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Eind 2017 eindigt de DBC-systematiek voor de jeugd-ggz. Gemeenten en aanbieders
stappen over de bekostigingssystematiek van de landelijke uitvoeringsvarianten voor
Wmo en Jeugdwet. Deze overgang heeft onder meer gevolgen voor de werkprocessen
van gemeenten en aanbieders. Aanpassing van de backoffice-systemen is nodig.
Gemeenten en aanbieders moeten 31 december 2017 de DBC-trajecten en basis-ggztrajecten administratief afsluiten. Ook stappen ze per 2018 over op een van de drie
uitvoeringsvarianten.
Dit document is een wegwijzer voor gemeenten en aanbieders langs de landelijke afspraken
en beschikbare publicaties rondom dit verandertraject. De wegwijzer is bedoeld om te
gebruiken in de interne organisatie van aanbieders en gemeenten om de verschillende
afdelingen in te lichten die betrokken zijn bij dit traject. Hij kan ook gebruikt worden in de
gesprekken tussen gemeenten en aanbieders over de overstap van DBC’s naar
uitvoeringsvarianten. Daarnaast geeft het gemeenten en aanbieders een overzicht van de
informatie die met de betrokken softwareleveranciers aan beide kanten is gedeeld.
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1. Wat moeten gemeenten en aanbieders doen?
De overstap van DBC-systematiek naar uitvoeringsvarianten heeft impact op een aantal
werkprocessen bij de gemeenten en aanbieders. Het gaat om de werkprocessen vanaf de
inkoop en verkoop van zorg en contractering, de processen en afspraken rondom factureren
en declareren, tot en met de financiële verantwoording aan het eind van een kalenderjaar.
Inkoop en verkoop
De contractafspraken tussen gemeenten en aanbieders liggen ten grondslag aan hoe de
administratie moet worden ingericht. Landelijke voorstellen voor contractafspraken vindt u in
de Standaardartikelen voor uitvoeringsvarianten.
Toewijzingen
De landelijke afspraak is dat gemeenten verantwoordelijk zijn voor het administratief
intrekken van de huidige DBC-toewijzingen van cliënten van wie de zorg in 2018 doorloopt.
Aanbieders dienen van gemeenten een nieuwe toewijzing te krijgen voor deze cliënten. Het
verdient aanbeveling over dit proces onderlinge afspraken te maken tussen aanbieders en
gemeenten.
Declareren en factureren
Vanwege de overgang naar uitvoeringsvarianten moet jeugd-ggz vanaf 2018 gefactureerd
worden met het JW303-304-berichtenpaar. Ook basis-ggz-trajecten die in 2017 nog worden
gefactureerd met het JW321-322-berichtenpaar moeten vanaf 2018 worden gefactureerd
met de JW303-304. Zorg verleend in 2017 kan nog wel met het JW321-bericht gefactureerd
worden in 2018. Zie ook: beëindigen DBC’s en JW321-bericht.
Financiële controle en verantwoording
De overstap van DBC’s naar uitvoeringsvarianten heeft ook impact op het proces van
financiële controle en verantwoording. Voor het opstellen van de jaarrekening over 2017
gelden strakke deadlines in 2018. Bespreek tijdig met de accountants de impact op de
financiële controle van het hard afsluiten van DBC’s (relevant voor de jaarrekening 2017) en
de overstap naar uitvoeringsvarianten (relevant voor de jaarrekeningen vanaf 2018). Gebruik
daarbij het landelijk accountantsprotocol en de Model Productieverantwoording Jeugdwet.
 Landelijk accountantsprotocol en Model Productieverantwoording Jeugdwet (pdf)
Checklist
De Checklist beëindiging DBC-systematiek jeugd-ggz toont schematisch welke impact deze
overgang op de verschillende werkprocessen heeft. De Checklist is voor gemeenten en
aanbieders. In de checklist staan aandachtspunten per werkproces en een
activiteitenplanning voor de overgang naar uitvoeringsvarianten. Bij de checklist hoort een
afvinklijst in Excel voor aanbieders.



