
 
Werkinstructie declaratie Jeugdhulp 
 

Stap 1 Vul in het eerste tabblad ‘Gegevens contractant’ alle gele invulvelden in. 

Indien u niet alle velden invult, kunnen wij uw declaratie niet goedkeuren. 

 

Stap 2 Afhankelijk van het kwartaal waarin de zorg is geleverd die u wilt declareren, 

kiest u voor het juiste tabblad ‘Factuur Kwartaal’. 

 

Stap 3 Vul bovenin (zwarte invulvelden) eerst in naam zorgaanbieder/contractant 

 

Stap 4 Noteer bij de kolom ‘Naam cliënt’ de volledige naam (voor- en achternaam) 

van de cliënt.   

 

Stap 5 Noteer bij de kolom ‘COA zorgnummer’ het zorgnummer van de cliënt. Dit vindt 

u op de zorgpas van de cliënt.  

 

Stap 6 Noteer de begin- en einddatum van de geleverde zorg (zie de toelichting 

onderin) bij de juiste kolom. 

 

Stap 7 Geleverde zorg moet vallen binnen een product uit het productenboek RMA 

2018. Noteer bij de juiste kolommen onder welke hoofd- en subgroep dit valt, 

en welke productcode van toepassing is. 

 

Stap 8 Noteer bij de kolom ‘tarief’ het juiste tarief voor het product dat u hebt 

gekozen. U kunt de tarieven vinden in het productenboek RMA 2018. U kunt niet 

afwijken van deze tarieven.  

 

Stap 9 Noteer bij de kolom ‘Aantal’ in tegen hoeveel uur, dagdelen of etmalen het 

tarief gerekend moet worden. Er wordt daarna vanzelf een totaal berekend in 

de laatste kolom.  

 

Stap 10 Controleer alle ingevulde gegevens. U bent zelf verantwoordelijk voor een 

correcte declaratie. Ook voor een correct totaalbedrag dat gedeclareerd 

wordt. 

 

Stap 11 Indien u de zorg voor meer dan één cliënt wilt declareren, begin dan weer bij 

stap 1 en herhaal deze stappen totdat u alle cliënten heeft toegevoegd.  

 

Stap 12 Wanneer u klaar bent met stap 11, controleer dan nogmaals alle gegevens. 

Daarna kunt u de declaratie opsturen naar info@rmasielzoekers.nl 

 

 

- Wij ontvangen naast de ingevulde Excel graag een kopie van het voorblad in PDF 

- Bij een eerste declaratie ontvangen wij graag de bevestiging van het 

bankrekeningnummer. Dit is een printscreen van een bankafschrift waar zowel de 

naam van de organisatie als het bankrekeningnummer te zien is of een kopie van de 

bankpas.  
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