
Begin datum Eind datum

Betreft het  
een nieuwe  

budgethouder?

DE 12 VUISTREGELS

Hoofdstuk 6.4
Maak een toekennings- 

bericht met het  
budget met de nieuwe 
begin- en einddatum 

Hoofdstuk 6.3
Maak een toekennings- 
bericht met het nieuwe 
totaal budget inclusief 
bestaande en nieuwe 

zorgfunctie(s) 

Hoofdstuk 6.2
Maak een toekennings- 
bericht met het nieuwe 

budget met de aan-
wezige zorgfunctie(s)

Hoofdstuk 5.2
U dient meerdere 
budgetten aan te  

leveren, minimaal één 
per kalenderjaar

Hoofdstuk 7.2
Maak een 

toekenningsbericht 
met budget 0 (nul) 

en begin- en  
einddatum gelijk

Hoofdstuk 7.1
Maak een 

toekenningsbericht 
met het nieuwe 

budget

Hoofdstuk 5.2 Lever meerdere budgetten aan in  
toekenningsbericht, minimaal één per kalenderjaar

Hoofdstuk 5.1 Maak een toekenningsbericht  met 
meerdere budgetten zonder functiebudgetten

Hoofdstuk 5.3
Maak een toekennings-
bericht met meerdere  

budgetten met  
zorgfuncties

Hoofdstuk 5.4 Maak een toekenningsbericht  
met een budget met zorgfuncties. 

Hoofdstuk 5.1 Maak een toekenningsbericht  
met één budget. 

Hoofdstuk 6.2 Maak een toekenningsbericht met 
het nieuwe budget met aanwezige zorgfunctie(s) 

Hoofdstuk 6.1
Maak een  

toekenningsbericht 
met het nieuwe budget 

•  Einddatum budget altijd in hetzelfde kalenderjaar als 
begindatum 

•   Er moet minimaal één budget aanwezig zijn per 
toekenningsbericht

•  Som van de functiebudgetten moet gelijk zijn aan 
totaal budget

•  Als er al een budget is geregistreerd, is een volgend 
toekenningsbericht met een overlappende periode 
altijd een wijziging

•  Bij een wijziging wordt in het toekenningsbericht altijd 
de gehele nieuwe situatie opgenomen

•  In één kalendermaand mag er per wet slechts één 
budget actief zijn

•  De gehele toekenningsperiode moet zijn afgedekt met 
budgetten.

•  Bij gebruik van een zorgfunctie moet die voorkomen in 
de iWmo standaard

•  Meerdere wijzigingen kunnen in één toekennings- 
bericht gecombineerd worden aangeleverd

•  Gebroken maanden zijn binnen één wet enkel 
toegestaan als de begindatum en de einddatum NIET 
in dezelfde maand liggen.

•  Bij aaneengesloten perioden met gebroken maanden, 
worden de perioden samengesmolten tot één periode.

•  Een onjuist toekenningsbericht wordt retour gestuurd 
aan de gemeente.

DE INDELING VAN HET TOEKENNINGBERICHT

BESCHIKKING

CONTACTPERSOON

BUDGET(TEN)

FUNCTIEBUDGET(TEN)

Totaal bedrag

Zorgfunctie

Verantwoordingsvrij bedrag

Bedrag

Begin datum Eind datum

Soort contactpersoon Naam Adres Woonplaats

Wet Budgethouder
Identificatienummer  

en afgiftedatum

Wilt u het budget 
verhogen of verlagen?

Wilt u het bestaande 
budget intrekken?

Wilt u het bestaande 
budget beëindigen?

Wilt u van 
het bestaande 

budget de periode 
aanpassen

Wilt u het bestaande 
budget toewijzen 

aan een of meerdere 
zorgfuncties

Is de looptijd  
van de toekenning  

binnen  
één kalenderjaar?

Heeft het 
bestaande budget 

één of meerdere
 zorgfuncties?

Valt de (nieuwe)  
einddatum in 

hetzelfde 
kalenderjaar als 
de begindatum

Wilt u een 
zorgfunctie 
toevoegen?

Wilt u het budget 
binnen één kalender-

jaar splitsen over 
meerdere perioden?

Wilt u een
 andere 

zorgfunctie
 toevoegen?

Wilt u één of  
meerdere budgetten 

toewijzen aan één  
of meerdere 

zorgfuncties?

Wilt u het budget 
toewijzen aan 

één of meerdere 
zorgfuncties?
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Het  
toekennings-
bericht


