Technische regels
Informatiemodel Jeugdwet

iJw 2.1 versie 1.1

Versiebeheer
Versie 1.1
Versie 1.0

Op 19-9-2016 is de volgende wijziging doorgevoerd: IV028 is
gecorrigeerd.
definitieve versie zoals gepubliceerd op 1-7-2016

Uitgangspunten
ID
UP001
UP003
UP004

UP006
UP007
UP016
UP017

UP019
UP023
UP024
UP025
UP026
UP027

Uitgangspunt
De Jw berichtenfamilie ondersteunt het beschikken, toewijzen, leveren en
declareren van Jeugdhulp in natura (ZIN).
De privacy van de cliënt is in de informatievoorziening Jw geborgd door te
conformeren aan de Wet Bescherming Persoongegevens (WBP).
De gemeente waar de gezagsdrager van de cliënt is ingeschreven in de BRP
coördineert de inzet van Jeugdhulp voor de cliënt door middel van
toewijzingen.
De cliënt wordt in de informatievoorziening Jw geïdentificeerd met zijn BSN.
De gemeente legt in een beschikking vast of een cliënt recht heeft op
ondersteuning vanuit de Jeugdwet.
Jeugdhulp wordt uitgedrukt in jeugdhulp-producten.
Indien de Jw berichtenfamilie wordt ingezet voor de informatieuitwisseling
in de Jeugdwet worden de gestandaardiseerde berichten gebruikt volgens
de specificaties.
De cliënt staat centraal.
Informatie wordt eenmalig bij de cliënt uitgevraagd.
De informatievoorziening Jw conformeert zich aan de wet- en regelgeving
die voortvloeit uit de Jeugdwet.
De geleverde Jeugdhulp wordt gedeclareerd op cliëntniveau.
De Jeugdwet berichtenfamilie ondersteunt drie verschillende
uitvoeringsvarianten: outputgericht, inspanningsgericht en taakgericht.
De declaratie moet passen binnen de contractafspraken en (indien van
toepassing) binnen de toewijzing.

Technische regels
TR002
Regel
Geboortedatum mag niet meer dan 120 jaar voor de Dagtekening liggen.

Van toepassing op element
Element
Datum

Onderdeel van
CDT/Geboortedatum/Datum

Aanleiding
ID
OP047

Bedrijfsregel
Als een bericht niet aan de geldende standaard voldoet, mag
het bericht afgekeurd worden.
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TR006
Regel
De berichtklasse Contact moet een berichtelement Telefoon, en/of de combinatie
Huis en Postcode bevatten.

Van toepassing op
Bericht
JW301

Klasse
Contact

Element
-

Aanleiding
ID
OP091

OP130

Bedrijfsregel
Van een cliënt mogen aanvullende contactgegevens
vastgelegd worden; er moet dan wel vastgelegd worden wat
voor soort adres het betreft.
Van de relatie moet altijd een naam worden vastgelegd,
aangevuld met een volledig adres en/of een telefoonnummer.

Aanleiding
UP023

UP023

TR014
Regel
De grootste Einddatum van alle beschikte producten voor een cliënt moet
samenvallen met de Einddatum in de Beschikking van die cliënt.

Van toepassing op
Bericht
JW301

Klasse
BeschiktProduct

Element
Einddatum

Aanleiding
ID
OP159

Bedrijfsregel
De geldigheidsduren van alle beschikte
ondersteuningseenheden bepalen de geldigheidsduur van de
beschikking.

Aanleiding
UP007

TR015
Regel
De kleinste Ingangsdatum van een beschikt product moet samenvallen met de
Ingangsdatum in de Beschikking.

Van toepassing op
Bericht
JW301
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Aanleiding
ID
OP159

Bedrijfsregel
De geldigheidsduren van alle beschikte
ondersteuningseenheden bepalen de geldigheidsduur van de
beschikking.

Aanleiding
UP007

TR016
Regel
De geldigheidsduur van een toegewezen Product moet in overeenstemming zijn met
de beschikking.
Het toegewezen product moet beschikt zijn en de geldigheidsduur van de toewijzing
moet vallen binnen de geldigheidsduur van het betreffende product in de
beschikking.
Een Product is beschikt als dit voorkomt in de beschikking.

Van toepassing op
Bericht
JW301

Klasse
ToegewezenProduct

Element
-

Aanleiding
ID
OP069

Bedrijfsregel
Een toegewezen product heeft betrekking op één beschikt
product en valt binnen de geldigheidsduur van dit product.

