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Inleiding 

 
Dit document is een handreiking bij de migratie van iWmo 2.2 en iJw 2.2 naar iWmo 

2.3 en iJw 2.3 per 1 april 2019. De handreiking bevat richtlijnen voor gemeenten en 

zorgaanbieders. U leest hoe u in de voorbereiding én na de inwerkingtreding van 
iWmo 2.3 en iJw 2.3 in uw werkprocessen en in de toepassing van het 

berichtenverkeer rekening kunt houden met de migratie. 

 

De handreiking geeft daarmee een overzicht van aandachtspunten bij de overgang 
van iWmo 2.2 en iJw 2.2 naar iWmo 2.3 en iJw 2.3, vooral op inhoudelijk vlak. Elk 

hoofdstuk beschrijft een situatie die extra aandacht behoeft. Voorbeelden 

verduidelijken de situatie. 

 
Voor een gedetailleerd overzicht alle veranderingen verwijzen wij u naar het 

Mutatieoverzicht iWmo 2.3 en iJw 2.3 t.o.v. iWmo 2.2 en iJw 2.2. 

 

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 

Eekholt 4 

1112 XH  Diemen 
Postadres 

Postbus 320 

1110 AH  Diemen 

 

 
  

https://www.istandaarden.nl/ibieb/mutatieoverzicht-iwmo-23-en-ijw-23-tov-iwmo-22-en-ijw-22
mailto:info@istandaarden.nl
http://www.istandaarden.nl/
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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.  

 

Hoe gebruikt u informatiestandaarden? 

 

• Maak in je 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 Regieberichten bij aspecifieke toewijzingen 
 

1.1 Aspecifieke start- en stopberichten 

 

Om meer landelijke eenduidigheid te verkrijgen, is voor het werken met regieberichten bij 

aspecifieke toewijzingen gekozen voor een heldere systematiek: bij een aspecifieke toewijzing 

zonder productcode zijn de regieberichten ook aspecifiek zonder productcodes.  

Daarmee zijn de regieberichten altijd volledig gelijk aan de toewijzing. 

 

Dit betekent ook dat er bij een aspecifieke toewijzing geen parallelle starts meer kunnen zijn 

voor verschillende producten binnen de categorie. Er is altijd maar één actieve start. 

 

Wanneer een traject van zorglevering van start gaat vóór de overgang naar versie 2.3 en 

eindigt ná de overgang – en dat zullen de meest trajecten zijn – dan is er risico op een 

mismatch. Het stopbericht past niet een-op-een bij het startbericht, omdat de sleutel met de 

productcategorie of productcode anders is gevuld. De oplossing is om bij de productcategorie 

en -code een stopbericht altijd te vullen op dezelfde manier als het startbericht.  

 

1.2 Wijzigingen 

Het gaat om deze wijzigingen: 

 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). 

 

1.3 Werkwijze vanaf release 2.3 

Door de wijzigingen sluit het startbericht altijd volledig aan op het toewijzingsbericht voor wat 

betreft de product- of productcategorie-identificatie. 

 

Voorbeeld 

In versie 2.2 is een aspecifieke toewijzing gestuurd, waarna een specifieke start is gedaan. 

 

Toewijzingsbericht: 

Toewijzing (JW301):   

  Client 

    Bsn 470965897   

  Beschikking 

    Afgiftedatum beschikking 21-12-2018   

    Ingangsdatum beschikking 01-01-2019   

  Toewijzing 

    Toewijzingnummer 18562   

    Productcategorie 43 (Jeugdhulp verblijf incl behandeling) 

    Ingangsdatum toegewezen product 01-02-2019   

    Omvang 3820 Euro per maand   
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Startbericht: 

Startbericht Jeugdhulp (JW305):   

  Header 

  Client 

    Bsn 470965897   

  StartProduct 

    Toewijzingnummer 18562   

  Productcategorie 43 (Jeugdhulp verblijf incl behandeling) 

  Productcode 43A04 (Pleegzorg: inspanningsgericht) 

    Ingangsdatum toegewezen product 01-02-2019   

    Begindatum levering 01-02-2019   
 

Vervolgens wordt na de overgang de zorg beëindigd, en wordt een stopbericht gestuurd. 

