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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 niet de bedoeling dat bij taakgerichte bekostiging alle baten en lasten 

worden geboekt op de ‘overig’-taakvelden (6.71d – Overige maatwerkarrangementen (WMO), 

6.72d – Jeugdhulp zonder verblijf overig, 6.73c – Jeugdhulp met verblijf overig). 

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). 


