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Veel gestelde vragen verfijning Iv3 jeugd en Wmo 
 

1. Hoe ondersteunt het Rijk gemeenten bij de verfijning van de 

taakvelden op het gebied van Wmo en Jeugd? 
Gemeenten kunnen via postbusiv3@minbzk.nl vragen stellen over de indeling. Veel gestelde 

vragen worden in komende edities opgenomen. Daarnaast lopen een aantal andere acties, 

waarvan BZK gemeenten op de hoogte houdt via de IBI Nieuwsbrief. Abonneren kan hier. 

 

2. Wat wordt er precies verwacht bij de begroting over 2023? 
Het is allereerst verplicht om begroting en jaarrekening volgens de indeling van het 

Informatievoorschrift Iv3 2023 aan te leveren. Voor kwartalen is dit wel optioneel en mogen ook 

de taakvelden van 2022 worden gebruikt. 

Voor de begroting betekent dit dat gemeenten de baten en lasten op de nieuwe taakvelden met 

een zekere mate van onzekerheid zullen moeten ramen. Een methodiek zou daarbij kunnen zijn 

om de baten en lasten van de oude taakvelden te nemen en toe te rekenen naar de nieuwe 

(rekening houdend met de handvol verschuivingen tussen taakvelden die plaatsvinden) op basis 

van de beschikbare gegevens. 

Idee is dat er zo voor de begroting 2023 zo betrouwbaar mogelijke ramingen liggen, en 

gemeenten dan tot juli 2024 (deadline voor het aanleveren van jaarrekeninggegevens) hebben om 

hun systemen aan te passen op de wijziging. 

Conform artikel 66 van het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) moet bij de begroting een 

totaaloverzicht worden opgenomen van de geraamde baten en lasten per taakveld. Hierin moeten 

ook de nieuwe taakvelden op het terrein van Wmo en Jeugd worden opgenomen. 

 

3. Hoe moet worden geboekt als wordt gewerkt met 

taakgerichte/lump sum financiering? 
Het kan voorkomen dat de Iv3-taakvelden niet aansluiten bij hoe een gemeente haar 

verantwoording heeft georganiseerd. Vooral bij taakgerichte bekostiging is het berichtenverkeer 

beperkter. In dat geval zal moeten worden gekozen voor een benadering om de baten en lasten 

aan de taakvelden toe te delen. 

Hoe deze benadering tot stand komt, is aan de gemeente, maar deze moet wel gebaseerd zijn op 

objectieve gegevens. Het is de bedoeling dat de lasten en baten goed over de taakvelden worden 

verdeeld. Het CBS zal aanleveringen waarbij (vrijwel) alle lasten binnen de WMO en Jeugd op één 

taakveld worden geboekt, als niet plausibel beoordelen. 

Zaak is dat u zelf voor de begroting een zo goed mogelijke inschatting maakt en hierover voor de 

verantwoording met de aanbieder afspraken maakt, zodat uw gemeente op een onderbouwde 

wijze de lasten over de betreffende taakvelden kan verdelen. Bij de besluitvorming over de 

invoering van deze nieuwe taakveldindeling is vastgesteld dat ‘taakgerichte’ aanbieders voor een 

gezonde bedrijfsvoering over dergelijke informatie beschikken die de vereiste verdeling over de 

taakvelden mogelijk maakt. 

 

4. Hoe moeten eigen bijdragen op de taakvelden worden geboekt? 
Eigen bijdragen moeten verantwoord worden op het taakveld waar deze bijdragen betrekking op 

hebben en waar de daarmee samenhangende kosten zijn geboekt. Dus bijvoorbeeld (eigen) 
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bijdragen voor algemene voorzieningen op het taakveld 6.1 – Samenkracht en burgerparticipatie 

en voor beschermd wonen op het gelijknamige taakveld 6.81a – Beschermd wonen (WMO). 

Een belangrijke uitzondering op deze regel vormen de eigen bijdragen die vallen onder het 

abonnementstarief. Alle baten uit het abonnementstarief moeten geboekt worden op 6.71a - 

Huishoudelijke hulp (WMO), ook al ontvangt een cliënt een andere voorziening of dienstverlening 

dan huishoudelijke hulp. 

Nu maakt alleen taakveld 6.6 – Maatwerkvoorzieningen (WMO) melding van eigen bijdragen. De 

toelichting inzake de eigen bijdragen zal in het Informatievoorschrift Iv3 worden verbeterd. 

 

5. Gaat het bij de toedeling van lasten over de nieuwe taakvelden 

alleen om bekostiging via inkoop of dienen ook via subsidies 

bestede gelden naar de nieuwe taakvelden te worden uitgesplitst? 
Subsidies behoren te worden verantwoord op de taakvelden waar de met de subsidie verband 

houdende lasten van de subsidieontvanger verantwoord zouden moeten worden. Dus de lasten die 

worden gesubsidieerd, bepalen op welk taakveld de subsidielasten verantwoord moeten worden. 

