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Inleiding
Dit document is een handreiking bij de migratie van iWmo 2.4 en iJw 2.4 naar iWmo
3.0 en iJw 3.0 per begin januari 2021. De handreiking bevat richtlijnen voor
gemeenten en zorgaanbieders. U leest hoe u in de voorbereiding én na de
inwerkingtreding van iWmo 3.0 en iJw 3.0 uw werkprocessen kunt aanpassen zodat
die aansluiten bij de 3.0-versie van het berichtenverkeer.
De handreiking geeft een overzicht van aandachtspunten bij de overgang van iWmo
2.4 en iJw 2.4 naar iWmo 3.0 en iJw 3.0, vooral op inhoudelijk vlak. Elk hoofdstuk
beschrijft een situatie die extra aandacht behoeft. Voorbeelden verduidelijken de
situatie.
Voor een gedetailleerd overzicht van alle veranderingen verwijzen wij u naar het
Mutatieoverzicht iWmo 3.0 en iJw 3.0 t.o.v. iWmo 2.4 en iJw 2.4
Meer informatie
Hebt u vragen of opmerkingen over dit document of over het berichtenverkeer in het
algemeen? Neemt u dan contact op met:
Zorginstituut Nederland
Team Informatiestandaarden
(020) 797 89 48
info@istandaarden.nl
www.istandaarden.nl
Bezoekadres
Willem Dudokhof 1
1112 ZA Diemen
Postadres
Postbus 320
1110 AH Diemen
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Het nut van landelijke afspraken over samenwerking in het administratieve
proces
De informatiestandaarden iWmo en iJw zijn landelijke afspraken over samenwerking
in het administratieve proces. Ze zijn ontwikkeld om beleidsonafhankelijk te werken.
Net als iWlz geven iWmo en iJw een kader dat de inhoudelijke beleidsvrijheid niet
raakt, maar wel zorgt voor eenduidigheid in het administratieve proces en voor
duidelijke bedrijfsafspraken.
In de ministeriële regeling is het gebruik van de informatiestandaarden iWmo en iJw
verplicht gesteld met ingang van de dag volgend op de publicatie (publicatiedatum
25-07-2019) van de ministeriële regeling.
Hoe gebruikt u informatiestandaarden?
• Maak in de hele organisatie duidelijk dat landelijke afspraken bestaan over
samenwerking in het administratieve proces en dat ze zijn vastgelegd in de
standaarden iWmo en iJw.
• Betrek daarbij de collega’s van beleid, inkoop, financiële administratie, control en
informatiemanagement.
• Zorg ervoor dat de landelijke afspraken meegenomen worden in het beleids- en
inkoopproces.
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1 Toewijzingsproces
De aanpassingen in het toewijzingsproces zijn tweeledig; enerzijds is de beschikking
verwijderd uit het toewijzingsbericht en anderzijds is het aantal varianten in de toewijzing
beperkt. Beide wijzigingen hebben eenzelfde doel: het vereenvoudigen van het proces rondom
de toewijzing.
1.1 Verwijderen beschikking uit toewijzingsbericht
In het veld gaan gemeenten verschillend om met het beschikken. Er zijn gemeenten die per
product/wijziging een nieuwe beschikking aanmaken en er zijn gemeenten die alles onder 1
beschikking hangen. Hierdoor krijgt een zorgaanbieder, afhankelijk van de gemeente, 1 of
meer berichten bij een toewijzing.
Indien de gemeente een beschikking met einddatum heeft afgegeven, is het nu niet mogelijk
om de toewijzing te verlengen (met gelijk blijvend toewijzingsnummer) buiten de
geldigheidsduur van de beschikking. Er dient dan door de gemeente niet alleen een nieuwe
beschikking afgegeven te worden, maar ook een nieuwe toewijzing (met een nieuw
toewijzingsnummer). Hierdoor moet de aanbieder op de oude toewijzing een stopbericht
sturen en voor de nieuwe toewijzing een startbericht, terwijl er eigenlijk sprake is van
ononderbroken levering van zorg. Dit geeft extra administratieve lasten en een vertekend
beeld van de zorglevering. Deze situatie komt te vervallen als de relatie met de beschikking in
het toewijzingsbericht wordt losgelaten.
1.1.1 Wijzigingen
De volgende wijzigingen ten aanzien van het verwijderen van de beschikking uit het
toewijzingsbericht zijn doorgevoerd en zijn van invloed op de migratie:
 OP087: Toewijzingsbericht wordt gegroepeerd per cliënt/aanbieder
 OP256: Niet meer gekoppeld aan het toewijzingsbericht
 TR019: Gewijzigd, zodat de sleutel alleen het ToewijzingNummer is
 IV096: Hoe wordt de sleutel van een start-/stopbericht gevuld?
“Indien sprake is van inspanningsgericht of outputgerichte uitvoeringsvariant, zal het
toewijzingnummer gebruikt worden als sleutel tussen het start-/stopbericht en de
toewijzing. Bij een taakgerichte uitvoeringsvariant, is geen sprake van een toewijzing,
daarom zal de sleutel bestaan uit product en ingangsdatum.”
 301 bericht: Beschikking, Beperking en Beperkingscore verwijderd
 305 bericht: Beschikkingnummer, Beschikkingingangsdatum verwijderd
 307 bericht: Beschikkingnummer, Beschikkingingangsdatum verwijderd
 315 bericht: Beschikkingnummer, Beschikkingingangsdatum geen {id}
1.1.2 Aandachtspunten voorafgaand aan release 3.0
Belangrijk onderdeel van het verwijderen van de beschikking uit toewijzingsbericht is ook het
verplicht (en uniek) maken van het toewijzingsnummer. Het toewijzingsnummer was al
verplicht (en uniek) vanaf 12-06-2017, maar bij uitvraag is geconstateerd dat dit nog niet
overal wordt gebruikt. Daarom zal de gemeente de volgende actie moeten nemen:
 Controleer of alle toewijzingen die actueel zijn op of na 30-11-2020 een
toewijzingsnummer hebben dat uniek is voor de gemeente-domeincombinatie.
 Indien er toewijzingen zijn die hier niet aan voldoen, moeten deze toewijzingen
ingetrokken worden per uiterlijk 30-11-2020 en moeten nieuwe aansluitende
toewijzingen met hetzelfde product en dezelfde omvang aangemaakt worden. Houd
hierbij rekening met het feit dat het vanaf versie 3.0 niet meer is toegestaan om een
toewijzing zonder toewijzingsnummer in te trekken. Bij het intrekken van een
toewijzing door de gemeente zal de aanbieder voor de betreffende toewijzing een
stopzorg moeten sturen met als reden:
 35: ‘Voortijdig afgesloten (wegens externe omstandigheden)’ voor
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toewijzingen binnen de Jeugdwet en reden
23: ‘Levering is in overeenstemming voortijdig beëindigd’ voor toewijzingen
binnen de WMO.
Het dringend advies is om zo snel mogelijk te beginnen met het aanpassen van deze
toewijzingen en het verzenden via een toewijzingsbericht naar de aanbieders. Houd
hierbij rekening met de nieuwe toegestane varianten (zie paragraaf 1.2) en voorkom
zo veel mogelijk dat bij de ingebruikname van release 3.0 opnieuw een aanpassing
van de toewijzing nodig is.