Checklist beëindiging DBC-systematiek jeugd-ggz (pdf)
Afvinklijst GGZ Nederland voor aanbieders (Excel)
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2. Instapmomenten en terugvalscenario
De DBC-systematiek eindigt op 31 december 2017. Landelijk is afgesproken dat per
1 januari 2018 wordt ingestapt op de uitvoeringsvarianten als bekostigingssystematiek voor
de jeugd-ggz.
In augustus 2017 is een quickscan uitgevoerd: in hoeverre waren de jeugdzorgregio’s toen
op schema met de planning? Hieruit bleek dat mogelijk niet alle regio’s op tijd zijn om over te
stappen naar een uitvoeringsvariant op 1 januari 2018. Daarom hebben de VNG en GGZ
Nederland een terugvalscenario ontwikkeld voor die regio’s die niet op tijd klaar zijn.

2.1 Het bepalen van een verantwoord instapmoment
De gemeenten in een jeugdzorgregio bepalen samen het juiste, haalbare instapmoment voor
de regio. Het instapmoment is haalbaar als partijen goed zijn voorbereid, zodat de stap niet
voor voorzienbare problemen of vermijdbare administratieve lasten zorgt.
Gemeenten en aanbieders moeten contracten hebben afgesloten voor ze kunnen
overstappen. In sommige gevallen, als de contractering wel in een gevorderd stadium is, kan
de overstap aan beide kanten alvast voorbereid worden.
Is de regio wel klaar voor een overstap op 1 januari 2018, maar een specifieke aanbieder
niet, dan bepaalt de regio met de aanbieder een geschikt moment waarop de aanbieder
overstapt. Aanbieders die nog niet overstappen op een uitvoeringsvariant in januari kunnen
liquiditeitsproblemen krijgen omdat ze nog niet kunnen factureren. Houd hier als gemeente
rekening mee en spreek indien nodig een bevoorschottingsregeling af volgens het advies
van VNG.
2.2 Terugvalscenario: instappen in april of juli 2018
Regio’s wordt geadviseerd om verantwoord en beheerst over te stappen. Een overstap in
april of juli die gecoördineerd verloopt en waar alle partijen klaar voor zijn, is beter dan te
snel overstappen in januari. Bij een niet goed voorbereide overstap kunnen zowel bij
gemeenten als aanbieders administratieve problemen ontstaan. In het terugvalscenario zijn
twee volgende gezamenlijke instapmomenten vastgelegd in april en juli. Hiermee wordt
voorkomen dat regio’s op allerlei verschillende momenten gaan overstappen want daardoor
kunnen aanbieders die in verschillende regio’s werken extra administratieve lasten ervaren.
2.3 Aandachtspunten en risico’s bij later instappen
Als een later instapmoment gekozen wordt dan 1 januari 2018, dan moeten partijen rekening
houden met de volgende aandachtspunten en risico’s:
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Aandachtspunten voor alle partijen










De DBC-systematiek wordt sowieso per 31 december 2017 beëindigd en alle DBCtrajecten worden hard afgesloten. Dit geldt ook als een regio besluit in april of in juli
2018 in te stappen.
Bij later overstappen kan het berichtenverkeer iJw vanaf januari 2018 niet direct
worden gebruikt voor de jeugd-ggz en basis-ggz. Dit moet later herstart worden als
de regio is overgestapt op een uitvoeringsvariant.
Bij het instappen in april 2018 moet men rekening houden met de implementatie van
release iJw 2.2 van de berichtenstandaard, die begin april in gebruik wordt genomen.
Bij een later instapmoment dan 1 januari 2018 moeten berichten pas aangemaakt
worden op het moment dat ze verstuurd worden. Zo wijkt de inhoud van de berichten
zo min mogelijk af van de laatste administratieve stand van zaken. Hiermee voorkomt
men dat latere correcties handmatig verwerkt moeten worden.
Lukt instappen per april 2018 niet, dan is het volgende gezamenlijke moment juli
2018. Het opstarten van het berichtenverkeer en met terugwerkende kracht versturen
van toewijzingen en facturen zal extra capaciteit vergen omdat het over een langere
periode moet gebeuren.
Het berichtenverkeer iJw voor jeugdzorgtrajecten die al volgens de
uitvoeringsvarianten worden ingekocht en geadministreerd, loopt wel door.

