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In de Wmo en Jeugdwet keten is het 'niet veegbesluit -principe ' een operationeel issue tussen
gemeenten en aanbieders. Het veegbesluit gaat over de geldigheid van meerdere
beschikkingen per cliënt. Binnen iJw en iWmo is het ‘veegbesluit’ niet van toepassing. Dat
betekent dat meer dan één beschikking tegelijkertijd geldig kan zijn voor één cliënt. Omdat dit
niet voor alle partijen duidelijk was en er verschillend mee wordt omgegaan is het wenselijk
om dit zo snel mogelijk in het berichtenverkeer opgelost te hebben. Hiervoor zijn nieuwe
operationele bedrijfsregels opgesteld. Het betreft een aanscherping en verduidelijking van de
standaard.
Implementatieperiode
De nieuwe operationele regels zijn direct van toepassing en worden verwerkt in het
informatiemodel Wmo en Jeugdwet (uiterlijk 10 april a.s.). Voor partijen die nog niet conform
de standaard werken worden aanvullende afspraken gemaakt over de implementatieperiode.
De implementatieperiode wordt op dit moment nog onderzocht en wordt over twee weken
gepubliceerd. Voor alle partijen moet duidelijk zijn wanneer gemeenten en aanbieders er
vanuit kunnen gaan dat de software aan beide kanten is aangepast. In overleg met project
iZA, VNG en KING kijkt het Zorginstituut naar een pakket van maatregelen voor de periode
dat de software nog niet aan de specificaties voldoet (denk aan workarounds en
rechtmatigheid).
Operationele regels
Regel
OP087

Huidige documentatie
Een toewijzingbericht bevat altijd alle
toewijzingen die op of na de
aanmaakdatum van het bericht geldig
zijn, maar wordt alleen verstuurd naar
de aanbieder voor wie de toewijzing
nieuw of gewijzigd is.

OP256

In het geval van een nieuwe
beschikking worden voor de te leveren
ondersteuning nieuwe toewijzingen
aangemaakt. De volgorde waarin de
toewijzingen worden aangemaakt, mag
daarbij geen invloed hebben op het
informeren van alle bij de
ondersteuning betrokken aanbieders.
<deze bedrijfsregel wordt toegevoegd>

OP257

<deze bedrijfsregel wordt toegevoegd>

Wordt documentatie
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.

Iedere beschikking binnen één
gemeente heeft een uniek nummer per
cliënt.
Bij een wijziging van de zorgvraag
wordt voor de betreffende
ondersteuningseenheid een nieuwe
beschikking afgegeven.
Een eventueel bestaande beschikking
wordt beëindigd indien:
* De omvang van de te leveren
ondersteuning (uitgedrukt als volume
en eenheid) wijzigt: er is meer of
minder ondersteuning nodig op
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OP258

<deze bedrijfsregel wordt toegevoegd>

OP259

<deze bedrijfsregel wordt toegevoegd>

dezelfde ondersteuningseenheid dan
vastgesteld in de bestaande
beschikking.
* De ondersteuningseenheid wijzigt: de
cliënt heeft recht op een andere
ondersteuningseenheid dan vastgesteld
in de bestaande beschikking.
Bij een beëindiging van een
beschikking wordt de aanbieder
hiervan op de hoogte gebracht met een
toewijzingbericht.
Het is niet toegestaan om een
ondersteuningseenheid ‘gestapeld’ toe
te wijzen.
‘Gestapeld’ betekent dat voor één
cliënt dezelfde ondersteuningseenheid
meerdere keren wordt toegewezen aan
dezelfde aanbieder voor (gedeeltelijk)
dezelfde periode.
Dezelfde ondersteuningseenheid
betekent dezelfde productcode of
dezelfde productcategorie indien
productcode niet gevuld is.
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