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Geachte heer of mevrouw,
Nu het jaar 2021 bijna achter de rug is, nadert ook het moment voor de verantwoording en controle van de
jeugdhulp. Graag vragen wij namens de Gemeenschappelijke Regeling Regio Hart van Brabant ook dit jaar uw
medewerking hierbij. Wij hebben uw informatie nodig omdat de Gemeenschappelijke Regeling op grond van
wet- en regelgeving aan de deelnemende gemeenten verantwoording moet afleggen over de zorgkosten.
Hieronder gaan wij in op wat wij hiervoor van u nodig hebben en wanneer u dit uiterlijk aan ons aanlevert.
Heeft u hierover vragen en/of opmerkingen, dan verzoeken wij u deze per mail te stellen, gericht aan
controlregiohvb@tilburg.nl.
Voor wie is deze brief
Deze brief is voor u van toepassing als u over het zorgjaar 2021 jeugdhulp heeft geleverd aan inwoners in de
gemeentes die vallen onder de Gemeenschappelijke Regeling Regio Hart van Brabant. Het gaat dan om de
volgende gemeenten: Dongen, Gilze en Rijen, Goirle, Heusden, Hilvarenbeek, Loon op Zand, Oisterwijk, Tilburg
en Waalwijk.
Totale hoeveelheid geleverde jeugdhulp bepalend voor hoe u zich verantwoordt
Heeft u in 2021 in een of meerdere gemeenten (binnen of buiten de Regio Hart van Brabant) in totaal
voor meer dan € 125.000 aan jeugdzorg geleverd? Dan verwachten wij niet alleen een
productieverantwoording maar ook een controleverklaring.
Als u in totaal minder dan € 125.000 aan jeugdzorg heeft geleverd volstaat een
productieverantwoording. Hiermee sluiten wij aan bij het coulance-advies van het Ketenbureau iSociaal Domein om de verplichte aanlevering van controleverklaring achterwege te laten als de omzet
lager is dan € 125.000 (separaat voor Wmo of Jeugdwet, al dan niet gerealiseerd bij meerdere
gemeenten). Wel vragen wij u in dat geval om aan ons te verklaren dat uw totaalomzet lager dan
€ 125.000 is. Wij kennen uw totaalomzet immers niet.
Declareer tijdig
U heeft drie maanden de tijd om door u geleverde zorg te declareren. Dat staat in het administratie- en
declaratieprotocol van de GR Regio Hart van Brabant.
Dit betekent dat de geleverde zorg 2021 uiterlijk op 31 maart 2022 gedeclareerd moet zijn. Later
ingediende declaraties worden afgewezen. Daarom hierbij het verzoek om tijdig, dus ruim voor 25
maart uw declaraties in te dienen. Zo ontvangt u tijdig uw geld en kan de administratie van de
Gemeenschappelijke Regeling Regio Hart van Brabant juist en volledig mogelijk afgesloten worden.
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Welke documenten stuurt u?
De financiële productieverantwoording en een getekende verklaring ‘Totaalomzet niet meer dan
€125.000’ moeten vóór 1 maart 2022 bij ons binnen zijn. Let op: deze financiële
productieverantwoording dient aan te sluiten op de goedgekeurde declaraties.
Voor de getekende controleverklaring geldt een uiterste aanleverdatum van 31 maart 2022. Graag alle
documenten aanleveren als pdf-bestand. Het productieformat levert u daarnaast ook aan in Excel.
Uitzondering: als u een controleverklaring moet aanleveren, mag uw productieverantwoording die u
voor 1 maart aanlevert, ook nog in concept zijn. In dat geval geeft u dat duidelijk aan. De definitieve
productieverantwoording levert u dan uiterlijk 31 maart 2022 aan.
Totale omzet Jeugdhulp 2021

Aan te leveren stukken

Uiterste
aanleverdatum
• 1 maart 2022
• 1 maart 2022

Vorm

• Financiële productieverantwoording 2021
• Excel + pdf
• Getekende verklaring “Totaalomzet niet meer
• pdf
dan € 125.000”
Meer dan € 125.000
• Financiële productieverantwoording 2021
• 1 maart 2022*
• Excel + pdf
• Getekende controleverklaring door een
• 31 maart 2022
• pdf
accountant
* Dit mag een conceptversie zijn, mits duidelijk aangegeven. De definitieve productieverantwoording levert u dan uiterlijk 31
maart aan.
Lager of gelijk aan € 125.000