1.1.3 Werkwijze vanaf release 3.0
Door de wijzigingen dient het toewijzingsbericht aan de volgende voorwaarde te voldoen:
Een toewijzingsbericht bevat voor 1 cliënt altijd alle toewijzingen voor 1 aanbieder die op of na
de aanmaakdatum van het bericht geldig zijn, plus alle toewijzingen die gewijzigd zijn ten
opzichte van het voorgaande toewijzingsbericht.
In tegenstelling tot de huidige release 2.4, bevat een toewijzingsbericht in release 3.0 altijd
alle actuele (en eventuele toekomstige) toewijzingen voor de betreffende aanbieder/cliënt.
Hierdoor heeft de aanbieder bij het ontvangen van een toewijzing (in één bericht) een volledig
beeld van de actuele (en eventueel toekomstige) toewijzingen voor de betreffende cliënt.
Daarnaast zijn er meer mogelijkheden voor het wijzigen van een toewijzing zonder dat
hiervoor een toewijzing met een nieuw toewijzingsnummer moet worden afgegeven. Het
voordeel daarvan is dat er geen extra start-/stopberichten nodig zijn. Dit geldt voor:
- Het verlengen van een toewijzing (wijzigen einddatum) buiten de looptijd van de
afgegeven beschikking;
- Het aanpassen van het volume bij de frequentie ‘totaal binnen geldigheidsduur
toewijzing’;
- Het aanpassen van het budget.
1.2 Inperken variatie in de toewijzing
Om de complexiteit en de administratieve lasten te verminderen is het aantal toegestane
varianten in de toewijzing beperkt.
1.2.1 Wijzigingen
De volgende wijzigingen zijn doorgevoerd en zijn van invloed op de migratie:
 CD080: indien Code in product leeg is en Einddatum van het ToegewezenProduct
> 31-12-2020 of leeg, dan leeg laten (betreft veld omvang)
 CD081: indien Eenheid de waarde 14 (etmaal), 16 (dagdeel), 83 (euro's) of 84
(stuks (inspanning)) heeft en Einddatum van het ToegewezenProduct > 31-122020 of leeg, dan Frequentie vullen met de waarde 2 (Per week), 4 (Per maand) of
6 (Totaal binnen geldigheidsduur toewijzing)
 Codelijst WJ756 aangepast, code 82 tekstueel gewijzigd naar Stuks (output) en
code 84 toegevoegd Stuks (inspanning)
 CD076: verplicht vullen indien Frequentie waarde 2 (week) of 6 (totaal binnen
geldigheidsduur toewijzing) heeft (betreft de einddatum)
 CS104: 3(Per 4 weken) en 5 (Per jaar) niet vullen indien de Einddatum van het
ToegewezenProduct leeg is of groter is dan 31-12-2020.
1.2.2 Aandachtspunten voorafgaand aan release 3.0
Belangrijke onderdelen van het inperken van de varianten zijn enerzijds het niet meer
toestaan van de frequenties 3 (per 4 weken) en 5 (per jaar) en anderzijds het inperken van de
combinaties van Frequentie en Eenheid en het gebruik van Omvang/Budget in de toewijzing.
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Samengevat zijn alleen de volgende varianten nog toegestaan:
Nr. Uitvoerings-variant

