Geachte heer/mevrouw,
Met deze brief informeren wij u over het volgende:
a. de financiële productieverantwoording Jeugdwet;
b. de accountantscontrole;
c. de jaarafsluiting diagnose-behandelcombinatie (DBC) in de jeugdhulp;
d. de termijnen en het adres van indiening.
Ad. a. De financiële productieverantwoording Jeugdwet
Op het gebied van de financiële productieverantwoording werken de 11 gemeenten van de Jeugdzorg
regio IJsselland ook dit jaar samen. Tevens worden de landelijke standaarden gehanteerd. Dit doen we
om onnodige administratieve rompslomp, lasten en accountantskosten te voorkomen. Het model van de
financiële productieverantwoording kunt u downloaden via
http://i-sociaaldomein.nl/formats-2017-model-productieverantwoording-wmo-en-jeugdwet.
Ad. b. De accountantscontrole
Het “Algemeen accountantsprotocol financiële verantwoording WMO en Jeugdwet 2017” (versie van 11
september 2017) passen we integraal toe. Dit protocol kunt u downloaden via
http://i-sociaaldomein.nl/publicaties/landelijk-accountantsprotocol-2017-financieleproductieverantwoording-wmo-en-jeugdwet.
Deze controle moet uitgevoerd worden door een bij de NBA (de Koninklijke Nederlandse
Beroepsorganisatie van Accountants) geregistreerde accountant. Mocht sprake zijn van een wettelijke
controle, dan dient uw accountant ook een vergunning te hebben bij de AFM.
Indien bij u signalen aanwezig zijn dat de accountantscontrole of het accountantsoordeel problemen op
gaat leveren, verzoeken wij u dit zo spoedig mogelijk aan ons door te geven. Afhankelijk van de situatie
gaan we tijdig met u in overleg om maatregelen te treffen. Ook vernemen wij het graag zo spoedig
mogelijk indien de termijnen voor aanlevering van de productieverantwoording en de
accountantsverklaring naar verwachting problemen oplevert.
Zorgaanbieders met een totale jaaromzet voor de jeugdhulp van beneden de € 125.000 hoeven geen
accountantsverklaring aan te leveren, maar leveren een door de bestuurder ondertekende
productieverantwoording Jeugdwet aan. Aanbieders met een jaaromzet tussen de € 50.000 en € 125.000
worden separaat benaderd voor de controle.

Ad. c. a.de jaarafsluiting diagnose-behandelcombinatie (DBC) in de jeugdhulp;
Vanaf 2018 is het contracteren en de bekostigen van jeugdhulp op basis van de DBC-systematiek niet
meer toegestaan. Alle lopende DBC-trajecten moeten per 31 december 2017 hard afgesloten worden. U
bent hierover al separaat geïnformeerd. Wij verzoeken u voor 21 januari 2018 de facturen in te dienen via
Vecozo.
Ad. d. De termijnen en het adres
De termijnen van indiening van de stukken zijn:
 Voor 1 maart 2018
financiële productieverantwoording 2017
 Voor 1 april 2018
controleverklaring van de accountant
Wij hebben geconstateerd dat de discipline om tijdig een juiste verantwoording over het jaar 2016 in te
dienen bij enkele aanbieders matig was. Wij verzoeken u daarom met klem de verantwoordingen over
2017 voor de hierboven genoemde termijnen in te zenden.
De betreffende stukken en eventuele vragen ontvangen wij graag per mail via:
productie2017@bvoijsselland.nl

Met vriendelijke groet,

Henno Stuurman
Interim Financieel Manager BVO Jeugdzorg IJsselland