Aanleiding
UP004
UP016

TR018
Regel
De Einddatum moet groter dan of gelijk zijn aan de Begindatum.

Van toepassing op
Bericht
JW307

Klasse
StopProduct

Element
Einddatum

Aanleiding
ID
OP072

Bedrijfsregel
Pas na een melding aanvang ondersteuning mag een
aanbieder melden dat de levering beëindigd is.
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TR019
Regel
Bij een output- of inspanningsgerichte werkwijze moet de melding van de start of de
beëindiging van de ondersteuning gerelateerd zijn aan een toewijzing (op basis van
de sleutelvelden).

Van toepassing op
Bericht
JW305
JW307

Klasse
StartProduct
StopProduct

Element
-

Aanleiding
ID
OP072

Bedrijfsregel
Pas na een melding aanvang ondersteuning mag een
aanbieder melden dat de levering beëindigd is.

Aanleiding
UP017

TR021
Regel
Voor iedere cliënt geldt dat er minimaal één toegewezen product moet zijn waarbij de
Aanbieder hoort bij Ontvanger uit de Header.

"Let op: de toegewezen zorg is niet direct aan de Cliënt gekoppeld."

Van toepassing op
Bericht
JW301

Klasse
Client

Element
-

Aanleiding
ID
OP087

Bedrijfsregel
Een toewijzingbericht bevat voor één beschikking altijd alle
toewijzingen die op of na de aanmaakdatum van het bericht
geldig zijn. Het bericht wordt alleen verstuurd naar de
aanbieder voor wie de toewijzing nieuw of gewijzigd is.

Aanleiding
UP004

TR042
Regel
De gebruikte AGB-code moet geldig zijn.
De peildatum om de geldigheid van de AGB-code te controleren is:
* Voor de toewijzing (JW301) de Ingangsdatum toegewezen product; indien het
toegewezen product een einddatum heeft, moet de AGB-code geldig zijn van
Ingangsdatum tot en met Einddatum.
Informatiemodel Jeugdwet
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* Voor de melding start jeugdhulp (JW305) de Begindatum geleverd product;
* Voor beëindigingen (JW307) de Einddatum.

Van toepassing op
Bericht
JW301
JW305
JW307
JW315

Klasse
ToegewezenProduct
StartProduct
StopProduct
Product

Element
Aanbieder
Aanbieder
Aanbieder
Aanbieder

Aanleiding
ID
OP254

Bedrijfsregel
In de iJw berichten worden AGB-codes gebruikt voor
routering van de berichten en voor identificatie van de
aanbieder.

Aanleiding
UP017

TR052
Regel
De Begindatum van een geleverd product mag niet groter zijn dan de Dagtekening.

Van toepassing op
Bericht
JW305

Klasse
StartProduct

Element
Begindatum

Aanleiding
ID
OP011

Bedrijfsregel
De aanbieder meldt de begindatum van de levering nadat de
ondersteuning daadwerkelijk is aangevangen.

Aanleiding
UP026

TR056
Regel
De Idendificatie moet per berichtsoort uniek zijn voor de verzendende partij.

Van toepassing op element
Element
Identificatie

Onderdeel van
CDT/BerichtIdentificatie/Identificatie

Aanleiding
ID
OP047

Bedrijfsregel
Als een bericht niet aan de geldende standaard voldoet, mag
het bericht afgekeurd worden.
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TR061
Regel
Bij een Client moet minimaal één Adres voorkomen waarvan Soort de waarde '01'
(GBA adres), '02' (Correspondentie-adres) of '03' (Verblijfadres) heeft.

Van toepassing op
Bericht
JW301

Klasse
Client

Element
-

Aanleiding
ID
OP091

Bedrijfsregel
Van een cliënt mogen aanvullende contactgegevens
vastgelegd worden; er moet dan wel vastgelegd worden wat
voor soort adres het betreft.

Aanleiding
UP023

TR063
Regel
Indien StatusAanlevering de waarde 3 (aanlevering verwijderen) bevat, dan moet
eerder een berichtklasse met dezelfde logische sleutel verstuurd zijn.
Gezien het corrigerende karakter van een record waarbij StatusAanlevering de
waarde 3 bevat, is het niet nodig om overige inhoudelijke controles op dit record uit
te voeren.
Opmerking:
Deze regel is bedoeld om het gebruik van de waarde 3 in goede banen te leiden en
zegt niets over het mogelijk toegestaan zijn van deze waarde. Eventuele beperkingen
van dit gebruik worden via een constraint (of eventueel andere technische regels)
beschreven.

