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1 Inleiding 

 
Sinds 1 januari 2015 maakt het berichtenverkeer binnen de Wet Maatschappelijke 

Ondersteuning (Wmo) en de Jeugdwet (Jw) gebruik van de iWmo- en iJw-standaard. 

Met ingang van 1 april 2022 wordt met de releases iWmo 3.1 en iJw 3.1 een nieuwe versie van 

die standaarden van kracht. 

 

Dit document geeft een samenvatting van de belangrijkste functionele wijzigingen van iWmo 

3.1 en iJw 3.1 ten opzichte van iWmo 3.0 en iJw 3.1. Er is gekozen voor een functionele 

uitwerking van iWmo en iJw samen, omdat vrijwel alle wijzigingen voor beide domeinen 

gelden. Release 3.1 is aangeduid als minor release, omdat deze voornamelijk 

verduidelijkingen betreft. 

 

In iWmo 3.1 en iJw 3.1 zijn in de volgende onderwerpen wijzigingen doorgevoerd: 

 Verzoek om Toewijzing (VOT) 

 Toewijzingsvarianten 

 Overlap/Stapeling 

 Regieberichten 

 Verzoek om Wijziging (VOW) 

 Declareren 

 Uitfaseren 303/304 

 Kleine wijzigingen 

Sommige wijzigingen gelden alleen voor iWmo of iJw. Dit staat bij de wijziging aangegeven. 

 

De wijzigingen zijn afgestemd met de Referentiegroep iWmo/iJw waarin gemeenten, 

aanbieders, softwareleveranciers, ketenpartners en het Ketenbureau i-Sociaal Domein zijn 

vertegenwoordigd.  

 

Over de documentatie 

Dit document heeft als doel om gebruikers van het iWmo- en iJw-berichtenverkeer te 

informeren over de functionele wijzigingen in de 3.1-releases. Technische wijzigingen zijn in 

deze functionele uitwerking niet opgenomen. 

 

Uitgebreide informatie over alle functionele en technische wijzigingen is terug te vinden in de 

betreffende analyses. Deze zijn terug te vinden op de pagina met alle documentatie.  

Naast dit document met de functionele uitwerking is er een gedetailleerd mutatieoverzicht 

beschikbaar. Hierin zijn de wijzigingen ten opzichte van iWmo 3.0 en iJw 3.0 weergegeven.  

De specificaties van iWmo 3.1 en iJw 3.1 zijn te vinden in het Informatiemodel iStandaarden 

onder “In Ontwikkeling”, waar u de keuze kunt maken voor Wmo of Jeugdwet.  

 

Invoering nieuwe releases 

De verwachte implementatiedatum voor iWmo 3.1 en iJw 3.1 is 1 april 2022.  

De datum van ingebruikname is maandag 4 april 2022. Voor een soepele migratie stelt 

Zorginstituut Nederland documentatie op, waaronder een landelijk draaiboek migratie  dat in 

het najaar wordt gepubliceerd. De release wordt via een big bang-scenario ingevoerd. Dit 

scenario houdt in dat de invoering van de releases geen conversieperiode kent.  

 

Meer informatie 

Met vragen over de functionele uitwerking van iWmo 3.0 en iJw 3.0 kunt u terecht bij: 

Zorginstituut Nederland 

Team Informatiestandaarden 

(020) 797 89 48 

info@istandaarden.nl 

www.istandaarden.nl 

 

https://www.istandaarden.nl/ibieb/mutatieoverzicht-iwmo-31-en-ijw-31-tov-iwmo-30-en-ijw-30
https://informatiemodel.istandaarden.nl/Landing/
mailto:info@istandaarden.nl
http://www.istandaarden.nl/
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2 Verzoek om Toewijzing (VOT) 
 

2.1 Generieke en aspecifieke toewijzing met budget kunnen aanvragen in een VOT  

In release 3.0 is het VOT-bericht niet aangepast voor generieke en aspecifieke toewijzingen 

met een budget. Dit wordt door diverse gemeenten gemist. In de komende release wordt 

daarom de mogelijkheid opgenomen om deze toewijzingsvarianten via een VOT aan te vragen. 