1.1

Specifiek Inspanning

Categorie Product Budget

gevuld

gevuld

leeg

Volume eenheid

gevuld

minuut

frequentie
dag
week
maand
Totaal binnen geldigheidsduur toewijzing
dag

1.2

Specifiek Inspanning

gevuld

gevuld

leeg

gevuld

uur

week
maand
Totaal binnen geldigheidsduur toewijzing
week

1.3

Specifiek Inspanning

gevuld

gevuld

leeg

gevuld

etmaal

1.4

Specifiek Inspanning

gevuld

gevuld

leeg

gevuld

dagdeel

maand
Totaal binnen geldigheidsduur toewijzing
week
maand
Totaal binnen geldigheidsduur toewijzing
dag

1.5

Specifiek Output

gevuld

gevuld

leeg

gevuld

1.6

Specifiek Output

gevuld

gevuld

leeg

gevuld

1.7

Specifiek Inspanning

gevuld

gevuld

leeg

gevuld

2
3.1
3.2
4.1
4.2

Aspecifiek zonder budget
Aspecifiek met budget
Generiek met budget
Specifiek traject
Aspecifiek traject

gevuld
gevuld
leeg
gevuld
gevuld

leeg
leeg
leeg
gevuld
leeg

leeg
gevuld
gevuld
leeg
optioneel

leeg
leeg
leeg
gevuld
Leeg

stuks(output)

week

maand
Totaal binnen geldigheidsduur toewijzing
week
euro's
maand
Totaal binnen geldigheidsduur toewijzing1
week
stuks(inspanning) maand
Totaal binnen geldigheidsduur toewijzing
leeg
leeg
leeg
leeg
leeg
leeg
euro’s
Totaal binnen geldigheidsduur toewijzing
leeg
Leeg

