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1 Aanleiding wijzigingsverzoek
Zowel in iWmo als in iJw is de klasse beschikking (en beperkingen) - op historische gronden opgenomen als referentie naar de betreffende door de gemeente afgegeven (papieren)
beschikking. Met de introductie van het berichtenverkeer van de iWmo/iJw is gebruik gemaakt
van het bestaande berichtenverkeer van de iWlz. Daarin is ook de beschikking opgenomen. In
zowel iWmo als iJw heeft deze referentie alleen een functie in het Verzoek om Toewijzing
(waarbij de aanbieder een relatie legt naar de afgegeven beschikking). In de overige berichten
heeft de beschikking geen functie. Daarnaast brengt de beschikking (met daarin ook de
periode van de beschikking) extra complexiteit met zich mee in het berichtenverkeer bij
wijzigingen op onderliggende toewijzingen. Daarom is het voorstel om de klasse Beschikking
(inclusief de bijbehorende klassen voor beperkingen(scores)) weg te halen uit het
toewijzingsbericht.
In het huidige model moet het toegewezen product passen binnen de geldigheid van de
beschikking. Dit kan tot complexiteit leiden, indien een toewijzing verlengd moet worden. Het
is in het huidige model niet mogelijk om de einddatum van de beschikking te wijzigen. In dat
geval zal een nieuwe beschikking met nieuwe toegewezen producten aangemaakt moeten
worden, waardoor er ook een stop- en startzorg gestuurd moet worden.
Aangezien declaraties per toegewezen product (Toewijzingnummer) moeten worden
ingediend, moeten vervolgens ook meerdere declaratieregels worden ingediend voor de
levering van hetzelfde product.
In verband met de doorontwikkeling van het berichtenverkeer is het wenselijk dat het
toewijzingnummer de unieke sleutel wordt, omdat dit de structuur van de nieuw te definiëren
berichten (Verzoek om Wijziging (= VOW) en nieuw Declaratiebericht) eenvoudiger maakt.
Daarnaast bevat het VOW alle toewijzingen van de cliënt bij die aanbieder onafhankelijk van
de beschikking(en). Als bij gewijzigde en nieuwe toewijzingen in het VOW een koppeling
gemaakt moet worden naar de beschikking(en), wordt een VOW complexer dan nodig is.
Om helderheid te verschaffen in de analyse documenten, is er een begrippenlijst opgesteld,
waarin alle definities van de gebruikte termen nader zijn uitgewerkt: Begrippenlijst iWmo 3.0
en iJw 3.0.
In deze analyse worden alle gevolgen van dit voorstel beschreven en waar van toepassing zal
een keuze nader worden uitgelegd.

3

Hieronder een overzicht van de aan deze analyse gerelateerde meldingen:

Melding
BI-840 – Wijzigen IV052
BI-980 – Verbetering begrippenlijst vwb verschil Beschikking en
Toewijzing
BI-1176 – Onderzoek gebruik en waarde Beschikkingnummer

