Bijlage 1 Vraag en antwoord jaarverantwoording 2015
vraag
Ik vroeg me af of het leveren van een accountantsverklaring ook van toepassing is op een kleine prive praktijk bestaande uit 1 zorgverlener. Ik heb geen accountant in
dienst. Vorige jaren deed de ziektekostenverzekering steeksproefgewijs controle.
Ik ben me er wel van bewust dat de dossiervoering aan bepaalde eisen moet voldoen, zoals behandelplan, getekend, etc. Hier houd ik me ook aan.
Het in dienst nemen van een accountant zal zo enorm drukken op de inkomsten van mijn praktijk, dat ik me afvraag of het dan nog rendabel is.
Graag zou ik wel deze functie in de regio behouden, daar ik merk dat de laagdrempeligheid een enorm voordeel voor de clienten is, en dat hiermee tijdig een
behandeling kan worden gestart en toename van de problemen kan worden voorkomen

antwoord
In de verzonden brief leest u dat voor zorgaanbieders met een jaardeclaratie lager is dan € 50.000,-per gemeente een voor u belangrijke
uitzondering is gemaakt. In die situaties is het niet nodig om een controleverklaring bij uw jaarrekening te overleggen. U kunt dan
volstaan met een eigen verklaring, de onderwerpen waaraan de verantwoording moet voldoen is in de brief opgenomen.

Dank voor uw antwoord.
Ik krijg het format waarop de gegevens vermeld moeten worden, niet gedownload. Heeft u enig idee waaraan dat ligt?
Ik heb ook nog geen inlogcode ontvangen. Ik wil het format graag inkijken omdat ik na 15-12 geen
Vragen meer kan stellen.

De gemeente wil graag de in 2015 gemaakte kosten ten laste van het goede boekjaar kunnen brengen. Hiervoor is het nodig om van u
een factuur te ontvangen met daarop alle dienstverlening tot en met 31 december 2015. Ook u zult uw omzet aan het goede boekjaar
willen toerekenen.
Hiervoor is het niet nodig op de dbc’s af te sluiten.

Moeten alle dbc's afgesloren worden per 31-12-2015 of mogen ze doorlopen en volstaat het
om van doorlopende dbc's het onderhande werk op te geven?

Uw eerste vraag over het downloaden van het format heb ik intern doorgeleid. Mogelijk heeft dit een technische oorzaak.

Betreffende dbc's die zorginhoudelijk niet afgesloten kunnen worden per 31-12-2015:
Mag ik die declareren bij afsluiten dbc, ook als dit na 31-1-2016 is? En geef ik hiervan dan de zogenaamde onderhande werk berekening aan u op?
Of moet ik die onderhandewerk ook ddadwerkelijk declareren voor 31-12?
Of moet ik alle dbc 's per 31-12-2015 afsluiten! Net als dat moest per 31-12-2014?

Naar aanleiding van uw vragen over het declareren van de DBC's en de downlood CIBG mails hierbij de beantwoording.

Ik heb geprobeerd het format cibg te downloaden , omdat ik graag wil weten welke gegevens er van mij verwacht worden. Dit omdat ik tot 15 december vragen aan u
kan stellen.
Hoe los ik dit probleem op?
Ik heb uit uw brief begrepen, dat ik de gegevens moet aanleveren via het jaardocument van CIBG. Ik heb dit op internet opgezocht. Ik krijg het format van het
jaardocument niet geopend. Ook wordt er gesproken over een inlogcode die in de herfst zou zijn opgestuurd.
Kunt u mij aanwijzingen geven via welke manier ik het jaardocument kan downloaden? Of mag ik de gegevens aanleveren via een eigen gemaakt document?
ik lees in uw bijlage dat ik een bestuursverklaring voor de gezamenlijke gemeenten moet opstellen voor 1 mei 2016. Is dit dezelfde informatie die naar de afzonderlijke
gemeenten moet worden gestuurd, het liefst ruim voor 1 mei 2016?
Voor mij is verder onduidelijk of ik ook al informatie moet aanleveren voor 31 januari 2016, of geldt dat alleen als de facturering voor 31 januari 2016 om een een of
andere reden niet lukt?

DBC
Bij DBC's die zorginhoudelijk in 2015 niet afgesloten worden en in 2016 doorlopen stuurt u voor 31 januari 2016 een factuur over de
daadwerkelijk gerealiseerde dienstverlening die u heeft geleverd van de betreffende DBC tot en met 31-12-2015.
De DBC's die doorlopen in 2016 worden niet , zoals dit in 2014 het geval was, afgesloten. De dienstverlening die u hiervoor verricht in
2016 factureert u in 2016.
CIBJ
U kunt hiervoor contact opnemen met het CIBG (Jaarverslagen Zorg)
telefoon: 070- 340 69 00 Op werkdagen bereikbaar van 8.30 tot 17.00 uur.
Mail: jaardocumentmv@minvws.nl
Via Teamviewer kan de frontoffice van Jaarverslagen Zorg met u meekijken en u beter helpen. U kunt teamviewer downloaden via de site
https://www.jaarverslagenzorg.nl/contact
U kunt hiervoor contact opnemen met het CIBG (Jaarverslagen Zorg)
telefoon: 070- 340 69 00 Op werkdagen bereikbaar van 8.30 tot 17.00 uur.
Mail: jaardocumentmv@minvws.nl
Via Teamviewer kan de frontoffice van Jaarverslagen Zorg met u meekijken en u beter helpen. U kunt teamviewer downloaden via de site
https://www.jaarverslagenzorg.nl/contact

In de bijlage vragen wij uw aandacht voor 2 zaken namelijk:
- Bestuursverklaring (uiterlijk 1 mei 2016, waar mogelijk eerder).
Ten aanzien van de bestuursverklaring kunt u volstaan met 1 bestuursverklaring (met de in de bijlage (pagina 2 laatste alinea en pagina 3
1e en 2e alinea) opgenomen vereiste gegevens) met een specificatie per gemeente. Deze bestuursverklaring stuurt u aan de afzonderlijke
gemeenten waarin u actief bent geweest. Dit is zoals u in uw mail aangeeft dezelfde informatie.
- Facturatie/Opgave van de werkelijk geleverde dienstverlening 2015 (uiterlijk 31-1-2016).
Uit de vragen en opmerkingen van zowel grote zorginstellingen als vrijgevestigden is naar voren gekomen dat het tussentijds factureren
van een DBC (die overigens niet afgesloten dienen te worden) geautomatiseerd niet mogelijk is en op een andere wijze tussentijds
factureren veel (handmatige) administratieve handelingen oplevert. Daarom raden wij u aan een opgave onderhanden werk (die de
module onderhanden werk in het Electronisch Dossier kan berekenen) op te stellen. Deze opgave bevat per gemeente en per
burgerservicenummer het productnummer, vastgesteld tarief van het product en de waarde van de gerealiseerde hulp tot en met 31
december per product. De opgave dient u uiterlijk 31 januari 2016 te verstrekken.