Omdat het startbericht specifiek was, is het stopbericht ook specifiek: 

Stop (307):   

  Header 

  Client 

    Bsn 470965897   

  StopProduct 

    Toewijzingnummer 18562   

    Productcategorie 43 (Jeugdhulp verblijf incl behandeling)  

  Productcode 43A04 (Pleegzorg: inspanningsgericht) 

  Ingangsdatum toegewezen product 01-02-2019 

  Begindatum levering 01-02-2019 

    Reden beëindiging 34 (Voortijdig afgesloten in overeenstemming) 

    Einddatum levering 15-10-2019   

  Status aanlevering Eerste aanlevering 
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2 Meerdere starts bij aspecifieke toewijzing, met 

terugwerkende kracht het startbericht aspecifiek maken 
 
Bij een aspecifieke toewijzing worden in versie 2.2 soms meer dan een product gestart, 

bijvoorbeeld een diagnoseproduct gevolgd door een behandelproduct, of diverse producten 

parallel. Na de start van het diagnoseproduct wordt dan een tweede start afgegeven van het 
behandelproduct, onafhankelijk van het diagnosetraject, dus niet per se na een stop van de 

diagnose. 

 

In versie 2.3 is dit niet meer toegestaan. 

 

2.1 Wijzigingen 

Het gaat om deze wijzigingen: 

 OP289: bij een toegewezen product of productcategorie kan slechts één startbericht 

actueel zijn. 

 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). 

 

2.2 Werkwijze vanaf release 2.3 

Door de wijzigingen is er altijd slechts één actueel startbericht, en kunnen de uitwisselende 

partijen geen twee startberichten aan elkaar geven zonder een stopbericht tussendoor. 

 
Een oplossing is om de eerste en nog doorlopende start (van het diagnosetraject) met 

terugwerkende kracht te vervangen door een aspecifieke start. Dan kunnen vervolgens onder 

die lopende aspecifieke start alle benodigde producten vallen. 
 

Voorbeeld 

 

Toewijzingsbericht: 

Toewijzing (JW301):   

  Client 

    Bsn 470965897   

  Beschikking 

    Afgiftedatum beschikking 21-12-2018   

    Ingangsdatum beschikking 01-01-2019   

  Toewijzing 

    Toewijzingnummer 18562   

    Productcategorie 41 (Dagbehandeling) 

    Ingangsdatum toegewezen product 15-03-2019   

    Omvang -   
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Startbericht: 

Startbericht Jeugdhulp (JW305):   

  Header 

  Client 

    Bsn 470965897   

  StartProduct 

    Toewijzingnummer 18562   

  Productcategorie 41 (Dagbehandeling) 

  Productcode 41B01 (Diagnostiek op eigen locatie) 

    Ingangsdatum toegewezen product 15-03-2019   

    Begindatum levering 15-03-2019   
 

Het startbericht vervangen door een aspecifieke start, in twee stappen. Eerst wordt het oude 

startbericht verwijderd: 

Startbericht Jeugdhulp (JW305):   

  Header 

  Client 

    Bsn 470965897   

  StartProduct 

    Toewijzingnummer 18562   

  Productcategorie 41 (Dagbehandeling) 

  Productcode 41B01 (Diagnostiek op eigen locatie) 

    Ingangsdatum toegewezen product 15-03-2019   

    Begindatum levering 15-03-2019   

  Status Aanlevering 3 (verwijderen)  
 

Vervolgens wordt de vervangende aspecifieke start gestuurd: 

Startbericht Jeugdhulp (JW305):   

  Header 

  Client 

    Bsn 470965897   

  StartProduct 

    Toewijzingnummer 18562   

  Productcategorie 41 (Dagbehandeling) 

    Ingangsdatum toegewezen product 15-03-2019   

    Begindatum levering 15-03-2019   

  Status Aanlevering 1 (eerste aanlevering)  
 
Omdat de productcode onderdeel is van de sleutel van het startbericht – en de sleutel dus 

wijzigt – kunnen beide berichtklassen in één technisch bericht verstuurd worden. Daarmee is 

achteraf voor de gehele periode een aspecifieke start geïnitieerd. 

 
 

2.3 Alternatief voor meerdere starts bij aspecifieke toewijzing 
Een alternatief voor voorgaande oplossing is toepasselijk bij een situatie waarbij het eerste 

product (bijvoorbeeld diagnose) kan worden afgesloten, en worden opgevolgd door een 
tweede product (bijvoorbeeld de behandeling) . 
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NB De start van het behandelproduct is conform de nieuwe standaard 2.3 een aspecifieke 

start. 
 