Resultaat
Afgewezen
Toegewezen
Toegewezen

1.1 BI-840 – Wijzigen IV052
IV052: Hoe om te gaan met Beschikkingnummer en BeschikkingIngangsdatum in Verzoek om
toewijzing? De aanbieder dient het beschikkingnummer en de beschikkingIngangsdatum mee
te geven in het Verzoek om Toewijzing bericht indien de client van haar gemeente een
beschikking heeft gekregen. Dit in geval van verlenging van een toewijzing en/of aanvullende
toewijzing op een bestaande beschikking.
Reden van afwijzen:
De verzoek om toewijzing wordt alleen gebruikt in geval van open beschikking of wettelijke
verwijzer. Indien er vervanging of wijziging van zorg plaat vindt, dient hiervoor een verzoek
om wijziging gestuurd te worden.
1.2 BI-980 – Verbetering begrippenlijst vwb verschil Beschikking en Toewijzing
Uit de binnenkomende vragen blijkt, dat in het veld niet altijd goede duidelijk is wat het
verschil is tussen De BESCHIKKING, het formele juridische document waarmee
zorg/ondersteuning wordt toegezegd door de gemeente aan de client, waarvoor geen bericht
is gedefinieerd en De TOEWIJZING, de opdracht tot verlenen van zorg/ondersteuning (in het
kader van een beschikking) van een gemeente aan een zorgverlener, wat met het 301 bericht
wordt gemeld.
Reden van Toewijzen:
In de referentiegroep is gesproken over dit issue en is uitgekomen dat het verstandig is om de
beschikking uit het toewijzingsbericht te halen om verwarring te voorkomen. De nieuwe 301
kent alleen nog toegewezenproducten.
1.3 BI-1176 - Onderzoek gebruik en waarde Beschikkingnummer
Het Beschikkingnummer in het berichtenverkeer is bedoeld om het nummer mee te
communiceren van de beschikking die de gemeente aan de burger heeft afgegeven.
Het blijkt echter dat in de praktijk dit nummer op verschillende manieren wordt gebruikt. Er
zijn zelfs softwareleveranciers van gemeenten die voor iedere toewijzing een nieuw
beschikkingnummer genereren.
Er is daardoor besloten om een onderzoek te starten naar de nut en noodzaak van
Beschikkingnummer en alle gegevens die bij een beschikking horen. Is deze informatie nodig?
Zo ja, waarvoor?
Indien blijkt dat de beschikking nog steeds van waarde is in het berichtenverkeer, zal duidelijk
worden beschreven hoe met het Beschikkingnummer moet worden omgegaan, zodat landelijk
op dezelfde wijze wordt gewerkt.
Reden van Toewijzen:
In de referentiegroep is gesproken over de toegevoegde waarde van de beschikking in het
toewijzingsbericht. Daar is uitgekomen dat er geen sprake is van toegevoegde waarde. Om die
reden is de beschikking (inclusief beperking) als klasse uit het toewijzingsbericht gehaald.
Daarnaast is het toewijzingnummer verplicht gemaakt en uniek identificerend voor de
gemeente.
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2 Omschrijving wijziging
Met het huidige (v2.4) toewijzingsbericht wordt voor 1 cliënt, 1 beschikking met alle actuele
en/of gewijzigde onderliggende toegewezen producten gecommuniceerd. Het is beleidsvrijheid
van de gemeente om te bepalen of er één of meerdere beschikkingen worden afgegeven aan
een cliënt. Omdat we het administratieve proces zo eenduidig en duidelijk mogelijk willen
maken, willen we het berichtenverkeer tussen gemeente en aanbieder altijd op dezelfde
manier inrichten.
Het informatiemodel is zo opgezet dat de klasse beschikking verwijst naar de afgegeven
beschikking door de gemeente (het papieren document). Daarin staat waar de cliënt recht op
heeft (en waar hij/zij bezwaar tegen kan maken). De reacties uit het veld geven aan dat het
beschikkingnummer niet altijd het nummer op het papieren document is en dat er dus ook niet
altijd een 1 op 1 relatie bestaat.
Door het verwijderen van de beschikking is de “oude” samengestelde sleutel niet meer
geschikt voor communicatie en controle. Daarom willen we gebruik gaan maken van het
toewijzingnummer (nieuwe sleutel) om de toewijzing mee te kunnen identificeren in zowel het
toewijzingsbericht, het start- en stopbericht (bij inspannings- en outputgericht), als de
(nieuwe) declaratieberichten.
De beperking(scores) in het toewijzingbericht (301) zijn gekoppeld aan de beschikking en
zullen bij het verwijderen van de klasse beschikking uit de 301 ook verwijderd worden.
Vanuit de Referentiegroep (RG) is naar voren gekomen dat de beperking(scores) in de 301
slechts in enkele gevallen gebruikt worden. Er is onvoldoende grond om deze in de 301 te
laten.
Het voorstel is opgebouwd uit twee onderdelen:
1. Het verwijderen van de beschikking inclusief beperking(scores) uit het toewijzingbericht
Dit onderdeel bestaat uit het verwijderen van de beschikking inclusief beperking(scores) uit
het toewijzingsbericht. We hebben gemerkt in de referentiegroepen dat er geen eenduidig
beeld is van wat een beschikking is en wat een toewijzing is. Daarnaast is de beschikking die
is afgegeven aan de cliënt niet relevant voor de aanbieder, het gaat alleen om hetgeen is
toegewezen aan de aanbieder.
2. Het verplicht maken van het toewijzingnummer in het toewijzingsbericht.
Dit onderdeel gaat over het verplicht maken van het toewijzingnummer over alle berichten
heen (met uitzondering van de regieberichten bij de uitvoeringsvariant taakgericht en de
huidige declaratie-/factuurberichten 303 en 304).
Hiermee wordt een unieke sleutel over alle berichten heen gecreëerd. Hierbij moet rekening
gehouden worden met bestaande indicaties (voornamelijk Wmo), die nog geen uniek
toewijzingnummer hebben (gestart voor 12-06-2017).
Door de beschikking uit het toewijzingsbericht te halen, heeft dit impact op de sleutel van de
overige berichten. Daarnaast is op dit moment in het VOW-bericht en het nieuwe
declaratiebericht geen rekening gehouden met een sleutel anders dan het toewijzingnummer.
Voor het VOW-bericht is aangegeven dat toewijzingen zonder toewijzingnummer niet gewijzigd
kunnen worden via het nieuwe bericht Verzoek Om Wijziging.
Voor de declaratie ligt dit anders, daar zal indien het toewijzingnummer niet verplicht gemaakt
wordt gekozen moeten worden voor een bredere sleutel (gelijk aan het huidige
declaratiebericht) en daarmee voor meer complexiteit.
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Op dit moment vallen veel declaraties uit omdat een aanbieder geen of een onjuist
beschikkingnummer/toewijzingnummer vult. Dit wordt opgelost door altijd een
toewijzingnummer te gebruiken. Dat zorgt voor een unieke koppeling.
Deze twee onderdelen zijn ondergebracht in scenario’s die hieronder nader zijn toegelicht:
Scenario’s:
Op basis van bovenstaande analyse zijn er 3 scenario’s mogelijk:
Scenario 0: Niets doen
Dit scenario houdt in dat we zowel de beschikking in het toewijzingsbericht laten, als het
toewijzingnummer niet overal en altijd verplicht maken.
Voordeel:

Geen wijzigingen

Geen conversie van toewijzingen zonder toewijzingnummer noodzakelijk
Nadeel:

Verlengen van een toewijzing buiten de beschikking vraagt om een nieuwe
beschikking met nieuwe toegewezen product (inclusief start- en stop berichten).

Verzoeken om Wijziging (Via een VOW-bericht) op toewijzingen zonder
toewijzingnummer is niet mogelijk

Declaraties op toewijzingen zonder toewijzingnummer moet plaatsvinden op de
overige sleutelvelden. Dit houdt ook in dat in het nieuwe declaratiebericht de overige
sleutelvelden meegenomen moeten worden.

Geen dataminimalisatie.
Scenario 1: Beschikking in het toewijzingsbericht laten, toewijzingnummer verplicht
Zoals aangegeven is dit scenario mogelijk geen onderdeel van deze analyse, maar heeft het
wel impact op de nieuwe declaratie. Als het toewijzingnummer niet verplicht wordt heeft dit
consequenties in de sleutel bij de nieuwe declaratie. Daar zal de optie van een samengestelde
sleutel toegevoegd moeten worden. Om die reden is dit alternatieve scenario (beschikking
laten staan, maar toewijzingnummer verplicht) ook opgenomen.
Voordeel

Alle berichten van de zorgaanbieder volgend op de toewijzing, kunnen eenvoudig
gekoppeld worden aan een toewijzing.

