Aan: gecontracteerde jeugdhulpaanbieders RMA
Betreft: Overheveling jeugdhulp aan kinderen op COA-locaties naar gemeenten

Geachte heer, mevrouw,

Graag informeren wij u via deze brief over het volgende; per 1 januari 2019 zal de jeugdhulp
aan kinderen die onder verantwoordelijkheid vallen van het COA (hierna:
asielzoekerskinderen1) worden overgeheveld naar gemeenten.
Contractering 2019
Tot 1 januari 2019 heeft u een contract met RMA Healthcare voor het leveren en declareren
van jeugdhulp aan asielzoekerskinderen. Voor de periode vanaf 1 januari 2019 kunt u
hiervoor een contract afsluiten met de gemeente waar de COA-locatie zich bevindt. Net
zoals dit voor de reguliere jeugdhulp geldt.
Heeft u nog geen jeugdhulpcontract met de gemeente, maar levert u momenteel wel hulp
aan asielzoekerskinderen? Dan verzoeken wij u zo snel mogelijk contact te zoeken met de
gemeente om alsnog een contract af te sluiten voor 2019.
Zorglevering
Voor de levering van jeugdhulp geldt het proces dat de gemeente heeft afgesproken met
aanbieders die de jeugdhulp leveren. Houdt u er daarom rekening mee dat er bijvoorbeeld
sprake kan zijn van de vereiste van een gestandaardiseerd digitaal iJW315 bericht Verzoek
om Toewijzing (VoT) voordat u kan starten met jeugdhulp. Daarnaast zal het jeugdhulpteam
van de gemeente een rol krijgen in het toewijzen en/of verlenen van jeugdhulp.
Over het zorginhoudelijke proces voor de toeleiding naar jeugdhulp maken gemeentelijke
jeugdhulpteams en (zorg)ketenpartners op COA locaties op lokaal niveau afspraken.
Advies is dat u tijdig nagaat hoe het toeleidingsproces bij gemeenten binnen uw regio
geregeld is.
BSN nummers
Onder de asielzoekerskinderen bevindt zich een aanzienlijke groep die (nog) niet
ingeschreven mogen/kunnen worden in de BRP van een gemeente. Deze kinderen hebben
dus géén BSN. Dit heeft als consequentie dat er voor deze kinderen (nog) geen gebruik
gemaakt kan worden van het gemeentelijk gegevensknooppunt. Zodra er meer informatie
bekend is hoe hiermee om te gaan wordt u hierover geïnformeerd door de VNG. Houd
hiervoor ook de site van de VNG in de gaten.
Overgang trajecten 2018-2019
Het kan zijn dat een asielzoekerskind zowel voor als na de overgang op 1 januari 2019 gebruik
maakt van jeugdhulp. Het is belangrijk dat de jeugdhulpaanbieder en de gemeente
afspraken maken over wat er nodig is om de continuïteit te waarborgen bij de overgang van
2018 naar 2019. Hierbij valt te denken aan het in gesprek gaan over het contract, welke vorm
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Onder asielzoekerskinderen verstaan we alle kinderen <18 die onder verantwoordelijkheid van het COA vallen.
Voor allen die onder verantwoordelijkheid vallen van het COA gelden dezelfde zorgaanspraken en is deze brief van
toepassing.

van bekostiging de gemeente heeft gekozen voor 2019, welke producten er geleverd
kunnen worden volgens deze bekostiging en het verzamelen van de relevante
patiëntgegevens om tijdig een toewijzingsverzoek en/of declaratie te kunnen doen bij de
gemeente.
Declaraties
Declaraties voor hulp die geleverd is tot en met 31 december 2018 kunnen nog tot en met 31
maart 2019 worden ingediend bij RMA Healthcare. Dit kunt u doen met behulp van het
declaratieformulier wat te vinden is op onze site: www.rmasielzoekers.nl. Declaraties kunt u
indienen via info@rmasielzoekers.nl.
Declaraties voor jeugdhulp die geleverd is na 31 december 2018 kunnen niet meer bij RMA
ingediend worden. Deze kunt u indienen bij de betreffende gemeente waar u een contract
mee hebt afgesloten.
De beschikbare middelen voor jeugdhulp worden overgeheveld van het COA naar
gemeenten. De Vereniging voor Nederlandse Gemeenten (VNG) is betrokken bij de
verdeling van deze gelden.
Let op: veel gemeenten wensen binnen 30 dagen na de geleverde zorg een factuur te
ontvangen, afhankelijk van het bekostigingsmodel is dit bijvoorbeeld maandelijks of na
afloop van het traject. Het gewenste declaratiebericht kan per gemeente verschillen. Dit kan
het bericht iJW303D of iJW303F zijn.
Telefonische tolk
De telefonische tolk kan voor asielzoekerskinderen ingezet blijven worden via Livewords: 020 820 28 92. Hieraan zijn geen kosten verbonden voor de zorgaanbieder. Let op: telefonische
tolken kunnen alleen geboekt worden via Livewords en een live tolk wordt niet gefinancierd.
Bij vragen over de tolk kunt u zicht richten tot info@coa.nl.
AMV
Alleenstaande minderjarige vreemdelingen (AMV) vallen onder de voogdij van het Nidos.
Op dit moment is het Nidos binnen de RMA ook een geldige verwijzer. Binnen de Jeugdwet is
een Gecertificeerde Instelling (GI) ook een geldige verwijzer.
Vragen
Meer informatie kunt u vinden op:
https://vng.nl/onderwerpenindex/jeugd/asielzoekerskinderen
Heeft u een vraag over de jeugdhulp in 2019 dan kunt u zich richten tot Sanne.Eeltink@vng.nl.
Voor vragen over de jeugdhulp in 2018 kunt u zich richten tot info@rmasielzoekers.nl

Met vriendelijke groet,

Margoleen Honcoop
Inkoop Jeugdhulp RMA