Toewijzingsbericht: 

Toewijzing (JW301):   

  Client 

    Bsn 470965897   

  Beschikking 

    Afgiftedatum beschikking 21-12-2018   

    Ingangsdatum beschikking 01-01-2019   

  Toewijzing 

    Toewijzingnummer 18562   

    Productcategorie 41 (Dagbehandeling) 

  Productcode -  

    Ingangsdatum toegewezen product 15-03-2019   

    Omvang -   

     
Startbericht: 

Startbericht Jeugdhulp (JW305):   

  Header 

  Client 

    Bsn 470965897   

  StartProduct 

    Toewijzingnummer 18562   

  Productcategorie 41 (Dagbehandeling) 

  Productcode 41B01 (Diagnostiek op eigen locatie) 

    Ingangsdatum toegewezen product 15-03-2019   

    Begindatum levering 15-03-2019   
 

Vervolgens wordt ná de overgang naar 2.3 gestart met behandeling, maar daarvóór moet 

eerst een stopbericht worden gestuurd om de lopende diagnose te beëindigen. Omdat het 

startbericht specifiek was, is het stopbericht ook specifiek: 

Stop (307):   

  Header 

  Client 

    Bsn 470965897   

  StopProduct 

    Toewijzingnummer 18562   

    Productcategorie 41 (Dagbehandeling)  

  Productcode 41B01 (Diagnostiek op eigen locatie) 

  Ingangsdatum toegewezen product 15-03-2019 

  Begindatum levering 15-03-2019 

    Reden beëindiging 31 (Volgens plan beëindigd) 

    Einddatum levering 15-04-2019   

  Status aanlevering Eerste aanlevering 
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Daarna wordt het startbericht gestuurd om aan te geven dat aansluitend de behandeling wordt 

gestart. Inmiddels is versie 2.3 standaard van kracht, daarom gaat het hier om een aspecifiek 
startbericht. Bij de declaratie wordt aangegeven welk product wordt gedeclareerd 

(bijvoorbeeld 41B03): 

 

Startbericht Jeugdhulp (JW305):   

  Header 

  Client 

    Bsn 470965897   

  StartProduct 

    Toewijzingnummer 18562   

  Productcategorie 41 (Dagbehandeling) 

    Ingangsdatum toegewezen product 16-04-2019   

    Begindatum levering 16-04-2019   
 

  



  

 

 

Migratiehandreiking iWmo 2.2 en iJw 2.2 naar iWmo 2.3 en iJw 2.3                                               11/16 

 

 

3 Declareren/factureren: outputgericht beter ondersteunen 
 

Om de outputgerichte uitvoeringsvariant beter te ondersteunen in het declaratie- en 

factuurproces is een aantal aanpassingen gedaan in ‘Declaratie/Factuur’. Die sluit nu beter aan 

bij de toewijzing. Ook is het door deze aanpassing mogelijk om in euro’s te declareren. 

 

 

3.1 Wijzigingen 

Het gaat om deze wijzigingen: 

 Element Zorgperiode Tijdseenheid (COD218) is vervangen door element Eenheid 

(WJ756) 

 Codetabel WJ756: Eenheid is uitgebreid met de volgende codes: 

o 21 (Week) 

o 81 (Benodigde tijdsduur of tijdsonafhankelijk) 

 Aan het element Eenheid in ‘Declaratie/Factuur’ is de nieuwe constraint CS331 

gekoppeld: 21 (Week) en 81 (Benodigde tijdsduur of tijdsonafhankelijk) niet vullen 

indien de ProductPeriode Begindatum op of na de implementatiedatum van release 

2.3 ligt. 

 Aan het element Eenheid in de toewijzing is de nieuwe constraint CS330 gekoppeld: 

21 (Week) en 81 (Benodigde tijdsduur of tijdsonafhankelijk) niet vullen. 

 

 

3.2 Werkwijze vanaf release 2.3 

Door deze wijzigingen sluit ‘Prestaties’ van ‘Declaratie/Factuur’ beter aan op bijbehorende 

‘Toewijzing’. Als in de toewijzing het element Eenheid is gevuld met 83 (Euro’s), dan moet 

vanaf release 2.3 het element Eenheid in ‘Declaratie/Factuur’ ook worden gevuld met 83 

(Euro’s). 

 

Voorbeeld 

In deze twee onderdelen van voorbeeldberichten (een toewijzing en bijbehorende 

‘Declaratie/Factuur’) wordt duidelijk gemaakt hoe de werkwijze vanaf release 2.3 is wanneer 

er is toegewezen in euro’s. 

