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Inleiding
Dit document geeft een samenvatting van de belangrijke wijzigingen van iWmo 2.4
en iJw 2.4 ten opzichte van iWmo 2.3 en iJw 2.3. Er is gekozen voor een functionele
uitwerking van iWmo en iJw samen, omdat vrijwel alle wijzigingen voor beide
domeinen gelden.
Doel van de functionele uitwerking
De wijzigingen zijn afgestemd met ketenpartijen, softwareleveranciers,
ketenpartners en het Ketenbureau i-Sociaal Domein. Dit document heeft als doel om
gemeenten en aanbieders van zorg en ondersteuning, de eindgebruikers van iWmo
en iJw, te informeren over de functionele wijzigingen in de 2.4-releases.
In iWmo 2.4 en iJw 2.4 wordt een belangrijk onderdeel van de Standaard
Administratieprotocollen van het Ketenbureau i-Sociaal Domein in de standaarden
opgenomen: het gebruik van regieberichten wordt verplicht gesteld. Ook bevat de
release ondersteuning bij het afwijzen van het Verzoek om Toewijzing en de correcte
afhandeling van wijzigingen van de zorgvraag in de vorm van een gewijzigd
Toewijzingsbericht. Daarnaast bevatten de releases verduidelijkingen en
aanscherpingen en middelgrote en kleine functionele en technische aanpassingen.
Documentatie bij de 2.4-releases
Naast dit document met de functionele uitwerking is een gedetailleerd
mutatieoverzicht beschikbaar. Daarin zijn de wijzigingen ten opzichte van iWmo 2.3
en iJw 2.3 weergegeven. Het mutatieoverzicht en de functionele uitwerking vormen
samen de releasenotes bij de conceptspecificaties van iWmo 2.4 en iJw 2.4.
Alle informatie over iWmo 2.4 en iJw 2.4 is te vinden in het Informatiemodel
iStandaarden, waar u de keuze kunt maken voor Wmo of Jeugdwet. Een nadere
uitwerking van de casuïstiek en de voorbeeldberichten wordt in oktober 2019 in het
Informatiemodel iStandaarden gepubliceerd.
Invoering nieuwe release op 1 april 2020
De release gaat in op 1 april 2020 met een big bang-scenario.
Meer informatie
Hebt u vragen over de definitieve specificaties of bij deze functionele uitwerking?
Neemt u dan contact op met:
Zorginstituut Nederland
Team Informatiestandaarden
(020) 797 89 48
info@istandaarden.nl
www.istandaarden.nl

