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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 Tarieven Wmo per 1 januari 2021  

Het College heeft de tarieven voor de Wmo per 1 januari 2021 vastgesteld. Deze tarieven zijn van 
toepassing vanaf de maandelijkse periode januari 2021 (start 1 januari 2021). De tarieven Wmo 2021  
vindt u in de bijlage bij deze informatiebrief en tevens op de website van de gemeente onder Inkoop 
Sociaal Domein: https://sudwestfryslan.nl/onderwerp/inkoop-sociaal-domein/ 
 
 

2 Inkoop Wmo 2022   

Het inkooptraject voor de Wmo vanaf 2022 is inmiddels van start gegaan. U kunt op de  
website van de gemeente alle informatie over dit inkooptraject vinden onder Inkoop Sociaal Domein:  
https://sudwestfryslan.nl/onderwerp/inkoop-sociaal-domein/. 
 
Heeft u vragen over het inkooptraject? Dan kunt u een mail sturen naar: 
inkoopwmo2022@sudwestfryslan.nl 
 

3 Uiterste afgiftedatum indicering n.a.v. nieuwe inkoop Wmo  
 

Per 1 januari 2022 start het nieuwe Wmo-contract. Om tot deze datum de nieuw af te geven 
(her)indicaties in goede banen te leiden is besloten om bij de onderstaand genoemde indicaties een 
einddatum van uiterlijk 31 december 2021 af te geven.  
De ingangsdatum van deze maatregel is 15 december 2020. 
 
Het gaat om het afgeven van de volgende indicaties: 

 Nieuwe indicaties: waarbij de cliënt niet eerder een Wmo-dienst als HH, individuele 
begeleiding, kortdurend verblijf, dagbesteding, persoonlijke verzorging toegekend heeft 
gekregen; 

 Herindicaties: de huidige indicatie is gestopt en er volgt een nieuwe 
aanvraag/verlenging. 

 

4 Berichtenverkeer  
 

Graag vragen wij uw aandacht voor onderstaand informatie rondom het berichtenverkeer.  
 
Verplicht startbericht 305/stopbericht 307 
Vanaf 1 januari 2020 hebben wij u verplicht om het startbericht Wmo305 te sturen bij start zorg en 
het stopbericht Wmo 307 bij einde zorg. Op basis van deze berichten meldt de gemeente namelijk 
uw cliënt aan bij het CAK. Wij merken dat deze nieuwe regel nog niet bij iedere zorgaanbieder 
duidelijk is en daarom attenderen wij u hier nogmaals op.  
Datum start zorg is datum start betaling abonnementstarief. Na indiening van een Wmo305-bericht ontvangt u 
als zorgaanbieder een Wmo306-bericht van de gemeente.  En na indiening van een Wmo307-bericht ontvangt u 
van de gemeente een Wmo308-bericht. Nb. Bij een startbericht (305-bericht) hoort altijd een stopbericht (307-
bericht). Zonder startbericht kan niet gestopt worden.  

 
Een Wmo 302 als retour op een Wmo 301 
Let op: Wij verzoeken u om altijd een Wmo 302 retour te sturen op de toewijzing Wmo 301, voor ons 
is het dan duidelijk dat u het bericht heeft gelezen.   
 
  

https://sudwestfryslan.nl/onderwerp/inkoop-sociaal-domein/
https://sudwestfryslan.nl/onderwerp/inkoop-sociaal-domein/
mailto:inkoopwmo2022@sudwestfryslan.nl
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Bulkfactuur:  
We zien dat zorgaanbieders declaraties indienen per cliënt. Graag informeren wij u dat dit ook per  
bulkfactuur ingediend kan worden. In deze bulkfactuur komt elke cliënt te staan waarvoor u zorg wilt 
declareren.  
 
Declaratie in 2021 over 2020 
Indien u in 2021 nog declaratie over 2020 wilt indienen dan doet u dit met een Wmo 303 bericht. 
Declaraties vanaf 1 januari 2021 gaan straks na de nieuwe release met een Wmo 323 bericht.  
 
Let u er op dat bij een migratie/wijziging van AGB-nummer dat er dan ook sprake is van een nieuw 
toewijzingsnummer? Hiermee voorkomt u dat u in vervolgberichten op fouten stuit. 
 