Van toepassing op
Bericht
JW305
JW305
JW307
JW307

Klasse
Client
StartProduct
StopProduct
Client

Element
StatusAanlevering
StatusAanlevering
StatusAanlevering
StatusAanlevering

Aanleiding
ID
OP047

Bedrijfsregel
Als een bericht niet aan de geldende standaard voldoet, mag
het bericht afgekeurd worden.
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TR064
Regel
De Aanbieder moet overeenkomen met de Afzender in de Header.

Van toepassing op
Bericht
JW305
JW307
JW315

Klasse
StartProduct
StopProduct
Product

Element
Aanbieder
Aanbieder
Aanbieder

Aanleiding
ID
OP032

Bedrijfsregel
Alleen de aanbieder die in de toewijzing vermeld is mag de
aangevangen ondersteuning melden.

Aanleiding
UP004

TR069
Regel
De Begindatum moet overeenkomen met de actuele melding start ondersteuning die
op of voor de Einddatum ligt.

Van toepassing op
Bericht
JW307

Klasse
StopProduct

Element
Begindatum

Aanleiding
ID
OP072
OP155

Bedrijfsregel
Pas na een melding aanvang ondersteuning mag een
aanbieder melden dat de levering beëindigd is.
Een (tijdelijke) beëindiging van levering, bevat een verwijzing
naar de laatste melding van de start van de levering.

Aanleiding
UP017
UP017

TR071
Regel
StatusAanlevering mag niet de waarde '3' bevatten als er voor dat betreffende
melding start productrecord al een stoprecord is verstuurd.

Van toepassing op
Bericht
JW305

Informatiemodel Jeugdwet
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StartProduct
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Aanleiding
ID
OP033

OP033×1

OP033×2

Bedrijfsregel
Voor het doorgeven van wijzigingen en correcties op een
eerder verzonden bericht, moet gebruik gemaakt worden
van de systematiek van status aanlevering.
Een afgegeven toewijzing mag gewijzigd worden waarbij
de wijziging met een nieuw bericht moet worden
doorgegeven.
Het gebruik van status aanlevering met een waarde 2 (een
berichtklasse is gewijzigd) is niet toegestaan.

Aanleiding
UP017

UP017

UP017

TR074
Regel
Indien StatusAanlevering de waarde '3' kan bevatten maar de waarde '1' bevat, dan
moet de logische sleutel van het record niet alleen uniek zijn binnen het bericht zelf
maar ook in combinatie met alle reeds ontvangen berichten.
Dit is ook van toepassing indien het gebruik van de waarde 3 door middel van een
constraint in specifieke situaties (zie JW307) is uitgesloten.

Van toepassing op
Bericht
JW305
JW305
JW307
JW307
JW315
JW315

Klasse
Client
StartProduct
StopProduct
Client
Client
Product

Element
-

Aanleiding
ID
OP033

OP033×1

OP033×2

Bedrijfsregel
Voor het doorgeven van wijzigingen en correcties op een
eerder verzonden bericht, moet gebruik gemaakt worden
van de systematiek van status aanlevering.
Een afgegeven toewijzing mag gewijzigd worden waarbij
de wijziging met een nieuw bericht moet worden
doorgegeven.
Het gebruik van status aanlevering met een waarde 2 (een
berichtklasse is gewijzigd) is niet toegestaan.

Aanleiding
UP017

UP017

UP017

TR097
Regel
Voor een Geboortedatum geldt dat DatumGebruik en Datum met elkaar in
overeenstemming moeten zijn.
Als DatumGebruik de waarde 3 heeft, moet Datum 01-01-1900 zijn;
Informatiemodel Jeugdwet
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Als DatumGebruik de waarde 2 heeft, moet Datum 01-01-EEJJ zijn;
Als DatumGebruik de waarde 1 heeft, moet Datum 01-MM-EEJJ zijn.

Van toepassing op element
Element
DatumGebruik

Onderdeel van
CDT/Geboortedatum/DatumGebruik

Aanleiding
ID
OP252

Bedrijfsregel
Bij een (deels) onbekende geboortedatum moet aangegeven
worden welk deel van de geboortedatum betrouwbaar is.

Aanleiding
UP017

TR101
Regel
Binnen een bestand zijn dubbele regels niet toegestaan.

Dat betekent dat voor iedere berichtklasse de logische sleutel in combinatie met de
logische sleutels van de bovenliggende berichtklassen uniek moet zijn.

