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Werkinstructies vervoer – jeugdzorgregio Noordoost 
Brabant 
Zorg in natura overeenkomst 2022 e.v. 

 
Inleiding 
Verwijzers vragen soms aan jeugdhulpaanbieders voor jeugdigen vervoer te organiseren. Meestal 
gaat het om vervoer van en naar daghulp groepen. Aanbieders maken dan kosten. Rioz en 
jeugdhulpaanbieders hebben hierover afspraken gemaakt tijdens de aanbesteding zware jeugdhulp. 
Deze werkinstructie is voor gemeenten en aanbieders. Deze werkinstructie geeft aan hoe op een 
juiste manier gebruik gemaakt kan worden van de afspraak.  
  
Beleid 
Het uitgangspunt is dat vervoer zo veel als mogelijk voorliggend wordt opgelost. Meestal door het 
netwerk van de jeugdige. Maar soms is bv. ook leerlingvervoer mogelijk. Vervoer is geen 
vanzelfsprekend recht voor de jeugdige. Soms is de meest passende oplossing dat de aanbieder 
vervoer organiseert. Bijvoorbeeld wanneer het netwerk van de jeugdige het vervoer zelf niet kan 
organiseren.  
 
Aanbieders toegelaten tot vervoer 
Aanbieders die zijn toegelaten tot daghulp intensief mogen vervoer leveren. Rioz kan andere 
aanbieders toelaten. Aanbieders moeten hiervoor een verzoek indienen bij Rioz via Rioz@s-
hertogenbosch.nl .  
 
Opdracht toekennen 
In de driehoek kan de aanbieder worden gevraagd vervoer te organiseren. Het gaat nadrukkelijk om 
een verzoek. Het leveren van vervoer is niet afdwingbaar. Een opdracht komt tot stand in goed 
overleg. We adviseren verwijzers om vervoer af te geven met frequentie 'binnen de geldigheidsduur 
van de beschikking'. De eenheid is 'etmaal'. De frequentie wordt in de driehoek bepaald. De verwijzer 
kent het vervoer toe via het iJw-berichtenverkeer door gebruik te maken van de juiste productcodes 
voor vervoer.   
  
Productcodes op basis van NZa systeem 
De verwijzer kent een vast bedrag per etmaal toe aan de jeugdhulpaanbieder. De betreffende 
jeugdhulpaanbieder declareert het geleverde vervoer per dag dat vervoer georganiseerd is.  
  
Bepalen van de juiste productcode 
Om de juiste productcode te bepalen neemt u de postcode afstand van de locatie jeugdige (het 
ophaaladres) en de locatie waar de jeugdhulp wordt geleverd. Het vervoer van en naar de locatie 
waar jeugdhulp wordt geboden betreft niet enkel het vervoer vanuit de woonlocatie van de jeugdige, 
maar kan bijvoorbeeld ook vervoer vanuit school of een dagbestedingslocatie betreffen. Bij het 
bepalen van de juiste productcode houdt u ook rekening met de volgende zaken: 

• Of het vervoer individueel of collectief is; 

• Of de jeugdige rolstoel gebonden vervoer nodig heeft;  

• Of het vervoer met een eigen busje/auto of door een vrijwilliger wordt geleverd 
De vergoeding bepaalt u op basis van een ‘aanwezigheidsdag’. De vergoeding is voor enkeltjes en 
retourtjes hetzelfde. 
 
Met behulp van de volgende tabel kunt u per casus de juiste productcode bepalen. 
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Tabel 1: Matrix indicaties vervoer jeugdhulp Noordoost Brabant 2022 e.v.  

  Postcode-afstand tussen locatie jeugdige en locatie van 
jeugdhulp 

  0-4 km 5-10 
km 

10-
20km 

20-
30km 

30-
40km 

≥ 
40km 

Groep kind regulier c1 c2 c3 c3 c4 c5 

Groep kind rolstoel c2 c2 c3 c4 c5 c6 

Individueel vervoer c2 c3 c4 c4 c5 c6 

Eigen 
busje/auto/zorgaanbieder 
/vrijwilliger 

c0 c0 c1 c2 c4 c4 

* Uitsluitend laatste twee tekens van de productcodes zijn opgenomen in deze tabel. C1 is 

categorie 42VC1, C2 is categorie 42VC2, enz.  

