
Overige vragen 

 

Nr. Vraag  Antwoord 

1. Hoe gaan de gemeenten om met het 
afrondingsvraagstuk tarieven niet deelbaar door 
60 bij ondersteuning bij huishoudelijk werk 
(HbH)? 

Voor de declaratie / facturatie van HbH geldt voor 2018 
onderstaande werkwijze.  
 
De declaraties / facturen moeten één keer per 4 weken 
(CAK-periode) ingediend worden en niet wekelijks of per 
bezoek.  
Per periode wordt per cliënt (bij voorkeur) één regel 
ingediend op basis van aantal minuten * uurtarief / 60. Dit 
tarief wordt op ..,5050 afgerond naar boven (..,51) en op 
..,5049 afgerond naar beneden (..,50). Dus afgerond op 
twee decimalen. 
 
Het dringende verzoek om gelijk vanaf de 1

e
 CAK periode 

2018 bovenstaande werkwijze te hanteren. 
 

2. Crisiszorg, hoe werkt het voor cliënten die al in 
behandeling zijn bij een aanbieder. In 2017 
mogen geen crisis DBC’s meer in rekening 
worden gebracht, hoe moet je dan omgaan met 
de crisiscomponent? 

Voor 2018 (net zoals voor 2017) wordt er geen 
crisishulpverlening bij jeugdigen ingekocht via de 
Maatwerkdiensten Jeugd.  
 
Voor 2018 geldt het volgende: 
Er wordt onderscheid gemaakt tussen twee soorten 
crisissen: 
a. Jeugdigen die geen jeugdhulp ontvangen of jeugdigen 
die jeugdhulp ontvangen door een aanbieder die niet 
direct de hulp kan bieden die nodig is om de crisis te 
stabiliseren of op te heffen: zij komen via de Crisisdienst 
Jeugd (van Bureau Jeugdzorg Limburg) terecht bij één 
van de partners waar separate afspraken mee zijn 
gemaakt. 
b. Jeugdigen die jeugdhulp ontvangen door een aanbieder 
die wel direct de hulp kan bieden die nodig is om de crisis 
te stabiliseren of op te heffen: crisis wordt dan niet als 
crisis gedeclareerd, maar de reguliere hulp wordt 
geïntensiveerd of een ander product (eventueel uit een 
ander perceel) wordt direct ingezet. Dit betreft de huidige 
maatwerkdiensten jeugd. 
 

3. Wanneer en voor welke diensten ben ik btw-
plichtig? En wat moet ik invullen als ik door de 
Belastingdienst ben vrijgesteld van btw? 

Diensten die geleverd worden in het kader van de Wmo en 
de Jeugdwet zijn in principe vrijgesteld van btw. De 
voorwaarde is dat de dienstverlening wordt gefinancierd 
op grond van de Wmo 2015 of de Jeugdwet. 
Dus niet van belang is of een onderneming al dan niet is 
vrijgesteld van btw, maar of de dienst dat is. 
Bovendien geldt als voorwaarde dat de Wmo-/jeugdhulp-
diensten die een gemeente inkoopt bij een aanbieder  
rechtstreeks verleend worden aan de cliënt door de 
aanbieder. 
 

4. Hoe lang vooraf moet je een verlenging 
aanvragen? 

Bij aanvraag verlenging is het noodzakelijk om rekening te 
houden met verwerkingstijd van verlenging bij de 
gemeente. Over het algemeen staat daar 6 weken voor. 
 

5. Beschikkingen en codes leeftijdsgroep 18-23, 
met name als een jeugdige valt onder het 

Ingeval van overgangsrecht blijven de jeugdcodes van 
toepassing. Indien er geen overgangsrecht is wordt de 



wettelijk overgangsrecht.  zorg omgezet naar Wmo zorg bij het bereiken van het 18e 
levensjaar. Als de jeugdige zorg ontvangt waarvan geen 
Wmo product bestaat, bijvoorbeeld behandeling, wordt de 
jeugdige doorverwezen naar de zorgverzekeraar. 
Wanneer zowel zorgverzekeraar als Wmo dit product niet 
kennen maar de jeugdige heeft het nog wel nodig 
(verlengde jeugdhulp) dan wordt de zorg nog gegeven 
onder de Jeugdwet en worden de jeugdcodes 
aangehouden.  
 

6. Vervoer van en naar de dagbestedingslocatie, 
zit dit erbij inbegrepen? 

Voor vervoer bij dagbesteding bestaan zowel bij Jeugd als 
bij de Wmo aparte producten. Deze vervoersproducten 
hebben een aparte code en een apart tarief en staan dus 
volledig los van de dagbesteding zelf. 
Vervoer kan alleen worden ingezet als dit geïndiceerd is 
door de gemeente. 
 

 