Van toepassing op
Bericht
JW301
JW301
JW301
JW301
JW301
JW301
JW301
JW301
JW305
JW305
JW307
JW307
JW315
JW315

Klasse
Beperking
BeperkingScore
ToegewezenProduct
Contact
BeschiktProduct
Beschikking
Relatie
Client
Client
StartProduct
StopProduct
Client
Client
Product

Element
-

Aanleiding
ID
OP047

Bedrijfsregel
Als een bericht niet aan de geldende standaard voldoet, mag
het bericht afgekeurd worden.
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TR300
Regel
Indien de toewijzing volgt op een Verzoek om toewijzing bericht, moet
ReferentieAanbieder worden overgenomen van het betreffende JW315 bericht.

Van toepassing op
Bericht
JW301

Klasse
ToegewezenProduct

Element
ReferentieAanbieder

Aanleiding
ID
OP274

Bedrijfsregel
Na ontvangst van een verzoek om toewijzing stuurt de
gemeente binnen vijf werkdagen een toewijzingbericht aan de
aanbieder.

Aanleiding
UP004

TR301
Regel
BeschikkingNummer moet verplicht gevuld worden indien de gemeente voor de te
leveren ondersteuning een beschikking heeft afgegeven.

Van toepassing op
Bericht
JW305
JW307
JW315

Klasse
StartProduct
StopProduct
Product

Element
BeschikkingNummer
BeschikkingNummer
BeschikkingNummer

Aanleiding
ID
OP086

Bedrijfsregel
Ondersteuningsproducten met een inspannings- of
outputgerichte uitvoering worden altijd door de gemeente
toegewezen met een bericht.

Aanleiding
UP004
UP026

Constraints
CS002
Regel
De waarde moet voldoen aan de 11-proef.

Van toepassing op
Bericht
JW301
JW305
JW307
Informatiemodel Jeugdwet

Klasse
Client
Client
Client

Element
Bsn
Bsn
Bsn
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Klasse
Client

Element
Bsn

CS003
Regel
Indien van toepassing vullen met een waarde die groter is dan, of gelijk is aan de
Begindatum (of Ingangsdatum) van de aangeduide periode.

Van toepassing op
Bericht
JW301
JW301
JW301

Klasse
ToegewezenProduct
BeschiktProduct
Beschikking

Element
Einddatum
Einddatum
Einddatum

CS004
Regel
Aaneengesloten vullen (zonder punten of spaties).

Van toepassing op element
Element
Voorletters
Voorletters

Onderdeel van
CDT/VerkorteNaam/Voorletters
CDT/VolledigeNaam/Voorletters

CS005
Regel
Aaneengesloten vullen met cijfers.

Van toepassing op element
Element
Telefoonnummer

Onderdeel van
CDT/Telefoon/Telefoonnummer

CS015
Regel
BerichtSubversie vullen met 1.

Van toepassing op
Bericht
JW301
JW302
JW305
JW306
JW307
Informatiemodel Jeugdwet

Klasse
Header
Header
Header
Header
Header
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Klasse
Header
Header

Element
BerichtSubversie
BerichtSubversie

CS023
Regel
Vullen met een bestaande datum die niet groter is dan de Dagtekening van het
bestand.

Van toepassing op
Bericht
JW301
JW301
JW301
JW301
JW305
JW307
JW307
JW315

Klasse
ToegewezenProduct
Beschikking
Relatie
Client
Client
StopProduct
Client
Client

Element
Toewijzingsdatum
Afgiftedatum
Geboortedatum
Geboortedatum
Geboortedatum
Einddatum
Geboortedatum
Geboortedatum

Klasse
Header
Header
Header
Header
Header
Header
Header

Element
BerichtVersie
BerichtVersie
BerichtVersie
BerichtVersie
BerichtVersie
BerichtVersie
BerichtVersie

CS025
Regel
BerichtVersie vullen met 2.

Van toepassing op
Bericht
JW301
JW302
JW305
JW306
JW307
JW308
JW315

CS050
Regel
Als Partnernaam gevuld is, dan 1 (eigen naam), 2 (naam echtgenoot of geregistreerd
partner of alternatieve naam), 3 (naam echtgenoot of geregistreerd partner gevolgd
door eigen naam) of 4 (eigen naam gevolgd door naam echtgenoot of geregistreerd
partner) vullen, anders 1 (eigen naam) of 6 (niet-natuurlijk persoon) vullen.

Van toepassing op element
Element
Informatiemodel Jeugdwet

Onderdeel van
iJw 2.1 versie 1.1
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Onderdeel van
CDT/VolledigeNaam/NaamGebruik

CS057
Regel
Als StatusAanlevering in alle onderliggende producten de waarde 3 (verwijderen
aanlevering) heeft, dan 9 (niet van toepassing (ongewijzigd)) vullen, anders 1
(eerste aanlevering) vullen.