Indien de lasten die worden gesubsidieerd op meerdere taakvelden betrekking hebben, moeten de 

subsidielasten over deze taakvelden worden verdeeld. Het is in daarbij van belang dat voor de 

verantwoording met de subsidieontvanger afspraken worden gemaakt, indien dat nodig is om de 

subsidielasten op de juiste taakvelden te boeken. 

Op eenzelfde wijze als bij subsidies worden (de baten van) specifieke uitkeringen geboekt op het 

taakveld zoals dat is aangegeven in de (toelichting op de) specifieke uitkering of op het taakveld of 

–velden waar de lasten zijn geboekt waarvoor de specifieke uitkering is verstrekt. 

Indien de bekostiging in het sociaal domein plaatsvindt via algemene uitkering, decentrale 

uitkering of verzameluitkering dan wordt de uitkering geraamd en verantwoord op het taakveld 0.7 

- Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds. De lasten die daarmee samenhangen 

worden geraamd en verantwoord op onder meer de nieuwe verfijnde taakvelden in het sociaal 

domein. 

 

6. Wat is het verschil tussen de taakvelden 6.72a Jeugdzorg 

begeleiding, 6.72b Jeugd behandeling en 6.74a Jeugd behandeling 

GGZ zonder verblijf?  
Het taakveld 6.72a betreft specifiek begeleiding gericht op het oefenen en structureren van 

dagelijkse vaardigheden, en verzorging in de vorm van ondersteuning bij de Algemeen Dagelijkse 

Levensverrichtingen (ADL).  

Het taakveld 6.72b betreft behandeling ambulant, hierbij kan men denk aan pyschosociale 

therapie, psychotherapie en vaktherapie of behandeling van gedragsstoornissen.  

Het taakveld 6.74a betreft behandeling in het kader van jeugd GGZ en kindergeneeskunde. Een 

GGZ-behandeling heeft een duidelijk curatief karakter en wijkt daarmee duidelijk af van 

begeleiding en verzorging. Men kan hier denken aan generalistische of specialistische behandeling 

door GGZ-aanbieders. Ook binnen het berichtenverkeer en de productcategorieën voor jeugd (iJw) 

worden de GGZ en kindergeneeskunde duidelijk onderscheiden als aparte categorieën. 

 

7. Waar moeten de behandeling van dyslexie worden 

verantwoord? 
Ernstige dyslexie, voor zover niet vallend binnen onderwijszorg, is onderdeel van JGGZ. Deze 

zorgvorm valt onder taakveld 6.74a Jeugd behandeling GGZ zonder verblijf. 

 



8. Waar moet Veilig Thuis worden verantwoord? 
De aanpak Veilig Thuis, aanpak huiselijk geweld en aanpak kindermishandeling, voor zover er 

sprake is van toegangstaken en doorverwijzingen, vallen onder taakveld 6.2 – Toegang en 

eerstelijnsvoorzieningen. 

 

9. Waar hoort de inloopfunctie GGZ te worden verantwoord? 
De inloopfunctie GGZ is een laagdrempelige algemene inloopvoorziening die niet beschikt wordt. 

Het gaat hierbij vooral om de beschikbaarheidsfunctie. Er is geen indicatie vereist voor deze 

prestatie. Daarom hoort de inloopfunctie GGZ thuis op taakveld 6.2 - Toegang en 

eerstelijnsvoorzieningen. 

Dat betekent dat de inloopfunctie GGZ van 2022 naar 2023 wordt verplaatst van taakveld 6.81 - 

Geëscaleerde zorg 18+ naar taakveld 6.2 - Toegang en eerstelijnsvoorzieningen.  De vermelding 

op taakveld 6.71c - Dagbesteding (WMO) is onjuist en zal worden gecorrigeerd in het Iv3 

Informatievoorschrift. 

 

10. In de koppeltabel met productcodes staan de logeer-

productcodes in de nieuwe taakvelden bij 6.72a – Jeugdhulp 

begeleiding. Bij de landelijke productcodelijst staan de logeer 

producten als verblijf opgenomen, en moet dit binnen de 

taakvelden dan ook zo? 
Logeren dient inderdaad onder 6.72a – jeugdhulp begeleiding geboekt te worden. Analoog met de 

keuze die hier voor de Wmo is gemaakt. Dit in tegenstelling tot de algemene tekst bij jeugdhulp 

met verblijf is opgeschreven. Deze zal in de nieuwe versie van het Iv3 informatievoorschrift 

worden rechtgezet. 

 

11. Waar moet binnen de categorie ‘jeugdhulp met verblijf’ de 

specificatie naar GGZ worden ondergebracht? 
GGZ met verblijf moet worden ondergebracht bij taakveld 6.74b – Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ-

verblijf. Dit betreft: a. jeugdhulp die vanwege een crisissituatie verleend wordt thuis of bij een 

aanbieder; b. jeugdhulp die valt onder het Landelijk Transitiearrangement (LTA); en c. GGZ-

behandeling waarbij sprake is van opname (iJw-productcategorieën 46, 54 en 55). 