 

Daarnaast is (net als in de toewijzing) de einddatum vanaf iWmo 3.1 en iJw 3.1 optioneel bij 

de frequentie ‘Totaal binnen geldigheidsduur toewijzing’, zodat een VOT dezelfde 

mogelijkheden bevat als een toewijzing. 

 

2.2 Afkeur op Woonplaatsbeginsel aanpassen aan nieuwe wetgeving (alleen iJw) 

Vanaf 1 januari 2022 moeten gemeenten een ingediend Verzoek om Toewijzing (VOT) binnen 

2 weken afwijzen als zij niet verantwoordelijk zijn voor de betreffende cliënt. Zij moeten 

daarbij aangeven welke gemeente wél verantwoordelijk is, zodat een aanbieder daar een VOT 

kan indienen. De verwachting is dat deze wetswijziging nog in 2021 wordt aangenomen. 

Daarom hebben we deze aanpassing alvast meegenomen in iJw 3.1. 

Vanaf 1 januari 2022 kunnen gemeenten al aan de wet voldoen, omdat de huidige iJw 3.0-

standaard deze mogelijkheden ook al geeft. Vanaf release iJw 3.1 zal dit echter worden 

verplicht. 

 

Meer informatie over de wijzigingen met betrekking tot Verzoek om Toewijzing leest u in de 

Analyse 06 – Verzoek om Toewijzing (VOT). 

 

 

3 Toewijzingsvarianten 
 

3.1 Einddatum bij trajecten optioneel maken 

In releases 3.0 is het vullen van de einddatum in een toewijzing verplicht bij gebruik van de 

frequentie ’Totaal binnen geldigheidsduur toewijzing’. Diverse gemeente ervaren hierdoor 

knelpunten bij het toewijzen van trajecten. 

In de komende release wordt het vullen van de einddatum in toewijzingen met een frequentie 

‘Totaal binnen geldigheidsduur toewijzing ’ weer optioneel. Het is hierbij aan de gemeenten 

om, in overleg met de aanbieder, te bepalen of de einddatum wel of niet nodig is. Daarmee is 

de aanbieder in staat om op het juiste moment en de juiste zorg en ondersteuning te leveren. 

 

Meer informatie over de wijzigingen met betrekking tot Toewijzingsvarianten leest u in de 

Analyse 07 – Toewijzingsvarianten. 

 

 

4 Overlap / Stapeling 
 

4.1 Corrigeren bij invoerfouten 

Onjuist verstuurde toewijzingen zijn momenteel onvoldoende te onderscheiden van geldige 1-

dags toewijzingen. Daarnaast is het verschil tussen corrigeren en (functioneel) verwijderen 

van een toewijzing onvoldoende duidelijk. 

De redenen voor het wijzigen van een toewijzing zullen worden uitgebreid, zodat er een 

eenduidige werkwijze is en er duidelijkheid is over de status van de toewijzingen waarvan de 

ingangs- en einddatum gelijk zijn aan elkaar. 

Reden 01 (Administratieve correctie) komt te vervallen. Daarvoor in de plaats komen 2 nieuwe 

redenen: 

 13 Verwijderd 

 14 Administratieve correctie 

Reden 14 lijkt hetzelfde als reden 01. Echter is reden 01 in de releases tot en met iWmo/iJw 

https://www.istandaarden.nl/ibieb/analyse-06-verzoek-om-toewijzing-vot
https://www.istandaarden.nl/ibieb/analyse-07-toewijzingsvarianten
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3.0 voor meerdere doeleinden gebruikt. Om vanaf iWmo/iJw 3.1 onderscheid te hebben, is 

ervoor gekozen om 2 nieuwe redenen toe te voegen en de huidige reden 01 (Administratieve 

correctie) te laten vervallen. 