Van toepassing op
Bericht
JW305
JW307

Klasse
Client
Client

Element
StatusAanlevering
StatusAanlevering

CS058
Regel
1 (eerste aanlevering) of 3 (verwijderen aanlevering) vullen.

Van toepassing op
Bericht
JW305

Klasse
StartProduct

Element
StatusAanlevering

CS064
Regel
Vullen met een bestaande datum die niet in de toekomst ligt.

Van toepassing op element
Element
Dagtekening

Onderdeel van
CDT/BerichtIdentificatie/Dagtekening

CS065
Regel
Vullen met een geldig tijdstip, waarbij 00:00:00 ('000000') niet is toegestaan.

Van toepassing op
Bericht
JW301

Informatiemodel Jeugdwet

Klasse
ToegewezenProduct
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CS089
Regel
Als LandCode de waarde NL (Nederland) heeft, dan moet het formaat overeenkomen
met dat van een Nederlandse postcode.
Concreet betekent dit dat de waarde moet voldoen aan de reguliere expressie: [19][0-9]{3}[a-zA-Z]{2}.

Van toepassing op element
Element
Postcode

Onderdeel van
CDT/Adres/Postcode

CS300
Regel
Vullen met een bestaande gemeentecode uit het overzicht van CBS.

Van toepassing op
Bericht
JW301
JW305
JW307
JW315

Klasse
Header
Header
Header
Header

Element
Afzender
Ontvanger
Ontvanger
Ontvanger

CS301
Regel
BerichtCode vullen met 436 (Toewijzing Jeugd).

Van toepassing op
Bericht
JW301

Klasse
Header

Element
BerichtCode

CS304
Regel
BerichtCode vullen met 437 (Toewijzing Jeugd Retour).

Van toepassing op
Bericht
JW302

Informatiemodel Jeugdwet

Klasse
Header
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CS305
Regel
BerichtCode vullen met 438 (Start Jeugdhulp).

Van toepassing op
Bericht
JW305

Klasse
Header

Element
BerichtCode

CS306
Regel
BerichtCode vullen met 439 (Start Jeugdhulp Retour).

Van toepassing op
Bericht
JW306

Klasse
Header

Element
BerichtCode

CS307
Regel
BerichtCode vullen met 440 (Einde Jeugdhulp).

Van toepassing op
Bericht
JW307

Klasse
Header

Element
BerichtCode

CS308
Regel
BerichtCode vullen met 441 (Einde Jeugdhulp Retour).

Van toepassing op
Bericht
JW308

Klasse
Header

Element
BerichtCode

CS309
Regel
BerichtCode vullen met 446 (Verzoek om toewijzing Jeugdhulp).

Van toepassing op
Bericht
JW315
Informatiemodel Jeugdwet

Klasse
Header
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CS310
Regel
BerichtCode vullen met 447 (Verzoek om toewijzing Jeugdhulp Retour).

Van toepassing op
Bericht
JW316

Klasse
Header

Element
BerichtCode

CS317
Regel
07 (Onbekend) niet vullen.

Van toepassing op element
Element
Type

Onderdeel van
CDT/Verwijzer/Type

CS318
Regel
NaamGebruik 6 (Niet-natuurlijk persoon) niet vullen.

Van toepassing op
Bericht
JW301

Klasse
Client

Element
Naam

Conditions
CD005
Regel
Als Postcode gevuld is, dan verplicht vullen, anders leeg laten.

Van toepassing op element
Element
LandCode

Onderdeel van
CDT/Adres/LandCode

CD007
Regel
Als Communicatie / Vorm de waarde 1 (tolk taal) heeft, dan verplicht vullen, anders
leeg laten.
Informatiemodel Jeugdwet
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Van toepassing op element
Element
Taal

Onderdeel van
CDT/Communicatie/Taal

CD009
Regel
Alleen als Soort adres de waarde 04 (tijdelijk adres) heeft, is vullen toegestaan.

Van toepassing op
Bericht
JW301

Klasse
Contact

Element
Periode

CD025
Regel
Als Adres / LandCode de waarde NL (Nederland) heeft, dan verplicht vullen.

Van toepassing op element
Element
Huisnummer

Onderdeel van
CDT/Huis/Huisnummer

CD034
Regel
Als Soort adres de waarde 1 (GBA-adres) of 3 (verblijfadres) heeft, dan verplicht
vullen.

