Nieuwsbrief nummer 1 2019
Beste aanbieders,

In deze nieuwsbrief wordt u geïnformeerd over:
1. Jeugdhulp aan asielzoekerskinderen
2. Jaarverantwoording 2018
o Het controleprotocol 2018;
o De aan te leveren stukken voor de jaarverantwoording 2018 met de daarbij afgesproken
termijnen;
o Verantwoording productie bij profielen met een trajectprijs;
o Indienen facturen 2018.

1.

Jeugdhulp aan asielzoekerskinderen

Gemeenten zijn verantwoordelijk voor jeugdhulp aan alle minderjarigen. Dat betekent dat de verwijzing van
asielzoekerskinderen en facturatie van de geleverde hulp vanaf nu op dezelfde wijze plaatsvindt als voor alle
andere minderjarigen (via het iJw-berichtenverkeer). Dit valt dus onder uw basis- en uitvoeringsovereenkomst die
u met onze gemeenten gesloten heeft. Een aandachtspunt is dat niet ieder asielzoekerskind beschikt over een
burgerservicenummer. Het gebruik van het iJw-berichtenverkeer is voor kinderen zonder BSN niet mogelijk. In dat
geval kunt u gebruikmaken van een speciale procedure, welke beschreven staat in deze notitie van de VNG.
Meer informatie over jeugdhulp aan asielzoekerskinderen is te vinden op deze themapagina van de VNG.

2.

Jaarverantwoording 2018

2a
Controleprotocol 2018
Begin 2019 moeten zorgaanbieders in Midden-Limburg de gegevens aanleveren voor de financiële
verantwoording over 2018.
De gemeenten hebben ervoor gekozen om, evenals voorgaande jaren, het landelijk protocol 2018 financiële
productieverantwoording Wmo en Jeugdwet zoals gepubliceerd door i-Sociaal Domein toe te passen.
2b
Indienen documenten jaarverantwoording 2018
Voor het indienen van de jaarverantwoording 2018 ontvangt u van ons binnenkort, een uitnodiging via
Negometrix. Wij streven ernaar deze uiterlijk vrijdag 18 januari 2019 naar u toe te sturen.
Na het accepteren van deze uitnodiging, heeft u toegang tot de formulieren van het landelijk protocol 2018
financiële productieverantwoording Wmo en Jeugdwet en het format van de bestuursverklaring. Het format voor
de bestuursverklaring (verplicht format) wordt op een later moment vrij gegeven. U wordt hier middels de Vraag &
Antwoordmodule in Negometrix op geattendeerd.

Contractueel gezien bent u verplicht de volgende documenten voor de jaarverantwoording tijdig in te dienen:
1.

Productieverantwoording
De productieverantwoording dient u uiterlijk 1 maart 2019 te uploaden in Negometrix.

2.

Accountantsverklaring / bestuursverklaring
De accountantsverklaring of bestuursverklaring dient u uiterlijk 1 april 2019 te uploaden in Negometrix.

Bij een jaaromzet per gemeente die hoger is dan €50.000,00 dient u een accountantsverklaring
toe te sturen. Denkt u hierbij aan een ondertekening door een NBA (Nederlandse
Beroepsorganisatie van Accountants) geregistreerde accountant.

Bij een jaaromzet per gemeente lager dan €50.000,00 volstaat een bestuursverklaring.

2c
Verantwoording productie bij profielen met een trajectprijs
De productieverantwoording vindt plaats op basis van het kosten/batenmodel. Voor profielen, waarbij een
trajectprijs van toepassing is en de zorg over de jaargrens loopt, geldt de volgende toewijzing van kosten:
Op basis van de indicatieperiode worden de kosten verdeeld over de maanden en zo toegewezen aan de
verschillende jaren. Er wordt dus niet gekeken wanneer de zorg daadwerkelijk geleverd is.
Op de volgende producten is deze werkwijze van toepassing:
Profiel GGZ Kort Basis
Profiel GGZ Kort Aanvullend
Profiel GGZ Kort Intens
Profiel GGZ Specialistisch Basis
Profiel GGZ Specialistisch Aanvullend
Profiel GGZ Specialistisch Intens
Profiel GGZ specialistisch plus Basis
Profiel GGZ specialistisch Plus Aanvullend
Profiel GGZ specialistisch Plus Intens

P5001
P5016
P5031
P5007
P5022
P5037
P5052
P5067
P5082

2d
Indienen Facturen 2018
Het indienen van facturen van in 2018 verleende jeugdhulp is vastgesteld op uiterlijk 1 februari 2019.
Vragen?
Voor het stellen van inhoudelijke vragen betreffende de jaarverantwoording 2018, maken wij gebruik van de vraag
en antwoord module in Negometrix in de desbetreffende tender, waarvoor u de uitnodiging ontvangt.

Met vriendelijke groet,
Contractmanagement en Business Controll Midden-Limburg
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