Ik heb begrepen dat wij als zorgverleners declaraties van dbc's die in 2015 gestart zijn en nog doorlopen in 2016 niet hoeven af te sluiten maar wel moeten declareren
voor eind januari 2016 voor wat betreft het gedeelte onderhande werk in 2015.

Bij afsluiting van een in 2015 gestarte DBC die in 2016 afloopt vindt facturatie in 2016 plaats van de DBC
Onderstaande mail heeft u ingediend bij declaratie Jeugdhulp Midden-Limburg. Voor de beantwoording kan ik verwijzen naar de zojuist
verzonden mail.

Mijn vraag is: is daar ook een format voor? OF doen we dit via de excelbestanden van IJW van 2015?
Via Vecozo blijkt het niet mogelijk om NIET afgelsoten dbc's te declareren.
Dan nog een vraag over de manier van berekenen. In mijn Electronisch Dossier zit een module die het onderhande werk berekent. Mag ik die module gebruiken? Die
gebruik ik ook voor de jaaropgaaf voor de belasting. OF moet ik het handmatig naar de minuten die ik besteed heb uitrekenen?
Mocht u geen antwoord weten op mijn vraag, kunt u me dan vertellen tot wie ik me moet wenden?
Graag zo spoedig mogelijk antwoord, zodat ik aan de verplichtingen aan jullie binnen de door jullie gestelde termijn van eind januari kan voldoen.
Even voor de zekerheid:
U hoeft inderdaad niet te declareren. Indien declareren niet kan dient u wel een opgave te doen met betrekking tot het onderhanden
Ik hoef dus nog niets van lopende Dbc' s te declareren? Dit in tegenstelling tot een eerder bericht dat dit wel moet en uiterlijk 31 januari gedeclareerd dient te worden? werk 2015. Ook deze moet uiterlijk 31 januari 2016 ingediend te worden.

vraag
Ik heb eenmalig één cliënt uit uw regio onderzocht en begeleid, vanuit een toestemmingsverklaring / verwijsbrief uit 2014. Ik heb voor 10`5 geen officieel contract met
Midden Limburg.
Ik weet niet of deze mail dan toch op mij / mijn bedrijf van toepassing is.
Voorts voorzie ik pas in mijn jaarverantwoordingen per oktober / november, in goed overleg met mijn accountant.
Ik verneem graag van u hoe hierin wel/niet te handelen.

antwoord
Ik begrijp uit uw mail dat in 2015 één cliënt uit de regio Roermond heeft begeleid en vraagt zich nu af hoe in het kader van het
jaarrekeningtraject 2015 te handelen.
In de verzonden brief vragen wij u aandacht voor 2 zaken:
1) Facturatie van de door u over heel 2015 geleverde dienstverlening vóór 31 januari 2016. Op deze manier zijn alle externe kosten in
onze administratie opgenomen op het moment dat deze intern wordt afgesloten;
2) Voor Jeugdhulp geldt een uiterste verantwoordingstermijn van 1 mei 2016, voor WMO is dat 1 april 2016, deze datum is opgenomen
in de met u gesloten uitvoeringsovereenkomst. Omdat u in uw mail verwijst naar één cliënt ga ik ervan uit dat uw jaardeclaratie lager is
dan € 50.000,-. In die situatie is het niet nodig om een controleverklaring bij uw jaarrekening te overleggen. U kunt dan volstaan met een
eigen verklaring, de onderwerpen waaraan de verantwoording moet voldoen is in de brief opgenomen.
Ik neem aan dat hiermee uw vraag voldoende is beantwoord.

Ik ontving van jullie een mailbericht m.bt. jaarverantwoording. Bij mijn weten heb ik geen contract.
Graag verneem ik van jullie hoe het komt dat ik dit verzoek ontvang.

De reden waarom u het mailbericht heeft ontvangen is dat u buiten-contractueel een cliënt toegewezen heeft gekregen uit onze regio.
Ondanks dat u geen uitvoeringscontract met ons heeft, vragen wij u toch om een eigen verklaring met de aangegeven vereiste gegevens
te overleggen in het kader van de rechtmatigheid van onze jaarrekeningcontrole door onze accountant.
Tevens vragen wij u alle geleverde dienstverlening tot en met 31 december 2015 uiterlijk ultimo januari 2016 aan de gemeente te
factureren.

Onderstaande betreft de verantwoording over 2015, toch?
Aangezien ik dit jaar geen raamovereenkomst heb, ga ik er van uit dat dit niet voor mij geldt?

In uw mail verwijst u naar een raamovereenkomst. Bepalend is of u voor 2015 een uitvoeringsovereenkomst heeft met een van de
regiogemeenten.
Als dat niet het geval is, is de brief niet voor uit bestemd.

Wij zijn een kleine zelfstandige praktijk en onze jaaromzet per gemeente blijft zeer ruim beneden de €50000 (Totaal Midden Limburg is €25000-€30000).
Als ik u brief goed begrepen heb, hoeven wij zodoende geen accountantsverklaring te overleggen en kunnen wij volstaan met een bestuursverklaring voor alle
gemeenten gezamelijk, waarin de directie aangeeft dat dienstverlening en levering daadwerkelijk heeft plaats gevonden.

Uw redenering is correct. In uw geval is een controleverklaring van een externe accountant niet van toepassing. U wordt gevraagd om
een bestuursverklaring te overleggen die u zelf (en niet uw accountant) ondertekent. In uw mail noemt u dat de productiecijfers. De vraag
over informatiebeveiligings- of privacy incidenten betreft incidenten waarbij de privacyregelgeving in het geding is en onbevoegden
kennis hebben genomen van privacygevoelige informatie. Normaliter zal dat niet het geval zijn.

