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Belangrijk!: Verplicht gebruik 305 en 307 berichten bij Jeugd en Wmo 

 
Binnen de overeenkomsten voor de maatwerkdiensten Jeugd en Wmo is het gebruik van de zogenoemde 
regieberichten al vanaf 1 januari 2019 verplicht in onze regio. De regieberichten bestaan uit het 305 bericht (start 
dienstverlening) en het 307 bericht (stop dienstverlening). Deze verplichting is opgenomen in bijlage 6. Uniforme 
werkwijze Berichtenverkeer en is een onderdeel van de overeenkomst. 
 
Deze verplichting geldt in alle gevallen; ook voor het 307 bericht. Dus ook wanneer de dienstverlening volgens plan 
en/of op de einddatum van de toewijzing (301 bericht) beëindigd wordt. 
 
Nu vanaf 1 januari 2020 het abonnementstarief Wmo van kracht wordt, wordt het gebruik van de 305 en de 307 nog 
belangrijker. De gemeenten van de regio Sociaal Domein Limburg-Noord gaan namelijk de start en het einde van het 
innen van het abonnementstarief bij de betreffende inwoners koppelen aan de start en de stop van de 
dienstverlening die wordt verricht onder de overeenkomst Maatwerkdiensten Wmo.  
 
Binnen de gemeenten is dan ook afgesproken om vanaf nu al te gaan handhaven op het verplichte gebruik van de 
305 en de 307 berichten. Die handhaving ligt bij de MGR en daarbij kan de MGR gebruik maken van het 
Penaltysysteem, dat is opgenomen in artikel 12 van de overeenkomst Maatwerkdiensten Jeugd en Wmo. 
 
Uiteraard hopen de gemeenten dat onze aanbieders het nut in zien van het gebruik van de 305 en 307 berichten (en 
verreweg de meeste aanbieders doen dat ook!) en dat de MGR niet over hoeft te gaan tot handhaving en het 
toepassen van het penaltysysteem. 
 
Aanvullende informatie over tijdelijk stoppen van de dienstverlening 
De dienstverlening kan tijdelijk stoppen. Dit wordt door de aanbieder kenbaar gemaakt door het versturen van een 
307 bericht aan de gemeente met als reden ‘Levering is tijdelijk beëindigd”. Zodra de dienstverlening weer start, 
stuurt de aanbieder opnieuw een 305 bericht en daaropvolgend – wanneer de dienstverlening definitief gestopt is – 
een 307 bericht. 
 
 
Ontwikkeltafels 
 
 Aanscherping Begeleiding individueel gespecialiseerd 

De gemeenten hebben op 24 oktober ingestemd met het voorstel van de ontwikkeltafel om de beschrijving van 
het product Begeleiding individueel aan te scherpen. De beschrijving wordt per 1 januari 2020 aangepast. 

 
 Gemeenten besluiten op 21 november over voorstellen ontwikkeltafels  

Vier ontwikkeltafels hebben hun voorstellen aan de gemeenten voorgelegd: de doorlopende ontwikkeltafel 
Inhoudelijk, de doorlopende ontwikkeltafel Administratief-juridisch, de ontwikkeltafel Tarief logeren en de 
ontwikkeltafel Tarief HbH. De ontwikkeltafel Tarief vervoer dagbesteding is niet tot een unaniem voorstel 
gekomen, daarom hebben de gemeenten het voorstel zelf verder uitgewerkt (artikel 8.7 
Ontwikkelovereenkomst). De gemeenten beslissen op 21 november over alle voorstellen. Overgenomen 
voorstellen worden per 1 januari 2020 in de overeenkomsten opgenomen. 
U kunt de voorstellen hier inzien. 

