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Informatiebrief voor gecontracteerde aanbieders  
 
Dit bericht wordt gestuurd naar de bij ons bekende e-mailadressen. Wilt u er zelf voor zorgdragen dat 
deze informatie in uw organisatie bij de mensen terecht komt die hiervan kennis moeten nemen.  
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1 Reminder: Aanlevering gegevens bij CAK (Centraal Administratie 
Kantoor) 

 

Bron: informatiebrief gemeente Súdwest-Fryslân november 2018 
 
Regelmatig wordt er door onze gemeente een controle uitgevoerd op het aanleveren van gegevens 
door zorgaanbieders bij het CAK voor het bepalen van de eigen bijdrage van onze inwoners. Uit deze 
controles blijkt dat niet alle zorgaanbieders de gegevens aanleveren of niet correct.  De betreffende 
aanbieders is gevraagd dit alsnog te corrigeren. Indien blijkt dat er geen gegevens worden 
aangeleverd zal onze gemeente de declaraties niet meer vergoeden of kunnen wij overgaan tot 
terugvordering van de ten onterechte ontvangen bedragen.  
 
De verplichting tot het aanleveren van gegevens bij het CAK staat tevens benoemd in de 
Deelovereenkomst Wmo (5.6). Verdere informatie vindt u op de website van het CAK, via de 
volgende link:  
https://www.hetcak.nl/zakelijk/uw-situatie/u-levert-voor-het-eerst-gevens-wmo-wlz-aan 
 
 
 

2 Reminder: Productieverantwoording en accountantsverklaring 2018 

Bron: informatiebrief gemeente Súdwest-Fryslân november 2018  
 
Gemeente Súdwest-Fryslân heeft over 2017 een goedkeurende accountantsverklaring ontvangen. 
Aan alle gecontracteerde zorgaanbieders is een brief gestuurd over de verantwoording 2018. Wij 
sluiten aan bij het algemeen accountantsprotocol financiële productieverantwoording Wmo 2018.  
 
Het landelijk accountantsprotocol 2018 financiële verantwoording Wmo en Jeugdwet ondersteunt de 
financiële controle op de Zorg In Natura. Het protocol helpt gemeenten en zorgaanbieders om hun 
administratieve lasten te beperken door te zorgen voor een eenduidige, uniforme financiële 
productieverantwoording en accountantscontrole voor zorgaanbieders. Accountants van aanbieders 
stellen hun controleverklaring over de productieverantwoording van aanbieders op met dit 
landelijke, algemene controleprotocol. 
 
Het protocol houdt het volgende voor u als zorgaanbieder in: 

- u moet vóór 1 maart 2019 een productieverantwoording Wmo aanleveren conform het 
landelijk protocol. U hanteert daarvoor het vaste format, zoals deze als bijlage aan het 
protocol is toegevoegd.  

 
- u moet vóór 1 maart 2019 een productieverantwoording voor de lokale ( = geen Sociaal 

Domein Friesland) producten Jeugdwet op gemeenteniveau voor de gemeente Súdwest-
Fryslân aanleveren conform het landelijk protocol. Het betreft hier de uitsterfconstructie. 
Ook hierbij hanteert u het vaste format.  

 
- indien uw totale omzet voor een gemeente voor Wmo of lokale (= geen Sociaal Domein 

Friesland) producten Jeugdwet gelijk of hoger is dan € 125.000,00, dan moet u vóór 1 april 
2019 een accountantsverklaring op totaalniveau aanleveren. Uw accountant geeft daarbij 
aan dat het landelijk protocol is gevolgd. 

 
  

https://www.hetcak.nl/zakelijk/uw-situatie/u-levert-voor-het-eerst-gevens-wmo-wlz-aan
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Voor het format van de productieverantwoording Wmo verwijzen wij u naar:  
http://i-sociaaldomein.nl/publicaties/landelijk-accountantsprotocol-2018-financiele-
productieverantwoording-wmo-en-jeugdwet 
 
De productieverantwoording 2018 en de eventuele accountantsverklaring kunt u sturen naar: 
gemeente Súdwest-Fryslân: inkoopsociaaldomein@sudwestfryslan.nl 
 
Indien u in 2018 geen ondersteuning Wmo en/of lokale ( = geen Sociaal Domein Friesland) producten 
Jeugdwet voor gemeente Súdwest-Fryslân heeft geleverd dan hoeft u niets te ondernemen. 
 
 
 

3 VNG Berichtenapp wordt betaaldienst 

Bron: https://www.binnenlandsbestuur.nl/digitaal/nieuws/vng-berichtenapp-wordt-
betaaldienst.9603059.lynkx 
 
Zorgaanbieders en gemeenten die gebruik maken van de VNG Berichtenapp voor facturen en 
declaraties, moeten voor het gebruik van die app gaan betalen vanaf mei 2019, meldt de VNG op 
haar website. Omdat de VNG het niet als haar kerntaak ziet om de app door te ontwikkelen, heeft zij 
ervoor gekozen om dat proces uit te besteden aan Zilliz, een marktpartij in zorgadministratie-
systemen.  
 