Daarnaast dienen wij produktiecijfers aan te leveren waarbij per gemeente de volgende gegevens worden verstrekt:
- aantal unieke clienten
- naam product
- prijs per product
- totaal gedeclareerde ondersteuning
- aantal informatiebeveiligings- of privacy incidenten (geen idee wat hier mee bedoeld wordt)
- aantal vernietigde of overgedragen dossiers (hebben we niet)
Het is mij echter niet duidelijk of wij deze gegevens nu ook door een accountant moeten laten controleren, en of dit overzicht dus door een accountant ondertekent
moet zijn.
Onderstaande mail ontvingen wij vandaag van u. Wij gaan er vanuit dat deze mail niet voor ons is bestemd. Onze contractering gaat per 1 januari in. Wij nemen aan dat Indien u in 2015 geen diensten heeft verleend (ook niet voortvloeiend uit zorgcontinuïteit) aan cliënten uit de Midden-Limburgse
wij deze verantwoording over 2015 niet hoeven af te leggen. Wanneer dit wel het geval is, vernemen wij dat graag van u.
gemeenten is u aanname juist. U hoeft dan voor 2015 geen verantwoording af te leggen.

hartelijk dank voor uw antwoord. Wij hebben voor een tweetal cliënten vorige week gehoord dat wij hen op basis van ‘buiten contract plaatsing’ mogen begeleiden
waarbij de facturen uiteraard rechtstreeks naar de gemeente gaan. Deze buiten contract plaatsing is tot stand gekomen om te voorkomen dat er voor een hele korte
periode nog een pgb afgegeven zou moeten worden. Als ik het goed begrijp zou er naar aanleiding daarvan dus een eigen verklaring overlegd moeten worden? De
vereisten waaraan dit moet voldoen, waar kan ik die vinden?
Vandaag ontving ik de mail met de brief over de verantwoording van de geleverde en gefactureerde zorg aan de gemeentes van Midden-Limburg.
In deze brief stond de onderstaande alinea:
Een aantal uitvoeringscontracten heeft betrekking op geringe financiële volumes of instellingen met een beperkte omvang. Om het verantwoordingstraject niet te zeer
te belasten met administratieve bepalingen wordt, overeenkomstig het lopende inkooptraject, aangegeven dat instellingen met een declaratie tot maximaal € 50.000
per gemeente op jaarbasis geen controleverklaring behoeve te overleggen. Deze instellingen kunnen volstaan met het afgeven van een bestuursverklaring. In die
gevallen zijn onderstaande aanwijzingen voor de externe accountant eveneens van toepassing op uw bestuursverklaring.

Mocht u wel diensten hebben verleend (bijv. voortkomend uit zorgcontinuïteit 2014 zonder contract) dient u wel een eigen verklaring
met de aangegeven vereiste gegevens te overleggen. Tevens vragen wij u alle geleverde dienstverlening tot en met 31 december 2015
uiterlijk 31 december januari 2016 aan de gemeente te factureren.
Uw aanname is juist, er moet een eigen verklaring opgesteld worden voor deze cliënten over de dienstverlening t/m 31 december 2015.
In de bijlage treft u de vereiste gegevens (geel gearceerd) aan die in de eigenverklaring opgenomen moeten worden.
In uw mail vraagt u wat te doen omdat u, als kleine zelfstandige, geen bestuur heeft.
U kunt volstaan met een eigen verklaring waarin de vereiste gegevens zijn opgenomen die in onze brief genoemd worden.

Als kleine, zelfstandig gevestigde praktijk zit ik ver onder de genoemde grens van € 50.000,= en zou dus geen accountantsverklaring nodig hebben, maar zou en
bestuursverklaring voldoende zijn.
Als kleine zelfstandige heb ik echter ook geen bestuur… Wat nu te doen?
In uw brief lees ik dat ik kan volstaan met een bestuursverklaring. Is een bestuursverklaring een brief met daarin een overzicht van de vereiste gegevens zoals
aangegeven in de meegezonden bijlage? Of heeft u daar een bepaald format voor?

De bestuursverklaring is een brief met daarin een overzicht van de vereiste gegevens zoals aangegeven in de bijlage, hiervoor is geen
apart format.

DBC's die in 2015 geopend zijn en pas na afsluiten in 2016 zullen worden gefactureerd horen bij boekjaar 2016 neem ik aan. Moet toch de waarde van de DBC
(onderhande werk) op 31 december 2015 meegeleverd worden in het overzicht? Deze waarde wordt niet in het boekjaar 2015 uitgekeerd.

Ten aanzien van de DBC's die in 2015 geopend zijn en die 2016 doorlopen dient dienstverlening die tot en met 31 december 2015
geleverd is gefactureerd te worden voor 31 januari 2016. Deze facturen zullen door de gemeenten voldaan worden en komen ten laste
van 2015. De werkzaamheden die geleverd worden in 2016 over de in 2015 geopende DBC komen ten laste van 2016.

Kan het gedeelte van de DBC wat betrekking heeft op 2015 met hetzelfde excelformat gedeclareerd worden zoals tot nu gebruikelijk is (iJW303 en iJW321)?
Indien dat zo is, hoe geeft ik aan dat het om een deel van de DBC gaat?

Uit de vragen en opmerkingen van zowel (grote) zorginstellingen als vrijgevestigden is naar voren gekomen dat het tussentijds factureren
van een DBC (die overigens niet afgesloten dienen te worden) geautomatiseerd niet mogelijk is en anders veel (handmatige)
administratieve handelingen oplevert. Derhalve raden wij u aan een opgave onderhanden werk op te stellen.
Deze opgave bevat per gemeente en per burgerservicenummer het productnummer, vastgesteld tarief van het product en de waarde van
de gerealiseerde hulp tot en met 31 december per product. De opgave dient u uiterlijk 31 januari 2016 te verstrekken.

Ik stuurde u een vraag op 15 december. Tot op heden heb ik nog geen antwoord van u ontvangen.
Ik zou graag instructies krijgen over de manier waarop een gedeeltelijke DBC aan te leveren is. Ik heb al geïnformeerd bij mijn softwareleverancier en begrepen dat
gedeeltelijke DBC's niet via VECOZO aangeleverd kunnen worden,
Er wordt gevraagd om het onderhanden werk tot eind 2015 van DBC's die tot in 2016 doorlopen in rekening te brengen.
Omdat een DBC niet in stukjes via VECOZO gefactureerd kan worden vraag ik u hoe u deze facturen aangeleverd wil krijgen?
Via een iJW excelbestand zoals tot nu toe?
Houdt u er dan rekening mee dat in 2016, als de DBC gesloten wordt, via VECOZO altijd een hele DBC in rekening gebracht wordt?
Hoe wordt later het in 2015 uitbetaalde onderhande werk weer verrekend?

De DBC die in 2015 is gestart en in 2016 doorloopt factureert u nadat deze is afgesloten in 2016.

vraag
In het afgesloten uitvoeringscontract over 2015 was met OZO BV een budgetplafond van €0 overeen gekomen. Conform deze afspraak heeft er geen levering en
facturatie plaatsgevonden.
Mogen wij er van uit gaan dat wij geen jaarverantwoording over 2015 hoeven af te leggen?
In Uw mail van 7-12 jl. vraagt u mij om een jaarverantwoording over 2015.
Mijn overeenkomsten met de 3 D-midden-Limburg gemeente gaat echter pas op 1-1-2016 van start.
Tot op heden heb ik nog geen werkzaamheden verricht voor een van de Gemeenten.
Ik ga er dan ook vanuit dat deze mail vooralsnog niet voor mijn instelling bedoeld is.
Mocht ik het aan het verkeerde eind hebben, hoor ik graag van u.
Uw schrijven over de jaarverantwoording hebben wij in goede orde ontvangen en gelezen.
Nova heeft bij geen enkele gemeente voor meer als €50.000,- zorg verleend dus kan volstaan met een bestuursverklaring.

antwoord
Indien u in 2015 geen diensten (ook niet in het kader van zorgcontinuïteit) heeft geleverd en niet gefactureerd heeft hoeft u geen
verantwoording te overleggen.
Indien u in 2015 geen diensten heeft geleverd (incl. zorgcontnuïteit) en niet gefactureerd heeft hoeft u geen verantwoording te
overleggen.