Reden 13 (Verwijderd) wordt gebruikt als de toewijzing ten onrechte is verstuurd en de 

gemeente dit ongedaan wil maken. Door de toewijzing nogmaals te versturen, waarbij de 

einddatum gelijk gesteld wordt aan de ingangsdatum en de reden 13 (Verwijderd) wordt 

meegegeven, wordt de toewijzing (functioneel) verwijderd. De verstuurde toewijzing moet 

daarmee als niet verzonden beschouwd worden en er is dan geen opdracht tot levering. 

Reden 14 (Administratieve correctie) wordt gebruikt als de gemeente een (invoer)fout heeft 

gemaakt die hersteld moet worden. Met de reden 14 (Administratieve correctie) wordt 

aangegeven dat de wijziging geen gevolg is van een herbeoordeling, wijziging in de 

cliëntsituatie of iets dergelijks, maar dat hiermee een (invoer)fout wordt hersteld. 

 

N.B.: Voor alle wijzigingen die in een toewijzing worden aangebracht geldt uiteraard nog 

steeds dat dit niet met terugwerkende kracht mag gebeuren. Alleen in overleg met en na 

instemming van de aanbieder, mag de gemeente een aanpassing met terugwerkende kracht 

doorvoeren. 

Tevens geldt ook bij (invoer) fouten dat alleen velden die gewijzigd mogen worden in de 

toewijzing, gewijzigd kunnen worden. Indien een veld die niet gewijzigd mag en kan worden 

een fout bevat (zoals ingangsdatum), dan moet de toewijzing verwijderd worden (met reden 

13) en daarna een nieuwe toewijzing aangemaakt en verstuurd worden.  

 

Om duidelijkheid te geven wanneer reden wijziging gevuld moet worden is een invulinstructie 

toegevoegd die dit toelicht (IV099).  

 

4.2 Stapeling bij hulpmiddelen (alleen iWmo) 

Alhoewel er een apart project is gestart ten aanzien van de ondersteuning van het 

hulpmiddelenproces, hebben gemeenten en hulpmiddelenleveranciers behoefte aan het 

gestapeld toewijzen van hulpmiddelen. Het proces wordt het best ondersteund als er per 

hulpmiddel een toewijzing is, ook als aan dezelfde cliënt 2 keer hetzelfde hulpmiddel moet 

worden toegewezen.  

Voor de productcategorieën bestemd voor hulpmiddelen wordt daarom toegestaan dat de 

toewijzingen van eenzelfde productcategorie en productcode elkaar mogen overlappen.  

 

Aangezien gemeenten vaak zelf productcodes in categorieën indelen, ontstaat hier wel het 

gevaar dat de categorieën bestemd voor hulpmiddelen door een gemeente ook voor andere 

producten worden gebruikt. Dit is niet toegestaan, aangezien aanbieders van zorg en 

ondersteuning (niet zijnde hulpmiddelenleveranciers) geen gestapelde toewijzingen kunnen 

verwerken. Aan dit punt zal extra aandacht worden besteed bij de implementatie. 

 

N.B.: Op verzoek van de Stuurgroep i-Sociaal domein, is deze wijziging al doorgevoerd in de 

revisierelease iWmo/iJw 3.0.4. Aangezien dit een patch betreft, is de aanpassing zo snel 

mogelijk en daarom in zowel iWmo als iJw doorgevoerd. In iWmo 3.1 en iJw 3.1 hebben we de 

betrokken regels uit elkaar gehaald en de aanpassing alleen doorgevoerd in iWmo 3.1. In de 

jeugdwet zijn er geen hulpmiddelen en daarmee is stapeling in iJw 3.1 niet toegestaan. De 

betrokken regels zijn in iJw 3.1 daarmee weer vergelijkbaar met de regels, zoals deze in 3.0.3 

(en eerdere releases) waren. In iWmo 3.1 is de wijziging doorgevoerd, waardoor voor de 

productcategorieën voor hulpmiddelen stapeling is toegestaan. 