 
 
 
 
 

https://www.sociaaldomein-limburgnoord.nl/files/OT%202019/OT%20Aanscherping%20BGI%20spec/definitief%20voorstel%20OT%20Aanscherping%20(def).pdf
https://sociaaldomein-limburgnoord.nl/ontwikkeltafels/ontwikkeltafels


Declaratieperiode Wmo van 4 weken naar maand en 30 en 31 december 2019  
 
Vanaf 1 januari 2019 is de declaratieperiode voor de maatwerkdiensten Jeugd en Participatie en de Onafhankelijke 
cliëntondersteuning al gewijzigd van 4 weken naar maand. 
 
Voor de maatwerkdiensten Wmo bleef per 1 januari 2019 de declaratieperiode nog op 4 weken, omdat de CAK-
kalenderperiode werd gebruikt vanwege de eigen bijdrage bij het CAK. Omdat vanaf 1 januari 2020 het 
abonnementstarief Wmo van kracht wordt, is er ook voor de Wmo geen reden meer om te kiezen voor een periode 
van 4 weken. 
Daarom is vanuit de Doorlopende ontwikkeltafel unaniem (aanbieders én gemeenten) geadviseerd om ook voor 
Wmo vanaf 1 januari 2020 over te gaan naar maandelijks declareren. Dit unanieme voorstel is voorgelegd aan de 
Virtuele ontwikkeltafel en daarop zijn geen reacties van aanbieders binnengekomen. 
 
Op 21 november wordt hier door de wethouders Sociaal Domein van de regiogemeenten Limburg-Noord een 
beslissing genomen, maar vanwege het feit dat alle aanbieders Wmo tijdig geïnformeerd moeten zijn, nemen we dit 
nu al op in deze Nieuwsmaling.  
 
Belangrijk: 30 en 31 december 2019 
Als we inderdaad per 1 januari voor de Wmo overgaan van 4 weken naar maand, dan heeft dit consequenties voor 
30 en 31 december. Hiervoor dient als volgt gehandeld te worden: 
  
Op 29 december 2019 loopt een CAK-termijn af, hierdoor blijven 30 en 31 december 2019 als het ware ‘over’. In veel 
gevallen zullen op die dagen geen Wmo-diensten worden geleverd en kunt u op 1 januari 2020 overstappen op 
facturatie per maand. In de uitzonderingssituatie dat u wél op 30 en 31 december 2019 Wmo-diensten verleent, 
kunt u deze twee dagen separaat factureren.  
U doet dit door middel van een maandfactuur over december 2019. Zorg ervoor dat deze maandfactuur alleen 
Wmo-diensten betreft die op 30 en/of 31 december 2019 zijn geleverd. 
 
 
Declareren via 303D (declaratie)  
 
De reden dat de gemeenten dit via de Doorlopende ontwikkeltafel hebben voorgesteld is gelegen in het landelijke 
Administratieprotocol voor het Berichtenverkeer Jeugd en Wmo (SAP), waarin het gebruik van 303D wordt 
voorgeschreven. Het SAP wordt verplicht gesteld vanaf 1 januari 2021; zowel voor aanbieders als voor gemeenten. 
Via de ontwikkeltafel hebben de gemeenten voorgesteld om dit voor onze regio echter al vanaf 1 januari 2020 door 
te voeren. 
Ook ten aanzien van dit onderwerp is vanuit de Doorlopende ontwikkeltafel unaniem (aanbieders én gemeenten) 
geadviseerd om per 1 januari 2020 over te gaan naar 303D (dus factureren via 303F (facturatie) kan dan niet meer). 
Dit unanieme voorstel is voorgelegd aan de Virtuele ontwikkeltafel en daarop zijn geen reacties van aanbieders 
binnengekomen. 
 
Op 21 november wordt hier door de wethouders Sociaal Domein van de regiogemeenten Limburg-Noord een 
beslissing genomen, maar vanwege het feit dat alle aanbieders Jeugd en Wmo tijdig geïnformeerd moeten zijn, 
nemen we dit nu al op in deze Nieuwsmaling.  
 