De genoemde vereiste gegevens van verantwoording dienen zowel bij een controleverklaring van de accountant als een
bestuursverklaring overlegt te worden.

Wel rest mij nog 1 vraag:
U schrijft onderaan op blz. 2 dat de verantwoording als volgt vorm dient te worden gegeven:
- naam gemeente
- aantal unieke cliënten
- naam product, etc.
etc. tot aan het aantal dossiers dat vernietigd zijn.
Mijn vraag is of een uiteensplitsing van het bovenstaande ook nodig is als er alleen een bestuursverklaring overhandigd wordt en geen accountantsverklaring zoals dit bij
Nova van toepassing is, naast de algemene jaarstukken?
Dus eigenlijk: behoren de bovenstaande opgesomde zaken bij de bestuursverklaring of alleen maar bij de accountantsverklaring?
Graag verneem ik dit op korte termijn van u, waarvoor mijn dank.
zoals eerder aangegeven heb ik geen contract met en binnen middenlimburg, wel met zuid alle gemeenten.
de adm. afhandeling van 3 zaken had te maken met zaken die muit 2014 uit de regio midden zijn doorgelopen in 2015

U geeft in uw mail aan dat u in 2015 geen contract heeft met de Midden-Limburgse gemeenten en 3 zaken uit 2014 administratief heeft
afgehandeld die doorliepen in 2015.
Indien u in 2015 geen diensten meer in het kader van deze zaken (bijv. voortkomend uit zorgcontinuïteit) heeft geleverd hoeft u geen
eigen verklaring in te dienen.
Mocht u wel diensten hebben verleend in 2015 ten aanzien van deze zaken en daarover gefactureerd hebben bij de Midden-Limburgse
gemeenten dient u wel een eigen verklaring met de aangegeven vereiste gegevens te overleggen.

Ik ben ook al gebeld, heb al gemaild, ik heb geen contracten (nodig) met Midden Limburg
Het lijkt me sterk dat deze mail ook voor Eigen-Wijs in Zorg van toepassing is. We hebben in 2015 geen uitvoeringscontract gehad? (wel een raamovereenkomst)
Voor zover wij kunnen nagaan hebben wij geen contract afgesloten met Midden-Limburg, wel met de gemeenten van Noord-Limburg.
Graag uw reactie.

geen reactie nodig. Afgewikkeld
Indien u in 2015 geen diensten (ook niet in het kader van zorgcontinuïteit) heeft verleend aan cliënten uit de Midden-Limburgse
gemeenten hoeft u voor 2015 geen verantwoording af te leggen.
Indien u in 2015 geen diensten heeft verleend aan cliënten uit de Midden-Limburgse gemeenten hoeft u voor 2015 geen verantwoording
af te leggen.
Mocht u in 2015 wel diensten hebben verleend (bijv. voortkomend uit zorgcontinuïteit 2014 zonder contract) dient u wel een eigen
verklaring met de aangegeven vereiste gegevens te overleggen.

Kan het zijn dat deze brief niet voor mij bedoeld is, daar ik pas per 1-1-2016 een contract in Midden Limburg heb? In de brief wordt gesproken over het traject in 2014.
de jaarverantwoording.
Onze organisatie is alleen WMO-aanbieder.
Omdat er een paar keer verschillende data in de brief staan staan wil ik hierbij afstemmen of hetgene u beschrijft juist is:

Indien u in 2015 geen diensten (ook niet voortvloeiend uit zorgcontinuïteit) heeft verleend aan cliënten uit de Midden-Limburgse
gemeenten hoeft u voor 2015 geen verantwoording af te leggen.
1. In de raamovereenkomst met de Wmo aanbieders is in artikel 8 opgenomen dat de verantwoording (jaarrekening en jaarverslag incl.
controleverklaring) over 2015 uiterlijk 1 april 2016 is ingediend. In het uitvoeringscontract (artikel 19) met de Jeugdhulp aanbieders is de
datum opgenomen van 1 mei 2016 (binnen vier maanden na het verstrijken van het kalenderjaar). Aangezien in het uitvoeringscontract
geen andere datum is opgenomen is 1 april 2016 voor Wmo aanbieders de juiste datum.

1)
In uw mail staat “Zoals contractueel met u afgesproken dient er uiterlijk 1 mei 2016 een financiële verantwoording…overlegd te zijn”.
2. Bovenstaand is verwezen naar artikel 8 van uw raamovereenkomst. Hierin is opgenomen dat u uiterlijk per 1 april uw Jaarverslag
In uw begeleidende brief staat vervolgens bij jeugd de datum van 1 mei 2016 genoemd en bij WMO de datum van 1 april 2016. Welke datum is juist? Wij gaan in principe indient. Het jaarverslag bevat de onderdelen jaarrekening, toelichting en, indien van toepassing, uw controleverklaring. De
uit van de datum van 1 mei, die ook door u in de aanschrijving staat vermeld. Mocht dit anders zijn, dan vernemen wij dit graag.
productieverantwoording heeft betrekking op de geleverde dienstverlening voor de diverse regiogemeenten.
2)
3. Wij zijn in afwachting van een advies van de accountant omtrent de door u bedoelde herschikking. Zodra wij dit advies hebben
U wilt graag de laatste facturen over 2015 uiterlijk 31 januari 2016 gefactureerd hebben; deze deadline zullen wij nastreven/aanhouden. Daarna stelt u, dat u graag een ontvangen gaan wij dit met alle aanbieders communiceren.
verklaring wil over de productie en de financiële waarde van die productie; hiervoor hanteert u de term ‘financiële verantwoording’; deze productieverklaring wilt u
uiterlijk 1 april (of 1 mei, (zie vraag 1) ontvangen. Wij zullen dan ook streven om tijdig, bij voorkeur eerder dan de genoemde deadline, deze productieverklaring te laten
toekomen.
Daarnaast noemt u de term jaarverslag in uw document. Niet helder is wat hiermee wordt bedoeld; het lijkt erop alsof de termen productieverantwoording (u noemt dit
‘financiële verantwoording) en jaarrekening/jaarverslag door elkaar worden gebruikt. Op basis van de informatie die er daarna volgt over het format van de
verantwoording, kunnen wij niet anders concluderen dan dat hiermee de productieverantwoording wordt bedoeld.
Voor de jaarverantwoording van SGL als geheel (in casu het jaarverslag en de jaarrekening van de instelling als geheel), hanteren wij vast de datum van deponering zoals
die voor zorginstellingen is voorgeschreven vanuit de WTZi, namelijk van 1 juni 2016; uiterlijk vanaf die datum is onze jaarverantwoording voor u beschikbaar en te
downloaden/raadplegen via de site www.jaarverslagenzorg.nl.
3)
Bij 1 gemeente is er sprake van overproductie. Deze overproductie is al vanaf het voorjaar tijdens de inkoopgesprekken ter sprake geweest. Er zou een afrekenmoment
komen, waarbij aanbieders goedkeuring krijgen voor deze overproductie. Graag zouden wij spoedig vernemen wanneer de afstemming hierover met de aanbieder(s), in
casu met SGL, plaatsvindt.