 

Meer informatie over de wijzigingen met betrekking tot Overlap en Stapeling leest u in de 

Analyse 01 – Overlap en Stapeling. 

 

 

  

https://www.istandaarden.nl/ibieb/analyse-01-overlap-en-stapeling
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5 Regieberichten 
 

5.1 Definitie Start en Stop zorg aanpassen (alleen iWmo) 

Vanuit het project “Doorontwikkeling Regieberichten” van het Ketenbureau i-Sociaal domein is 

het verzoek gekomen om de definitie van start- en stopzorg zo veel als mogelijk te laten 

aansluiten bij de informatie benodigd om de start en stop te gebruiken als trigger voor de 

eigen bijdrage binnen de Wmo.  

Dit betekent dat de start- en stopzorg moeten aangeven wanneer de daadwerkelijk 

toegewezen zorg gestart, dan wel beëindigd wordt. Deze aanscherping is doorgevoerd in 

release iWmo 3.1. 

 

Alhoewel het wenselijk is om de definities van start- en stopzorg zoveel mogelijk gelijk te 

houden over de verschillende domeinen, is voor iJw nog nader onderzoek nodig. Door 

bijvoorbeeld lange intaketrajecten en verschillende contractafspraken en werkwijzen bij 

gemeenten, is het eenduidig definiëren van start- en stopzorg binnen de Jeugdzorg niet 

eenvoudig. Daarom is ervoor gekozen de aanscherping van de definitie alleen door te voeren 

in de nieuwe iWmo release. 

 

Indien gemeenten daadwerkelijk de start- en stopzorg (gaan) gebruiken als trigger voor de 

eigen bijdrage binnen de Wmo, geeft dit wel een aantal aandachtspunten. Zoals bijvoorbeeld: 

 het gebruik van aspecifieke/generieke toewijzingen;  

 het verschuiven van het doel van de regieberichten.  

Gemeenten zullen zelf goed moeten onderzoeken hoe ze in die gevallen omgaan met het 
gebruik van de start- en stopzorg berichten als trigger voor het abonnementstarief. 

 

5.2 Regieberichten zijn niet voorwaardelijk voor declaraties en mogen dat ook niet 

zijn 

Start- en stopzorg berichten zijn regieberichten. Regieberichten zijn alleen bedoeld om de 

gemeente inzicht te geven in het plaatsvinden van de levering van de zorg en/of 

ondersteuning. In de huidige releases van iWmo en iJw staat al beschreven dat aan deze 

berichten geen rechten ontleend kunnen worden en dat er bijvoorbeeld geen afhankelijkheid 

met de betaling mag bestaan. Er zijn echter diverse gemeenten die momenteel geen 

declaraties accepteren die niet overeenkomen met de aangeleverde regieberichten. Dit is en 

was volgens de standaarden niet toegestaan en levert problemen op bij aanbieders. 

 

Het Ketenbureau heeft gevraagd om, daar waar nodig en mogelijk, nog duidelijker aan te 

geven dat start- en stopzorg niet voorwaardelijk mogen zijn aan de declaratie. 

Dit is in iWmo 3.1 en iJw 3.1 verduidelijkt in de regels en de procesbeschrijving. (N.B.: De 

aangepaste procesbeschrijving wordt bij de definitieve specificaties gepubliceerd.) 

 

5.3 Redenen in Stop zorg uitbreiden 

Er zijn diverse wensen ingediend voor het aanpassen of uitbreiden van de redenen beëindiging 

in stopzorg-berichten, zodat er geen contact meer buiten het berichtenverkeer om nodig is en 

er voor meer situaties een passende reden is. 

In releases iWmo 3.1 en iJw 3.1 worden twee redenen toegevoegd: 

 Uitstroom naar ander domein 

 Overstap naar andere aanbieder 

 

Meer informatie over de wijzigingen met betrekking tot Start en Stop zorg leest u in de 

Analyse 08 – Regieberichten. 