 

Toewijzing in release 2.2 of 2.3: 

Toewijzing (301):   

  ToegewezenProduct 

    Toewijzingnummer 4312   

    Productcategorie 01   

    Productcode 01A11   

    Ingangsdatum toegewezen product 10-07-2019   

    Einddatum toegewezen product 09-12-2019   

    Volume 1536,00   

    Eenheid 83 (euro's)   

    Frequentie 4 (per maand)   

 

 

Prestatie van ‘Declaratie/Factuur’ in release 2.3: 

  Prestatie 

    Toewijzingnummer 4312   

    Productcategorie 01   

    Productcode 01A11   
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    Productperiode begindatum 10-07-2019   

    Productperiode einddatum 31-07-2019   

    Geleverd volume 1536,00   

    Eenheid 83 (euro's)   

    Declaratiebedrag 1536,00   

    Debet/Credit declaratiebedrag D   

    Referentienummer 6722   

 

 

3.3 Hoe gaat u om met correcties in het verleden? 

Vanaf de implementatiedatum van release 2.3 kunnen de codes 21 en 81 niet meer gebruikt 

worden in ‘Prestatie’ van ‘Declaratie/Factuur’. Een uitzondering is gemaakt voor het herstel 

van (afgekeurde) debetprestaties omdat de Eenheid in de creditprestatie altijd gelijk moet zijn 

aan de Zorgperiode Tijdseenheid in de eerder ingediende debetprestatie. Zie invulinstructie 

IV054: Hoe moet een creditprestatie gevuld worden in een declaratie- of factuurbericht? 

 

Als in release 2.3 een creditprestatie wordt ingediend van een in release 2.2 ingediende 

debetprestatie – waarin gebruikgemaakt is van code 21 of 81 – dan moet de creditprestatie in 

release 2.3 diezelfde code bevatten. Ook de eventueel nieuw in te dienen (correcte) 

debetprestatie moet dan de code uit de eerder ingediende debetprestatie bevatten. 

 

NB Werken met correcties in het verleden is alleen mogelijk als de Begindatum ProductPeriode 

vóór de implementatiedatum van release 2.3 ligt: 01-04-2019. 

 

 

Voorbeeld 

In deze (onderdelen van) voorbeeldberichten van ‘Declaratie/Factuur’ wordt duidelijk gemaakt 

hoe moet worden omgegaan met correcties in het verleden: 

 

Debetprestatie release 2.2: 

  Prestatie 

    Toewijzingnummer 6581   

    Productcategorie 01   

    Productcode 01A11   

    Productperiode begindatum 01-02-2019   

    Productperiode einddatum 28-02-2019   

    Geleverd volume 1   

    Eenheid 81 (benodigde tijdsduur of tijdsonafhankelijk) 

    Declaratiebedrag 1275,00   

    Debet/Credit declaratiebedrag D   

    Referentienummer 8911   

 
  



  

 

 

Migratiehandreiking iWmo 2.2 en iJw 2.2 naar iWmo 2.3 en iJw 2.3                                               13/16 

 

 

Creditprestatie release 2.3: 

  Prestatie 

    Toewijzingnummer 6581   

    Productcategorie 01   

    Productcode 01A11   

    Productperiode begindatum 01-02-2019   

    Productperiode einddatum 28-02-2019   

    Geleverd volume 1   

    Eenheid 81 (benodigde tijdsduur of tijdsonafhankelijk) 

    Declaratiebedrag 1275,00   

    Debet/Credit declaratiebedrag C   

    Referentienummer 8930   

    Vorig referentienummer 8911   

 

 

(Gecorrigeerde) debetprestatie release 2.3: 

  Prestatie 

    Toewijzingnummer 6581   

    Productcategorie 01   

    Productcode 01A11   

    Productperiode begindatum 01-02-2019   

    Productperiode einddatum 28-02-2019   

    Geleverd volume 1   

    Eenheid 81 (benodigde tijdsduur of tijdsonafhankelijk) 

    Declaratiebedrag 1155,00   

    Debet/Credit declaratiebedrag D   

    Referentienummer 8945   
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4 Declareren/factureren: altijd specifiek declareren/factureren 
 

Om een eenduidige werkwijze te hebben voor declareren/factureren, is afgesproken dat vanaf 

release 2.3 altijd specifiek wordt gedeclareerd: dus met de productcategorie en productcode 

gevuld.  

 

 

4.1 Wijzigingen 

Het gaat om deze wijzigingen: 

 Elementen Productcategorie en Productcode zijn nu beiden verplicht in ‘Prestatie’ van 

‘Declaratie/Factuur’ 

 Technische regels TR305 en TR306 zijn gewijzigd: 

o Productcategorie van ‘Prestatie’ moet gelijk zijn aan Productcategorie van 

‘Toewijzing’ 

o Productcode van ‘Prestatie’ moet gelijk zijn aan Productcode van ‘Toewijzing’ 

wanneer die laatste is gevuld. Is Productcode in ‘Toewijzing’ leeg, dan moet 

Productcode van ‘Prestatie’ behoren bij Productcategorie. Deze controle vindt 

plaats met behulp van de te gebruiken productcodelijst die in de afspraken 

tussen gemeente en aanbieder is vastgelegd. 

