
Declaraties in het Sociaal Domein: 
veranderingen
Nieuwe stap in het terugdringen van de 
administratieve lasten in het sociaal domein 



Introductie en kennismaking



Introductie en kennismaking

• Wie zijn jullie?

• Waar willen we het over hebben?

• Wie ben ik?



Terugdringen van de 
vermijdbare administratieve 

lasten in het  
Sociaal Domein

Samenwerkend
Doelgericht

Deskundig
Daadkrachtig

Uitvoeringsorganisatie 
van gemeenten en 
zorgaanbieders

Ketenbureau: ‘Van contract tot controle’

Om zorg en 
ondersteuning betaalbaar 
en bereikbaar te houden



`

Keuzes in het standaardiseren 
• Standaard beoordeling 315-bericht

• Declaratieproces als standaardproces 

• Periode maand als standaard declaratieperiode 

• Standaard gebruik van regieberichten

• Ondersteuning van bijzondere gebeurtenissen

Ontwikkelopgaven 
• Afsprakenkaart

• Standaard voor trajectfinanciering

• Standaard administratieprotocol Taakgericht



Declaraties in het Sociaal Domein

De administratieve processen in het sociaal domein zorgen voor 

hoofdbrekens, zowel bij gemeenten als bij zorgaanbieders, en bij accountants 

die de processen beoordelen. Het proces van afrekenen wordt enigszins 

vereenvoudigd, zodat we de berichtenuitwisseling uniform kunnen inrichten 

met één type 303-bericht. De financieel administratieve afwikkeling moet 

daarop ook helder worden aangepakt. In deze workshop bespreken we de 

mogelijkheden.



Declaraties in het Sociaal Domein: de 
afhandeling en controle

Issue?

- Twee fundamentele modellen: Declaratie of Facturatie
- Twee bijbehorende berichttypen (303D en 303F)
- Vermenging bij de uitvoering
- Verwarring bij de uitvoering
- Partijen zijn er niet klaar voor
- …
- …



Declaraties in het Sociaal Domein: de 
afhandeling en controle

Issue?

Oplossing?

Uniformeren van de aanpak:

1) Terug naar één 303-bericht (de F blijkt niet nodig)

2) Kunnen we terug naar één uniforme uitvoering

3) Zit er variatie in die we moeten accommoderen?

Vaststelllen
levering

Omgaan met 
correcties

Vastleggen van 
declaratieregels



Declaraties in het Sociaal Domein: de 
afhandeling en controle

Issue?

Oplossing!



Standaard Administratie Protocollen

• Standaarden bieden nog te veel ruimte voor interpretatie

• Dit leidt tot te veel variatie in  de inrichting van de informatievoorziening

• Variatie leidt tot vermijdbare administratieve lasten

• Expliciet maken van afspraken tussen gemeenten en zorgaanbieders

• Doorontwikkeling standaard op basis van besluitvorming

• Lever een standaard administratieprotocol op per uitvoeringsvariant

• Richt een proces in voor versnelling oplossen kernissues 303F en 303D



Wat is een afsprakenkaart?

Expliciet maken van afspraken over lokale invulling 

tussen gemeenten en zorgaanbieders:

• Landelijk vastgelegde en vastgestelde afspraken 

per uitvoeringsvariant

• Elke gemeente kan per uitvoeringsvariant kiezen 

welke keuzes passen bij beleid

• Afwijking/verbijzondering van keuzes mogelijk 

per productcategorie of per individueel product
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Samen werken we aan het verminderen 
van de administratieve lasten

www.i-sociaaldomein.nl
Ketenbureau@i-sociaaldomein.nl

Op de hoogte blijven van onze projecten?
Schrijf je in voor onze maandelijkse nieuwsbrief op 

www.i-sociaaldomein.nl > onder Contact

http://www.i-sociaaldomein.nl/