Van toepassing op element
Element
Postcode

Onderdeel van
CDT/Adres/Postcode

CD041
Regel
Indien Product / Code gevuld is, verplicht vullen.

Van toepassing op
Bericht
JW301
JW301
JW305
JW315

Informatiemodel Jeugdwet
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Product
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CD043
Regel
Indien Beschikkingnummer gevuld is, verplicht vullen, anders leeg laten.

Van toepassing op
Bericht
JW305
JW307
JW315

Klasse
StartProduct
StopProduct
Product

Element
ToewijzingIngangsdatum
ToewijzingIngangsdatum
BeschikkingIngangsdatum

CD044
Regel
Indien RedenWijziging gevuld is, verplicht vullen.

Van toepassing op
Bericht
JW301

Klasse
ToegewezenProduct

Element
Einddatum

CD045
Regel
Verplicht vullen indien TypeVerwijzer 02 (Huisarts), 03 (Jeugdarts), 04
(Gecertificeerde instelling) of 05 (Medisch specialist) bevat.

Van toepassing op
Bericht
JW315

Klasse
Product

Element
Verwijzer

CD046
Regel
Verplicht vullen indien ToewijzingDatum is groter dan of gelijk aan 1-4-2017.

Van toepassing op
Bericht
JW301

Klasse
ToegewezenProduct

Element
ToewijzingNummer

Invulinstructies
IV030: Welke toewijzing is het meest recent?
Om vast te kunnen stellen welke toewijzing het recentst is, zijn Toewijzingsdatum en
Toewijzingstijd in het toewijzingbericht opgenomen. De gemeente vult deze velden
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met de datum en de tijd waarop de toewijzing definitief is vastgesteld. Het gaat hier
om het moment waarop de gemeente de toewijzing vaststelt en niet om het moment
van verzending van het bericht. De toewijzing met de meest recente
Toewijzingsdatum en Toewijzingstijd is het actuele toewijzingbericht.
Als een aanbieder de gemeente verzoekt om een bestaande toewijzing nog een keer
te versturen, blijft de inhoud van Toewijzingsdatum en Toewijzingstijd onveranderd.
Een intrekking van de toewijzing moet beschouwd worden als een gewijzigde
toewijzing. De gemeente vult Toewijzingsdatum en Toewijzingstijd met de datum en
tijd waarop de gemeente de intrekking vaststelt.

Van toepassing op
Bericht
JW301

Klasse
ToegewezenProduct

Element
Toewijzingstijd

IV033: Hoe moet worden omgegaan met een geboortedatum?
Wanneer de Geboortedatum niet volledig of onbekend is, dan wordt het deel dat wel
bekend is gebruikt en wordt voor de overige delen de waarde 01 (dag en maand) of
1900 (jaar) gebruikt. In de rubriek DatumGebruik wordt aangegeven welk deel van
de datum bekend is en dus te gebruiken.
Voorbeelden:
- Een volledig onbekende geboortedatum wordt 01-01-1900;
- Is alleen bekend dat de geboorte in 1953 was, dan wordt de geboortedatum 01-011953;
- Is alleen bekend dat de geboorte in september 1949 was, dan wordt de
geboortedatum 01-09-1949

Van toepassing op
Bericht
JW301
JW301
JW305
JW307
JW315

Klasse
Relatie
Client
Client
Client
Client

Element
Geboortedatum
Geboortedatum
Geboortedatum
Geboortedatum
Geboortedatum

IV029: Hoe wordt de naam van een cliënt of relatie
vastgelegd?`
Van een cliënt of relatie worden de achternaam, voorvoegsel en voornamen en/of
voorletters gescheiden vastgelegd. Voor het vastleggen van de VolledigeNaam van
een cliënt geldt het volgende format:
* De Geslachtsnaam wordt altijd vastgelegd. Deze bestaat uit de Naam en eventueel
een Voorvoegsel;
* De Partnernaam kan worden vastgelegd. Ook deze bestaat uit de Naam en
eventueel een Voorvoegsel;
* Voornamen kunnen worden vastgelegd, gescheiden door spaties;
* Voorletters kunnen worden vastgelegd, aaneengesloten, zonder punten of spaties;
* NaamGebruik geeft de gewenste aanspreekvorm aan. Hiermee wordt bij
correspondentie de volgorde bepaald in het gebruik van de geslachtsnaam en de
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naam van de partner. Het vullen van NaamGebruik hangt dus af van hoe de cliënt of
relatie zijn/haar naam hanteert.