 

Productcodelijst 

De productcodelijst voor vervoer bestaat uit 7 codes. De laatste letter en cijfer in de vorige tabel 

verwijzen naar de te gebruiken code. Hieronder zijn die twee tekens onderstreept.  

 

Tabel 2: Productcodelijst vervoer jeugdhulp Noordoost Brabant 2022 

Code  

Waarde per 
aanwezigheidsdag 
20221 Eenheid Frequentie 

42VC0  €                    7,86  Etmaal Binnen de geldigheidsduur 

42VC1  €                   17,85  Etmaal Binnen de geldigheidsduur 

42VC2  €                   24,41  Etmaal Binnen de geldigheidsduur 

42VC3  €                   33,68  Etmaal Binnen de geldigheidsduur 

42VC4  €                   47,05  Etmaal Binnen de geldigheidsduur 

42VC5  €                   65,12  Etmaal Binnen de geldigheidsduur 

42VC6  €                   96,41  Etmaal Binnen de geldigheidsduur 
 

Wat te doen bij wisselende afstanden? 

Bij wisselende vervoersafstanden het adres waar de cliënt geregistreerd staat (als verblijfsadres), of 

de dagbestedingslocatie waar de cliënt in de meeste gevallen naar toe gaat, of een gemiddelde 

afstand als uitgangspunt te nemen, en de categorie die daarbij hoort standaard te declareren, in plaats 

van de verschillen in afstanden tussen dagen/weken steeds in de administratie bij te houden. 

 

Wat te doen bij verwijzingen door andere verwijzers dan de gemeente? 

De jeugdhulpaanbieder maakt net als gemeentelijke toegang zorgvuldig de afweging wat nodig en 

passend is en of er voorliggend andere opties zijn. Vanuit dat principe en het “samen werken op basis 

van vertrouwen”, kan een jeugdhulpaanbieder dus ook zelf (na verwijzing huisarts of GI) aangeven dat 

er geen andere voorliggende mogelijkheden zijn en vervoer door aanbieder geëigend is. In dat geval 

vraagt de jeugdhulpaanbieder een JW-301 bericht af voor de juiste productode voor vervoer. 

Indexering en periodieke actualisatie 

De tarieven in tabel 2 zijn op prijspeil 2022. De tarieven staan vast voor de periode 1 januari 2022 tot 

en met 31 december 2022. Eind 2022, na publicatie door de NZa, plaatst Rioz een geïndexeerde 

tarievenlijst 2023 op www.Rioz.nl  

 
1 Tarieven  conform beleidsregels en prestatiebeschrijvingen te vinden via: https://puc.overheid.nl/nza/doc/PUC_658218_22/1/   

http://www.rioz.nl/
https://puc.overheid.nl/nza/doc/PUC_658218_22/1/
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Rioz behoudt zich het recht actualisatie van de systematiek van de NZa eenzijdig te verwerken in de 

afspraken. Dit kan betekenen dat de regeling in de toekomst wordt geactualiseerd in lijn met 

aanpassingen die de NZa doet. Vanzelfsprekend informeren we u daar tijdig over. 

 

Conversie  

Op dit moment werken we voor wat betreft vervoer bij zorg in natura nog niet op het berichtenverkeer. 

Er is een conversie nodig om alle bestaande jeugdigen op de juiste manier geadministreerd te krijgen.  

Gemeenten worden verzocht op uiterlijk 13 december alle codes 42VC0 t/m 42VC6 ‘opengezet’ te 

hebben zodat berichten ontvangen kunnen worden. Raadpleeg het contractenboek om te zien bij 

welke aanbieders dat moet. Jeugdhulpaanbieders kunnen vanaf 14 december een verzoek om 

toewijzing doen voor de juiste productcodes met ingangsdatum 1-1-2022. Voor de einddatum wordt 

geadviseerd de einddatum van de daghulp indicatie over te nemen. Maak een zo realistisch mogelijke 

inschatting van het benodigde aantal etmalen binnen de looptijd van de daghulp indicatie.  

 

Onvoorziene gevallen 

Bij onvoorziene gevallen grijpen we terug op de actuele beleidsregels van de NZa. U vindt deze via: 

https://puc.overheid.nl/nza/doc/PUC_658218_22/1/    

https://puc.overheid.nl/nza/doc/PUC_658218_22/1/ 