 

 

  

https://www.istandaarden.nl/ibieb/analyse-08-regieberichten
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6 Verzoek om Wijziging (VOW) 
 

6.1 In VOW niets kunnen aanvragen dat niet toegewezen kan worden 

Bij de introductie van het VOW-bericht in releases 3.0 zijn een aantal controles niet 

opgenomen die wel gelden voor de toewijzing. Hierdoor kan een aanbieder een VOW indienen 

voor een specifiek product zonder omvang. Dat verzoek kan vervolgens niet worden omgezet 

in een toewijzing. Deze controle wordt in het VOW-bericht toegevoegd. 

 

Daarnaast is (net als in de toewijzing) de einddatum vanaf iWmo 3.1 en iJw 3.1 optioneel bij 

de frequentie ‘Totaal binnen geldigheidsduur toewijzing’, zodat een VOW dezelfde 

mogelijkheden bevat als een toewijzing. 

 

Meer informatie over de wijzigingen met betrekking tot het Verzoek om Wijziging leest u in de 

Analyse 05 – Verzoek om Wijziging (VOW). 

 

 

7 Declareren 
7.1 Productperiode moet binnen een kalendermaand vallen 

In iWmo 3.1 en iJw 3.1 is een extra controle toegevoegd op de productperiode in een 

prestatie. Sinds iWmo 3.0 en iJw 3.0 moet er maandelijks gedeclareerd worden. Dit betekent 

dat de declaratieperiode altijd 1 kalendermaand is.  

Een productperiode moet altijd binnen een declaratieperiode vallen. Deze controle was al 

aanwezig, maar is nog verder aangescherpt met de regel dat de productperiode binnen 1 

kalendermaand moet vallen. Indien de productperiode niet aan deze regel voldoet, wordt de 

gehele declaratie (dus ook alle andere in deze declaratie ingediende prestaties) afgekeurd. 

 

7.2 Dubbel declareren voorkomen 

Voor het indienen van een positieve correctie (er moet meer worden gedeclareerd dan eerder 

is gedaan) op een al ingediende en goedgekeurde declaratieregel, zijn in release 3.0 twee 

mogelijkheden: 

1. De eerder ingediende declaratieregel crediteren en een volledig nieuwe declaratieregel 

met de juiste gegevens indienen. 

2. Een extra declaratieregel voor dezelfde cliënt, periode, product indienen met het extra 

te declareren volume. 

Bij een negatieve correctie (in de eerder ingediende declaratieregel is te veel gedeclareerd) 

kan alleen methode 1 worden gebruikt. 

In de praktijk levert het toestaan van methode 2 regelmatig problemen op als een eerder 

ingediende declaratieregel (per ongeluk) nogmaals wordt ingediend. Een gemeente kan zo’n 

onterechte dubbele declaratieregel niet onderscheiden van een terechte positieve correctie.  

Vanaf iWmo 3.1 en iJw 3.1 is daarom alleen nog methode 1 toegestaan voor het corrigeren 

van eerder ingediende en goedgekeurde declaratieregels. Hiermee is er een eenduidige en 

duidelijke methode voor het corrigeren van goedgekeurde prestaties. 

 

7.3 Verduidelijking werkwijze declareren bij toewijzing frequentie per week 

Sinds iWmo 3.0 en iJw 3.0 moet er maandelijks gedeclareerd worden. Omdat er toewijzingen 

met een frequentie per week zijn en deze frequentie niet netjes past in een declaratieperiode 

maand, zijn in releases 3.0 werkwijzen beschreven hoe hiermee om te gaan.  

In de praktijk blijkt dat deze werkwijze niet ver genoeg is uitgeschreven en dat er een situatie 

is die tot onduidelijkheid leidt. 

Bij een outputgerichte toewijzing met frequentie per week waarvan de einddatum niet op een 

zondag valt en in de laatste week van de toewijzing een maandovergang zit, is niet duidelijk 

hoe deze laatste gebroken week gedeclareerd moet worden.  

Dit is in 3.1 verduidelijkt. Het te declareren volume van de laatste gebroken week moet 

worden opgenomen in de productperiode waarbinnen de laatste zondag van de toewijzing valt.  

