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Factureren bij
geen contract

Factureren bij geen contract
• Gemeenten zijn conform het overgangsrecht1 er
verantwoordelijk voor dat bestaande cliënten zorg krijgen
van hun huidige aanbieder en daarmee verantwoordelijk voor
het betalen van de facturen voor de zorg van hun aanbieder.
• Het sluiten van contracten heeft de voorkeur, omdat dit
helpt vooraf helderheid te bieden over het tarief en andere
voorwaarden, ook wanneer het gaat om kleine aantallen
cliënten uit een gemeente die bij een instelling in zorg zijn.
Regio’s ondernemen momenteel inhaalacties om het nietgecontracteerde deel zo klein mogelijk te maken.
• Wanneer er door de gemeente voor gekozen wordt geen
contract aan te bieden heeft het alsnog de voorkeur om
een tariefafspraak te maken, voordat door de aanbieder
de declaratie verzonden wordt. Hiertoe wordt maximale
inspanning van gemeenten en aanbieders verwacht.
• Er zijn een aantal varianten om dit te bereiken. Belangrijk is
dat in een zo vroeg mogelijk stadium voor de gemeente en
aanbieder helder is welke variant aan de orde is:

1

Artikel 10.1 lid 5 van de Jeugdwet
Het college is er verantwoordelijk voor dat de jeugdige in situaties als
bedoeld in het derde en vierde lid, de jeugdhulp die reeds is ingezet voor
inwerkingtreding van deze wet, na inwerkingtreding van deze wet kan
voortzetten bij dezelfde aanbieder, indien dit redelijkerwijs mogelijk is.

1. Wanneer een regio raamcontracten sluit, kan een aanbieder
zich hier alsnog voor aanmelden. De regio zorgt er voor dat
het systeem voor inschrijving open blijft.
2. De gemeente kan er voor kiezen om het tarief te vergoeden,
dat is overeengekomen in de thuisregio van de desbetreffende
aanbieder.
3. De aanbieder kan ervoor kiezen het bestaande tarief in rekening
te brengen voor de zittende cliënten. Gemeenten kunnen in de
te maken afspraken voor nieuwe cliënten rekening houden met
deze tariefstelling.
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