Van toepassing op
Bericht
JW301
JW305
JW307
JW315

Klasse
Client
Client
Client
Client

Element
Naam
Naam
Naam
Naam

IV042: Hoe moet de omvang worden gevuld?
De Omvang van de te leveren of geleverde ondersteuning wordt uitgedrukt als een
Volume in een bepaalde Eenheid met een bepaalde Frequentie.
Als Eenheid de waarde 83 (Euro's) bevat, wordt in Volume een bedrag gevuld in
eurocent. Bijvoorbeeld 00010000 is gelijk aan tienduizend eurocent oftewel 100 euro.
Voorbeeld inspanningsgericht: een client heeft recht op 5 dagdelen per week
ondersteuning. Omvang wordt als volgt gevuld:
* Volume: 5
* Eenheid: 16 (Dagdeel (4 uur))
* Frequentie: 2 (Per week)

Voorbeeld outputgericht: een client krijgt ondersteuning voor een vast bedrag van
200 euro per maand. Omvang wordt als volgt gevuld:
* Volume: 20000
* Eenheid: 83 (Euro's)
* Frequentie: 4 (Per maand)

In een startbericht (JW305) vult de aanbieder de Omvang met de verwachte
structurele inzet van een product. In de meeste gevallen zal Omvang in het
startbericht gelijk zijn aan Omvang in de toewijzing. Fluctuaties in de omvang van de
levering worden niet met start- en stopberichten doorgegeven; de daadwerkelijk
geleverde omvang wordt in rekening gebracht d.m.v. het declaratie- of
factuurbericht.

Van toepassing op
Bericht
JW301
JW301
JW305
JW315

Klasse
ToegewezenProduct
BeschiktProduct
StartProduct
Product

Element
Omvang
Omvang
Omvang
Omvang

IV025: Hoe moet Product/Code gevuld worden?
Het vullen van Productcode is afhankelijk van bilaterale afspraken. Er is een
landelijke codelijst [[JZ021]] - PRODUCTCODE beschikbaar. Gemeente en aanbieder
leggen in de contractafspraken vast of deze codelijst gebruikt wordt. Het is ook
mogelijk dat gemeenten een eigen productcodelijst gebruiken.
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In een Startbericht (JW305) of Stopbericht (JW307) wordt dezelfde Productcode
gevuld als in de bijbehorende Toewijzing (JW301). In een Declaratie/factuur bericht
(WMO303) kan wel een nader gespecificeerd product worden gedeclareerd dan
toegewezen is (zie [[OP266]]).

Van toepassing op element
Element
Code

Onderdeel van
CDT/Product/Code

IV027: Hoe om te gaan met de adressering indien er sprake is
van een organisatie?
Alleen vullen indien cliënt en/of relatie cliënt in instelling verblijft.

Van toepassing op
Bericht
JW301

Klasse
Contact

Element
Organisatie

IV032: Hoe moet worden omgegaan met correcties?
In het berichtenverkeer bestaat de mogelijkheid om eerder verstuurde berichtklassen
te corrigeren. Hiervoor wordt eerst de betreffende berichtklasse verwijderd en wordt
vervolgens (eventueel) een nieuwe berichtklasse verstuurd.

Om aan te geven dat een berichtklasse dient te worden verwijderd wordt
StatusAanlevering van de betreffende berichtklasse gevuld met de waarde 3
(verwijderen). Indien de te verwijderen berichtklasse in het bericht een parent-klasse
heeft dat ongewijzigd blijft, dan wordt in deze klasse StatusAanlevering gevuld met
de waarde 9 (ongewijzigd). De te verwijderen berichtklasse wordt geïdentificeerd
door de logische sleutel van de klasse.
Eventueel kan in hetzelfde bericht ook de vervangende berichtklasse worden
aangeleverd; in deze berichtklasse wordt StatusAanlevering gevuld met de waarde 1
(eerste aanlevering).
Of de vervangende berichtklasse kan worden aangeleverd in hetzelfde bericht of dat
een nieuw bericht nodig is, is afhankelijk van het berichtelement dat gecorrigeerd
moet worden. Dat heeft te maken met de logische sleutels:
# Het te corrigeren berichtelement is onderdeel van de logische sleutel: de correctie
kan in hetzelfde bericht worden doorgegeven. Beide berichtklassen hebben een
unieke logische sleutel.
# Het te corrigeren berichtelement is geen onderdeel van de logische sleutel: de
correctie moet in een apart bericht worden doorgegeven. De gecorrigeerde en de
originele berichtklasse hebben dezelfde logische sleutel. Binnen één bericht wordt
hierop afgekeurd omdat de software dit interpreteert als dat er twee keer dezelfde
berichtklasse is opgenomen.

