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Artikel 2.5 Facturatie en betaling  oud 

1. De facturatie/declaratie start op de dag van aanvang levering maatwerkvoorziening 

begeleiding en eindigt conform bepalingen beëindiging individuele opdracht, zie bijlage 9.  

2. Facturatie/declaratie vindt plaats per kalendermaand. Facturatie/declaratie vindt plaats 

uiterlijk binnen één maand na afloop van de kalendermaand waarop de factuur betrekking 

heeft.  

7. Aanbieder en Gemeente gebruiken de vigerende iWmo-standaard om de geleverde 

dienstverlening te declareren en verantwoorden.   

 

Artikel 2.5 Facturatie en betaling  nieuw 

1. De facturatie/declaratie start op datum toewijzingsbericht en eindigt conform bepalingen 

beëindiging individuele opdracht, bijlage 9. De aanbieder kan maximaal het aantal stuks 

declareren dat in het toewijzingsbericht met betrekking tot de betreffende cliënt is vermeld. 

2. Facturatie/declaratie vindt per stuk per maand plaats. Facturatie/declaratie vindt plaats 

uiterlijk binnen 30 dagen na afloop van de kalendermaand waarop de factuur betrekking 

heeft. De eerste facturatie/declaratie kan pas plaatsvinden  na start ondersteuning. 

7. Aanbieder en Gemeente gebruiken de vigerende iWmo-standaard om de geleverde 

dienstverlening te declareren en verantwoorden. 

 

Toelichting 

Gedurende de looptijd van de overeenkomst is er een hiaat ontdekt met betrekking tot de facturatie. 

Momenteel is het onduidelijk hoe vaak een aanbieder mag factureren. De A2-gemeenten zullen, net 

als in de BOV-Kempen regio, bij een indicatie/beschikking het aantal te declareren stuks meegeven. 

Dat betekent dat wanneer een indicatie 12 hele maanden duurt de zorgaanbieder 12 keer kan 

factureren en niet 13 keer. Wanneer een indicatie 12,5 maand duurt mag er wel 13 keer worden 

gefactureerd. Hierdoor blijft het tussentijds starten van de zorg mogelijk.  

 

  



Bijlage 9: Uitvoering van de opdracht  oud 

11. De levering van de maatwerkvoorziening dient binnen 5 werkdagen na het akkoord van de 

betreffende Cliënt te worden gestart. 

Bijlage 9: Uitvoering van de opdracht nieuw 

11. De levering van de maatwerkvoorziening dient binnen 5 werkdagen na het akkoord van de 

betreffende Cliënt te worden gestart. Deze start dient middels een bericht, het zogenaamde 

305-bericht, in het berichtenverkeer te worden bevestigd. 

Toelichting 

Gemeenten willen zo veel mogelijk werken met het iWmo-berichtenverkeer en de informatie die 

daaruit te halen is. Belangrijke informatie die uit het systeem te halen is, is de doorlooptijd tussen 

het stellen van de indicatie en de start van de zorg. Om deze informatie uit het systeem te halen en 

dus te weten of er wordt voldaan aan de eisen in de overeenkomst is het noodzakelijk dat de 

aanbieders aangeven wanneer er gestart is met de zorg. Dit kan door het versturen van een 

zogenaamd 305-bericht. Middels deze aanpassing in de overeenkomst vult elke aanbieder voor elke 

cliënt in wat de startdatum is.  

  

 

 