vraag
antwoord
Wellicht even voor de introductie: Wij kennen elkaar van het accountgesprek tussen de gemeenten Midden-Limburg en SGL, alwaar ik namens SGL samen met Wim van In de mail van 16 december 2015 is aangegeven dat SGL en de Midden-Limburgse gemeenten een raamovereenkomst met elkaar zijn
Lierop en Boy Janssen aanwezig was/ben.
aangegaan. In deze mail is tevens aangegeven dat in het raamcontract (artikel 8) vermeld staat dat de Wmo aanbieders de
verantwoording (jaarrekening en jaarverslag incl. controleverklaring) over 2015 uiterlijk 1 april 2016 moeten indienen. De MiddenIk heb u vandaag getracht telefonisch te bereiken, echter mij werd aangegeven dat vanwege uw drukke agenda ik beter een mail zou kunnen sturen. Ik zou graag uw
Limburgse gemeenten hechten aan de naleving van de, in de met u afgesloten raamovereenkomst, gemaakte afspraken.
aandacht willen vragen voor het volgende.
Recent hebben wij een mailing aan de gemeente gestuurd naar aanleiding van de gestelde deadlines voor de productieverantwoording en de jaarverantwoording. Zie
Wij hebben begrip voor door uw aangegeven situatie dat u ten aanzien van het boekjaar 2015 procesmatig niet in staat bent om de
hiervoor ook onderstaande correspondentie (met name punt 2). De terugkoppeling hierop door de gemeente is, dat wij dienen te voldoen aan de deadline van 1 april
jaarrekening 2015 aan te leveren voor 1 april 2016. Bij wijze van uitzondering verlenen wij u ten aanzien van boekjaar 2015 uitstel tot 1
2016 ook voor de jaarverantwoording.
juni 2016.
SGL geeft aan, dat procesmatig het voor ons niet mogelijk is te voldoen aan de gestelde deadline van aanlevering per 1 april van de jaarverantwoording. De reden
hiervoor, is aangegeven in onze mail en is ook qua planning van de (accountants)controle niet realiseerbaar. Al in de aanbesteding destijds heeft SGL aangegeven de
De Midden-Limburgse gemeenten vertrouwen erop dat u de jaarrekening/verantwoording 2016 conform hetgeen is vastgelegd in de
deadline van 1 april te kort te vinden gezien de impact van de transformatie (ook vanuit de WLZ) op de totale stichtingsverantwoording.
raamovereenkomst en het uitvoeringscontract 2016 indient.
Bij deze, wil ik u derhalve verzoeken om SGL uitstel te verlenen voor het aanleveren van de jaarrekening 2015 tot 1 juni 2016 , ook in lijn van de datum van deponering
zoals deze wordt gehanteerd voor alle instellingen die vallen onder de WTZi. Uiterlijk 1 juni 2016 of zoveel eerder als mogelijk, deponeert SGL de jaarverantwoording via
www.jaarverslagenzorg.nl en is deze beschikbaar, en kan vanaf dat moment worden geraadpleegd of worden gedownload.
Mijn verzoek is, om akkoord te gaan met het gevraagde uitstel. En tevens, om ook voor komende jaren te overwegen, om de deadline van 1 juni als uitgangspunt voor de
jaarverantwoording te mogen hanteren. Mocht dit nodig zijn naar aanleiding van deze mail, kunt u mij bereiken via het bijgevoegde telefoonnumer.
Ik heb in 2015 geen contract gehad.

