
Declaraties, tarieven en 
productcodes 

 

 

Declareren van geleverde zorg 
 

Zorg geleverd in opdracht van de 3 OWO-gemeenten moet worden gefactureerd 
via het GGk / VECOZO. 

 
Op dit moment geldt deze wijze van declareren voor de volgende zorgvormen:  
• begeleiding 

• dagbesteding  
• vervoersdiensten (naar dagbesteding) 

• persoonlijke verzorging  
• kortdurende verblijf (logeren) 

• hulp bij het huishouden 
 

Vragen over declareren via GGk / VECOZO Declareren per 

maand of per periode van 4 weken? 
 

Declaratie vindt plaats per periode van vier weken, overeenkomstig de 

periodekalender van het CAK.  
 

Maken de OWO-gemeenten gebruik van Facturatie (303F) of 

Declaratie (303D) in het berichtenverkeer?  

De OWO-gemeenten maken in 2019 gebruik van het Declaratiebericht (303D). Dit 

bevordert voor nu een spoedig procesverloop. 

 

Van welke berichten wordt gebruik gemaakt? 
 

 

Berichtnummer Naam Functie 
   

301 Toewijzing zorg De opdracht van de gemeente aan de 

  aanbieder om de ondersteuning te bieden 

   

302 Retourbericht op Aanbieder geeft aan dat hij de opdracht 

 301 accepteert 

   

https://www.hetcak.nl/regelingen/wet-maatschappelijke-ondersteuning/wmo-factuur/wat-zijn-perioden


303D Declaratie Het bericht van de aanbieder dat hij betaald 

  wil worden voor de geleverde 

  ondersteuning 

  met de specificatie van de geleverde 

  diensten 

   

304 Retourbericht op Gemeente geeft aan akkoord te gaan met 

 303D de declaratie en over te gaan tot betaling 

  of 

  geeft aan dat de declaratie niet akkoord is 

   

Welke productcodes en tarieven worden gebruikt in 2019? 

Bekijk de productcodes en tarieven 2019. 
  

Waar kan ik terecht met vragen over het berichtenverkeer? 
 

VECOZO is de vraagbaak voor de zorgaanbieders. Lukt het niet een bericht te 

verzenden of te ontvangen? Zoek dan hulp via VECOZO, Afdeling Support: 
 

- E-mail: support@vecozo.nl 
 

- Website: www.vecozo.nl 
 

- Telefoon: 013 – 46 25 641  
 

maandag t/m donderdag van 09.00 – 17.00 uur vrijdag 

van 09.00 – 15.30 uur 
 

Gebruikt u de VNG berichtenapp? 
 

Let op! Per 1 mei 2019 wordt de VNG berichtenapp de Zilliz berichtenapp.  
 
Vragen over het gebruik van de berichtenapp?  
Vanaf 1 mei 2019 kunt u voor hulp en ondersteuning bij het gebruik van de berichtenapp terecht bij de 
helpdesk van de ZilliZ berichtenapp via berichtenapp@zilliz.nl  
Tot 1 mei kunt u meldingen blijven doen via berichtenapp@weave.nl  
 
Op de webpagina staat onder “te downloaden” ook een bestand “Tarieven Wmo lokaal 2016-2019”. 
De tabel in dat document staat niet op één pagina, dit leest niet makkelijk. Zou dit bestand vervangen 
kunnen worden voor de versie in “landscape”? Zie bijlage die ik heb toegevoegd.  
 
 
 

http://www.ooststellingwerf.nl/document.php?m=29&fileid=16339&f=1295c9f39d12ec127df2fa89eea7e673&attachment=1&c=13264
mailto:support@vecozo.nl
http://www.vecozo.nl/


VNG.  
 
 
 

Vragen over door u verzonden declaratieberichten of het niet ontvangen 

van 301-berichten 
 

Deze vragen kunt u sturen naar: Backofficezorg-   

OWO@ooststellingwerf.nl   

Dit e-mailadres kunt u gebruiken voor alle 3 OWO-gemeenten. 
 

Wat is de gemeentecode? 
 

Ooststellingwerf: 0085 
 

Weststellingwerf: 0098 
 

Opsterland: 0086 

 

Wat wordt bedoeld met het beschikkingsnummer? 
 

Het beschikkingsnummer (besluitnummer) staat vermeld in het 301-bericht dat u 

(nog) krijgt toegestuurd. Voor Wmo-zorg begint dit besluitnummer altijd met 81. 

Voor jeugdzorg met 85. 

 

Hoe zit het met het doorgeven van de zorgkosten aan het CAK? 
 

Informatie over het doorgeven van de zorgkosten aan het CAK leest u op de pagina 

Aanleveren gegevens bij het CAK.  

https://simsite.ooststellingwerf.nl/beheer/plaat.php?fileid=20656&attachment=1
mailto:Backofficezorg-OWO@ooststellingwerf.nl
mailto:Backofficezorg-OWO@ooststellingwerf.nl
https://www.hetcak.nl/zakelijk/vragen/aanleveren-wmo-gegevens