Op basis hiervan kan een tweetal soorten acties onderscheiden worden:
 Acties die voor 31-12-2020 uitgevoerd moeten worden
 Acties die vanaf 04-01-2021 (maar uiterlijk 31-01-2021) uitgevoerd moeten worden
Let op: alertheid is geboden bij het afgeven van nieuwe toewijzingen die geldig zijn op of na
01-01-2021. Er moet op worden gelet dat alleen combinaties in de omvang/het budget
gebruikt worden die ook na release 3.0 zijn toegestaan (zie tabel hierboven), anders moeten
deze toewijzingen alsnog geconverteerd worden.
Acties die voor 31-12-2020 uitgevoerd moeten worden:
 Controleer bij alle toewijzingen die actueel zijn op of na 01-01-2021 of deze een
frequentie 5 (per jaar) of 3 (per 4 weken) hebben.
 Toewijzingen met deze frequenties moeten voor 31-12-2020 aangepast
worden naar een andere frequentie en via een nieuw toewijzingsbericht
verzonden worden aan de aanbieders. Hiervoor dient de huidige toewijzing te
worden ingetrokken met een einddatum van uiterlijk 31-12-2020 en een
nieuwe aansluitende toewijzing met toegestane frequentie te worden
opgevoerd.
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Controleer of er toewijzingen zijn die actueel zijn op of na 01-01-2021 en die een
combinatie van Eenheid/Frequentie hebben die niet is toegestaan (conform
bovenstaande tabel). Dit is het geval als een toewijzing niet voldoet aan CD081.
 Toewijzingen die niet voldoen aan deze conditie moeten voor 31-12-2020
aangepast worden naar een geldige combinatie en via een nieuw
toewijzingsbericht verzonden worden aan de aanbieders. Hiervoor dient de
huidige toewijzing te worden ingetrokken met een einddatum van uiterlijk 3112-2020 en een nieuwe aansluitende toewijzing met toegestane
Eenheid/Frequentie te worden opgevoerd.



Controleer of er toewijzingen zijn met Frequentie 2 (per week) of 6 (totaal binnen
geldigheid toewijzing) waarbij de einddatum niet gevuld is. Deze voldoen niet aan
CD076.
 Toewijzingen die niet aan deze conditie voldoen, moeten opnieuw verstuurd
worden met een einddatum (intrekking). Dit is een actie die al voor release
3.0 kan worden uitgevoerd, en uiterlijk op 31-12-2020 afgerond moet zijn.

Acties die vanaf 4 januari 2021 uitgevoerd moeten worden:
 Controleer of er toewijzingen met een product zijn die in stuks zijn toegewezen, maar
op inspanningsbasis worden gedeclareerd. Dit is in de huidige release niet
toegestaan, maar wordt in sommige gevallen toch toegepast omdat er producten zijn
(zoals een medicatieconsult) die “ruim” worden toegewezen, maar die alleen indien
“gebruikt” gedeclareerd mogen worden. Om die reden is er een nieuwe eenheid
toegevoegd: Stuks (inspanning).
 Toewijzingen die aan deze situatie voldoen, dienen ingetrokken te worden
met einddatum 31-12-2020 en moeten opnieuw worden toegewezen met
ingangsdatum 01-01-2021. Deze actie dient uiterlijk 31-01-2021 uitgevoerd
te zijn.
Aansluitend stuurt de aanbieder een stopzorg op de oude toewijzing (met
reden 36 geïnitieerd door de gemeente), en een startzorg op de nieuwe
toewijzing.
Let wel: de einddatum van de ingetrokken toewijzing ligt dus in het verleden.