Functionele uitwerking iWmo 2.4 en iJw 2.4

3/6

1 Functionele wijzigingen
In dit hoofdstuk lichten we de belangrijkste functionele wijzigingen voor iWmo 2.4 en
iJw 2.4 beknopt toe. Meer informatie over alle RFC’ s (Request for Changes) vindt u
in het document Totaaloverzicht wijzigingsverzoeken iWmo 2.4 en iJw 2.4.
1.1 Verzoek om Toewijzing
1.1.1 Coderingen in Verzoek om Toewijzing (315)
In het Verzoek om Toewijzing worden deze aanpassingen gedaan:
• Veld ‘Zorgverlenerscode’ toegevoegd aan CDT_Verwijzer ten behoeve van AGBcode ‘Zorgverlenerscode’ of ‘Naam verwijzer’ is verplicht bij ‘TypeVerwijzer’ met code
02,03,04 of 05;
• Code 08 in ‘TypeVerwijzer’ (COD327-VEK2 aangepast naar “08 Rechter, Officier
van Justitie, functionaris Justitiële jeugdinrichting”;
• Code “07 Onbekend” uit de lijst ‘TypeVerwijzer’ (COD327-VEK2) gehaald;
Deze aanpassingen dragen bij aan het efficiënter kunnen controleren van de
rechtmatigheidsgrondslag door gemeenten en zorgt voor informatie die gebruikt kan
worden in het contractbeheerproces.
IWJ-RFC-2020-04
1.1.2 Functionele retourcodes Verzoek om Toewijzing (316)
Aan het retourbericht, behorend bij het Verzoek om Toewijzing (316), worden deze
functionele retourcodes toegevoegd:
• De AGB-code komt niet voor in lijst van gecontracteerde partijen.
• De begindatum van het aangevraagde product ligt niet tussen begindatum en
einddatum contract.
• De einddatum van het aangevraagde product ligt niet tussen begindatum en
einddatum contract.
• Het aangevraagde product is niet gecontracteerd met deze aanbieder.
• De aangevraagde eenheid komt niet overeen met de eenheid in de
contractafspraken
• Met het aangevraagde volume wordt het totale budget van het contract
overschreden
Deze retourcodes hebben betrekking op controles waarvan verondersteld wordt dat
zij geautomatiseerd kunnen worden uitgevoerd in de systemen van de gemeente.
Daarom moet het kunnen reageren binnen de termijn van drie werkdagen mogelijk
zijn (Bedrijfsregel OP090). Het gebruik van deze functionele retourcodes in het
retourbericht (316) beoogt het aantal contactmomenten buiten het berichtenverkeer
om te verminderen.
IWJ-RFC-2020-01
1.1.3 Wijziging van Zorgvraag
Aanscherping invulling Toewijzingsbericht
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Deze wijziging zorgt voor verduidelijking bij het invullen van een nieuw of gewijzigd
Toewijzingsbericht. De volgende zaken worden aangepast:
Aanscherpen bedrijfsregel OP087 en het verduidelijken van de documentatie bij deze
bedrijfsregel
Verduidelijken bijbehorend casuïstiek voorbeeld iWmo casus 7
IWJ-RFC-2020-10
Regieberichten
Door het laten vervallen van bedrijfsregels OP270 en aanpassingen in documentatie,
wordt het gebruik van regieberichten in release 2.4 verplicht gesteld. Dit is in lijn
met de Standaard Administratieprotollen Inspanningsgericht en Outputgericht van
het Ketenbureau i-Sociaal Domein.
Regieberichten hebben een relatie met zowel het financieel-administratieve proces
als het zorginhoudelijke proces. Hoewel gemeenten in het algemeen per productcode
eenzelfde moment van start declarabele zorg hanteren (en daarmee ook
eenduidigheid lijkt te ontstaan over de relatie met het zorginhoudelijke proces), is dit
niet altijd het geval. Dit punt raakt ook de (beleids)vrijheid die gemeenten hebben
om te bepalen welke zorg (intake, diagnose) zij wel betalen en welke niet.
Onderzoek in opdracht van het Zorginstituut wijst uit dat een splitsing in de
toepassing van regieberichten op termijn wenselijk is, vanwege het verschil in
uitgangspunten van enerzijds het financieel-administratieve proces en anderzijds het
zorginhoudelijke proces. Het financieel-administratieve proces vindt zijn oorsprong in
het domein van gecontracteerde zorg en rechtmatigheid. Het zorginhoudelijke proces
vindt zijn oorsprong in de werkwijze van een bepaalde zorgsector en komt voort uit
kwaliteitseisen en beroepsstandaarden.
Het Ketenbureau en het Zorginstituut starten een traject om het gebruik van
regieberichten door te ontwikkelen.
IWJ-RFC-2020-05
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2 Technische wijzigingen
Naast de functionele wijzigingen zijn de volgende technische wijzigingen doorgevoerd
• Documentatie in 303.xsd bij CDT_VerkorteNaam (Geslachtsnaam, Voornamen,
Voorletters) is in overeenstemming gebracht met het datatype;
• Versienummer gebruikte XSD’ s opnemen in de header heen- en retourbericht;
Annotatie (‘appinfo’) uitbreiden met minimale en maximale versie die compatibel is.
IWJ-RFC-2020-06
IWJ-RFC-2020-08
IWJ-RFC-2020-09
2.1 Wijzigingen ten opzichte van de Kadernota
Ten opzichte van de Kadernota is een aantal beoogde wijzigingen niet doorgevoerd in
de release iWmo / iJw 2.4.
2.1.1 Uitvoeringsbesluiten Stuurgroep i-Sociaal Domein
Wijzigingen naar aanleiding van ‘Doorvoeren keuze rond declareren en factureren’
Deze wijzigingen hebben naar hun aard betrekking op het declaratieproces. Na het
besluit van de Stuurgroep i-Sociaal Domein, waar gekozen is voor
declaratiesystematiek, is een traject gestart om het besluit te operationaliseren.
Hierbij wordt ook de werkwijze rond de jaarverantwoording meegenomen. Gezien de
benodigde voorbereidingstijd voor veldpartijen en de wens om de wijziging in de
(wettelijk verplichte) informatiestandaard op een jaargrens te laten ingaan, worden
deze wijzigingen meegenomen in een release die per 1 januari 2021 in werking
treedt.
Wijzigingen naar aanleiding van ‘Standaard Administratieprotocollen’
Deze wijzigingen gaan, naast de verplichtstelling van het gebruik van regieberichten
(die wel in de release 2.4 is opgenomen), allemaal over het declaratieproces. Ook
hiervoor geldt dat de wijzigingen meegenomen worden in een release die per 1
januari 2021 in werking treedt.
2.1.2 Nieuwe of veranderende wet- en regelgeving
Wijzigingen naar aanleiding van ‘Informatievoorziening rond vereenvoudiging eigen
bijdrage’: het abonnementstarief
Deze wijzigingen zijn in een separaat traject ontworpen en doorgevoerd in een
nieuwe informatiestandaard: iEb 1.0.
Wijzigingen naar aanleiding van ‘Woonplaatsbeginsel’
De verandering van het woonplaatsbeginsel is uitgesteld. Omdat het niet duidelijk is
of en in welke mate nog ondersteuning door het berichtenverkeer nodig is van het
nog te ontwerpen proces, zijn er in de release 2.4 geen wijzigingen doorgevoerd.
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