Specifieke aandachtspunten voor gemeenten






Gemeenten kunnen vanaf 1 januari 2018 tot het moment van instappen geen
toewijzingsberichten JW301 versturen voor de jeugd-ggz en basis-ggz die start in
2018.
Bij een overstap in april of in juli 2018 blijven de gemeenten verantwoordelijk voor het
versturen van een toewijzing voor cliënten uit 2017 of eerder van wie de zorg
doorloopt in 2018.
VNG adviseert dat gemeenten bevoorschottingsafspraken maken met aanbieders die
in liquiditeitsproblemen dreigen te raken omdat ze niet kunnen factureren.

Specifieke aandachtspunten voor aanbieders
 Bij later instappen kunnen aanbieders nog niet geautomatiseerd declareren of
factureren en geen Verzoeken om Toewijzing, JW315, versturen voor
zorgverleningstrajecten met jeugd-ggz en basis-ggz die starten in 2018.
 Aanbieders kunnen in liquiditeitsproblemen raken als ze tijdelijk de
zorgverleningstrajecten die starten in 2018 niet kunnen factureren. Voorzien
aanbieders dat dit gaat gebeuren, dan kunnen ze met gemeenten in overleg over
bevoorschotting. Het advies dat VNG heeft gegeven over bevoorschotting is een
leidraad bij dit gesprek met de gemeente.
 Aanbieders moeten in de tussenliggende periode wel gegevens registreren over de
geleverde zorg. Hiervoor is de Basisset Gegevenselementen (pdf) van GGZ
Nederland beschikbaar.
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2.4 Protocol herstarten berichtenverkeer iJw voor jeugd-ggz
Over het herstarten van het berichtenverkeer iJw voor jeugd-ggz als later is ingestapt in een
uitvoeringsvariant, verschijnt een protocol. Dit beschrijft de tijdslijnen en nader advies rond
het herstarten van het berichtenverkeer voor jeugd-ggz en basis-ggz als per april of juli wordt
ingestapt. Het protocol is vanaf 1 december 2017 beschikbaar bij het Zorginstituut Nederland
via de website iStandaarden.nl en via i-Sociaal Domein/jeugd-ggz.

3. Beëindigen DBC’s en basis-ggz met JW321
3.1 Protocol beëindiging DBC-systematiek en JW321-bericht
Het Protocol beëindiging DBC-systematiek en JW321-bericht per 1 januari 2018 (pdf)
bespreekt wat nodig is om de DBC’s en basis-ggz-trajecten administratief af te sluiten per 31
december 2017. Dit document is voor gemeenten, aanbieders en hun softwareleveranciers.
Hierin staan ook de tijdslijnen van de werkzaamheden rondom de overgang van DBC naar
uitvoeringsvarianten per 1 januari 2018.
3.2 Cliënten van wie de zorg doorloopt in 2018
Gemeenten zijn ervoor verantwoordelijk dat DBC-toewijzingen administratief worden
ingetrokken per 31 december 2017. Voor een aantal cliënten loopt de zorg echter door. Dit
zijn de overgangscliënten. Gemeenten dienen voor deze cliënten een nieuwe toewijzing te
sturen aan de aanbieders die ingaat per 1 januari 2018. Aanbieders moeten aan hun kant de
DBC-trajecten hard afsluiten op 31 december 2017.
We raden aanbieders aan om te controleren of zij voor alle cliënten nieuwe toewijzingen
hebben ontvangen. Indien nodig kan een aanbieder met een gemeente afspreken om zelf
een Verzoek om Toewijzing (VoT) te sturen aan de gemeente.
Voor zorgverleningstrajecten die starten in 2018 geldt de bestaande werkwijze voor de
Jeugdwet uit de referentieprocessen iJw. Deze referentieprocessen vindt u in het
Informatiemodel iJw op de website iStandaarden.nl.
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3.3 Einde JW321 en JW322-berichten

De berichtenstandaard iJw bevat het bericht JW321 en het bijbehorend retourbericht JW322.
Deze berichten zijn bedoeld om jeugd-ggz via de DBC-systematiek te kunnen factureren.
Ook sommige basis-ggz-trajecten worden nu nog wel gefactureerd met het JW321-bericht,
ondanks dat ze geen DBC’s zijn. De JW321 en JW322 kunnen vanaf 1 januari 2018 alleen
nog maar gebruikt worden om zorg te factureren die verleend is in 2017 in het kader van
specialistische of basis-jeugd-ggz.