Wijzigingen (VoW) kan voor alle toewijzingen gebruikt worden

Declaraties op toewijzingen kunnen eenvoudig op toewijzingnummer gecontroleerd
worden. Er is geen samengestelde sleutel met optionele velden noodzakelijk.
Nadeel:

Conversie van toewijzingen zonder toewijzingnummer noodzakelijk, dit leidt tevens
tot eenmalig extra administratieve last (versturen stop- en start berichten)

Verlengen van een toewijzing buiten de beschikking vraagt om een nieuwe
beschikking met nieuwe toegewezen product (inclusief start- en stop berichten).

Geen dataminimalisatie
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Scenario 2: Beschikking uit het toewijzingsbericht halen (inclusief verwijzingen in andere
berichten)
Dit scenario is het meest uitgebreide scenario, waarbij zowel het toewijzingnummer verplicht
is als de beschikkingklasse (inclusief beperking(scores)) uit het toewijzingbericht gehaald
wordt.
Voordeel

Bericht voldoet aan het uitgangspunt Dataminimalisatie. Voor de aanbieder heeft de
beschikking geen functie, dus het is niet noodzakelijk om deze te communiceren.

Eenduidigheid, in het toewijzingsbericht zitten alle actuele of gewijzigde toegewezen
producten voor de aanbieder, onafhankelijk van hoeveel beschikkingen de gemeente
heeft afgegeven

Er is maar 1 nummer, welke verwijst naar de combinatie
aanbieder/gemeente/cliënt/(optioneel)product, nl het toewijzingnummer

Verlengen van een toewijzing buiten de beschikking is eenvoudig mogelijk zonder
nieuwe toewijzingnummers en start/stop berichten.

Wijzigingen (VOW) kan voor alle toewijzingen gebruikt worden

Declaraties op toewijzingen kunnen eenvoudig op toewijzingnummer gecontroleerd
worden.
Nadeel:

Conversie van toewijzingen zonder toewijzingnummer noodzakelijk
Advies:
Op basis van bovenstaande analyse hebben wij geadviseerd te kiezen voor scenario 2 met als
reden dat hierdoor de meeste voordelen gehaald worden en we daarmee volledig aansluiten
bij de ingeslagen doorontwikkeling op het gebied van de VOW en de nieuwe declaratie.
In de referentiegroep van 11 november 2019 is gekozen voor scenario 2. In onderstaande
paragrafen wordt per onderdeel aangegeven welke aspecten nader uitgewerkt moeten worden
door de keuze voor dit scenario.
2.1 Processen
De processen worden geanalyseerd op het gebruik van beschikking in relatie tot
berichtenverkeer. Over het algemeen zullen de processen niet wijzigen, daar het proces van
beschikken blijft bestaan. Hetgeen wijzigt is dat de beschikking niet meer als onderdeel van
het toewijzingsbericht wordt gebruikt.
De volgende processen worden aangepast:

Proces Toeleiden Jeugdwet

Proces Toeleiden Wmo

Proces Leveren Jeugdhulp

Proces Leveren Wmo
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2.2 Regels
2.2.1 Uitgangspunten
Voor de uitgangspunten waarbij een verwijzing is gemaakt naar de beschikking, zal
geanalyseerd moeten worden op welke wijze deze aangepast worden aan de situatie zonder
beschikking.
Wijzigen:
 UP001: De Wmo berichtenfamilie ondersteunt het toewijzen, leveren en declareren
van maatwerkvoorzieningen in het kader van de Wmo die geleverd worden als zorg in
natura.


UP001: De Jw berichtenfamilie ondersteunt het beschikken, toewijzen, leveren en
declareren/factureren van Jeugdhulp in natura (ZIN).

2.2.2 Bedrijfsregels

Wijzigen:


OP087: Een toewijzingsbericht bevat voor één beschikking altijd alle toewijzingen voor
één aanbieder die op of na de aanmaakdatum van het bericht geldig zijn plus alle
toewijzingen die gewijzigd zijn ten opzichte van het voorgaande toewijzingsbericht.
De regel wordt aangepast, zodat een toewijzingsbericht alle op aanmaakdatum actuele
en eventueel gewijzigde toewijzingen bevat voor de betreffende cliënt/
aanbieder/gemeente.