Indien u in 2015 geen diensten (ook niet voortvloeiend uit zorgcontinuïteit) heeft verleend aan cliënten uit de Midden-Limburgse
gemeenten hoeft u voor 2015 geen verantwoording af te leggen.
Is de verantwoording ook verplicht voor vrijgevestigde zorgverleners? ik ben immers geen instelling zoals in de brief staat omschreven.
Naar verwachting bedraagt uw totale declaratie aan de Midden-Limburgse gemeenten over 2015 lager dan € 50.000 per gemeente. In dat
Je laat mensen ondertekenen om informatie naar de gemeente te verstrekken, maar moet ik een accountant inzage gaan geven in dossiers? dat is toch in strijd met mijn geval is geen controleverklaring van de accountant vereist en kunt u volstaan met een eigen verklaring met daarin de aangegeven
beroepsgeheim...???
vereiste gegevens zoals in onze brief vermeld staan. Tevens vragen wij u alle geleverde dienstverlening tot en met 31 december 2015
uiterlijk 31 januari 2016 aan de gemeente te factureren.
Ten aanzien van de jaarverantwoording bestudeerde ik de aangereikte bestanden en de website van CIBG.
Hierbij de puntsgewijze beantwoording van uw vragen jaarverantwoording.
Ik belde ook met CIBG.
Men heeft wel al documenten op de website staan, maar er wordt ook vermeld dat we nog verdere informatie zullen krijgen.
1. U kunt van de nog te verkrijgen informatie nog vragen stellen na 15 december.
Met andere woorden: ik krijg nog informatie waar ik NU nog geen vragen over kan stellen…….uw deadline mogelijkheid tot vragen stellen loopt tot 15 december a.s.
2. Indien uw totale declaratie aan de Midden-Limburgse gemeenten over 2015 lager is dan € 50.000 per gemeente kunt u inderdaad
1.
Kunnen naar aanleiding van de nog te verkrijgen informatie ook nog vragen gesteld worden na 15 december?
volstaan met een eigen verklaring.
3. Wij vragen u alle geleverde dienstverlening tot en met 31 december 2015 uiterlijk 31 januari 2016 aan de gemeente te factureren. Dit
Ik bestudeerde de informatie die nu wel al beschikbaar is.
hoeft niet geoormerkt te worden door een accountant voor 31 januari 2016. De jaarverantwoording inclusief controleverklaring van de
-ik heb geen WTZI toelating
accountant vragen wij u voor 1 mei 2016 in te dienen. Het onderhanden werk voortvloeiend uit 2015 hoeft niet aangeleverd te worden.
-ben wel rechtspersoon met ingehuurd personeel.
Verantwoording hiervan vindt plaats in het boekjaar 2016.
Conclusie: Als gevolg daarvan zou ik een beperkte rapportage in moeten leveren.
4. Nee, deze hoeft u dan niet te verstrekken.
Op dit moment is niet duidelijk wat dit is.
2.
Klopt deze conclusie?
Voor de werkzaamheden verricht in 2015, die nog niet afgerond zijn, maken we een overzicht, dat voor 31 jan. 2016 geleverd wordt.
Dat is heel terecht.
Om dat weer door de accountant te laten oormerken (voor 31 jan 2016) , terwijl deze ook al bij de verantwoording jaardocument Jeugds in een later stadium(voor 1 mei
2016 ) betrokken is, vind ik erg kostenverhogend in een tijd dat we gevraagd worden kosten te verminderen. Het tegelijkertijd laten verlopen van deze twee processen
voor accountantsverklaring door de RA lukt niet. De jaaroverzichten/jaarrekening worden altijd later samengesteld dan in januari.
3.
Mag het overzicht van onderhanden werk ook zonder accountants-oormerk ingeleverd worden?
De wtn verantwoording zorg: In het eerste regime mag de beloning van bestuurders en hoogste leidinggevenden niet uitstijgen boven een beloningsmaximum,
gebaseerd op 130 procent van het bruto salaris van een minister (€ 187.340.—plus onkosten en pensioenbijdrage, samen € 228.599,--). Dit regime geldt o.a. voor
instellingen in de zorg, het onderwijs, de publieke omroep en woningbouwcorporaties.
4.
Moet deze wtn verklaring apart worden ingeleverd terwijl ook al blijkt uit de verantwoording Jaardocument Jeugd dat ik ruim onder de norm blijf?
Graag verneem ik uw antwoorden. Voor uw gemak zijn mijn vragen genummerd.
Ik heb geen contract en slechts eenmalig (op 12 november 2015) een factuur ingediend van E 1197.34, die voldaan is (op 30 november 2015) na collegiale bemiddeling
door mevr. Hermes. Ik ga er vanuit dat ik hiermee voldaan heb aan de door u gewenste verantwoording.
7 december jongstleden ontvingen wij van u een bericht omtrent de jaarverantwoording van 2015. Naar aanleiding van dit schrijven zijn bij ons een aantal vragen
ontstaan.
- U vraagt allereerst om een overzicht van het werk dat in 2015 gedaan is. Dit verzoek is duidelijk. Wat niet duidelijk is, is het verschil tussen het vastgesteld tarief
product en de waarde gerealiseerde hulp t/m 31-12-2015. Onze productgroepen worden namelijk bepaald door het aantal minuten dat een traject loopt. Een
productgroep/productnummer heeft een spreiding van ongeveer 1000 minuten. Het maakt voor de productgroep, en daarbij dus het tarief, niet uit of wij net aan het
begin van die productgroep staan, of aan het einde. Dus waar zit het verschil in tussen het vastgesteld tarief product en de waarde gerealiseerde hulp t/m 31-12-2015.
Deze is mijns inziens hetzelfde.
- Daarnaast is onze vraag of u een voorbeeldbestand/format heeft van:
* De bestuursverklaring
* De jaarrekening 2015 (geleverde dienstverlening)
* De financiële verantwoording.
* Op welke wijze wilt u dat het geheel door de account wordt geoormerkt?
Ter informatie: onze instelling declareert minder dan €50.000 per jaar per gemeente.
Als dyslexiezorgaanbieder werken wij met een aantal medebehandelaren. Bij hen was de vraag ontstaan wat er gebeurt met de uitbetaling van DBC's wanneer de
gemeente in financiële moeilijkheden komt. De DBC's worden namelijk pas uitbetaald nadat de zorg is verleend. Onze medebehandelaren willen daarin graag financiële
zekerheid dat zij (daarmee wij) wel uitbetaald krijgen wanneer een gemeente in financiële moeilijkheden komt.
Wordt het geld bij aanvang van het DBC al gereserveerd als zijnde: dit geld is bestemd om dit DBC uit te betalen, ondanks dat betaling nog niet heeft plaatsgevonden?

Ondanks dat u geen uitvoeringscontract met ons heeft, vragen wij u toch om een eigen verklaring met de aangegeven vereiste gegevens
te overleggen in het kader van de rechtmatigheid van onze jaarrekeningcontrole door onze accountant.
De gemeenten zijn verplicht de dienstverlening per boekjaar te verantwoorden. Dit betekent dat bij DBC's die zorginhoudelijk in 2015 niet
afgesloten worden en in 2016 doorlopen u een factuur stuurt over de daadwerkelijk gerealiseerde dienstverlening tot en met 31
december 2015 van de betreffende DBC. De dienstverlening in 2016 factureert u bij het afsluiten van de DBC in 2016. Feitelijk komt dit
neer op het declareren van de volledige afgeronde DBC in 2016 waarbij de factuur 2015 in mindering wordt gebracht op het totaal
bedrag.
Aangezien uw instelling minder dan € 50.000 declareert per gemeente kunt u volstaan met een bestuursverklaring dan wel een eigen
verklaring indien u geen bestuur heeft. Een controleverklaring van de accountant hoeft u daarom niet aan te leveren. Wij hebben geen
voorbeeld format voor de bestuursverklaring/eigen verklaring . De verantwoording dient de vereiste gegevens te bevatten zoals
aangegeven in onze brief.

Gemeenten kunnen in financiële moeilijkheden komen. Indien dit het geval is en gemeenten hebben niet de mogelijkheid de rekeningen
te betalen komen deze gemeenten, onder voorwaarden, onder toezicht van het Rijk (zogenaamd artikel 12). Dit betekent dat gemeenten
financiële steun krijgen van het Rijk om de gemeentelijke taken, zoals de jeugdhulp, uit te blijven voeren en de financiële huishouding op
orde te brengen. Het is de bedoeling dat de gemeente hierna weer zelfstandig en zonder extra geld verder kan.
De gemeente kan dus financiële zekerheid bieden ten aanzien van de betaling van de DBC’s.
In de begroting van de gemeente wordt jaarlijks een bedrag door de gemeenteraad beschikbaar gesteld voor de uitvoering van de
gemeentelijke taken zonder dat daar een betaling op heeft plaatsgevonden, waaronder Jeugdhulp. Door het aangaan van verplichtingen
en facturen wordt het budget in het jaar gebruikt. Bij de DBC vragen wij aan de aanbieders in het kader van de jaarverantwoording een
opgave van de feitelijk gerealiseerde hulp. Deze wordt opgenomen is de administratie als nog te betalen en wordt als zodanig
gereserveerd voor uitbetaling in 2016 bij afsluiting van een DBC.

vraag
Voor 2015 heeft Dichterbij met gemeenten binnen Midden–Limburg raamovereenkomsten voor het organiseren van zorg vanuit de WMO en de Jeugdwet.
Voor de Gemeente Roermond en de Gemeente Leudal zijn vervolgens ook deelovereenkomsten afgesloten en is de dienstverlening daadwerkelijk gestart.

antwoord
Van de gemeenten ontvang u geen aanvullend controleprotocol meer. De afspraken zoals gemaakt in de raamovereenkomsten cq
uitvoeringscontracten voor Jeugd en WMO verschillen inhoudelijk.