 Aan het element Productcode in ‘Declaratie/Factuur’ is de nieuwe constraint CS329 

gekoppeld: ProductCode vullen met een code die, volgens de gehanteerde 

productcodelijst, past bij de ProductCategorie. 

 

 

4.2 Werkwijze vanaf release 2.3 

Door de wijzigingen bevat ‘Declaratie/Factuur’ altijd zowel een Productcategorie als ook een 

Productcode. Het betekent dat bij een aspecifieke toewijzing eventueel meerdere prestaties 

voor dezelfde cliënt en productperiode kunnen worden ingediend. 

 

Voorbeeld 

In deze (onderdelen van) voorbeeldberichten (een toewijzing en bijbehorende 

‘Declaratie/Factuur’ wordt duidelijk gemaakt hoe de werkwijze vanaf release 2.3 is. Er is een 

voorbeeld van een specifieke toewijzing en een voorbeeld van een aspecifieke toewijzing: 

 

Specifieke toewijzing in release 2.2 of 2.3: 

Toewijzing (301):   

  ToegewezenProduct 

    Toewijzingnummer 4528   

    Productcategorie 03   

    Productcode 03A11   

    Ingangsdatum toegewezen product 10-07-2019   

    Einddatum toegewezen product 09-12-2019   

    Volume 2   

    Eenheid 04 (uur)   

    Frequentie 1 (per dag)   
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Prestatie van ‘Declaratie/Factuur’ bij de specifieke toewijzing in release 2.3: 

  Prestatie 

    Toewijzingnummer 4528   

    Productcategorie 03   

    Productcode 03A11   

    Productperiode begindatum 10-07-2019   

    Productperiode einddatum 31-07-2019   

    Geleverd volume 40   

    Eenheid 04 (uur)   

    Product tarief 47,00   

    Berekend bedrag 1880,00   

    Debet/Credit berekend bedrag D   

    Factuurbedrag 1880,00   

    Debet/Credit factuurbedrag D   

    Referentienummer 6745   

 

 

Aspecifieke toewijzing in release 2.2 of 2.3: 

Toewijzing (301):   

  ToegewezenProduct 

    Toewijzingnummer 4501   

    Productcategorie 49   

    Ingangsdatum toegewezen product 01-08-2019   

    Einddatum toegewezen product 31-01-2020   

 

 

Prestatie van ‘Declaratie/Factuur’ bij de aspecifieke toewijzing in release 2.3:  

  Prestatie 

    Toewijzingnummer 4501   

    Productcategorie 49   

    Productcode 49B00   

    Productperiode begindatum 01-08-2019   

    Productperiode einddatum 31-08-2019   

    Geleverd volume 950,00   

    Eenheid 83 (euro's)   

    Declaratiebedrag 950,00   

    Debet/Credit declaratiebedrag D   

    Referentienummer 6914   

 

NB Dit kunnen er eventueel meerdere zijn voor dezelfde cliënt en dezelfde Productperiode. 

Wel moet Productcode dan verschillen. 

 

 

4.3 Hoe gaat u om met correcties in het verleden? 

Vanaf 1 april 2019, de implementatiedatum van release 2.3, kan Productcode in ‘Prestatie’ van 

‘Declaratie/Factuur’ niet meer leeg gelaten worden. Om (afgekeurde) debetprestaties waarbij 

geen Productcode aanwezig was te herstellen, kan dus geen berichtenverkeer worden 
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gebruikt. 

 

Inventarisatie in het veld heeft aangetoond dat aspecifieke declaraties momenteel niet veel 

voorkomen. En de kans dat een aspecifieke declaratie moet worden gecrediteerd is nog 

kleiner. Daarom is besloten om geen faciliteiten in het berichtenverkeer te maken om 

aspecifieke declaraties te kunnen corrigeren.  

 

Zo nodig zullen aanbieder en gemeente buiten het berichtenverkeer om contact met elkaar 

moeten opnemen. Ook moet de fout buiten het berichtenverkeer om worden hersteld. 

 

Advies vanuit Zorginstituut Nederland is om, mocht u gebruikmaken van aspecifieke 

declaraties, dat nu al niet meer te doen. Hoe eerder u overstapt op het indienen van alleen 

maar specifieke declaraties, hoe kleiner de kans dat na implementatie van release 2.3 een 

herstelactie buiten het berichtenverkeer om moet plaatsvinden. 

 

 

 

 

 
 


