein.nl of uw vraag mailen naar jeugdhulp@breda.nl. 

 
 
Contactgegevens  

 

Onderwerp / Vragen over Contactgegevens 

Algemene onderwerpen, contracten Email: jeugdhulp@breda.nl 

en processen Tel nr: 076-5293335 

315, 301, 305 berichten 
Hiervoor kunt u de regionale gemeenten benaderen. 
www.regiowbo.nl - regionale contactgegevens 

Vragen over declaraties Email: zorgadministratiewbo@breda.nl 

  Online vragenformulier 

  Tel nr: 076-5293636 

Zilliz Berichtenverkeer app Email: berichtenapp@zilliz.nl 

  Tel nr: 0317-415665 

Vecozo Email: support@vecozo.nl 

  Tel nr: 013-4625641 

 

https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.i-sociaaldomein.nl%2F&data=04%7C01%7Cnca.faassen%40breda.nl%7Ce2a8d15fd5dc47d5a0cc08d98317fcba%7C92020df4c9e7400fb20237754484ef2e%7C0%7C0%7C637684961316247820%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=MVCv8yD1om0uWKreNP%2B42n4Q1ZN5fC2Uhi1HBcXFp8k%3D&reserved=0
mailto:jeugdhulp@breda.nl
https://www.breda.nl/regio-wbo-jeugd/formulier?page=begin

