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1 Inleiding
Zorginstituut Nederland is beheerder van het informatiestandaarden voor iWmo (inclusief iEb)
en iJw. Dit is vastgelegd in de Ministeriële regeling1 die in juli 2019 is gepubliceerd. Hierin
staat onder andere dat de iStandaarden worden ontwikkeld onder vera ntwoordelijkheid van de
Stuurgroep i-Sociaal Domein. Tevens staat hierin dat de standaarden niet eerder verplicht zijn
dan nadat deze Stuurgroep ermee heeft ingestemd en het Zorginstituut ze heeft gepubliceerd.
Zorginstituut Nederland heeft voorliggend advies opgesteld voor de Stuurgroep i-Sociaal
Domein, zodat zij een besluit kan nemen over de inhoud van de 2022-release voor iWmo, iJw
en iEb.
Het advies is opgesteld op basis van een intensieve samenwerking met het veld over de
diverse te verwerken onderwerpen. De uitwerking daarvan vond plaats in meerdere digitale
bijeenkomsten van de Referentiegroep iWmo/iJw, waarin alle betrokken partijen
vertegenwoordigd waren. Deze partijen zijn: gemeenten, (branche organisaties van)
aanbieders Wmo- en Jeugdzorg, softwareleveranciers, Ketenbureau i-Sociaal Domein,
VECOZO, Inlichtingenbureau, VNG en het CAK.
De releases 2022 volgen op de major releases iWmo 3.0 en iJw 3.0. Vanuit de Stuurgroep iSociaal domein zijn dan ook de volgende kaders meegegeven voor deze releases:
• omvang past binnen minor releases;
• gericht op administratieve lastenverlichting;
• de focus ligt op:
• procesverduidelijking
• beperking variëteit in gebruik van de iStandaarden
• geringe technische impact;
• de functionele behoeftes moeten uiterlijk 15 februari 2021 duidelijk zijn
Voor alle punten geldt: Indien er een goede business case voor is, waaruit het voordeel
voldoende opweegt tegen de impact en effort, kan hiervan afgeweken worden.
Deze kaders zijn meegenomen tijdens alle bijeenkomsten van de Referentiegroep iWmo/iJw .

1 Regeling van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en de Minister voor Rechtsbescherming van 18 juli 2019,
kenmerk 1483284-187122-WJZ, tot wijziging van de Regeling J eugdwet en de Uitvoeringsregeling Wmo 2015 in verband met
het s tellen van regels ten behoeve van het beperken van vermijdbare uitvoeringslasten in het kader van de J eugdwet en de Wet
maatschappelijke ondersteuning 2015

ZIN#2021020726 Advies releases iWmo, iJw en iEb 2022

4 / 24

2 Besluit Stuurgroep i-Sociaal domein
Zorginstituut Nederland adviseert aan de Stuurgroep om alle voorgestelde wijzigingen voor
iWmo en iJw op te nemen in de iWmo en iJw releases 2022, inclusief het uitfaseren van de
303/304-berichten. Zie voor een uitgebreide beschrijving hoofdstuk 5 ‘Voorgestelde
wijzigingen iWmo/iJw ’ in dit advies.
Zorginstituut Nederland adviseert aan de Stuurgroep o m alle voorgestelde wijzigingen voor iEb
op te nemen in de iEb release 2022. Zie voor een uitgebreide beschrijving hoofdstuk 6
‘Voorgestelde wijzigingen iEb’ van dit advies. Wel raden we aan (mede op advies van de
referentiegroep) om de planning van deze release voor te leggen aan álle gemeenten en hun
softwareleveranciers, samen met het implementatieplan. Mogelijk is het voor een aantal
organisaties wenselijker om de implementatiedatum van deze release naar achteren te
schuiven, waardoor de partijen meer implementatietijd hebben om zich zowel functioneel als
technisch goed te kunnen voorbereiden op deze release . Hierbij spelen de volgende
overwegingen een rol:

Het is een major release die mogelijk meer voorbereiding kost

Er zijn andere ontwikkelingen (zoals iPgb) om rekening mee te houden

De wettelijke wijzigingen ten aanzien van Beschermd wonen gaan op zijn vroegst per
1-1-2023 in
Daarnaast vraagt het Zorginstituut aan de Stuurgroep om aan de programmamanager belast
met de implementatie van Beschermd wonen in het implementatieplan een aantal mijlpalen
met duidelijke Go/No go momenten op te nemen.

Zie hoofdstuk 3 ‘Advies Releases 2022 iWmo, iJw en iEb’ voor een uitgebreide beschrijving van
bovenstaande adviezen.

Juni 2021
Zorginstituut Nederland
Team Informatiestandaarden
Anita Kamies
Domein Adviseur iWmo/iJw
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3 Advies Releases 2022 iWmo, iJw en iEb
3.1 Inleiding
De volgende factoren hebben de onderwerpen en kaders van de 2022-releases bepaald:
● Wijzigingen wet- en regelgeving
● Opdrachten vanuit de Stuurgroep i-Sociaal domein (hierna ‘Stuurgroep’)
● Uitkomsten projecten Ketenbureau i-Sociaal domein (hierna ‘Ketenbureau’)
● Wensen vanuit het veld
● Verbeterde ondersteuning ketenprocessen
● Functionele en technische verbeteringen
Wijzigingen vanuit Wet- en regelgeving, opdrachten vanuit de Stuurgroep en uitkomsten
vanuit projecten van het Ketenbureau zijn als een Must have geprioriteerd.
De overige wijzigingen zijn voorgelegd aan de deelnemers en agendaleden van de
Referentiegroep en door hen geprioriteerd.
Dit alles heeft geresulteerd in de volgende onderwerpen die tijdens het referentieproces met
de Referentiegroep zijn besproken.

Onderwerp
Overlap/Stapeling
Contactinformatie
Opdracht teruggeven
Verzoek om Wijziging (VOW)
Verzoek om Toewijzing (VOT)
Toewijzingsvarianten
Regieberichten
Declareren
Verbeteringen informatiemodel
Kleine wijzigingen
Uitfaseren 303/304
Doorontwikkeling iEb

Heeft betrekking op
iWmo
iJw
iEb
X
X
X
X
X
X
X
X
(X)
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Het referentieproces is deze keer op een andere wijze ingestoken dan voorgaande jaren. Dit
omdat door Covid-19 geen fysieke bijeenkomsten konden plaatsvinden. Alle bijeenkomsten
hebben online plaatsgevonden.
Vanaf januari 2021 t/m mei 2021 hebben we vier plenaire bijeenkomsten gehouden.
Daarnaast zijn er per onderwerp één tot drie sub bijeenkomsten (afhankelijk van de behoefte)
georganiseerd met een representatieve afvaardiging van de Re ferentiegroep.
Het advies dat nu voorligt bespreekt de uitkomsten en aanbevelingen vanuit de
Referentiegroep ten aanzien van de bovenstaande onderwerpen. Zorginstituut Nederland heeft
dit advies opgesteld vanuit deze uitkomsten en aanbevelingen, aangevuld en rekening
houdend met de eigen expertise, ontwerprichtlijnen en overige ontwikkelingen (binnen het
sociaal domein). Zie ook hoofdstuk 4 ‘Overige ontwikkelingen’ in dit advies.
Hieronder volgt voor de releases 2022 voor de informatiestandaarden iWmo, iJw en iEb een
advies vanuit de Referentiegroep en Zorginstituut Nederland. Hierbij zijn de releases voor
iWmo en iJw samengenomen, aangezien de wijzigingen hiervoor bijna gelijk zijn aan elkaar en
de impact voor beide standaarden ook gelijk is.
Voor iEb is een apart advies opgesteld, ook omdat hier maar een deel van de Referentiegroep
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bij betrokken is. (Softwareleveranciers van) aanbieders hebben hier niet aan meegewerkt. De
iEb standaard wordt namelijk alleen gebruikt door gemeenten en het CAK.
3.2 iWmo/iJw releases 2022
3.2.1 Samenvatting iWmo/iJw
Hieronder een samenvatting van de voorgestelde wijzigingen iWmo/iJw releases 2022.
Onderwerp