Controleer of er toewijzingen zijn waarbij de productcode niet gevuld is, maar waarbij
de omvang wel gevuld is. Deze voldoen niet aan CD080.
 In release 3.0 kan het element “budget” gebruikt worden indien de gemeente
bij aspecifieke toewijzingen een (financieel) kader voor de levering mee wil
geven. Toewijzingen die niet voldoen aan CD080 dienen ingetrokken te
worden met einddatum 31-12-2020. En moeten opnieuw worden toegewezen
met ingangsdatum 01-01-2021, waarin het budget gevuld kan worden.
Deze actie dient uiterlijk voor 31-01-2021 uitgevoerd te zijn.
 Wanneer het niet noodzakelijk is om een financieel kader mee te geven of het
niet langer noodzakelijk is dat de toewijzing aspecifiek is, is het ook mogelijk
om de nieuwe toewijzingen aan te maken voor ingebruikname van release
3.0. Er kan dan immers aspecifiek toegewezen worden zonder omvang (of
budget) of specifiek toegewezen worden, waarbij de omvang wel gevuld
wordt.



Trajectfinanciering:
Indien deze toewijzingen zijn ingezet als een vorm van trajectfinanciering
((a)specifiek met euro’s totaal als omvang), waarbij de afspraak is gemaakt om de
toewijzing in 2 delen te declareren, zal overleg moeten plaatsvinden tussen gemeente
en aanbieder. In dit overleg moeten afspraken gemaakt worden over de manier van
declareren.

Migratiehandreiking iWmo 2.4 en iJw 2.4 naar iWmo 3.0 en iJw 3.0

8/15

Ter ondersteuning bij dit migratie traject zijn een tweetal infographics gemaakt.
 Het stroomschema ‘Moet een toewijzing worden gemigreerd?’
Aan de hand van dit stroomschema is voor elke toewijzing na te gaan of het
noodzakelijk is die toewijzing te migreren.
 De migratietabel ‘Hoe en wanneer wordt de toewijzing gemigreerd?’
Aan de hand van dit schema worden voor de verschillende toewijzingen de uit te
voeren acties en momenten waarop deze acties uitgevoerd moeten worden
aangegeven.
Deze infographics zijn via de bijbehorende link hierboven te openen.
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2 Verzoek om wijziging
2.1 Wijzigingen
Het gaat hier om een nieuwe functionaliteit met nieuwe berichten.
2.2 Werkwijze vanaf release 3.0
Wijzigingen in de toewijzing van zorg (toegekend product), die eerder buiten het
berichtenverkeer om werden gecommuniceerd tussen aanbieder en gemeente, moeten vanaf
release 3.0 gecommuniceerd worden via een Verzoek om Wijzigingsbericht (VOW).
Een VOW bevat de complete gewenste zorgvraag voor een cliënt inclusief de producten die
ongewijzigd door blijven lopen. De producten binnen dit verzoek kunnen derhalve vallen in één
van onderstaande onderdelen binnen het wijzigingsbericht:
 Ongewijzigde toewijzingen
Dit zijn actuele (en eventueel toekomstige) toewijzingen die ongewijzigd door moeten
lopen.
 Gewijzigde toewijzingen
Dit zijn actuele (en eventueel toekomstige) toewijzingen, waar een wijziging op
einddatum, omvang en/of budget dient plaats te vinden.
 Nieuw toe te wijzen producten
Dit zijn gewenste nieuwe producten waarvoor toewijziging noodzakelijk is voor het
rechtmatig leveren van de gewenste zorg.
Na ontvangst van een verzoek om wijziging stuurt de gemeente binnen 5 werkdagen ofwel
een toewijzingsbericht ofwel een antwoordbericht aan de aanbieder.
Indien de gemeente akkoord gaat met het verzoek, zal die gemeente direct een nieuw
toewijzingsbericht met alle actuele (en eventueel toekomstige) toewijzingen sturen naar de
aanbieder, volledig conform het aangevraagde.
Indien de gemeente niet direct akkoord gaat met het verzoek, zal die gemeente het antwoord
op een verzoek om wijziging via het antwoordbericht geven, waarin wordt aangegeven of:
- Het verzoek direct wordt afgewezen
- De gemeente eerst onderzoek moet doen alvorens te honoreren of alsnog af te wijzen
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3 Antwoordbericht
3.1 Wijzigingen
Het gaat hier om een nieuwe functionaliteit met nieuwe berichten.
3.2 Werkwijze vanaf release 3.0
Het antwoordbericht is een reactie op een Verzoek om Toewijzing of Verzoek om Wijziging.
De reactie met het antwoordbericht kan ofwel een onderzoek of een afwijzing zijn. Na een
reactie onderzoek, kan aansluitend ofwel een antwoordbericht met afwijzing of een toewijzing
via een toewijzingsbericht komen.
3.2.1 Werkwijze antwoordbericht na VOT vanaf release 3.0
Na ontvangst van een verzoek om toewijzing stuurt de gemeente per aangevraagd product
binnen 5 werkdagen ofwel een toewijzingsbericht ofwel een antwoordbericht aan de aanbieder.
De functionele retourcodes die in versie 2.4 waren opgenomen in het 316-bericht zijn
verwijderd en opgenomen in het antwoordbericht. Hier geldt dat dit van toepassing is vanaf
3.0-berichten. Indien een VOT is gestuurd in 2.4, zal er ook een 316-bericht retour komen in
versie 2.4 (zie het landelijk draaiboek voor de deadline hiervan).
Voor VOT berichten die vóór 01-01-2021 zijn verstuurd en die nog niet waren beantwoord,
geldt dus dat de gemeente ofwel reageert met een toewijzingsbericht, ingeval van akkoord,
ofwel buiten het berichtenverkeer om contact opneemt met de aanbieder omdat er geen
antwoordbericht gestuurd mag worden op een 2.4 bericht.