Hoe aanleveren?
Het volstaat om de gevraagde documenten naar de GR Regio Hart van Brabant te sturen, via
controlregiohvb@tilburg.nl. U hoeft géén kopie naar de betreffende gemeente(n) te sturen.
Enkele aandachtspunten bij het invullen van de productieverantwoording en de controleverklaring
Hieronder hebben wij enkele belangrijke aandachtspunten bij het invullen van de
productieverantwoording 2021 op een rijtje gezet. We verzoeken u deze zorgvuldig door te nemen en
te delen met uw accountant.
Berekening totaalomzet (hoger of lager dan € 125.000)
Om te bepalen of u gebruik kunt maken van de coulanceregeling voor kleine aanbieders, en dus geen
controleverklaring bij de productieverantwoording hoeft aan te leveren, gaat u uit van uw totaalomzet.
Tel daarvoor alle geleverde jeugdzorg in 2021 bij elkaar op: alle regionale en landelijke jeugdzorg 2021
voor alle gemeenten in Nederland (dus niet alleen voor gemeenten in de Regio Hart van Brabant).
Reken hierbij ook de zorg over 2021 die u nog niet heeft gedeclareerd maar wel van plan bent binnen
de gestelde termijnen de declareren.
Per AGB-code één productieverantwoording
Per AGB-code levert u één productieverantwoording aan. Heeft u meerdere AGB-codes, dan betekent
dat dus meerdere productieverantwoordingen.
Productieverantwoording op niveau Regio Hart van Brabant én gemeentelijk niveau
In uw financiële productieverantwoording verantwoordt u landelijke en regionale zorg geleverd op
grond van de Jeugdwet. U doet dit op totaalniveau van de Gemeenschappelijke Regeling Regio Hart van
Brabant én per gemeente die deelneemt aan de Gemeenschappelijke Regeling Hart van Brabant.
Op beide niveaus verantwoordt u hierin ook – indien van toepassing –de nog niet gedeclareerde zorg
over 2021, onder de voorwaarden dat hiervoor een geldige beschikking aanwezig is en dat deze uiterlijk
31 maart 2022 zal worden gedeclareerd.
Per gemeente altijd één werkblad
Wij vragen u om per deelnemende gemeenten altijd één werkblad in de productieverantwoording op
te nemen. Heeft u aan een of meer van deze negen gemeenten geen zorg geleverd, dan laat u ‘€ 0’
staan bij de regel ‘Gerealiseerde productie Jeugdwet’ in het tabblad van de desbetreffende gemeente.
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Productcodes
Vooral over productcodes kwamen voorgaande jaren veel vragen binnen. Daarom hebben we een
bijlage 'Producten 2021' toegevoegd die u kunt raadplegen voor het invullen van de productcodes bij
de juiste productcategorie.
Controleverklaring? Attendeer uw accountant op controle op aanwezigheid verwijzing
Indien u bij uw productieverantwoording een controleverklaring van een accountant moet overleggen,
dan wijzen wij u en uw accountant graag op een belangrijke wijziging in het accountantsprotocol. Dit
betreft de controle op de aanwezigheid van een verwijzing (verwijsbriefje) bij verwijzing uit het
medisch domein. In het protocol staat dat als de gemeenten dit vereisen, de controle op de verwijzing
onderdeel vormt van de accountantscontrole.
De Regio Hart van Brabant beroept zich op deze passage. De Regio Hart van Brabant beschikt bij
toewijzingen uit het medisch domein niet over de oorspronkelijke verwijzing. Wij vereisen, conform het
nieuwe accountantsprotocol, dat de accountant die uw productieverantwoording controleert tevens de
aanwezigheid van een verwijsbriefje bij verwijzing uit het medisch domein tot zijn toetsingscriteria
rekent.
Wij verzoeken u daarom om uw accountant expliciet te wijzen op deze bepaling uit het
accountantsprotocol 2021.
Aanwezigheid geldige toewijzing en indien nodig5 verwijzing van huisarts, medisch specialist of jeugdarts
5

Gemeenten kunnen in geval van toegang tot de Jeugdhulp door verwijzing van een huisarts, medisch specialist
of jeugdarts vereisen dat ook de aanwezigheid van een geldige verwijzing van huisarts, medisch specialist of
jeugdarts onderdeel vormt van de accountantscontrole omdat gemeenten in die gevallen niet over die
verwijzing kunnen beschikken. Indien in de steekproef of deelwaarneming van de accountant (zie paragraaf
3.7.2) een productieregel wordt geselecteerd die onder de Jeugdwet valt, dan vormt de aanwezigheid in deze
gevallen van een verwijzing van een huisarts, medisch specialist of jeugdarts een extra toetsingscriterium voor
de accountant
Pagina 9 Accountantsprotocol financiële productieverantwoording 2021 Wmo en Jeugdwet

Tot slot
Wij hopen dat wij u voldoende informatie hebben gegeven over de controle en verantwoording van
jeugdzorgkosten 2021. Mocht dit niet zo zijn, dan vind u op
https://www.zorginregiohartvanbrabant.nl/contractbeheer een lijst met FAQ of kunt u uw
vraag/vragen stellen via controlregiohvb@tilburg.nl.
Hopende u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd,
Namens de GR Regio Hart van Brabant,
Marjon van der Maat

afdelingshoofd Dienstverlening

Bijlage 1: Format productieverantwoording 2021 (U kunt hierbij kiezen uit met of zonder inleesfunctie;
over het algemeen vereist de inleesfunctie meer kennis van Excel)
Bijlage 2: Landelijk accountantsprotocol 2021
Bijlage 3: Verklaring totaalomzet jeugdhulp niet meer dan € 125.000
Bijlage 4: Producten 2021
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