Wijziging

Overlap/Stapeling

Corrigeren bij invoerfouten

Bijzonderheden

Stapeling bij Hulpmiddelen
VOW

In VOW niets kunnen aanvragen dat niet
toegewezen kan worden

VOT

Generieke en aspecifieke toewijzing met
budget kunnen aanvragen in een VOT
Afkeur op Woonplaatsbeginsel aanpassen
aan nieuwe wetgeving
Einddatum bij trajecten optioneel maken

Toewijzingsvarianten
Regieberichten

Definitie start- en stopzorg binnen iWmo
aanpassen
Regieberichten zijn niet voorwaardelijk
voor declaraties en mogen dat ook niet zijn

Wetswijziging

Verzoek vanuit
Ketenbureau iSociaal Domein
Verzoek vanuit
Ketenbureau iSociaal Domein

Redenen in stopzorg uitbreiden
Declareren

Diverse bevindingen informatiemodel
Dubbel declareren voorkomen

Verduidelijken
regelcategorieën
Verduidelijking
retoursystematiek n.a.v.
controleniveau regels
Generieke regels
beheren in het
referentiemodel
Kleine wijzigingen
Uitfaseren 303/304

Regels correct categoriseren
Verduidelijken retoursystematiek

Regels voorbereiden op opname in een
referentiemodel
Diverse wijzigingen zonder functionele
impact
Uitfaseren 303/304

3.2.2 Advies iWmo/iJw releases 2022
De Referentiegroep (RG) is op bijna alle onderwerpen unaniem in hun advies om alle
voorgestelde wijzigingen op te nemen in de iWmo en iJw releases 2022. Alleen ten aanzien van
het uitfaseren van de 303/304-berichten is er geen unaniem advies vanuit de RG gekomen.
In hoofdstuk 5 ‘Voorgestelde wijzigingen iWmo/iJw ’ worden alle wijzigingen die in de RG zijn
behandeld per onderwerp besproken. Per wijziging staat aangegeven of de RG adviseert deze
af te wijzen, door te schuiven of op te nemen in de releases 2022.
De voorgestelde wijzigingen zijn de wijzigingen waarvan de RG heeft aangegeven deze op te
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nemen in de release (‘Opnemen in release’). De RG vindt dat die wijzigingen van toegevoegde
waarde zijn en binnen de meegegeven kaders voor de releases vallen.
Ten aanzien van het uitfaseren van de 303/304-berichten zijn de meningen verdeeld. Er blijkt
veel administratieve achterstand te zijn, waardoor te vroeg uitfaseren van deze berichten kan
resulteren in extra administratieve lasten. Aan de andere kant is tijdens het referentieproces
van de releases iWmo 3.0 en iJw 3.0 al afgesproken dat de berichten nog één jaar gebruikt
mochten worden voor het wegwerken van achterstanden en correcties en daarna uitgefaseerd
zouden worden. Hierna zouden alleen in uitzonderlijke gevallen nog achterstallige declaraties
ingediend worden, waardoor het in stand houden van deze berichtenstroom overbodige last is.
Zie voor een uitgebreide uitleg betreffende het uitfaseren paragraaf 5.11 Uitfaseren 303/304
(Opnemen in release).
Zorginstituut Nederland adviseert aan de Stuurgroep om alle voorgestelde
wijzigingen voor iWmo en iJw op te nemen in de iWmo en iJw releases 2022,
inclusief het uitfaseren van de 303/304-berichten. Zie voor een uitgebreide
beschrijving hoofdstuk 5 ‘Voorgestelde wijzigingen iWmo/iJw’ van dit advies.
Alle voorgestelde wijzigingen dragen bij aan verduidelijking en/of het verminderen van de
administratieve last in de keten.
3.2.3 Kenmerk en planning iWmo/iJw releases 2022
Op basis van dit advies komt de release en de planning er als volgt uit te zien.
Soort release
Releasenummer
Datum implementatie
Implementatiesoort
Augustus – Week 33
September – Week 39

Minor
iWmo 3.1 en iJw 3.1
4 april 2022
Big bang scenario
Publicatie conceptspecificaties
Publicatie definitieve specificaties
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3.3 iEb release 2022
3.3.1 Samenvatting iEb
Hieronder een samenvatting van de voorgestelde wijzigingen iEb release 2022.
Onderwerp

Wijziging

Verbeteringen
informatiemodel

Diverse wijzigingen zonder functionele
impact. Tevens compleet maken
informatiemodel.
Nieuw berichtenpaar om de
gegevensuitwisseling t.a.v. beschermd
wonen te ondersteunen.
Volgorde van verwerking levert, bij
terugwerkende kracht, problemen op.
Aanlevering cliënt door meerdere
gemeenten beter afhandelen.

Gegevensuitwisseling
Beschermd wonen
Doorontwikkeling
abonnementstarief

Bijzonderheden

Verzoek vanuit
Ketenbureau iSociaal domein

3.3.2 Advies iEb release 2022
De Referentiegroep (RG) is unaniem in hun advies om alle voorgestelde wijzigingen op te
nemen in de iEb release 2022.
In hoofdstuk 6 ‘Voorgestelde wijzigingen iEb' worden alle wijzigingen die in de RG zijn
behandeld per onderwerp besproken. Per wijziging staat aangegeven of de RG adviseert deze
af te wijzen, door te schuiven of op te nemen in de release 2022.
De voorgestelde wijzigingen zijn de wijzigingen waarvan de RG heeft aangegeven deze op te
nemen in de release (‘Opnemen in release’).
Ook al vallen een aantal voorgestelde wijzigingen niet binnen de kaders van de Stuurgroep
(nieuwe berichtparen voor Beschermd wonen en Abonnementstarief maken dit een major
release), de RG is van mening dat met deze release de juiste stappen worden g ezet om het
proces ten aanzien van het opleggen van de Eigen bijdrage beter te ondersteunen. Hiermee
wordt vooral de verwerking bij het CAK beter ondersteund, waardoor het opleggen van een
onjuiste Eigen bijdrage zoveel mogelijk wordt voorkomen.
De RG heeft nog wel een aantal aanbevelingen ten aanzien van de implementatie van deze iEb
release:
Zorg in het implementatieplan voor Beschermd wonen voor een aantal mijlpalen en
Go/No go momenten, zodat de implementatie en ingebruikname op een
gecontroleerde manier plaatsvindt en geen problemen oplevert voor de betrokken
partijen (inclusief de cliënt).
Onderzoek bij zowel gemeenten als softwareleveranciers of de voorgesteld planning
haalbaar is. Indien de implementatie beter verloopt als de datum ingebruikname naar
achteren schuift, moet dit zeker overwogen worden.
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Zorginstituut Nederland adviseert aan de Stuurgroep om alle voorgestelde
wijzigingen voor iEb op te nemen in de iEb release 2022. Zie voor een uitgebreide
beschrijving hoofdstuk 6 ‘Voorgestelde wijzigingen iEb’ van dit advies. Wel raden we
aan (mede op advies van de referentiegroep) om de planning van deze release voor
te leggen aan álle gemeenten en hun softwareleveranciers, samen met het
implementatieplan. Mogelijk is het voor een aantal organisaties wenselijker om de
implementatiedatum van deze release naar achteren te schuiven, waardoor de
partijen meer implementatietijd hebben om zich zowel functioneel als technisch
goed te kunnen voorbereiden op deze release. Hierbij spelen de volgende
overwegingen een rol:
Het is een major release die mogelijk meer voorbereiding kost
Er zijn andere ontwikkelingen (zoals iPgb) om rekening mee te houden
De wettelijke wijzigingen ten aanzien van Beschermd wonen gaan op zijn
vroegst per 1-1-2023 in
Daarnaast vraagt het Zorginstituut aan de Stuurgroep om aan de
programmamanager belast met de implementatie van Beschermd wonen in het
implementatieplan een aantal mijlpalen met duidelijke Go/No go momenten op te
nemen.
3.3.3 Kenmerk en planning iEb release 2022
Op basis van dit advies komt de releas e en de planning er als volgt uit te zien.
Soort release
Releasenummer
Datum implementatie
Implementatiesoort
Augustus – Week 33
September – Week 39