De berichten JW321 en JW322 zijn vanaf 1 januari 2019 niet meer bruikbaar. Dit betekent
dat zorgaanbieders nog in 2018 tijd hebben zorg te factureren die ze in 2017 hebben
verleend. Meer over het einde van de JW321 en JW322 vindt u in het Protocol Beëindiging
DBC-systematiek en JW321-bericht (pdf) van Zorginstituut Nederland.

4. Overstappen op een uitvoeringvariant
4.1 Landelijke afspraken over standaarden
 De drie uitvoeringsvarianten
 Berichtenstandaard iJw
 Landelijke transitiearrangement VNG
Drie uitvoeringsvarianten
Er zijn drie uitvoeringsvarianten voor de administratieve afhandeling van toewijzing en
facturatie in het sociaal domein. Deze uitvoeringsvarianten verbinden bekostiging, inrichting
van de zorgadministratie en het veilig en efficiënt uitwisselen van gegevens met de
berichtenstandaarden iWmo en iJw.
Inspanningsgerichte uitvoeringsvariant
Uitvoering van zorg en/of ondersteuning waarbij er een duidelijke afspraak tussen gemeente
en zorgaanbieder is gemaakt over de levering van een specifiek product of dienst in een
afgesproken tijdseenheid.
Outputgerichte uitvoeringsvariant
Uitvoering van zorg en/of ondersteuning waarbij er een duidelijke afspraak tussen gemeente
en zorgaanbieder is over de te behalen output. De manier waarop deze output wordt
behaald, is niet vastgelegd.
Taakgerichte uitvoeringsvariant
Uitvoering van zorg en/of ondersteuning waarbij de gemeente een taak voor een
(deel)populatie heeft gegeven aan een aanbieder en deze aanbieder de vrijheid heeft om de
invulling van deze taak vorm te geven. In deze variant is er geen sprake van een
verantwoording op individueel niveau.
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Een volledige beschrijving van de uitvoeringsvarianten staat in de Handreiking
Uitvoeringsvarianten iWmo en iJw van Zorginstituut Nederland (pdf, versie 1.3, oktober
2017)
Berichtenstandaard iJw
Gemeenten en aanbieders wisselen informatie uit over de producten en diensten die worden
geleverd. De Berichtenstandaard iJw is ontwikkeld om deze uitwisseling te faciliteren. Voor
deze uitwisseling sluiten gemeenten en aanbieders aan op het Gemeentelijk
Gegevensknooppunt (GGk) en het schakelpunt van VECOZO voor het verzenden en
ontvangen van de iJw-berichten. De berichtenstandaard bestaat uit berichtenparen met een
heenbericht en een bijbehorend retourbericht. Er zijn rechtmatigheidsberichten en
regieberichten. Rechtmatigheidsberichten zijn gekoppeld aan de rechtmatigheid van het
leveren van zorg en de financiële verantwoordingsprocessen. Regieberichten geven
gemeenten en aanbieders als samenwerkingspartners informatie over zorgtrajecten.
Rechtmatigheidsberichten:
 JW315-316: het verzoek om toewijzing (VoT)
 JW301-302: toewijzingsbericht
 JW303-304: factuur- of declaratiebericht
Regieberichten:



JW305-306: start zorg-bericht
JW307-308, stop zorg-bericht

Zie ook het Informatiemodel iJw, release iJw 2.1, berichtenoverzicht (iStandaarden.nl).
De huidige release van iJw is 2.1. Op 1 april 2018 wordt release 2.2 geïmplementeerd. De
specificaties van de releases iJw vindt u op de website iStandaarden.nl van Zorginstituut
Nederland.
Wijzigingen in iJw 2.2 per april 2018 – facturering
De specificaties van iJw 2.2 zijn per oktober 2017 vastgesteld. Er zijn twee wijzigingen in
release 2.2 van iJw die relevant zijn voor de factureringsafspraken in de jeugd-ggz.




Vanaf release iJw 2.2 is het mogelijk om toe te wijzen op een productcategorie, en
vervolgens te factureren op meerdere productcodes in de toegewezen
productcategorie. De bedrijfsregel OP266 in release iJw 2.1 was hier onduidelijk over,
waardoor deze mogelijkheid verschillend is geïnterpreteerd. Meer uitleg hierover vindt
u in de Notitie aspecifiek toewijzen en meervoudig factureren (pdf) van Zorginstituut
Nederland.
Vanaf april kan in de outputgerichte uitvoeringsvariant in delen gefactureerd worden.