Let op: De maandelijkse kosten gaan € 7,50 per AGB-code bedragen, exclusief BTW! 
  
Aansluiting op landelijk berichtenverkeer 
Meer dan 3.000 zorgaanbieders zouden volgens de VNG inmiddels gebruik maken van de 
Berichtenapp. Die werd in 2016 opgetuigd zodat kleinere zorgaanbieders en gemeenten zich konden 
aansluiten op het landelijke berichtenverkeer van iWmo en iJeugdwet. Het landelijke 
berichtenverkeer was toen nog niet door alle partijen geïmplementeerd. In januari 2016 bleek dat 
honderden gemeenten nog niet waren overgestapt. 
  
Overstappen of opslaan 
Gebruikers kunnen vanaf februari overstappen via een aanmeldknop in de huidige berichtenapp. 
Daarvoor hebben zij de tijd tot 15 april 2019. Wie niet wil overstappen, kan tot mei komend jaar de 
huidige berichten in de app opslaan. Op 1 mei 2019 worden die berichten gewist. De helpdesk van de 
Berichtenapp is vanaf januari 2019 al in handen van Zilliz. 
 
 
 

4 Nieuwe release berichtenverkeer iWmo en iJw per 1 april 2019   

Bron: www.istandaarden.nl/ 
 
Vanaf januari 2018 is de opvolger van iWmo 2.2 in voorbereiding. Deze nieuwe release wordt per 1 
april 2019 in gebruik genomen. Bij de ontwikkeling van de 2019-release van iWmo is samengewerkt 
met een afvaardiging van alle partijen die met de Wmo-informatiestandaard werken, zoals 
gemeenten, zorgaanbieders en softwareleveranciers. Alle documentatie die momenteel beschikbaar 
is over de ontwikkeling van iWmo 2.3 is voor u verzameld op deze pagina. Nieuwe informatie wordt 
regelmatig toegevoegd. 
  

http://i-sociaaldomein.nl/publicaties/landelijk-accountantsprotocol-2018-financiele-productieverantwoording-wmo-en-jeugdwet
http://i-sociaaldomein.nl/publicaties/landelijk-accountantsprotocol-2018-financiele-productieverantwoording-wmo-en-jeugdwet
mailto:inkoopsociaaldomein@sudwestfryslan.nl
https://www.binnenlandsbestuur.nl/digitaal/nieuws/vng-berichtenapp-wordt-betaaldienst.9603059.lynkx
https://www.binnenlandsbestuur.nl/digitaal/nieuws/vng-berichtenapp-wordt-betaaldienst.9603059.lynkx
http://www.istandaarden.nl/
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Migratiedraaiboek en migratiehandleiding gepubliceerd:  
Op 19 december 2018 heeft Zorginstituut Nederland het draaiboek en een handreiking gepubliceerd 
waarmee u zich voor kunt bereiden op de migratie van 2.2 naar 2.3: 
https://www.istandaarden.nl/nieuws/bericht/iwmo-en-ijw-migratiedraaiboek-en-handreiking-
beschikbaar-voor-de-overgang-van-22-naar-23 
 
 
 

5 Actualisatie etalage-overzicht zorgaanbod Wmo 

De gecontracteerde Wmo-zorgaanbieders van onze gemeente worden opgenomen in ons etalage-
overzicht op de website. Met behulp van dit overzicht kunnen zowel inwoners als 
gebiedsteammedewerkers de zorgaanbieder vinden.  
 
Via: https://zorgaanbod.sudwestfryslan.nl kunt u de gegevens van uw bedrijf raadplegen. Om ervoor 
te zorgen dat het overzicht actueel blijft willen wij u verzoeken om uw gegevens te controleren op 
juistheid en volledigheid. 
 
Wijzigingen kunt u doorgeven via de mail: inkoopsociaaldomein@fryslan.nl 
 
Staat uw bedrijf nog niet vermeld op het etalage-overzicht?  Aanmelding met uw bedrijfsgegevens 
kunt u toevoegen via de volgende link: etalageformulier 
 

 

https://www.istandaarden.nl/nieuws/bericht/iwmo-en-ijw-migratiedraaiboek-en-handreiking-beschikbaar-voor-de-overgang-van-22-naar-23
https://www.istandaarden.nl/nieuws/bericht/iwmo-en-ijw-migratiedraaiboek-en-handreiking-beschikbaar-voor-de-overgang-van-22-naar-23
https://zorgaanbod.sudwestfryslan.nl/
mailto:inkoopsociaaldomein@fryslan.nl
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfXan1IUBLL2f_4J3H1fsZazEj5r9AWUlLMd2kobGg1j1FR8Q/viewform?c=0&w=1