Major
iEb 2.0
4 april 2022 2
Big bang scenario
Publicatie conceptspecificaties
Publicatie definitieve specificaties

2 A fhankelijk van de resultaten van het onderzoek onder gemeenten en hun s oftwareleveranciers naar de haalbaarheid van deze
datum, is het mogelijk om deze verder naar achteren te verplaatsen. D e planning voor publicatie van de c onceptspecificaties e n
definitieve s pecificaties kan desgewenst blijven s taan, zodat de betrokken partijen meer tijd hebben voor de ontwikkeling en
implementatie van de nieuwe iEb release.
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3.4 Ondersteuning bij de releases iWmo, iJw en iEb 2022
Voor alle nieuwe releases (iWmo, iJw en iEb) stelt het Zorginstituut tijdig de bijbehorende
documentatie beschikbaar. Denk hierbij aan:

Procesbeschrijvingen

Casusbeschrijvingen

Voorbeeldberichten

XSD’s en XSLT’s

Groene Vink

Implementatiehandleiding

Landelijk draaiboek

Conversiehandleiding

Etc.
Daarnaast organiseert Zorginstituut Nederland diverse bijeenkomsten om de ketenpartijen zo
goed mogelijk te ondersteunen. Dit betreft in ieder geval:

Informatiebijeenkomsten over de (functionele) inhoud van de releases

Uitlegsessie specificaties (na publicatie conceptspecificaties)

Reviewsessie (na reviewperiode conceptspecificaties)
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4 Overige ontwikkelingen
De partijen die zijn betrokken bij de nieuwe iWmo/iJw release voor 2022 hebben ook te maken
met andere ontwikkelingen die (soms) nog geen invloed hebben op de iStandaarden. We
moeten bij het plannen van de iWmo/iJw/iEb releases om verschillende redenen wél rekening
houden met deze zaken. Het gaat hierbij om ontwikkelingen die ook tijd en capaciteit vragen
van de bij de iWmo, iJw en iEb betrokken partijen én om onderwerpen die op termijn van
invloed kunnen zijn op de doorontwikkeling van deze informatiestandaarden.
In de volgende paragrafen worden de belangrijkste ontwikkelingen toegelicht.
4.1 Actieprogramma iWlz
In de langdurige zorg is een start gemaakt met de modernisering van het iWlz
berichtenverkeer. De modernisering bestaat uit het introduceren van bronregisters, zodat
gegevens altijd op elk willekeurig moment voor iedereen die daar recht op heeft (inclusief de
cliënt) beschikbaar zijn. De verwachting is dat dit administratieve lasten aanzienlijk zal
verlichten, maar ook de informatiepositie van de cliënt zal versterken.
Momenteel is er een pilot voor het indicatieregister. Zodra blijkt dat de modernisering goed
werkt wordt verder geïnvesteerd in aansluiten van zorgaanbieders, zorgkantoren en CAK en
het verder uitbreiden van de functionaliteit.
4.2 Doorontwikkeling iPgb
Er is nog geen definitieve datum vastgesteld wanneer de nieuwe iPgb -standaard wordt
geïmplementeerd, maar er wordt gesproken over implementatiedatum van 1 mei 2022.
Naast het implementeren van deze nieuwe versie van iPgb, zijn gemeenten zich ook aan het
voorbereiden op de aansluiting op het PGB2.0-systeem. Voor zorgaanbieders heeft de nieuwe
iPgb-versie geen impact.
4.3 Regionalisering Jeugdzorg
Medio 2019 is er een brief aan de Tweede Kamer verstuurd waarin de ministers de Jonge en
Dekker voorstellen doen om de jeugdhulp, jeugdbescherming en jeugdreclassering anders te
organiseren. Bijvoorbeeld door een betere en meer regionale samenwerking en inkoop in te
voeren. Wat deze aankondiging precies voor gevolgen gaat hebben voor de betrokken partijen
en hun processen is momenteel nog niet duidelijk. Ook is nog niet duidelijk of en op welke
manier dit van invloed is op de iWmo en iJw standaarden.
Het Zorginstituut verwacht echter dat de effectuering van de aangekondigde
regionaliseringsmaatregelen in ieder geval tijd en capaciteit van de gemeenten en de
betrokken jeugdaanbieders zal vragen.
4.4 Project Hulpmiddelen
Het Ketenbureau is gestart met een project om het financieel administratieve proces rondom
hulpmiddelen te verbeteren. Aanleiding hiervoor is dat het huidige iWmo -berichtenverkeer
onvoldoende aansluit bij het proces rondom de verstrekking van Wmo -hulpmiddelen.
Momenteel worden met een werkgroep (hulpmiddelenleveranciers, een aantal gemeenten,
Ketenbureau, VNG en ZIN) de processen in kaart gebracht. Vervolgens zal worden gekeken
hoe deze processen het beste met berichtenverkeer kunnen worden ondersteund. Maar
daarnaast moet ook naar het inkoopproces worden gekeken en worden de productcodes
onderzocht. Het is de verwachting dat na de zomer meer gemeenten (en hun
softwareleveranciers) betrokken gaan worden bij dit project. Voor aanbieders (niet zijnde
hulpmiddelenleveranciers) heeft dit project geen impact.
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4.5 Zorginhoudelijke informatie
VWS wil starten met een onderzoek naar de uitwisseling van zorginhoudelijke informatie in het
sociaal domein. De vraag die centraal staat: Welke zorginhoudelijke informatie moet op welke
manier tussen welke partijen worden uitgewisseld?
Het is momenteel nog niet bekend hoe dit onderzoek gaat plaatsvinden, maar hier zullen
ongetwijfeld softwareleveranciers, gemeenten en aanbieders bij betrokken worden.
4.6 Ontregel de zorg: Onderzoek productcodes
Het programma Ontregel de Zorg (ORDZ) voert in opdracht van VWS diverse pilots en
projecten uit om de administratieve last te verminderen.
Uiteraard wordt regelmatig aan onze doelgroep (gemeenten, aanbieders, softwareleveranciers)
gevraagd om mee te werken aan activiteiten va n ORDZ.
Momenteel doet ORDZ een onderzoek naar het gebruik van productcodes. De uitkomst van dit
onderzoek zal waarschijnlijk ook gevolgen hebben voor de iWmo en iJw standaard.
4.7 Invoering Woonplaatsbeginsel per 2022
Vanaf 2022 treedt de nieuwe wet op het nieuwe Woonplaatsbeginsel (WPB) in werking.
Gemeenten (en aanbieders) zijn momenteel al druk bezig met de inventarisatie van
jeugdcliënten die naar een andere gemeente moeten worden overgeheveld en die naar hen
worden overgeheveld. De verwachting is dat dit tot begin 2021 nog veel activiteiten met zich
meebrengt die beslag leggen op de capaciteit van een deel van onze doelgroep.
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5 Voorgestelde wijzigingen iWmo/iJw
Dit hoofdstuk beschrijft per onderwerp de besproken wijzigingen en de uitkomst hiervan vanuit
de Referentiegroep.
5.1 Overlap/Stapeling
Onderstaande wijzigingen zijn besproken ten aanzien van het onderwerp Overlap/Stapeling.
5.1.1 Corrigeren bij invoerfouten (Opnemen in release)
Gecorrigeerde (onjuist verstuurde) toewijzingen zijn momenteel onvoldoende te onderscheiden
van geldige 1-dags toewijzingen.
Er is sprake van corrigeren als de verstuurde toewijzing ten onrechte is verstuurd en de
gemeente dit ongedaan wil maken. Na het corrigeren moet de verstuurde toewijzing als niet
verzonden beschouwd worden en is er dus geen opdracht tot levering.
De redenen voor het intrekken van een toewijzing zullen worden uitgebreid, zodat er een
eenduidige werkwijze is en er duidelijkheid is over de status van de toewijzingen waarvan de
ingangs- en einddatum gelijk zijn aan elkaar.
5.1.2 Stapeling bij hulpmiddelen (Opnemen in release)
Alhoewel er een apart project is gestart ten aanzien van de ondersteuning van het
hulpmiddelenproces, hebben gemeenten en hulpmiddelenleveranciers behoefte aan het
gestapeld toewijzen van hulpmiddelen. Het proces wordt het best ondersteund als er per
hulpmiddel een toewijzing is, ook als aan dezelfde cliënt 2 keer hetzelfde hulpmiddel moet
worden toegewezen.
Voor de productcategorieën bestemd voor hulpmiddelen wordt daarom toegestaan dat de
toewijzingen van eenzelfde productcode elkaar mogen overlappen.
Aangezien gemeenten vaak zelf productcodes in categorieën indelen, ontstaat hier wel het
gevaar dat de categorieën bestemd voor hulpmiddelen door een gemeente ook voor andere
producten worden gebruikt. Dit is niet toegestaan, aangezien aanbieders van zorg en
ondersteuning (niet zijnde hulpmiddelenleveranciers) geen gestapelde toewijzingen kunnen
verwerken. Aan dit punt zal extra aandacht worden besteed bij de implementatie.
5.1.3 Combinatie van aspecifiek/generiek met specifiek (Doorschuiven)
Er zijn diverse wensen ingediend om generieke en aspecifieke toewijzingen (deels) te kunnen
overlappen met specifieke toewijzingen. Uit nader onderzoek bleek dat deze wens voorkomt uit
een onderliggende behoefte om “setjes” producten te kunnen toewijzen. Bijvoorbeeld:

Toewijzen van specifieke producten uit één of meer productcategorieën

Toewijzen van een productcategorie (aspecifiek) met uitzondering van 1 of meer
specifieke producten
Om hier een goede oplossing voor te vinden in het iWmo en iJw berichtenverkeer, is nader
onderzoek nodig. Gezien de complexiteit is besloten om dit onderdeel buiten de scope van de
releases 2022 te houden, maar wel verder te gaan met een nadere uitwerking. Dit onderdeel
kan dan in een toekomstige release worden toegevoegd.

ZIN#2021020726 Advies releases iWmo, iJw en iEb 2022

14 / 24

5.2 Contactinformatie (Afwijzen)
Er is onderzocht in hoeverre het uitwisselen van contactinformatie moet worden opgenomen in
het berichtenverkeer iWmo/iJw. Met als doel de juiste contactge gevens van de verzender snel
bij de hand te hebben, indien de ontvanger nog extra informatie nodig heeft.
Voor het onderzoek is een enquête uitgezet onder gebruikers van het iWmo en iJw
berichtenverkeer. Uitkomst is dat dit breder moet worden onderzocht, a lvorens een oplossing
(zoals opnemen contactinformatie in het iWmo/iJw -berichtenverkeer) kan worden voorgesteld.
Met breder wordt bedoeld dat geïnventariseerd moet worden welke contactinformatie van
welke personen nodig is en welke doelen dat dan dient. Pa s dan kan worden bekeken welke
oplossingsrichting hiervoor kan worden bedacht en deze kan ook buiten het berichtenverkeer
liggen.
Zie verder ‘Bijlage A: Uitwisselen contactinformatie ’.
5.3 Opdracht teruggeven (Doorschuiven)
Er is op dit moment geen mogelijkheid voor de aanbieder om via het berichtenverkeer een
opdracht tot levering van zorg (toewijzing) terug te geven aan de gemeente. De redenen
waarom een aanbieder dit soms wil doen zijn divers, zoals: de gevraagde zorg kan niet worden
geleverd (de cliënt ziet af van zorg, de gevraagde expertise niet aanwezig is, de toewijzing is
aan de verkeerde aanbieder gestuurd etc.).
De RG adviseert om dit onderwerp verder te onderzoeken en uit te werken, maar de
implementatie door te schuiven naar een latere release. De redenen hiervoor zijn:
De oplossingsrichting (nieuw berichtpaar) past niet in een minor release
Er moet eerst meer ervaring worden opgedaan met het nieuwe proces en de
berichten rondom het Verzoek om Wijziging (VOW). De oplossingsrichting voor
Opdracht teruggeven heeft namelijk veel overeenkomsten met dit proces en de
bijbehorende berichtenstroom.
5.4 Verzoek om Wijziging (VOW)
Onderstaande wijzigingen zijn besproken ten aanzien van het onderwerp Verzoek om Wijziging
(VOW).
5.4.1 Meer/andere redenen aanvraag wijziging opnemen in VOW-bericht (Afwijzen)
Er zijn diverse wensen ingediend voor het aanpassen of uitbreiden van de redenen waarom
een Verzoek om Wijziging wordt ingediend, zodat er geen contact meer buiten het
berichtenverkeer om nodig is.
Aangezien het proces rondom een VOW pas sinds januari 2021 wordt ondersteund door
berichtenverkeer, is er nog te weinig ervaring vanuit het veld om nu al de juiste redenen aan
te geven. Daarnaast zal er in bepaalde gevallen altijd nog contact buiten het berichtenverkeer
nodig zijn.
De RG adviseert om in een later stadium het proces rondom VOW te evalueren en op basis van
de opgedane ervaringen eventuele verbeteringen door te vo eren.
5.4.2 Meer/andere redenen afwijzing opnemen in Antwoordbericht (Afwijzen)
Zie de onderbouwing voor het afwijzen bij paragraaf 5.4.1 Meer/andere redenen aanvraag
wijziging opnemen in VOW -bericht (Afwijzen).
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5.4.3 In VOW niets kunnen aanvragen dat niet toegewezen kan worden (In release opnemen)
Bij de introductie van het VOW -bericht in releases 3.0 zijn een aantal controles niet
opgenomen die wel gelden voor de toewijzing. Hierdoor kan een aanbieder een VOW indienen
voor een specifiek product zonder omvang. Dat verzoek kan niet worden omgezet in een
toewijzing. Deze controle wordt in het VOW -bericht toegevoegd.
5.4.4 Vrij tekstveld toevoegen in VOW-bericht (Afwijzen)
Zie de onderbouwing voor het afwijzen bij paragraaf 5.4.1 Meer/andere redenen aanvraag
wijziging opnemen in VOW -bericht (Afwijzen).
5.4.5 Verwijzer opnemen in VOW-bericht (Afwijzen)
De gemeente wordt door de software niet altijd voldoende ondersteund, zodat de verwijzer
handmatig moet worden opgezocht indien er een VOW binnenkomt die op een eerder
ingediende en toegewezen VOT volgt. Het is echter onterecht om de aanbieder dan de
Verwijzer op te laten nemen in het VOW -bericht. Beter is het als gemeenten aan hun
softwareleverancier vragen om de ondersteuning te verbeteren, zodat zij dit makkelijk zelf
kunnen achterhalen.
5.4.6 Vrij tekstveld opnemen in Antwoordbericht (Afwijzen)
Zie de onderbouwing voor het afwijzen bij paragraaf 5.4.1 Meer/andere redenen aanvraag
wijziging opnemen in VOW -bericht (Afwijzen).
5.4.7 Ondersteuning
Naast de wijziging die w ordt doorgevoerd in de volgende release, zal Zorginstituut Nederland
meer ondersteuning bieden bij het inrichten van dit proces bij gemeenten en aanbieders. Dit
doen we door het proces beter in kaart te brengen, partijen bij elkaar te brengen om
ervaringen uit te wisselen, extra documentatie beschikbaar te stellen, informatiebijeenkomsten
organiseren en 1-op-1 gesprekken met ketenpartijen te voeren.
Tevens zal Zorginstituut Nederland alle ervaringen vanuit het veld blijven ophalen om in de
toekomst verbeteringen aan te brengen in het proces en de berichten.
5.5 Verzoek om Toewijzing (VOT)
Onderstaande wijzigingen zijn besproken ten aanzien van het onderwerp Verzoek om
Toewijzing (VOT).
5.5.1 Generieke en aspecifieke toewijzing met budget kunnen aanvragen in een VOT
(Opnemen in release)
In release 3.0 is het VOT-bericht niet aangepast voor generieke en aspecifieke toewijzingen
met een budget. Dit wordt door diverse gemeenten gemist. In de komende release wordt
daarom de mogelijkheid opgenomen om deze toewijzingsvarianten via een VOT aan te vragen.
