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Waarom is mijn declaratie afgekeurd?
Vanwege verscheidene vragen op het gebied van onze declaratie-afhandeling
hebben wij op de website van Jeugdhulp Zuid-Limburg een document
gepubliceerd waaruit kan worden opgemaakt om welke reden een declaratie
kan zijn afgekeurd en wat nodig is om die alsnog goedgekeurd te kunnen
krijgen. Het betreffende document kan hier worden gevonden.

Declaratieprotocol 2022 en verder
Het declaratieprotocol voor het kalenderjaar 2022 is gepubliceerd op
onze website. Dit declaratieprotocol is op een aantal onderwerpen gewijzigd.
Welke wijzigingen zijn doorgevoerd, kunt u teruglezen op pagina 4
(“Wijzigingsbeheer”) van het protocol. Het gaat dan onder meer om;






de uitfasering van de 303- en 304-berichten;
zorginhoudelijke afkeur aan de hand van voorbeelden;
het declareren van alle etmalen ingeval van Verblijf Intensief
Specialistisch (61230) en Zeer Intensieve Verblijfszorg (61240);
de maximale declaratietermijn in relatie tot toewijzingen met
terugwerkende kracht;
en nog andere tekstuele wijzigingen.

U kunt de wijzigingen herkennen aan hun gele arcering.
In verband met de aanstaande nieuwe versie van de iJw- en iWmostandaarden (3.1) zal vóór april 2022 het declaratieprotocol wederom op een
aantal onderdelen worden gewijzigd, in zoverre dat de nieuwe aanstaande
standaarden de passages van het protocol raken.”

Compensatie Corona meerkosten Jeugdwet en
Wmo 2021
Voor 2021 zijn opnieuw afspraken gemaakt door het Rijk en de VNG over het
bieden van financiële zekerheid en ruimte aan zorgorganisaties en
professionals. Deze afspraken hebben geleid tot een verlenging van de
regeling Corona meerkosten. De generieke landelijke continuïteitsregeling uit
2020 wordt niet voortgezet. Voor de continuïteit van financiering roept de VNG
gemeenten op om maatwerk te verlenen als de continuïteit van een instelling
ernstig in het geding is (voor meer informatie omtrent de geactualiseerde
regeling zie uitwerking-meerkosten-jeugdwet-en-wmo-2021-definitief.pdf
(vng.nl)).
Op dit moment vinden de voorbereidende werkzaamheden plaats voor de
uitvoering van de regeling Corona meerkosten Jeugdwet en Wmo 2021. Naar
verwachting is medio maart 2022 het besluitvormingstraject doorlopen waarna
de regeling gepubliceerd zal worden via de gebruikelijke gemeentelijke

communicatiekanalen. Naar verwachting zal voor indiening van Aanvragen
voor compensatie Corona meerkosten 2021 een sluitingsdatum worden
gehanteerd van eind maart 2022. Voor indiening van Aanvragen zal gebruik
worden gemaakt van het landelijk beschikbaar gestelde EXCEL-format, zie
hiervoor Coronacrisis · Ketenbureau i-Sociaal Domein . Aanbevolen wordt om
intern alvast aan de slag te gaan met het verzamelen van de benodigde
gegevens en bewijsstukken om een voorspoedige indiening mogelijk te maken.

U ontvangt deze nieuwsbrief omdat u zich hierop geabonneerd heeft via onze website.
gegevens wijzigen of afmelden