Ongewijzigd:
 OP256: Iedere beschikking binnen één gemeente heeft een uniek nummer per
wettelijk domein.
Het veld beschikkingnummer zal nog blijven in de Verzoek om Toewijzing (VOT/315)
zodat de gemeente na ontvangst van de VOT een relatie kan maken naar de
afgegeven beschikking door de gemeente. Vanwege het identificerende karakter is het
wenselijk om Iedere beschikking binnen één gemeente per wettelijk domein een uniek
nummer te laten hebben.
2.2.3 Technische regels

Wijzigen:


TR019: Bij een output- of inspanningsgerichte werkwijze moet de melding van de start
of de stop van de ondersteuning gerelateerd zijn aan een toewijzing (op basis van
sleutelvelden).
Deze regel wordt aangepast. Door het verplichten van het toewijzingnummer kan er
altijd worden gekoppeld op toewijzingnummer en is een koppeling op basis van
sleutelvelden overbodig.

Ongewijzigd:
 TR303: Iedere prestatie in een declaratie- of factuurbericht is gerelateerd aan een
toegewezen product op basis van het toewijzingnummer.
Deze regel blijft ongewijzigd en gekoppeld aan de 303 berichten. Voor het nieuwe
declaratiebericht zal een nieuwe gelijkwaardige regel aangemaakt worden (waarbij er
altijd wordt gekoppeld op basis van het toewijzingnummer).
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Toegevoegd:
 Er zal een technische regel worden toegevoegd die aangeeft dat iedere prestatie in een
declaratiebericht is gerelateerd aan een toegewezen product op basis van het
toewijzingnummer.


OP275: Iedere toewijzing binnen één gemeente heeft een uniek nummer per wettelijk
domein, kent nu geen technische regel. Hierdoor kan de aanbieder er niet op
valideren. Vandaar dat er tijdens de referentiegroep is besloten om er een technische
regel van te maken. Deze regel geeft aan dat iedere toewijzing binnen één gemeente
per wettelijk domein een uniek nummer dient te hebben.

Vervallen:
 TR016: De geldigheidsduur van een toegewezen Product moet in overeenstemming
zijn met de beschikking.
Deze regel kan vervallen. Doordat het toegewezen product los van de beschikking
wordt gecommuniceerd, hoeft er binnen het bericht geen relatie meer gemaakt te
worden. Op deze manier kan een toegewezen product eenvoudig verlengd worden.
2.2.4 Condities
Gewijzigd:
 CD043: Indien Beschikkingnummer gevuld is, verplicht vullen, anders leeg laten.
De koppeling van deze regel moet worden gewijzigd. Deze regel moet alleen nog
worden gekoppeld aan de BeschikkingIngangsdatum in het Verzoek om
Toewijzingbericht.
Vervallen:
 CD063: Verplicht vullen indien Ingangsdatum van de Toewijzing groter dan of gelijk is
aan 12-6-2017.
2.2.5 Invul instructies

Vervallen:


IV051: Hoe worden berichten gekoppeld indien toewijzingnummer niet beschikbaar is?
Deze invulinstructie kan vervallen. Hierin staat nog aangegeven dat indien het
toewijzingnummer ontbreekt, er gekoppeld moet worden op basis van de overige
sleutelvelden, dat is na de verplichting niet meer nodig.

Toegevoegd:
 Er wordt een invulinstructie toegevoegd die aangeeft hoe de regieberichten worden
gekoppeld?
Het toewijzingnummer wordt bij inspanning en output gericht gebruikt om een Startof Stopbericht te koppelen aan een toegewezen zorg- of ondersteuningsproduct. Voor
taakgericht is geen sprake van een toewijzing, dus ook geen koppeling.
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2.3 Berichtspecificaties

De hierboven beschreven wijziging heeft de volgende impact op de berichten:
2.3.1 Wmo315/Jw315 Verzoek om Toewijzing

Wijzigen:



Beschikkingnummer (geen Id);
Beschikking Ingangsdatum (geen Id);
Op dit moment zijn het beschikkingnummer en de beschikking ingangsdatum
gedefinieerd als Id. Dit is onlogisch, aangezien deze gegevens leeg kunnen zijn. Bij het
wijzigen van de berichten zal dit gelijk meegenomen worden.