5.5.2 Afkeur op Woonplaatsbeginsel aanpassen aan nieuwe wetgeving (Opnemen in release;
alleen voor iJw)
Vanaf 1 januari 2022 wordt een wetswijziging ten aanzien van het Woonplaatsbeginsel van
kracht. Hierin staat dat een gemeente een Verzoek om Toewijzing binnen 2 weken moet
afkeuren, indien zij niet de juiste gemeente is. Tevens moet de gemeente op dat moment
verplicht de juiste gemeentecode doorgeven aan de aanbieder, zodat deze het verzoek zo snel
mogelijk bij de juiste gemeente kan indienen. Deze aanpassingen worden doorgevoerd in de
komende release.
De RG en ZIN geven aan dat het voldoende is om dit in de release van april 2022 op te
nemen. Vanaf 1 januari 2022 kunnen gemeenten al aan de wet voldoen, omdat de huidige 3.0ZIN#2021020726 Advies releases iWmo, iJw en iEb 2022

16 / 24

standaard deze mogelijkheden ook al geeft. Vanaf releases 3.1 zal dit echter worden verplicht.
N.B.: Deze wijziging heeft alleen betrekking op de iJw -standaard!
5.6 Toewijzingsvarianten
Onderstaande wijzigingen zijn besproken ten aanzien van het onderwerp Toewijzingsvarianten.
5.6.1 Einddatum bij trajecten optioneel maken (Opnemen in release)
In releases 3.0 is het vullen van de einddatum in een toewijzing verplicht bij gebruik van de
frequentie ’Totaal binnen geldigheidsduur toewijzing’. Diverse gemeente ervaren hierdoor
knelpunten bij het toewijzen van trajecten.
In de komende release wordt het vullen van de einddatum in toewijzingen met een frequentie
‘Totaal binnen geldigheidsduur toewijzing weer optioneel’. Het is hierbij aan de gemeenten om
te bepalen of de einddatum wel of niet nodig is, zodat de aanbieder op het juiste moment en
de juiste wijze de zorg en ondersteuning kan leveren.
5.6.2 Einddatum bij frequentie per week optioneel maken (Doorschuiven)
In releases 3.0 is het vullen van de einddatum in een toewijzing verplicht bij gebruik van de
frequentie ‘Per week’. Deze einddatum wordt gebruikt in de berekening van het maximaal te
declareren volume binnen de toewijzing. Deze rekenmethodiek is toegevoegd om de frequentie
per week te laten aansluiten op de declaratieperiode maand. Diverse gemeente geven echter
aan het onwenselijk te vinden de einddatum verplicht te moeten vullen. Tevens blijkt dat de
huidige rekenmethodiek niet altijd voldoet.
De RG adviseert om de rekenmethodiek die nu wordt gebruikt bij het omrekenen van een
toewijzing per week naar een declaratie per maand opnieuw te onderzoeken en eventueel aan
te passen in een volgende release. Het gaat hierbij niet zozeer om de rekenmethode zelf als
wel om de flexibiliteit in het toepassen van controles op het geleverde volume. Tijdens de
bijeenkomsten van de RG voor releases 3.0 is er geen overeenstemming bereikt over een
nieuw te hanteren volumecontrole. Ook het Ketenbureau heeft hier geen uitspraken over
gedaan. Dit betekent dat de huidige controles van de voorgaande releases nog steeds van
kracht zijn. Dit is echter niet in alle situaties wenselijk. De uitdaging is om een landelijke
afspraak te maken die voor alle partijen werkbaar is.
5.6.3 Frequentie per jaar mist bij flexibele inzet (Afwijzen)
In releases 3.0 is gekeken welke varianten in toewijzingen uitgesloten konden worden, met als
doel de variëteit te verminderen en daarmee de administratieve last voor de keten te
beperken. De frequentie per jaar is één van de frequenties die niet langer toegestaan zijn.
Ondanks dat enkele signalen zijn binnen gekomen dat deze frequentie gemist wordt, is de
conclusie van de RG dat deze frequentie niet voldoende waarde toevoegt, uitzonderingen
betreft en ook op een andere manier kan worden toegewezen. De overige frequenties bieden
daarmee voldoende mogelijkheden voor het toewijzen van de zorg.
5.6.4 Frequentie per jaar mist bij Beschermd wonen (Afwijzen)
Zie de onderbouwing voor het afwijzen bij paragraaf 5.6.3 Frequentie per jaar mist bij flexibele
inzet (Afwijzen).
5.6.5 Toegestane combinaties van Stuks (output), Stuks (inspanning) en de frequenties
aanpassen (Afwijzen)
In releases 3.0 is in het informatiemodel onderscheid gemaakt in de eenheden Stuks (output)
en Stuks (inspanning). Naast het onderscheid in uitvoeringsvariant is er ook een verschil in
frequenties die toegestaan zijn.
Gebaseerd op de ontvangen vragen hierover, hebben we tijdens de RG bijeenkomsten een
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uitvraag gedaan naar de ervaringen hiermee in het veld.
De RG geeft aan dat zij hierin geen knelpunten ervaren. Doordat er geen knelpunten ervaren
worden, is dit onderwerp niet verder uitgewerkt.
5.7 Regieberichten
Onderstaande wijzigingen zijn besproken ten aanzien van het onderwerp Regieberichten.
Bepaalde wijzigingen zijn als resultaat uit het project “Doorontwikkeling Regieberichten” van
het Ketenbureau gekomen. Het Ketenbureau heeft ZIN verzocht om deze resultaten op te
nemen in de komende release.
5.7.1 Definitie Start en Stop zorg aanpassen (Opnemen in release; alleen voor iWmo)
Vanuit het project “Doorontwikkeling Regieberichten” is het verzoek gekomen om de definitie
van start- en stopzorg zo veel als mogelijk te laten aansluiten bij de informatie benodigd om
de start- en stop te gebruiken als trigger voor het Wmo Abonnementstarief.
Dit betekent dat de start- en stopzorg moet aangeven wanneer de daadwerkelijke toegewezen
zorg gestart, dan w el beëindigd wordt.
De RG heeft aangegeven dat deze wijziging alleen binnen de iWmo moet worden doorgevoerd.
Alhoewel het wenselijk is om de definities van start- en stopzorg zoveel mogelijk gelijk te
houden over de verschillende domeinen, is voor iJw no g nader onderzoeken nodig. Door
bijvoorbeeld lange intaketrajecten en een verschillende contractafspraken en werkwijzen bij
gemeenten, is het eenduidig definiëren van start- en stopzorg niet eenvoudig
Indien gemeente ook daadwerkelijk de start- en stopzorg (gaan) gebruiken als trigger voor het
Wmo abonnementstarief geeft dit wel een aantal aandachtspunten, zoals bijvoorbeeld :