 
Eenheden bij toewijzingen Jeugd en Wmo maatwerkdiensten  
 
De gemeenten van de regio Sociaal Domein Limburg-Noord gaan met ingang van 1 januari 2020 de 
maatwerkdiensten Jeugd en Wmo die de eenheid “uur” hebben, toewijzen (301 bericht) in minuten (uitgezonderd 
het product dagbesteding Wmo). In de bijlage ziet u om welke producten het gaat. 
Dit geldt alleen voor nieuwe toewijzingen en verlengingen (zijn formeel ook nieuwe toewijzingen). Lopende  
toewijzingen worden niet omgezet en daarvoor geldt eigenlijk dus een ‘sterfhuisconstructie’. 
 
De reden dat de gemeenten dit gaan doen is gelegen in het landelijke Administratieprotocol voor het 
Berichtenverkeer Jeugd en Wmo (SAP). Het SAP wordt verplicht gesteld vanaf 1 januari 2021; zowel voor aanbieders 
als voor gemeenten. In het SAP is opgenomen dat de aanbieder declareert in dezelfde eenheid als waarin de hulp / 

https://www.sociaaldomein-limburgnoord.nl/files/Nieuwsmailing/Bijlagen%20week%2045%20(indexering)/Week%2045%20Eenheden%20jeugd%20en%20wmo%20per%201-1-2020.xlsx


ondersteuning is toegewezen door de gemeente. Dit betekent dat wanneer in uren is toegewezen, enkel in uren mag 
worden gedeclareerd. Wanneer een aanbieder en/of gemeente in minuten willen declareren, dient ook in minuten 
te worden toegewezen. 
 
Noot 1: Bovenstaande geldt alleen voor het toewijzen. De eenheden voor de inkoop en de tarieven blijven 
onveranderd (uur, etmaal of stuks). 
 
Noot 2: bovenstaande geldt voor de gemeente Venlo niet voor de Maatwerkdiensten Jeugd en voor Begeleiding 
individueel Wmo (dus wel voor de andere Wmo maatwerkdiensten).  
 
 
Indexering en tarieven 2020 maatwerkdiensten 
 
In de overeenkomsten maatwerkdiensten Sociaal Domein Limburg-Noord voor Jeugd, Wmo, Participatie en 
Onafhankelijke cliëntondersteuning staan vanaf 1 juli 2019 de afspraken voor de jaarlijkse indexering. Inmiddels zijn 
de percentages voor de indexering en de tarieven vanaf 1 januari 2020 bekend. De indexeringspercentages zijn: 
 Categorie A (OVA): 2,96% 
 Categorie B (75% OVA en 25% NZa prijsindexcijfer kapitaallasten): 2,77% 
In bijlage 6/7 ziet u onder welke categorie (A of B) een product valt en of er sprake is van afronding vanwege de 
deelbaarheid door 60 (categorie M). Er zijn vier bijlagen 6/7: 
 Bijlage 6. Overzicht indexeringscategorieën OCO 
 Bijlage 6. Overzicht indexeringscategorieën Participatie 
 Bijlage 7. Overzicht indexeringscategorieën Jeugd 
 Bijlage 7. Overzicht indexeringscategorieën Wmo 
 
De indexeringspercentages hebben we inmiddels verwerkt in de tarieven die vanaf 1 januari 2020 gaan gelden. Deze 
kunt u nakijken in de 4 conversietabellen: 
 Conversietabel OCO 2020 
 Conversietabel Maatwerkdiensten Participatie 
 Conversietabel Maatwerkdiensten Jeugd 
 Conversietabel Maatwerkdiensten Wmo 
 
De overzichten en tabellen worden t.z.t. ook geplaatst op onze website onder “Overeenkomsten 2020”. 
De gewijzigde tarieven worden door ons tijdig verwerkt in de Kernregistratie inkoop. U als aanbieder hoeft hiervoor 
niets te doen. Wel dient u de gewijzigde tarieven 2020 uiteraard te verwerken in uw eigen administratie. 
 