Hieruit volgt dat deze wijzen van factureren nog niet mogelijk zijn met het berichtenverkeer
iJw versie 2.1. Dat betekent dat gemeenten, aanbieders en softwareleveranciers voor deze
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mogelijkheden andere oplossingen moeten zoeken in de periode januari 2018 tot en met
maart 2018.
Landelijk transitiearrangement (LTA)
 VNG koopt landelijk specialistische jeugd-ggz in als onderdeel van het Landelijk
Transitiearrangement (LTA).
 De bepalingen in het LTA-contract van de VNG zijn landelijk verplicht.
 Het LTA-contract volgt de aanwijzingen in de Handreiking Bekostiging jeugd-ggz
inspanningsgericht versie 2.0 (pdf) van de VNG.
 Voor alle zorg in categorie 55 gelden de tijdschrijfregels in deze handreiking
 De productcodes voor de ingekochte zorg via het LTA zijn landelijk vastgesteld.
 VNG verstrekt de tariefinformatie van het LTA begin november aan de gemeenten.
 Kijk voor meer informatie over dit onderwerp in het dossier Landelijke inkoop
jeugdzorg van de VNG.

4.2 Ondersteunende publicaties






Standaardartikelen voor uitvoeringsvarianten
Standaardproductcodelijst Jeugdwet 2018
Handreiking Bekostiging jeugd-ggz inspanningsgericht (VNG)
Advies VNG aan jeugdregio's over vangnet (bevoorschotting)
Basisset Gegevenselementen GGZ Nederland

Standaardartikelen voor uitvoeringsvarianten
Programma i-Sociaal Domein heeft standaardartikelen opgesteld per uitvoeringsvariant voor
de contracten tussen gemeenten en aanbieders. De standaardartikelen beschrijven de
detailafspraken over het uitwisselen van gegevens met de berichtenstandaarden iJw en
iWmo.
 Standaardartikelen voor uitvoeringsvarianten

Handreiking bekostiging jeugd-ggz inspanningsgericht VNG
De VNG koopt via het landelijke transitiearrangement specialistische jeugd-ggz in via een
raamcontract. Deze inkoop gebeurt op basis van de inspanningsgerichte uitvoeringsvariant.
Afspraken hierover staan in deze handreiking. De handreiking kan ook door jeugdregio’s
gebruikt worden om regionaal jeugd-ggz in te kopen.



Handreiking bekostiging jeugd-ggz inspanningsgericht 2.0 (pdf, VNG, mei-juni 2017)
Aanvulling op de Handreiking bekostiging jeugd-ggz inspanningsgericht (VNG)
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Standaardproductcodelijst Jeugdwet 2018
De iJw-productcategorieën en de standaardproductcodes voor jeugd-ggz en basis-ggz zijn
aangepast vanwege het beëindigen van de DBC-systematiek en het JW321-bericht.



Standaardproductcodelijst Jeugdwet 2018
Bijsluiter bij de Standaardproductcodelijsten (pdf)

Over het overstappen naar de landelijke standaardproductcodes is in 2016 een protocol
verschenen van Zorginstituut Nederland: Protocol Omgaan met
productcodelijstwijzigingen. Dit protocol is echter niet van toepassing op de overstap van
DBC’s en JW321 naar Uitvoeringsvarianten vanwege de harde afsluiting van DBC’s die in dit
specifieke traject nodig is. Het protocol is bedoeld voor gemeenten die van eigen
productcodes willen overgaan op de landelijke standaardproductcodes.
Basisset Gegevenselementen
GGZ Nederland stelt de Basisset Gegevenselementen beschikbaar. Deze Basisset bevat
advies van GGZ Nederland aan aanbieders over welke gegevens in ieder geval moeten
worden vastgelegd om de geleverde zorg te registreren. Sommige gegevenselementen
kunnen ook worden gebruikt voor het herstarten van het berichtenverkeer iJw als later wordt
ingestapt op een uitvoeringsvariant.