het gebruik van aspecifieke/generieke toewijzingen;

het verschuiven van het doel van de regieberichten.
5.7.2 Regieberichten zijn niet voorwaardelijk voor declaraties en mogen dat ook niet zijn
(Opnemen in release)
Start- en stopzorg berichten zijn regieberichten. Regieberichten zijn alleen bedoeld om de
gemeente inzicht te geven in het plaatsvinden van de levering van de zorg en/of
ondersteuning. Er staat ook nu al beschreven dat aan deze berichten geen rechten ontleend
kunnen worden en dat er bijvoorbeeld geen afhankelijkheid met de betaling mag bestaan. Er
zijn echter diverse gemeenten die momenteel geen declaraties accepteren die niet
overeenkomen met de aangeleverde regieberichten. Dit is nu al niet toegestaan en levert veel
problemen op bij aanbieders.
Het Ketenbureau heeft gevraagd om, daar waar nodig en mogelijk, nog duidelijker aan te
geven dat start- en stopzorg niet voorwaardelijk mogen zijn aan de declaratie.
Dit zal in de komende release worden verduidelijkt in de regels en procesbeschrijvingen.
5.7.3 Redenen in Stop zorg uitbreiden (Opnemen in release)
Er zijn diverse wensen ingediend voor het aanpassen of uitbreiden van de redenen beëindiging
in stopzorg berichten, zodat er geen contact meer buiten het berichtenverkeer om nodig is en
er voor meer situaties een passende reden is.
In releases 2022 worden twee redenen toegevoegd:

Uitstroom naar ander domein

Overstap naar andere aanbieder
De RG adviseert om het start- en stopzorg proces verder te gaan onderzoeken inclusief het
gebruik van de berichten, omdat men verwacht hier administratieve lasten te kunnen
verminderen!
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5.8 Declareren
Onderstaande wijzigingen zijn besproken ten aanzien van het onderwerp Declareren.
5.8.1 Diverse bevindingen informatiemodel (Opnemen in release)
In releases 3.0 is een geheel nieuw declaratieproces met nieuwe berichten ingericht. De
afgelopen maanden zijn zowel door ketenpartijen als ook door team informatiestandaarden
diverse verbeteringen aangegeven voor de specificaties ten aanzien van de declaraties. Het
betreft kleine wijzigingen die nauwelijks of geen functionele impact hebben, maar de
specificaties ten aanzien van declaratie wel verduidelijken.
Deze zullen in releases 2022 worden doorgevoerd.
5.8.2 Teruggeven aanvullende informatie (Doorschuiven)
Als een declaratieregel wordt afgekeurd, is niet altijd duidelijk waarom dit gebeurt en welke
informatie dan wel juist is. In die gevallen kan het handig zijn om vanuit de gemeente extra
informatie mee te geven, zodat de aanbieder weet wat de gemeente verwacht. Het is dan niet
meer nodig om contact buiten het berichtenverkeer op te nemen.
Er is echter meer onderzoek nodig om te weten welke situaties echt een administratieve
lastenverlichting opleveren. Daarnaast past de oplossingsrichting voor dit knelpunt niet binnen
een minor release.
De RG adviseert daarom dit punt door te schuiven naar een latere release.
5.8.3 Afkeuren op basis van contractafspraken (Doorschuiven)
Als een declaratieregel niet voldoet aan bepaalde contractafspraken, kan dit niet altijd via het
berichtenverkeer worden aangegeven. Om het aantal contactmomenten buiten het
berichtenverkeer te doen afnemen en dit proces beter te ondersteunen, vragen partijen om
ingediende declaraties ook tegen de afspraken te mogen controleren en (geautomatiseerd) af
te keuren indien ze hier niet aan voldoen.
Ook hier is meer onderzoek nodig en past de oplossingsrichting niet binnen een minor release.
Daarnaast ontwikkelt het Ketenbureau een afsprakenkaart die mogelijk kan worden
geïntegreerd in dit proces. Deze afsprakenkaart is echter nog volop in ontwikkeling en nog niet
geautomatiseerd. Het is dus nog te vroeg om dit op de een of andere manier al op te n emen in
de standaard.
De RG adviseert daarom dit punt door te schuiven naar een latere release.
5.8.4 Dubbel declareren voorkomen (Opnemen in release)
Voor het indienen van een positieve correctie op een al ingediende en goedgekeurde
declaratieregel, zijn er momenteel 2 mogelijkheden. Met positief wordt bedoeld dat er meer
moet worden gedeclareerd dan eerder is gedaan.
1. Eerder ingediende declaratieregel crediteren en een volledig nieuwe declaratieregel
met de juiste gegevens indienen.
2. Een extra declaratieregel voor dezelfde cliënt, periode, product indienen met het extra
te declareren volume.
Bij een negatieve correctie (in de eerder ingediende declaratieregel is te veel gedeclareerd)
kan alleen methode 1 worden gebruikt.
In de praktijk levert het toestaan van me thode 2 regelmatig problemen op, omdat een eerder
ingediende declaratieregel (per ongeluk) nogmaals wordt ingediend. Een gemeente kan zo’n
onterechte dubbele declaratieregel niet onderscheiden van een terechte positieve correctie.
Vanaf releases 2022 is daarom alleen nog methode 1 toegestaan voor het corrigeren van
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eerder ingediende en goedgekeurde declaratieregels. Hiermee is er een eenduidige en
duidelijke methode voor het corrigeren.
5.9 Verbeteringen informatiemodel
Zorginstituut Nederland onderhoudt en ontwikkelt de informatiestandaarden niet alleen
volgens de wensen en eisen van ketenpartijen, maar zorgt ook voor verbeteringen op
functioneel en technisch vlak om de standaarden bijvoorbeeld toekomstbestendig te houden.
In dat kader worden de volgende wijzigingen doorgevoerd. Het betreft allemaal wijzigingen die
alleen een (informatiemodel) technische impact hebben en geen functionele impact.
5.9.1 Verduidelijken regelcategorieën (Opnemen in release)
De wens is om de uniformiteit van de regels te verbeteren, zowel binnen elke afzonderlijke
iStandaard als over de verschillende iStandaarden heen. Hiervoor wordt de classificatie van
verschillende regeltypen verduidelijkt en aangescherpt; bijvoorbeeld het onderscheid tussen
een technische regel en een constraint. Dit helpt bij eenduidige interpretatie van regels.
5.9.2 Verduidelijken retoursystematiek n.a.v. controleniveau regels (Opnemen in release)
De wens is om meer duidelijkheid te creëren/beter inzichtelijk te maken op welk niveau een
regel gecontroleerd moet worden. Dit geeft inzicht in of een regel bijvoorbeeld als onderdeel
van de XSLT’s gecontroleerd kan worden of door de partijen zelf moet worden gerealiseerd
omdat deze berichtoverstijgend is. Dit verduidelijkt hoe de retoursystematiek werkt.
5.9.3 Generieke regels beheren in het referentiemodel (Opnemen in release)
Uit analyse is gebleken dat enkele regels voor de verschillende iStandaarden dezelfde
regelcode hebben, maar een geheel andere betekenis hebben. Deze regels worden
hernummerd om de mogelijke verwarring w eg te nemen dat het om dezelfde generieke regel
zou gaan.
5.10 Kleine wijzigingen (Opnemen in release)
Zowel door ketenpartijen als ook door team informatiestandaarden zijn diverse verbeteringen
aangegeven ten aanzien van de informatiestandaarden. Het betreft kleine wijzigingen die
nauwelijks of geen functionele en technische impact hebben, maar de kwaliteit van de
informatiestandaarden wel verbeteren.
Alle voorgestelde wijzigingen die binnen dit onderwerp vallen worden daarom doorgevoerd in
de volgende release.
5.11 Uitfaseren 303/304 (Opnemen in release)
Bij het samenstellen van de releases iWmo/iJw 3.0 is tijdens de laatste bijeenkomst van de
Referentiegroep afgesproken dat de 303/304-berichten per de volgende releases (releases
2022) uitgefaseerd zouden worden. Alhoewel een aantal deelnemers van de RG huiverig is
voor het uitfaseren van deze berichten, adviseren wij om deze afspraak te laten staan en deze
berichten per iWmo/iJw releases 2022 uit te faseren.
Het Ketenbureau i-Sociaal domein geeft aan ook nog steeds achter deze eerder gemaakte
afspraak te staan.
Uit cijfers die door het Ketenbureau zijn aangeboden blijkt dat het aantal 303/304 -berichten in
de eerste helft van 2021 al afneemt. Eerdere ervaringen met het uitfaseren van berichten
(zoals bijvoorbeeld de JW321 en JW322) laten zien dat er alleen nog uitzonderingen
overblijven als er actief wordt gestuurd op tijdige verwerking voor het uitfaseren van
berichten. Die uitzonderingen kunnen buiten het berichtenverkeer om afgehandeld worden.
Ketenbureau en ZIN zullen daarom een communicatieplan opstellen voor de uitfasering van
deze berichten.
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Een extra enquête die we hebben uitgezet onder de deelnemers en agendaleden van de RG
leert dat veruit de meeste partijen aangeven op tijd klaar te zijn met het indienen van
declaraties over 2020 en eerder, waardoor het uitfaseren van deze berichten geen probleem is.
Een enkele organisatie geeft aan het mogelijk niet te redden. KB en ZIN zullen deze
organisaties waar mogelijk ondersteunen, zodat de extra administratieve last door handmatige
verwerking zoveel mogelijk wordt beperkt.
Hieronder voor de volledigheid nog een tabel met voor- en nadelen van het uitfaseren van de
303/304-berichten.
Voordelen als 303/304 uitgefaseerd zijn
Achterstanden, die veel administratieve last
veroorzaken, moeten (zoveel mogelijk)
weggewerkt zijn

Nadelen als 303/304 uitgefaseerd zijn
Vanaf april 2022 kan het iWmo/iJw berichtenverkeer niet meer gebruikt worden
voor declaraties en correcties over 2020 en
eerder. Deze moeten handmatig worden
verwerkt.

Eén eenduidige en duidelijke
declaratiemethode en bijbehorende
berichten
Een opgeschoond informatiemodel met
alleen actuele specificaties benodigd voor
het reguliere proces (en niet voor
uitzonderingen)
Minder afkeur op declaraties, omdat er geen
verwarring meer kan zijn over de te
gebruiken methode / berichten
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6 Voorgestelde wijzigingen iEb
Voor iEb




betreffen de wijzigingen de volgende onderwerpen:
Verbeteringen informatiemodel
Gegevensuitwisseling Beschermd wonen
Doorontwikkeling abonnementstarief

6.1 Verbeteringen informatiemodel (Opnemen in release)
Het onderwerp ‘Verbeteringen informatiemodel’ betreft dezelfde acties als beschreven voor
iWmo en iJw. Zie hiervoor paragraaf 5.9 Verbeteringen informatiemodel.
Daarnaast worden voor iEb de volgende verbeteringen doorgevoerd:

Toevoegen procesbeschrijvingen

Toevoegen casuïstiek

Kleine verbeteringen / verduidelijking informatiemodel
6.2 Gegevensuitwisseling Beschermd wonen (Opnemen in release)
In de komende releases wordt de iEb-standaard uitgebreid om de aanlevering vanuit gemeente
naar het CAK, voor de oplegging van de eigen bijdrage voor beschermd wonen , te faciliteren in
het berichtenverkeer.
Dit op verzoek van CAK en Ketenbureau, ondanks dat de nieuwe Wet en regelgeving pas vanaf
2023 van kracht wordt. Het proces dat hier nu voor gevolgd is, wijkt af van de gebruikelijke
werkwijze. Gebruikelijk is eerst de Wet en regelgeving af te wachten, daarna de processen in
de keten uit te werken en vervolgens te onderzoeken hoe dit met berichtenverkeer
gefaciliteerd kan worden en vastgelegd moet worden in de standaard.
Er zijn helaas geen partijen gevonden die een eenduidig proces bij gemeenten kunnen
schetsen, aangezien gemeenten dit nu verschillende hebben ingericht. In de huidige uitwerking
is daarom (op verzoek van het Ketenbureau, VWS en CAK) vooral gekeken naar de processen
bij het CAK. Hierdoor bestaat het risico dat de huidige uitwerking in de iEb-standaard
knelpunten oplevert aan de zijde van gemeente.
Om de gegevensuitwisseling te faciliteren wordt één bericht toegevoegd waarin de gehele
periode voor het opleggen van de eigen bijdrage opgenomen wordt. Hiermee voorkomen we
dat dezelfde knelpunten ontstaan als nu ervaren worden bij het huidige berichtenverkeer voor
het Wmo Abonnementstarief.
6.3 Doorontwikkeling abonnementstarief
6.3.1 Volgorde van verwerking levert, bij terugwerkende kracht, problemen op (Opnemen in
release)
Als iEb berichten tijdig en volgordelijk juist naar het CAK gestuurd worden, start en stopt het
CAK de bijdrage op tijd en worden de juiste uitingen (beschikking en factuur) naar de cliënt
gestuurd. Als dat niet gebeurt, zijn vaak meerdere berichten nodig om de juiste
bijdrageperiode bij het CAK aan te leveren.
Op dit moment werkt het zo dat ieder iEb bericht afzonderlijk wordt verwerkt en vaak tot een
besluit en nieuwe uitingen leidt. Hiermee worden, vooral bij correcties in het verleden,
onnodige of verkeerde uitingen gestuurd naar de cliënt met (tijdelijk) een verkeerd opgelegde
eigen bijdrage.
Dit komt deels door de keuzes die bij het CAK gemaakt zijn bij het opzetten van de nieuwe
architectuur en het verwerkingsproces. Daarbij is onvoldoende rekening gehouden met
achterstanden en correcties in het verleden. Omdat het CAK heeft aangegeven dit niet te
kunnen aanpassen, is voor een andere oplossing gekozen. Dit betekent echter wel dat de iEb
standaard voor abonnementstarief opnieuw wordt gedefinieerd.
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Er wordt daarom gekozen voor dezelfde structuur als bij Beschermd wonen, dus één bericht
waarin de gehele periode voor het opleggen van de eigen bijdrage wordt doorgegeven.
De huidige start EB en Stop EB berichten (WMO401 en WMO403) komen daarmee te vervallen.
6.3.2 Aanlevering cliënt door meerdere gemeenten beter afhandelen (Opnemen in release)
Het komt in de keten voor dat een tweede gemeente een startbericht aanlevert bij het CAK,
voor eenzelfde cliënt en een (gedeeltelijk) zelfde periode als een eerdere gemeente heeft
gedaan. In de huidige werkwijze keurt het CAK dit bericht af. Dit is in strijd met het
informatiemodel en bovenal geen accurate oplossing voor de aanleverende gemeente.
Voor releases 2022 is afgesproken dat het CAK de tweede aanlevering niet langer afkeurt,
maar verwerkt. Op het moment dat de eerste aanlevering wordt gestopt, wordt automatisch
de tweede aanlevering actueel en wordt de oplegging van de eigen bijdrage gecontinueerd, de
afdracht wordt dan aan deze (tweede) aanleverende gemeente gedaan.
Daarnaast gaat het CAK voorzien in een rapportage waarmee beide gemeenten geïnformeerd
worden over de samenloop voor deze cliënt.
Overigens zal het CAK deze aanpassing zo snel mogelijk doorvoeren. Aangezien hier geen
aanpassingen voor hoeven te worden gedaan in de standaard (daar staat al beschreven dat
een dubbele aanlevering door meerdere gemeenten niet mag worden afgekeurd) kan het CAK
deze aanpassing al meteen doorvoeren.
Bij verhuizingen zal deze werkwijze een afdoende oplossing bieden. Er zijn echter ook situaties
waarin beide gemeenten terecht een start eigen bijdrage doorgeven. Voor deze gevallen is er
nog geen oplossing. De RG adviseert om hier landelijke afspraken over te maken, zodat ook in
deze gevallen duidelijk welke gemeente de afdracht ontvangt.
6.3.3 Tijdelijke stop herkenbaar maken i.v.m. onterechte uitingen aan cliënt (Afwijzen)
Bij het stoppen en vervolgens weer starten van de oplegging van de eigen bijdrage wordt door
het CAK geen onderscheid gemaakt in een tijdelijke of een definitieve stop. Op het moment
dat de eigen bijdrage oplegging opnieuw gestart wordt, leidt dit altijd tot het sturen van een
(nieuwe) beschikking aan de cliënt. Doordat het CAK echter geen beëindiging stuurt na een
ontvangen stop, kan dit tot verwarring leiden bij de cliënt. Zeker als de nieuwe start kort op de
eerdere stop volgt.
Omdat er geen wetgeving is omtrent het tijdelijk stoppen van het Abonnementstarief, is
besloten dit onderwerp voor releases 2022 niet verder op te pakken.
Wel heeft het CAK toegezegd te kijken naar hun interne processen met betrekking tot het
versturen van de beschikkingen. Zij gaan onderzoeken of het mogelijk is beschikkingen niet uit
te sturen als binnen een (nog nader te definiëren) periode een start gestuurd wordt die volgt
op een stop.
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Bijlage A: Uitwisselen contactinformatie
In opdracht van de stuurgroep i-Sociaal Domein is tijdens de referentiecyclus een onderzoek
uitgevoerd naar de behoefte van het uitwisselen van contactinformatie (van de verzendende
partij) binnen het berichtenverkeer.
Conclusies
Er is vastgesteld dat er een behoefte is aan het hebben van contact tussen de verzendende en
de ontvangende partij bij het uitwisselen van berichten.
Om dit contact tot stand te brengen is het noodzakelijk dat de partijen beschikken over
contactgegevens van de andere partij. Dit zodat op het moment dat contact wenselijk is, dit
ook tot stand gebracht kan worden.
Op de vraag of het van toegevoegde waarde kan zijn deze uitwisseling contactinformatie
binnen het berichtenverkeer te faciliteren, wordt echter door de partijen in de keten
aangegeven dat het geen meer waarde heeft. Het berichtenverkeer wordt hiervoor niet de
juiste plaats gevonden.
Als onderbouwing wordt aangegeven:

Contactgegevens zijn tijdsgebonden informatie, hiervoor is het berichtenverkeer n iet
geschikt

Deze informatie wordt nu al op allerlei verschillende manieren vastgelegd en
onderhouden.

Bij contractmanagement wordt deze informatie en of afspraken over het verstrekken /
onderhouden van deze informatie vastgelegd.
Tevens kwam uit het onderzoek en de discussie met de leden van de Referentiegroep naar
voren dat er verschillende niveaus zijn waarop behoefte aan contact en contactinformatie is.

Contact met degene die het bericht verstuurt; die verantwoordelijk is voor de
technische kant van het bericht.

Contact met degene die verantwoordelijke is voor de (zorg)inhoudelijke informatie in
het bericht.
Dit maakt dat op dit moment de functionele wens achter de vraag niet helder en eenduidig is
en nog nader onderzoek vergt.
Vervolg
Op basis van deze uitkomsten is besloten dit onderwerp niet uit te werken voor de releases
2022. De opdracht wordt hiermee teruggegeven aan de Stuurgroep i-Sociaal Domein.
Het zorginstituut doet de aanbeveling de functionele wens eerst breder te laten onderzoeken
binnen het veld. En daarbij ook de aan het onderwerp rakende projecten/onderzoeken te
betrekken, zoals bijvoorbeeld het (nog te starten) onderzoek van VWS over uitwisselen van
zorginhoudelijke informatie.
Zodra de functionele wens scherper en concreet geformuleerd is, kan gekeken worden naar de
mogelijke oplossingsrichtingen, waarbij opnemen van deze informatie in het berichtenverkeer
één van de mogelijke scenario’s zou kunnen zijn.
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