Productieverantwoording 2020 – derde bericht
Geachte aanbieder,
Op 14 december 2020 en 15 januari 2021 bent u geïnformeerd over de productieverantwoording
2020. In dit bericht geven wij u concrete informatie over hoe u uw verantwoording kunt indienen.
Wanneer u geen diensten hebt geleverd in 2020, hoeft u niets te doen.
Uploadportal
U dient uw productieverantwoording in via de uploadportal op onze website, deze is vanaf vandaag
beschikbaar. U benadert de portal via de oranje knop onderaan de webpagina. Wanneer u hierop
klikt, wordt u gevraagd in te loggen met uw e-mailadres en wachtwoord, dit zijn dezelfde gegevens
waarmee u inlogt voor de Kernregistratie inkoop of voor het plaatsen van een reactie op de virtuele
ontwikkeltafels. Mocht u uw wachtwoord niet meer weten, dan kunt u gebruik maken van de
‘wachtwoord vergeten’-knop. Wanneer u nog niet over een account beschikt, kunt u een account
aanmaken via de knop ‘registreren als nieuwe gebruiker’.
De uploadportal ziet er nagenoeg hetzelfde uit als de afgelopen jaren. Door op een tabblad te klikken
kunt u de bij de betrokken overeenkomst behorende documenten uploaden (voorlopige en
definitieve verantwoording). Bij stap 3 kunt u eventuele opmerkingen en overige documenten (zoals
– indien van toepassing – het format spoor 2) kwijt, waarna u bij stap 4 uw verantwoording kunt
indienen.
Tijdpad
Hieronder zijn kort en overzichtelijk nogmaals het tijdpad en de verschillende deadlines voor u op
een rij gezet.
Wat?

Wanneer?

1e Aankondiging verantwoording 2020

14 december 2020

e

2 Aankondiging verantwoording 2020

15 januari 2021

Deadline indienen declaraties 2020

31 januari 2021*

3e Aankondiging verantwoording 2020 (dit bericht)

29 januari 2021

Uploadportal beschikbaar
Deadline voorlopige productieverantwoording via
Excelbestand
(formats staan op website MGR)
Aanbieders die continuïteitsbijdrage / omzetcompensatie
hebben ontvangen:
Deadline overzicht specificatie reguliere omzet 2020 in
vergelijking met 2019 en specificatie personeelskosten 2020
(vast personeel en inhuur) in vergelijking met 2019

29 januari 2021
1 maart 2021
1 maart 2021

(format spoor 2 staat op website MGR)
Deadline definitieve verantwoordingsstukken:
•
Excelbestand
•
Ondertekend pdf
1 april 2021
•
Bestuurlijke verantwoording of controleverklaring
accountant (ondertekend pdf)
(format bestuurlijke verantwoording staat op website MGR)
Deadline indienen correcties over declaraties 2020
30 juni 2021**
* Declaraties over het jaar 2020 moeten uiterlijk op 31 januari 2021 zijn ingediend om voor
betaling in aanmerking te komen (Afspraak 8, lid 4 Werkafspraken).
** Na 30 juni 2021 nemen de gemeenten geen correctiedeclaraties over 2020 meer in behandeling
(Afspraak 8, lid 5 Werkafspraken).
Wij vertrouwen erop u hiermee voor nu voldoende te hebben geïnformeerd. Mocht u vragen
hebben, dan kunt u deze stellen via info@sdln.nl.

Met vriendelijke groet,
Modulaire gemeenschappelijke regeling sociaal domein Limburg-Noord