Inmiddels naderen we het einde van 2015 en starten de voorbereidingen voor de jaarrekening trajecten.
Dit is voor Dichterbij reden geweest om in de genoemde overeenkomsten op zoek te gaan naar afspraken over aanlevering van jaargegevens en afspraken ten aanzien
van accountant controles.
In de overeenkomsten is echter geen tekst hierover opgenomen. Evenmin wordt er indirect naar verwezen.

In uw mail schrijft u dat Dichterbij voor ongeveer vijf cliënten zorg verleent. In de door u ontvangen brief leest u dat voor zorgaanbieders
met een jaardeclaratie lager dan € 50.000,-per gemeente een voor u belangrijke uitzondering is gemaakt. In die situaties is het niet nodig
om een controleverklaring bij uw jaarrekening te overleggen. U kunt dan volstaan met een eigen verklaring, de onderwerpen waaraan de
verantwoording moet voldoen is in de brief opgenomen.

Daarmee komt in eerste instantie de vraag of er vanuit de gemeenten alsnog controleprotocollen te verwachten zijn ten aanzien van aan te leveren jaarcijfers over
geleverde diensten?
Echter, voor de vier overeenkomsten samen (Roermond en Leudal, WMO en Jeugdwet) geldt dat Dichterbij ongeveer voor vijf cliënten zorg verleent.
Na overleg met onze accountant wil Dichterbij dan ook voorstellen om eventueel benodigde informatie, ter verificatie van deze geleverde diensten, zonder accountant
verklaring aan te leveren.
Conform overeenkomst zijn de facturen die betrekking hebben op de dienstverlening, inhoudelijk beoordeeld door de betreffende gemeente. Dit betekent impliciet dat
de geleverde diensten lopende het jaar door de gemeenten reeds integraal beoordeeld zijn.
Naar inzicht van Dichterbij staat het vier keer uitvoering geven aan een accountant controle, in deze specifieke situatie, onvoldoende in verhouding tot het volume van
de dienstverlening.
Graag verneem ik van U of er sprake gaat zijn van een controle protocol. En indien hiervan inderdaad sprake is, in welke mate hier praktische uitvoering aan te geven is
in deze specifieke situatie.
Ik ben werkzaam in mijn vrijgevestigde eenmanspraktijk en begrijp uit uw brief dat ik daarom een bestuursverklaring dien te overleggen.
Graag zou ik 2 vragen aan u voorleggen, één betreft de bestuursverklaring, en één over de waarde gerealiseerde hulp t/m 31 12 2015 van de ` overlopende trajecten’
betreft;
• Begrijp ik het juist dat de bestuursverklaring alleen een document betreft waarin de productiecijfers 2015 zijn opgenomen, zoals deze zijn gespecificeerd in uw brief?
Uit uw brief wordt mij niet geheel duidelijk of hierbij een accountant betrokken dient te worden.
PM; Vanuit mijn beroepsvereniging, de LVVP, heb ik begrepen dat de VNG heeft bevestigd dat:
gecertificeerde instellingen een controleprotocol invullen als onderdeel van het verplichte jaardocument, en dat vrijgevestigden zijn vrijgesteld van verantwoording via
het jaardocument (er hoeft geen accountantsverklaring te worden laten opgesteld en dus ook geen controleprotocol te worden opgeleverd) . Vrijgevestigden leveren
alleen de productiegegevens over 2015 voor 1 februari 2016 aan.

Indien u per gemeente minder dan € 50.000 over 2015 declareert kan volstaan worden met een bestuursverklaring. Een
controleverklaring van de accountant is in dit geval niet nodig en de accountant hoeft hier dan ook niet bij betrokken te worden. In de
bestuursverklaring vragen wij u om de gegevens te verstrekken zoals opgenomen op pagina 2 laatste alinea en pagina 3 1e en, bij
afwijking van de op 31 januari 2016 geleverde gegevens, 2e alinea in de aan u reeds gestuurde bijlage.
In bijlage C van de uitvoeringsovereenkomst die u met de gemeenten heeft afgesloten is de wijze van verantwoording opgenomen.
Uit de vragen en opmerkingen van zowel instellingen als vrijgevestigden is naar voren gekomen dat het tussentijds factureren van een
DBC (die overigens niet afgesloten dienen te worden) geautomatiseerd niet mogelijk is en anders veel (handmatige) administratieve
handelingen oplevert. Derhalve raden wij u aan een opgave onderhanden werk op te stellen. Deze opgave bevat per gemeente en per
burgerservicenummer het productnummer, vastgesteld tarief van het product en de waarde van de gerealiseerde hulp tot en met 31
december per product. De opgave dient u uiterlijk 31 januari 2016 te verstrekken.

• Hoe kan ik het best omgaan met `overlopende trajecten’; DBC's die in 2015 geopend zijn en pas na afsluiten van het DBC in 2016 zullen worden gefactureerd? Ik neem
aan dat de waarde van een dergelijk DBC in 2015 op het boekjaar 2015 valt. Hoe kan ik de waarde van desbetreffende DBC’s aan de gemeente factureren? Ik kan
De DBC wordt vervolgens in 2016 op de gebruikelijke wijze gefactureerd.
namelijk de DBC’s niet splitsen om een deel te factureren in 2015, en een deel in 2016. Het DBC kan slechts in zijn geheel in 2016 worden gefactureerd.
Door omstandigheden hebben wij helaas niet eerder op uw mail inzake de jaarverantwoording 2015 kunnen reageren. Derhalve onze excuses voor deze late reactie.

Wij stemmen in met uw voorstel om voor 1 april de in 2015 geleverde productie te verantwoorden voorzien van een controleverklaring
met inachtneming van hetgeen is opgenomen op pagina 4 in de reeds gestuurde bijlage inzake de verantwoording 2015.