Noot: De tarieven vanaf 2020 voor Pleegzorg (Jeugd), vervoer dagbesteding (Wmo), logeren (Wmo) en 
Ondersteuning bij huishoudelijk werk (Wmo) moeten nog worden vastgesteld. 
 
 
Telefonische bereikbaarheid MGR 
 
Wilt u contact met ons opnemen? Dat kan op twee manieren. Wij zijn telefonisch bereikbaar (088 – 678 15 00) op de 
volgende tijdstippen: 
Maandag 09.00-13.00 uur 
Dinsdag 09.00-13.00 uur 
Woensdag 09.00-13.00 uur 
Donderdag 09.00-13.00 uur 
 
En uiteraard per e-mail: info@mgrsdln.nl. 
 
 
Uitschrijven/aanmelden 
 
Deze nieuwsmailing verschijnt op onregelmatige basis, afhankelijk van de communicatiebehoefte. Wilt u zich aan- of 
afmelden, pas dit dan aan via uw account in de Kernregistratie Inkoop. Heeft u geen account? Meld u zich dan aan 
via de homepage, beneden in het scherm. U kunt uzelf hier ook weer afmelden. 

https://www.sociaaldomein-limburgnoord.nl/files/Nieuwsmailing/Bijlagen%20week%2045%20(indexering)/Bijlage%206.%20Overzicht%20indexeringscategorien%20OCO.pdf
https://www.sociaaldomein-limburgnoord.nl/files/Nieuwsmailing/Bijlagen%20week%2045%20(indexering)/Bijlage%206.%20Overzicht%20indexeringscategorien%20Participatie.pdf
https://www.sociaaldomein-limburgnoord.nl/files/Nieuwsmailing/Bijlagen%20week%2045%20(indexering)/Bijlage%207.%20Overzicht%20indexeringscategorien%20Jeugd.pdf
https://www.sociaaldomein-limburgnoord.nl/files/Nieuwsmailing/Bijlagen%20week%2045%20(indexering)/Bijlage%207.%20Overzicht%20indexeringscategorien%20Wmo.pdf
https://www.sociaaldomein-limburgnoord.nl/files/Nieuwsmailing/Bijlagen%20week%2045%20(indexering)/Conversietabel%20OCO%202020.xlsx
https://www.sociaaldomein-limburgnoord.nl/files/Nieuwsmailing/Bijlagen%20week%2045%20(indexering)/Conversietabel%20OCO%202020.xlsx
https://www.sociaaldomein-limburgnoord.nl/files/Nieuwsmailing/Bijlagen%20week%2045%20(indexering)/Conversietabel%20Maatwerkdiensten%20Participatie%202020.xlsx
https://www.sociaaldomein-limburgnoord.nl/files/Nieuwsmailing/Bijlagen%20week%2045%20(indexering)/Conversietabel%20Maatwerkdiensten%20Participatie%202020.xlsx
https://www.sociaaldomein-limburgnoord.nl/files/Nieuwsmailing/Bijlagen%20week%2045%20(indexering)/Conversietabel%20Maatwerkdiensten%20Jeugd%202020%20(printbaar).xlsx
https://www.sociaaldomein-limburgnoord.nl/files/Nieuwsmailing/Bijlagen%20week%2045%20(indexering)/Conversietabel%20Maatwerkdiensten%20Jeugd%202020%20(printbaar).xlsx
https://www.sociaaldomein-limburgnoord.nl/files/Nieuwsmailing/Bijlagen%20week%2045%20(indexering)/Conversietabel%20Maatwerkdiensten%20Wmo%202020%20(printbaar).xlsx
https://www.sociaaldomein-limburgnoord.nl/files/Nieuwsmailing/Bijlagen%20week%2045%20(indexering)/Conversietabel%20Maatwerkdiensten%20Wmo%202020%20(printbaar).xlsx
mailto:info@mgrsdln.nl
https://sociaaldomein-limburgnoord.nl/ki
https://sociaaldomein-limburgnoord.nl/
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