
 

 

 

Productieverantwoording 2022 
 
Geachte aanbieder, 
 
Het einde van het jaar 2022 nadert. Met dit bericht willen we u ruim op tijd attenderen op de 
procedure rondom de productieverantwoording van 2022 in de regio Limburg-Noord.  
 
Uitgangspunt is dat in de productieverantwoording alle betreffende geleverde diensten/producten in 
2022 worden verantwoord in de formats productieverantwoording met bijbehorende 
controleverklaring van een accountant of een bestuurlijke verantwoording (afhankelijk van de 
drempelbedragen; zie hieronder). Dit conform artikel 5 van de raamovereenkomsten. De formats 
worden, medio januari, via de MGR website ter beschikking gesteld. Hier vindt u dan tevens enkele 
instructiefilmpjes voor het invullen van de formats. 
 
Productieverantwoording 2022 
Indien u in 2022 diensten heeft geleverd, verwachten wij van u een verantwoording van die diensten, 
aangevuld met een controleverklaring van een accountant of een bestuurlijke verantwoording (de 
drempelbedragen staan in afspraak 3 van bijlage F Administratieve afhandeling bij uw 
raamovereenkomst en worden ook hieronder genoemd).  
De gemeenten in de regio Limburg-Noord gebruiken de verantwoording om de uitgaven in het 
sociaal domein te verantwoorden richting hun eigen accountants. Het is daarom voor de gemeenten 
van groot belang dat u de verantwoordingsgegevens tijdig en correct aanlevert. 
 
Verantwoording van geleverde diensten  
U dient uw geleverde diensten per raamovereenkomst te verantwoorden. De raamovereenkomsten 
zijn: 
• Raamovereenkomsten Jeugd  
• Raamovereenkomsten Wmo  
• Raamovereenkomsten Participatie  

Net als in de afgelopen jaren fungeert de MGR als verzamelpunt voor de verantwoordingen. U dient 
de verantwoordingsstukken in bij de MGR en u hoeft deze niet separaat aan de zeven gemeenten in 
de regio Limburg-Noord te verstrekken. Het indienen van de stukken dient te gebeuren via de 
Supplier Portal van het contractbeheersysteem VendorLink. Een instructie hiervoor vindt u hier 
rechts onder downloads. 
 
Landelijk controleprotocol, regionale afspraken, drempelbedragen en berichtenverkeer 
De regels met betrekking tot de controle op de productieverantwoording zijn terug te vinden in het 
landelijk controleprotocol en in Bijlage F Administratieve afhandeling. Of u een controleverklaring 
van een accountant moet indienen, is afhankelijk van de hoogte van uw omzet. In afspraak 3 van 
Bijlage F zijn drempelbedragen opgenomen voor de regio in totaal en per individuele gemeente. Als 
uw omzet onder de drempelbedragen blijft, kunt u volstaan met een bestuurlijke verantwoording.  
 
De drempelbedragen voor 2022 zijn: 
• Totaalomzet in regio Limburg-Noord: € 200.000 

https://sociaaldomein-limburgnoord.nl/uitvoering/productieverantwoording-2022
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• Omzet bij een individuele gemeente: 
➢ Beesel:  € 50.000 
➢ Bergen: € 50.000 
➢ Gennep: € 50.000 
➢ Horst aan de Maas: € 100.000 
➢ Peel en Maas: € 100.000 
➢ Venlo: € 100.000 
➢ Venray:  € 50.000 

De drempelbedragen worden berekend over de totale productiewaarde die een aanbieder heeft 
behaald op de raamovereenkomsten Jeugd, Wmo en Participatie tezamen. 
Als een aanbieder onder de regionale drempel blijft, maar boven de drempel komt van een of meer 
gemeenten, geldt de controleverklaring alleen voor de gemeente(n) waar de aanbieder boven de 
drempel komt. Voor de andere gemeenten volstaat de bestuurlijke verantwoording. 
 
Graag wijzen we u nog het belang van het op orde hebben van het berichtenverkeer; dus inclusief 
het correcte en tijdige gebruik van het 305-bericht (start dienstverlening) en het 307-bericht (stop 
dienstverlening). Dit is een voorwaarde voor het op juiste wijze indienen en controleren van de 
productieverantwoordingen. Mede hierom is de kpi Berichtenverkeer ook genomen in de 
aanbestedingsleidraden / inkoopdocumenten van de huidige raamovereenkomsten. 
 
Belangrijke data 
In onderstaande tabel hebben we de belangrijkste data voor u op een rij gezet: 
 

Datum Wat 

medio januari 2023 Bericht MGR met nadere informatie over de verantwoording 2022 en 
beschikbaar stellen formats op de website 

31 januari 2023 Deadline indienen declaraties 2022* 

28 februari 2023 Deadline indienen voorlopige productieverantwoording (Excelbestand) 

31 maart 2023 Deadline indienen definitieve verantwoordingsstukken (Excelbestand, 
ondertekende Pdf en controleverklaring accountant of bestuurlijke 
verantwoording) 

30 juni 2023 Deadline indienen correctiefacturen/declaraties 2022** 

 
*  Declaraties over het jaar 2022 moeten uiterlijk op 31 januari 2023 zijn ingediend om voor 
betaling in aanmerking te komen.  
** Na 30 juni 2023 nemen de gemeenten geen correctiedeclaraties over 2022 meer in behandeling.  
Zie hiervoor Bijlage F Administratieve afhandeling, afspraak 2.7. Artikel 18, lid 7 van de algemene 
inkoopvoorwaarden Sociaal Domein. 
 
Wij vertrouwen erop u hiermee voor nu voldoende te hebben geïnformeerd. Mocht u toch nog 
vragen hebben, dan zijn wij te bereiken via info@sdln.nl. 
 
Voor nu wensen we u hele fijne feestdagen en vooral een gezond en gelukkig 2023! 
 
Met vriendelijke groet, 
 

Modulaire gemeenschappelijke regeling sociaal domein Limburg-Noord 
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