In uw schrijven stelt u dat wij een jaarverslag, bestaande uit de jaarrekening en kwantitatieve gegevens bij voorkeur voorzien van een accountantsverklaring, dienen te
overleggen voor 1 april 2016.
Helaas kunnen wij hier niet aan voldoen daar de jaarrekening pas in mei wordt vastgesteld door de Raad van Toezicht. Daarna wordt ook pas de accountantsverklaring
verstrekt door de accountant.
Ons voorstel is derhalve dat wij voor 1 april de geleverde productie verantwoorden met accountantsverklaring, conform de verantwoording van de huishoudelijke hulp.
Graag verneem ik of u hiermee akkoord gaat.
Ik ga er vanuit dat onderstaand bericht niet geldt voor eenmans vrijgevestigde praktijken?

In bijlage C van de uitvoeringsovereenkomst die u met de gemeenten heeft afgesloten is de verantwoording opgenomen.
Het bericht is ook van toepassing voor eenmans vrijgevestigde praktijken. In de verzonden brief leest u dat voor zorgaanbieders met een
jaardeclaratie lager is dan € 50.000,-per gemeente een voor u belangrijke uitzondering is gemaakt. In die situaties is het niet nodig om
een controleverklaring bij uw jaarrekening te overleggen. U kunt dan volstaan met een eigen verklaring, de onderwerpen waaraan de
verantwoording moet voldoen is in de brief opgenomen.
De veronderstelling dat wij van de aanbieders verwachten de in 2015 gestarte en in 2016 doorlopende DBC's af te sluiten is niet juist.

Vanmorgen heb ik contact gehad met een jeugdhulpverlener die bij Midden Limburg een overeenkomst heeft voor jeugdzorg BGGZ en SGGZ (dyslexie).
Uit uw mail aan hen lees ik dat aan hen wordt gevraagd om een opgave te doen van de waarde van de in 2015 gerealiseerde zorg binnen 3 lopende DBC's. Zij hebben
hieruit gelezen en begrepen dat zij de drie lopende DBC's voor 31-12-2015 moeten beëindigen en declareren en de rest van de behandeling in 2016 in een nieuwe DBC
moeten declareren. Zij hebben mij de vraag gesteld welke afsluitreden zij dan zouden moeten gebruiken, waarbij mij een aantal vragen belangrijker leken dan het
beantwoorden van hun vraag.

Uit de vragen en opmerkingen van zowel zorginstellingen als vrijgevestigden is naar voren gekomen dat het tussentijds factureren van
een DBC (die overigens niet afgesloten dienen te worden) geautomatiseerd niet mogelijk is en anders veel (handmatige) administratieve
handelingen oplevert. Derhalve raden wij u aan een opgave onderhanden werk (die die uw software kan berekenen) op te stellen.

Klopt het dat u van de jeugdhulpverleners verwacht dat zij de in 2015 geopende DBC's (dyslexie), maar ook de in 2015 geopende BGGZ-jeugdzorg-trajecten uiterlijk per
31-12-2015 beëindigen en per
01-01-2016 een nieuwe DBC of traject openen?
Dit zou in strijd zijn met de landelijke afspraken dat zowel een DBC als een BGGZ-traject een maximale looptijd heeft van een jaar (365 dagen) en er slechts een vervolgDBC geopend mag worden op de 366ste dag na de startdatum van de initiële DBC. Behalve als er sprake zou zijn van overgang naar een andere financiering, maar dat is
nu net dit jaar niet het geval.

Wij vragen de aanbieders deze opgave uiterlijk 31 januari 2016 in te dienen. De opgave bevat de volgende gegevens:
• Per gemeente;
• Per Burgerservicenummer(BSN);
• Product-nummer (DBC) per BSN;
• Vastgesteld Tarief Product (DBC);
• Waarde gerealiseerde hulp tot en met 31-12-2015 per product (DBC).

Ik veronderstel eigenlijk, dat u de bovenstaande vraag negatief beantwoord en dan is mijn vervolgvraag: Op welke wijze wilt u de opgave van de gerealiseerde hulp SGGZ
(dyslexie) en BGGZ ontvangen. Wij zijn als leverancier van het softwarepakket in staat om een stand van zaken op te maken van het Onder Handen Werk. Dit zal echter
altijd een inschatting zijn en geen opgave van een vast bedrag per cliënt. Het vaste bedrag van gerealiseerde omzet kan altijd pas blijken na afsluiting van de DBC of het
traject. Is dat voldoende of moet de opgave van de waarde er anders uit zien en zo ja, hoe wilt u dat deze opgave er dan uit ziet.
Ik heb van de receptie van de gemeente Roermond niet aanwezig bent in verband met vakantie, maar gezien het feit, dat de zorgverlener denkt en vermoedt dat de
DBC's voor 01-01-2016 moeten zijn gedeclareerd, hoop ik op een zo spoedig mogelijk antwoord.
In Uw reactie refereert U naar een te ontvangen brief.
Rekening houdend met een minimale doorlooptijd van postverwerking, heb ik vervolgens een tijdje gewacht met verdere respons.
Inmiddels heb ik de brief nog niet mogen ontvangen. Dit kan meerdere oorzaken hebben.
Mag ik U alsnog vragen een digitale versie van deze brief per mail toe te sturen?
Daarmee zou ik erg geholpen zijn.

Hierbij treft u de brief aan omtrent de jaarverantwoording 2015 waarna verwezen wordt in de mail.

vraag
Is er al iets bekend over het controleprotocol voor Midden-Limburg? Wij moeten afspraken maken met onze accountant en zouden graag weten hoe de toetsing er zal
uitzien.
Voor het jaar 2015 waren wij niet gegund binnen de aanbesteding Midden Limburg en hebben wij dan ook geen gegevens om aan te leveren als het gaat om ZINcliënten.
Helaas is het voor ons niet duidelijk of wij voor de cliënten die PGB ontvangen vanuit de WMO ook de gevraagde gegevens moeten aanleveren.
Even voor alle zekerheid. De DBC’s die zijn gestart in 2015 en worden gedeclareerd in 2016 (op moment van afsluiting of na 365 dagen na start van de behandeling in
2015) vallen daarmee nog volledig onder het boekjaar 2015? En niet onder het boekjaar 2016 en daarmee onder mijn vastgesteld maximumbudget voor 2016?

antwoord
Hierbij treft u de brief aan inzake de jaarverantwoording 2015 voor Midden-Limburg.
Voor PGB cliënten hoeft u de gevraagde gegevens niet aan te leveren. De gevraagde gegevens hebben enkel betrekking op Zorg in
Natura.
De DBC die gestart is in 2015 en doorloopt in 2016 wordt voor de volledige DBC gedeclareerd in 2016 na afsluiting van de DBC.
De werkelijk gerealiseerde dienstverlening die geleverd is in 2015 (onderhanden werk) wordt zowel in onze administratie als ook in het
budgetplafond 2015 verwerkt. Daarom vragen wij u ook naar uw onderhanden werkpositie op 31 december 2015.
De werkelijk gerealiseerde dienstverlening in 2016 van de in 2015 gestarte DBC wordt verantwoord in 2016 en valt onder het
budgetplafond 2016.