3.2.2 Werkwijze antwoordbericht na VOW vanaf release 3.0 (zie ook 2.2)
Na ontvangst van een verzoek om wijziging stuurt de gemeente per verzoek binnen 5
werkdagen ofwel een toewijzingsbericht ofwel een antwoordbericht aan de aanbieder.
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4 Declaratieproces
Het doel van deze aanpassing is het vereenvoudigen en uniformeren van het declaratieproces,
waarbij het declaratieproces optimaal ondersteund wordt door het berichtenverkeer.
Gehanteerde uitgangspunten bij de doorontwikkeling vanaf 2021 zijn: er wordt alleen nog
gedeclareerd (en niet langer gefactureerd) en de declaratieperiode is altijd per maand.
Gekozen is om het nieuwe declaratieproces in te richten met nieuwe declaratieberichten. De
bestaande berichten worden alleen nog gebruikt voor het afhandelen van productperiodes van
voor 01-01-2021
4.1 Wijzigingen
De volgende wijzigingen zijn doorgevoerd ten aanzien van het gebruik van de nieuwe
declaratieberichten
 CS100: Datum is groter of gelijk aan 01-01-2021
 TR368: De periode is exact gelijk aan 1 hele kalendermaand
Deze wijziging is doorgevoerd voor het gebruik van het bestaande declaratieberichten
 CS103: De gehele periode ligt voor 01-01-2021