 

12. Hoe moet worden omgegaan met kosten die niet aan één 

taakveld toe te delen zijn, zoals beleidsmedewerkers, ICT of 

onderzoeken? 
In algemene zin: bij het toedelen van kosten die niet op één taakveld zijn toe te rekenen, dient 

allereerst te worden gekeken of ze kunnen worden toegerekend aan taakveld 0.4 Overhead. 

Gebruik hiervoor ook de notitie Overhead van de commissie BBV. Is dit niet het geval, dan is de 

volgende stap om te beoordelen of de kosten in belangrijke mate zijn toe te delen aan één 

taakveld. Is dat niet mogelijk, dan dienen de kosten te worden verdeeld op basis van een 

verdeelsleutel, bijvoorbeeld formatie of omzet. 

 

Als het gaat om het toedelen van kosten van beleidsmedewerkers jeugd en/of Wmo: dit hangt af 

van de beleidsmatige inzet van de gemeente. Bijvoorbeeld: bij veel gemeenten is deze gericht op 

de algemene – en eerstelijnsvoorzieningen. De kosten horen dan op 6.1 Samenkracht en 

burgerparticipatie of 6.2 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen. Maakt uw gemeente beleid gericht 

op maatwerkvoorzieningen, dan moeten de kosten van de beleidsmedewerkers worden verdeeld. 
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13. Moeten PGB’s verbijzonderd worden naar de taakvelden of 

mag dat per regeling zoals de SVB het ook aanlevert? 
De pgb’s Jeugd en Wmo moeten van elkaar onderscheiden worden; dit is ook mogelijk op basis 

van de beschikbare data. 

Wat betreft het wegschrijven naar taakvelden binnen Jeugd en Wmo kan dat als volgt. Met het 

systeem pgb 2.0 wordt cijfermatig op geaggregeerd niveau inzichtelijk welke werkzaamheden 

vanuit een pgb worden ingezet. Deze werkzaamheden komen niet helemaal overeen met de Iv3-

taakvelden, maar kunnen daar wel aan gekoppeld worden. Daar kan de volgende tabel voor 

worden gebruikt. 

Werkzaamheden Wet Bijbehorend Iv3 taakveld 

Begeleiding groep Jeugdwet 6.72a – Jeugdhulp begeleiding 

Begeleiding individueel Jeugdwet 6.72a – Jeugdhulp begeleiding 

Logeeropvang Jeugdwet 6.72a – Jeugdhulp begeleiding 
  

Persoonlijke verzorging Jeugdwet 6.72a – Jeugdhulp begeleiding  

Begeleiding Wmo 6.71b – Begeleiding (Wmo) 

Hulp bij huishouden Wmo 6.71a – Huishoudelijke hulp 
(Wmo) 

Persoonlijke verzorging Wmo 6.71b – Begeleiding (Wmo) 

Vervoer van en naar 
begeleiding groep 

Wmo 6.6 Maatwerkvoorzieningen 
(Wmo) 

 

Nog niet alle gemeenten zijn aangesloten bij pgb 2.0, waardoor geen geaggregeerd inzicht is in 

waar een pgb voor wordt ingezet. Tot het moment van aansluiten hierop kunnen de kosten 

geschreven worden onder de volgende taakvelden: voor Jeugd taakveld 6.72d Jeugdhulp zonder 

verblijf overig en voor Wmo taakveld 6.71d Overige maatwerkarrangementen (Wmo).  

 

 

14. Onze gemeente heeft de begroting, met in de 

uitvoeringsinformatie de baten en lasten volgens de oude 

taakvelden, al naar de raad gezonden. Moet de raad dan alsnog de 

baten en lasten volgens de nieuwe taakvelden krijgen? 
Uitvoeringsinformatie is volgens artikel 66 BBV informatie die door B&W vastgesteld moet worden 

dus hoeft niet perse deel uit te maken van de begroting die de raad vaststelt. Als de taakvelden 

onderdeel uitmaken van de begroting die door de raad vastgesteld gaat worden, dan is het 

aanbevelenswaardig de raad te informeren over de aanpassing van de oude taakvelden naar de 

nieuwe taakvelden. Hierbij heeft u onder meer de volgende twee opties: 

1. Een nazending waarin u de verfijning van de taakvelden ter kennisname en eventueel ter 

vaststelling aan de raad voorlegt; 

2. Een (concept-)begrotingswijziging waarin u de verfijning van de taakvelden doorvoert 

(inclusief aanpassingen op het niveau van de economische categorieën en mutaties tussen 

hoofdtaakveld 6 en 7 van taakveld 7.1 Gezondheidszorg naar taakveld 6.2 toegang en 

eerstelijns). Op basis van de begroting en de wijziging daarop als gevolg van de taakveld 

verfijning kunt u de aanlevering van de Iv3 matrix aan het CBS verzorgen. Van belang 

hierbij is artikel 66 lid 2 waarin staat dat het totaal bedrag van de begroting gelijk moet 

zijn aan de aanlevering van de Iv3 matrix, maar dan inclusief verfijning. 

Het is van belang dat uw gemeente in de Iv3 –matrix de nieuwe taakvelden verwerkt aangezien 

het CBS aanleveringen volgens de oude taakvelden Jeugd en WMO niet accepteert. 

 