Basisset Gegevenselementen (pdf, GGZ Nederland, november 2017)
Bijlage in Excel bij Basisset Gegevenselementen (Excel, GGZ Nederland, november
2017)

Advies VNG aan jeugdzorgregio's over bevoorschotting
VNG adviseert gemeenten en aanbieders van jeugd-ggz afspraken te maken over
bevoorschotting als ze niet op 1 januari 2018 gereed zijn voor het overstappen op een
uitvoeringsvariant. Als gemeenten en aanbieders nog niet kunnen overstappen op een
uitvoeringsvariant kan er mogelijk niet gefactureerd worden. Dit kan jeugdzorgaanbieders in
liquiditeitsproblemen brengen. Daarom is het belangrijk van tevoren af te spreken dat
aanbieders die liquiditeitsproblemen verwachten, worden bevoorschot tot overgestapt wordt
op een uitvoeringsvariant. Aanbieders dienen zelf contact op te nemen met de gemeenten
waarmee ze een contract hebben als zij in de overgangsperiode een voorschot willen
ontvangen.


Advies VNG aan jeugdzorgregio’s over bevoorschotting (pdf, VNG, september 2017).
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5. Welke vraag stelt u waar?
Vragen over beleid, bijvoorbeeld over tarieven:
GGZ Nederland - vandbcnaaruv@ggznederland.nl
vragen van aanbieders over:





spelregels ten aanzien van tijdschrijven
inrichting van de interne administratie
interne ICT
documentatie van GGZ Nederland, o.a. Basisset Gegevenselementen

VNG - info@vng.nl of telefonisch: 070-373 8393
vragen van gemeenten over:






spelregels ten aanzien van tijdschrijven
inrichting van de interne administratie
interne ICT
de Handreiking bekostiging jeugd-ggz inspanningsgericht
de raamovereenkomst van het Landelijk Transitiearrangement (LTA)

Vragen over de berichtenstandaard iJw:
Zorginstituut Nederland - Servicedesk iStandaarden




Vragen over het Protocol beëindiging DBC systematiek en JW321-bericht
Vragen over de berichtenstandaard iJw
Vragen over de standaardproductcodelijst Jeugd

Vragen over de infrastructuur (GGk en VECOZO):
ISD Regieteam - ISD-regie@kinggemeenten.nl


Overkoepelende vragen over de keteninfrastructuur

Stichting Inlichtingenbureau - Servicedesk voor gemeenten



Vragen van gemeenten en hun softwareleveranciers
Vragen over het Gemeentelijk Gegevensknooppunt (webservices en webportaal)

VECOZO - Afdeling Support



Vragen van aanbieders en hun softwareleveranciers
Vragen over het VECOZO Schakelpunt
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Vragen over de implementatie en de samenwerking tussen gemeenten en aanbieders:

Programma i-Sociaal Domein
De implementatieadviseurs van programma i-Sociaal Domein ondersteunen gemeenten en
aanbieders bij de implementatie van de overstap van DBC’s naar uitvoeringsvarianten.
Zij kunnen ook een rol spelen bij het bespreken van onwenselijke effecten op de
informatievoorziening van bepaalde lokale contractbepalingen. Op verzoek van gemeenten
en aanbieders checken zij de contracten en geven advies over de juiste en consistente
toepassing van de standaardartikelen voor uitvoeringsvarianten.

6. Informatie voor softwareleveranciers
Het Protocol beëindiging DBC-systematiek en JW321-bericht per 1 januari 2018 (pdf)
beschrijft de kaders van het hard afsluiten van de DBC’s en de basis-ggz-trajecten die nu
nog gefactureerd worden met het JW321-bericht.
De publicatie Invulinstructie en technische validatieregels bij hard afsluiten DBC en basisGGZ jeugd (pdf) is opgesteld samen met softwareleveranciers. Hij gaat in op de technische
details voor het hard afsluiten van DBC’s en basis-ggz-trajecten. Daarom is deze publicatie
met name relevant voor softwareleveranciers en applicatiebeheerders bij gemeenten en
aanbieders.
De validatieregels zijn ook in excel beschikbaar, evenals de codelijsten en de bijgewerkte
beslisboom jeugd-ggz: DBC-pakket 2017 voor jeugd-ggz en volwassenen-ggz (VNG en GGZ
Nederland).
Meer informatie voor softwareleveranciers vindt u in het Verslag Leveranciersbijeenkomst 5
oktober 2017: Van DBC naar Uitvoeringsvariant (pdf).
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