4.2 Werkwijze vanaf release 3.0
In deze paragraaf staat de werkwijze beschreven voor het hanteren van de nieuwe of
bestaande declaratieberichten en de werkwijze voor de overgang van 4 weken naar maand
periode.
4.2.1 Werkwijze gebruik bestaande of nieuwe declaratieberichten
Vanaf release 3.0 worden productperiodes met ingangsdatum 01-01-2021 of later
gedeclareerd middels een 323-bericht. De declaratieperiode is dan altijd een kalendermaand.
Voor productperiodes van voor 01-01-2021 geldt vanaf release 3.0 dat deze ingediend
worden middels een 303-bericht. Voor de productperiodes van voor 01-01-2021 blijft gelden
dat deze gedeclareerd en of gefactureerd kunnen worden overeenkomstig de
contractafspraken behorend bij de betreffende periode. Hetzelfde geldt voor de declaratiefactuurperiode. Die periode kan een kalendermaand zijn, maar ook een vier-wekelijkse
periode, afhankelijk van de contractafspraken die horen bij de betreffende periode. Een en
ander is nader uitgewerkt in paragraaf 4.2.2 van dit document.
Indien de toewijzingen zijn ingezet als een trajectfinanciering, dient het 2e gedeelte van de
declaratie middels een 323-bericht ingediend te worden.
4.2.2 Werkwijze overgang van 4 weken naar maand periode
Door de overgang naar release 3.0 is het na 01-01-2021 niet meer mogelijk om per 4 weken
te declareren voor productperiodes vanaf 01-01-2021. Hierdoor moeten alle leveringen op of
na 01-01-2021 maandelijks worden gedeclareerd.
Zorgaanbieders die in 2020 nog per 4 weken declareren of factureren moeten overstappen
naar maandelijks declareren. Hiervoor zijn de volgende afspraken gemaakt, waarbij
onderscheid is gemaakt tussen inspanningsgerichte en outputgerichte declaraties in week 53
van 2020.
De 4-wekenkalender die is opgesteld door het Zorginstituut in samenwerking met het
Ketenbureau loopt tot en met 31-12-2020 en loopt niet door tot en met 03-01-2021. Hierdoor
duurt periode 13 van 2020 3 dagen korter dan gebruikelijk, maar daarmee wordt de overgang
naar maandelijks declareren goed gefaciliteerd.
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Voorbeeld 1: Toewijzing met frequentie per week loopt door van 2020 naar 2021,
aanbieder gaat over van 4-weken naar maand periode
Inspanningsgericht (week 53)
 Leveringen uitgevoerd op 28, 29, 30 of 31 december 2020, en onderdeel van de
declaratiecyclus in 2020, worden gedeclareerd in periode 13 (JW303-D/WMO303-D).
 Leveringen uitgevoerd op 28, 29, 30 of 31 december 2020, en onderdeel van de
facturatiecyclus in 2020, worden gefactureerd in periode 13 (JW303-F/WMO303-F).
 Leveringen uitgevoerd op 1, 2, 3 januari 2021, worden gedeclareerd in periode
januari 2021 (JW323/WMO323).
Outputgericht (week 53)
 Leveringen uitgevoerd in week 53 van 2020 worden gedeclareerd in januari 2021,
overeenkomstig de nieuwe richtlijnen (in de nieuwe richtlijnen is de zondag bepalend
voor wanneer gedeclareerd wordt) (JW323/WMO323).

Voorbeeld 2: Toewijzing met frequentie per week eindigt op 31-12-2020 en een
nieuwe toewijzing met frequentie per week start op 01-01-2021, aanbieder gaat
over van 4-weken naar maand periode.
Inspanningsgericht (week 53)
 Leveringen uitgevoerd op 28, 29, 30 of 31 december 2020, en onderdeel van de
declaratiecyclus in 2020, worden gedeclareerd in periode 13 (JW303-D/WMO303-D).
 Leveringen uitgevoerd op 28, 29, 30 of 31 december 2020, en onderdeel van de
facturatiecyclus in 2020, worden gefactureerd in periode 13 (JW303-F/WMO303-F)
 Leveringen uitgevoerd op 1, 2, 3 januari 2021, worden gedeclareerd in periode
januari 2021 (JW323/WMO323).
Outputgericht (week 53)
 Leveringen uitgevoerd in week 53 van 2020 worden gedeclareerd/gefactureerd op de
toewijzing die eindigt op 31-12-2020 in periode 13 (JW303-D/WMO303-D/
JW303-F/WMO303-F).
 Leveringen uitgevoerd in week 53 van 2020 worden gedeclareerd op de toewijzing
startend op 01-01-2021 in januari 2021 (JW323/WMO323).
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5 Administratief afsluiten zorg
Het doel van deze aanpassing is het vereenvoudigen van het proces van afsluiten van zorg. Er
zijn zowel in de reden beëindiging toewijzing als bij de reden stoppen van de zorg codes
toegevoegd.
5.1 Wijzigingen
In de volgende codelijsten zijn waardes toegevoegd:
 Codelijst JZ002: deze code is toegevoegd
o 12 Geïnitieerd door de aanbieder
 Codelijst WMO002: deze code is toegevoegd
o 12 Geïnitieerd door de aanbieder
 Codelijst JZ588: deze codes worden toegevoegd
o 36 Geïnitieerd door de gemeente
o 37 In verband met wijzigingsverzoek
 Codelijst WMO588: deze codes worden toegevoegd
o 36 Geïnitieerd door de gemeente
o 37 In verband met wijzigingsverzoek
5.2 Werkwijze vanaf release 3.0
In release 3.0 zijn codes toegevoegd om de ontvanger van het bericht beter duidelijk te
maken wat de oorsprong van de wijziging is.
 Als het initiatief voor stoppen van levering bij de aanbieder vandaan komt
(aanbieder stopt middels een 307-bericht), kan de gemeente ertoe overgaan de
toewijzing in te trekken. Als dat het geval, trekt de gemeente de toewijzing in met
in het veld RedenWijziging een code 12 “Geïnitieerd door de aanbieder”.
 Als het initiatief voor stoppen van rechtmatigheid bij de gemeente vandaan komt
(gemeente trekt een toewijzing in middels een 301-bericht), dan stopt de
aanbieder de toewijzing met een stopbericht (307) met in het veld
RedenBeeindiging een code 36 “Geïnitieerd door de gemeente”.
 Als het initiatief voor stoppen een reactie is op het indienen van een Verzoek om
Wijziging, dan zal de gemeente de toewijzing intrekken met in het veld
RedenWijziging een code 12 “Geïnitieerd door de aanbieder”, waarna de aanbieder
een stopbericht stuurt met in het veld RedenBeeindiging een code 37 “in verband
met wijzigingsverzoek”.
De nieuwe codes kunnen ook gebruikt worden indien het bericht dat de oorsprong van de
wijziging is vóór de release verzonden is (2.4-bericht), bijvoorbeeld als het stopbericht van de
aanbieder verstuurd is vóór de release en de intrekking die de gemeente stuurt pas ná release
3.0 verzonden wordt. De gemeente moet in de 301 in het veld RedenWijziging code 12
“geïnitieerd door aanbieder” meegeven.