Uiteraard moet worden voorkomen dat een nieuwe aanlevering eerder wordt
verwerkt dan de correctie (verwijdering). Het is daarom te adviseren om waar
mogelijk de correctie (verwijdering) en nieuwe aanlevering in hetzelfde bericht op te
nemen.
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Van toepassing op
Bericht
JW305
JW307

Klasse
Client
StopProduct

Element
StatusAanlevering
StatusAanlevering

IV045: Hoe wordt de voogd vastgelegd indien dit een
organisatie betreft?
Indien de voogdij voor een cliënt bij een organisatie ligt, wordt in de Relatie de
organisatienaam opgenomen als Geslachtsnaam, aangeduid met NaamGebruik 6
(niet-natuurlijk persoon).

Van toepassing op
Bericht
JW301

Klasse
Relatie

Element
Naam

IV028: Hoe wordt een retourbestand opgesteld?
Een retourbestand wordt gestuurd als ontvangstbevestiging van een heenbestand en
bevat eventueel afgekeurde berichten (cliënten) die niet voldoen aan de iStandaard.

Een retourbestand wordt als volgt opgebouwd:
* Header:
** In de header wordt de BerichtCode gevuld met de berichtcode van het betreffende
retourbericht.
** De elementen Afzender en Ontvanger worden ongewijzigd overgenomen van de
header van het heenbestand.
** De header wordt aangevuld met identificerende gegevens van het retourbestand
(IdentificatieRetour en DagtekeningRetour).
* Alle berichtklassen, inclusief de header, worden uitgebreid met een berichtklasse
RetourCodes. Daarbinnen kunnen één of meer retourcodes, horend bij de betreffende
berichtklasse, worden opgenomen.

De volgende situaties kunnen zich voordoen:
# Alle heenberichten in een bestand zijn goedgekeurd: Het retourbestand bevat
alleen een header. Er worden geen retourcodes opgenomen.
# Het aangeleverde bestand bevat één of meer berichten die inhoudelijk onjuist zijn:
Het retourbestand bevat een header en de cliënt of cliënten die afgekeurd worden,
inclusief alle berichtklassen behorend bij die cliënt(en). Alle informatie over een cliënt
wordt ongewijzigd overgenomen.
## Bij iedere berichtklasse wordt met retourcode(s) aangegeven wat er fout is.
## Berichtklassen die niet beoordeeld zijn, bijv. omdat in een bovenliggende
berichtklasse een fout geconstateerd is, krijgen retourcode 0233 (Berichtklasse is
niet beoordeeld).
## Berichtklassen waarin geen fouten zijn geconstateerd krijgen retourcode 0200
(Geen opmerking over deze berichtklasse).
# Indien het heenbestand technisch onjuist is, bijvoorbeeld indien het niet valideert
tegen het XSD, wordt het bestand in zijn geheel afgekeurd. Het retourbestand bevat
alleen een Header met retourcode 0001 (Bericht is technisch onjuist). Het volledige
heenbestand moet na correctie opnieuw worden aangeleverd.
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# Indien het heenbestand een fout geeft op basis van de ter beschikking gestelde
[[Referenties/xslt|XSLT´s]] mag het bestand ook in zijn geheel afgekeurd worden
met retourcode 0001.
# Indien de ontvanger geen retourbericht kan maken, bijvoorbeeld omdat het
bestand onleesbaar is, neemt de ontvanger buiten het berichtenverkeer om contact
op met de verzender van het heenbericht.

Van toepassing op

IV046: Welke gemeentecode moet gevuld worden?
In de header van de berichten wordt de gemeente opgenomen die volgens de
Jeugdwet verantwoordelijk is voor jeugdhulp aan de cliënt. Voor aanduiding van de
gemeente wordt de CBS codelijst gehanteerd.

Van toepassing op
Bericht
JW301
JW305
JW307
JW315

Klasse
Header
Header
Header
Header

Element
Afzender
Ontvanger
Ontvanger
Ontvanger

IV047: Hoe om te gaan met de adressering van een cliënt
indien alleen een briefadres bekend is?
Van een cliënt wordt in de toewijzing altijd het GBA adres of verblijfadres
meegegeven in de Contactgegevens. Dit is alleen niet mogelijk indien een cliënt in de
basisregistratie personen (BRP) is ingeschreven met alleen een briefadres. Voor die
situaties kan bij een Client een Adres met Soort Correspondentie-adres worden
meegegeven.

Van toepassing op
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