Release iWmo en iJW 3.0 (per 1-1-2021) 
Per 1 januari 2021 wordt versie 3.0 van de berichtenstandaard iWmo en iJw in gebruik genomen.  
Onze gemeente is momenteel druk bezig met de migratie en wij volgen daarbij het landelijk 
migratieplan. Indien u vragen heeft over de stand van zaken betreffende deze migratie dan kunt u 
uw vragen stellen via: zorgfacturatie@sudwestfryslan.nl 
 
Op de website van het Zorginstituut is een overzichtspagina gemaakt waar alle informatie over de 
release 3.0 is geplaatst: https://istandaarden.nl/istandaarden/iwmo/ondersteuning-iwmo-30 
 

5 Productieverantwoording 2020 
 

In januari 2021 zullen wij alle gecontracteerde zorgaanbieders een brief sturen over de 
verantwoording 2020. Wij sluiten aan bij het algemeen accountantsprotocol financiële 
productieverantwoording Wmo 2020.  
 
Het landelijk accountantsprotocol 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 dient vóór 1 maart 2021 een productieverantwoording Wmo aan te leveren conform het 

landelijk protocol. U hanteert daarvoor het vaste format, zoals deze als bijlage aan het 
protocol is toegevoegd.  

 
- indien uw totale omzet voor een gemeente voor Wmo gelijk of hoger is dan € 125.000,00, 

dan dient u vóór 1 april 2021 een accountantsverklaring op totaalniveau aan te leveren. Uw 
accountant geeft daarbij aan dat het landelijk protocol is gevolgd. 

 
Voor het format van de productieverantwoording 2020 verwijzen wij u naar de website: 
https://i-sociaaldomein.nl/cms/view/57979208/accountantsprotocol-en-productieverantwoording 

 
De productieverantwoording 2020 en de eventuele accountantsverklaring kunt u sturen naar: 
gemeente Súdwest-Fryslân: inkoopsociaaldomein@sudwestfryslan.nl 
 
Indien u in 2020 geen ondersteuning Wmo producten voor gemeente Súdwest-Fryslân heeft geleverd 
dan hoeft u niets te ondernemen.  

mailto:zorgfacturatie@sudwestfryslan.nl
https://istandaarden.nl/istandaarden/iwmo/ondersteuning-iwmo-30
https://i-sociaaldomein.nl/cms/view/57979208/accountantsprotocol-en-productieverantwoording
mailto:inkoopsociaaldomein@sudwestfryslan.nl
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6 CAK  
 

Ook in 2021 betalen onze cliënten € 19,00 per maand voor de abonnementsbijdrage.  
Door landelijke problemen met betrekking tot het berichtenverkeer hebben gemeenten pas vanaf 
juli 2020 hun berichten qua abonnementsbijdrage kunnen doorzetten naar het CAK. Cliënten hebben 
hierdoor pas vanaf september 2020 de facturen op hun deurmat gekregen. Vele cliënten hebben 
hierover hun vragen gesteld aan het CAK en aan ons, omdat er helaas in een aantal facturen feitelijke 
onjuistheden stonden. Dit gebeurde niet alleen in onze gemeente, maar gebeurde in elke gemeente 
in Nederland. Door het CAK wordt in samenwerking met gemeenten hard gewerkt om alle 
problemen zo spoedig mogelijk op te lossen.  
 
Op de website van het CAK vindt u een lijst van veel gestelde vragen en de daarbij behorende 
antwoorden: https://www.hetcak.nl/regelingen/wet-maatschappelijke-ondersteuning 
 
Ook in dit artikel vindt u meer informatie: https://www.hetcak.nl/over/nieuws/2020/inning-eigen-
bijdrage-wmo-2020 
 
Naast bovenstaande wij ook uw expliciete aandacht voor het volgende: 
Pauze en opschorting CAK: Wanneer er sprake is van een cliënt die tijdelijk (= langer dan 1 maand) 
geen zorg ontvangt, bijvoorbeeld in verband met ziekenhuisopname,  dan vragen wij u dit te melden 
met een 307-bericht stopbericht met de code 20: levering tijdelijk beëindigd. Alleen dan kunnen wij 
het CAK melden dat er aan de cliënt geen eigen bijdrage opgelegd mag worden betreffende die 
maand. Krijgen wij niet een dergelijk bericht, dan betaalt uw cliënt over die maand gewoon een eigen 
bijdrage. 

https://www.hetcak.nl/regelingen/wet-maatschappelijke-ondersteuning
https://www.hetcak.nl/over/nieuws/2020/inning-eigen-bijdrage-wmo-2020
https://www.hetcak.nl/over/nieuws/2020/inning-eigen-bijdrage-wmo-2020