Migratiehandreiking iWmo 2.4 en iJw 2.4 naar iWmo 3.0 en iJw 3.0

14/15

6 Woonplaatsbeginsel (alleen JW)
6.1 Wijzigingen
Deze wijzigingen zijn doorgevoerd ten aanzien van het toevoegen van het woonplaatsbeginsel
aan het antwoordbericht:
 Berichtklasse Woonplaatsbeginsel: Er is in het antwoordbericht (JW319) een
berichtklasse “Woonplaatsbeginsel” toegevoegd, die is gekoppeld aan de
berichtklasse “Antwoord”.
 CD088: Als RedenAfwijzingVerzoek ongelijk is aan 8 (Woonplaatsbeginsel), dan leeg
laten.
 IV095: Hoe moet de juiste gemeente gevuld worden.
“Indien de gemeente in het antwoordbericht aangeeft dat zij niet de
verantwoordelijke gemeente is van de cliënt waarvoor een verzoek om toewijzing is
ingediend, wordt RedenAfwijzingVerzoek in het antwoordbericht gevuld met de
waarde 8 (Woonplaatsbeginsel).
In dat geval kan de gemeente in Gemeente de gemeentecode meegeven die volgens
haar wel de verantwoordelijke gemeente is. De aanbieder weet dan bij welke
gemeente het verzoek om toewijzing moet worden ingediend.
Bij alle andere waarden van RedenAfwijzingVerzoek dient de klasse
Woonplaatsbeginsel niet te worden opgenomen.”
6.2 Werkwijze vanaf release 3.0
Door de wijzigingen is het voor een gemeente mogelijk om een aanbieder te informeren na
een Verzoek om Toewijzing (JW315). Indien na de controle van het woonplaatsbeginsel van de
betreffende cliënt blijkt dat de ontvangende gemeente niet de financieel verantwoordelijke
gemeente is, kan het Verzoek om Toewijzing worden beantwoord met een antwoordbericht,
waarin de juiste financieel verantwoordelijke gemeente wordt vermeld, als het antwoord
“afkeur wegens woonplaatsbeginsel” is.
Het antwoordbericht wordt alleen gestuurd voor heenberichten (VOT(JW315)) die vanaf
release 3.0 zijn gestuurd. Een VOT (JW315) dat voor 01-01-2021 is gestuurd, mag niet
beantwoord worden met een antwoordbericht.
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