2.3.2 Wmo301/Jw301 Toewijzing

Wijzigen:


Toewijzingnummer (Verplicht, Id);
In de specificatie van het toewijzingbericht zal het veld Toewijzingnummer verplicht
worden en als Id opgevoerd worden. Hierdoor is het een unieke identificatie van een
toewijzing, waar in alle overige berichten naar verwezen kan worden.

Vervallen:




Berichtklasse Beschikking
Berichtklasse Beperking
Berichtklasse BeperkingScore

2.3.3 Wmo305/Jw305 Startzorg

Vervallen:


Beschikkingnummer
In de specificatie van het startzorgbericht, zal het beschikkingnummer vervallen,
aangezien deze ook geen onderdeel meer is het toewijzingsbericht.

2.3.4 Wmo323/Jw323 Nieuw declaratiebericht
In relatie tot deze wijziging, zullen er geen wijziging worden doorgevoerd op de huidige 303
berichten. Hieronder zijn alleen de onderdelen benoemd die voorwaardelijk zijn in het nieuwe
declaratiebericht.


Toewijzingnummer (Verplicht, Id);
In de specificatie voor het nieuwe declaratiebericht, zal het toewijzingnummer
verplicht worden, waarmee het een sleutel heeft naar de afgegeven toegewezen
product.



Beschikkingnummer
In de specificatie van het nieuwe declaratiebericht, zal het beschikkingnummer niet
worden meegenomen, aangezien deze ook geen onderdeel meer is het
toewijzingsbericht.

2.3.5 Wmo307/Jw307 Stopzorg

Vervallen:


Beschikkingnummer
In de specificatie van het stopzorgbericht, zal het beschikkingnummer vervallen,
aangezien deze ook geen onderdeel meer is het toewijzingsbericht.
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2.4 Gegevens
2.4.1 Codelijsten
Vervallen:
 COD539: Beperking
 COD825: Vraag beperking
 COD828: Score beperking
2.5 Datatypen
Om dat de datatypen gekoppeld aan de beschikking ook worden gebruikt binnen de iWlz,
kunnen deze niet vervallen, maar zullen ze alleen worden losgekoppeld.
2.6 Casuïstiek
In alle casuïstiek is een referentie naar de beschikking opgenomen. Alle casuïstiek zal dus na
het besluit geanalyseerd moeten worden, waar er zaken aangepast moeten worden. De
belangrijkste wijziging is dat de Berichtklassen Beschikking, Beperking, BeperkingScore niet
meer voorkomen.
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3 Conversie/Omzetten
Belangrijk onderdeel van dit wijzigingsvoorstel is dat er een conversie/omzetting zal moeten
plaatsvinden van alle toewijzingen die op dit moment nog geen (uniek) toewijzingnummer
hebben. Dit zal voornamelijk voorkomen in de WMO, waar het gebruikelijk is om langlopende
trajecten in te voeren.
Tijdens de referentiegroep van 11 november 2019 is uitgevraagd (op basis van vrije invoer)
op welke wijze de huidige toewijzingen zonder uniek toewijzingnummer
geconverteerd/omgezet kunnen worden. Hieruit kwamen een aantal scenario’s, die we
vervolgens hebben voorgelegd aan de RG en RGD. Uiteindelijk is er gekozen voor het scenario
van het omzetten van de lopende toewijzingen met behulp van nieuwe toewijzingen.
Dit scenario komt er op neer dat de actuele toewijzing op 1-1-2021, zonder uniek
toewijzingnummer wordt ingekort per 31-12-2020 met een intrekkingsbericht en opnieuw
wordt opgevoerd met een nieuwe toewijzing met startdatum 01-01-2021. Tevens wordt
(indien het ingetrokken toewijzing is gestart met een startbericht) een stopbericht gestuurd en
voor het nieuwe toewijzing een startbericht verstuurd.
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