 

https://www.istandaarden.nl/ibieb/analyse-05-verzoek-om-wijziging-vow
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7.4 Verduidelijking en eenduidigheid informatiemodel 

In releases 3.0 is een geheel nieuw declaratieproces met nieuwe berichten ingericht. Bepaalde 

regels in het informatiemodel waren niet duidelijk of eenduidig genoeg. Diverse regels en 

invulinstructies zijn daarom (tekstueel) aangepast. Deze wijzigingen hebben (bijna) geen 

functionele impact, maar verduidelijken de specificaties ten aanzien van declaratie. 

 

Meer informatie over de wijzigingen met betrekking tot Declareren leest u in de Analyse 09 – 

Declareren. 

 

 

8 Uitfaseren 303/304 
 

In de releases 3.0 is een geheel nieuw declaratieproces opgezet met nieuwe 

declaratieberichten. Bij de implementatie van de releases 3.0 is afgesproken om de oude 

declaratie- en factuurberichten (303/304) per de volgende release uit te faseren. 

Dit betekent dat in iWmo 3.1 en iJw 3.1 het 303- en 304-bericht is verwijderd. Daarmee zijn 

ook de regels die alleen op deze berichten van toepassing zijn verwijderd, evenals de 

datatypen die niet in een ander (nog bestaand) bericht voorkomen. 

Vanaf iWmo 3.1 en iJw 3.1 is het hierdoor niet langer mogelijk om via het berichtenve rkeer 

een declaratie of factuur in te dienen voor een productperiode in 2020 of eerder. 

 

Een aantal regels is tekstueel aangepast, omdat vanaf iWmo 3.1 en iJw 3.1 alleen nog maar 

gedeclareerd kan worden. Daarom zijn de termen factuur, factureren en facturatie komen te 

vervallen en verwijderd uit de regels die ook bij de nieuwe declaratieberichten (323 en 325) 

horen.  

Hiermee is het declaratieproces met de bijbehorende berichten en regels weer eenduidig en 

duidelijk geformuleerd in het informatiemodel, waardoor er geen verwarring meer is met het 

oude proces, berichten en regels. 

Voor het uitfaseren van de 303- en 304-berichten zal in het najaar van 2021 een landelijk 

draaiboek worden gepubliceerd. 

 

Meer informatie over het uitfaseren van de oude declaratie- en factuurberichten leest u in de 

Analyse 14 – Uitfaseren 303 en 304. 

 

 

9 Kleine wijzigingen 
 

9.1 Verbeteringen informatiemodel 

In iWmo 3.1 en iJw 3.1 zijn diverse verbeteringen doorgevoerd in het informatiemodel die 

geen functionele impact hebben, maar de kwaliteit van de standaarden wel verbeteren. Het 

betreft voornamelijk tekstuele aanpassingen die het bedoeld gebruik van de standaarden 

verduidelijken of eenduidiger maken. Een aantal van deze verbeteringen heeft een kleine 

functionele impact. Deze staan hieronder in aparte paragrafen beschreven. 

 

9.2 Afrondingsverschillen bij een uurtarief en declareren in minuten 

Indien in het contract een uurtarief is afgesproken, maar de declaratie in minuten wordt 

ingediend, mag tijdens de berekening van het in te dienen bedrag geen tussentijdse afronding 

plaatsvinden. Toch komt het nu voor dat de aanbieder een andere berekening hanteert dan de 

gemeente en dat een miniem verschil zorgt voor ongewenste afkeur. 

In iWmo 3.1 en iJw 3.1 zijn de regels met betrekking tot deze situatie verbeterd en is de 

berekening hiervoor op een andere wijze genoteerd. Bij het toepassen van deze berekening en 

instructie kunnen er geen verschillen meer optreden, waardoor ongewenste afkeur wordt 

voorkomen. 

 

https://www.istandaarden.nl/ibieb/analyse-09-declareren
https://www.istandaarden.nl/ibieb/analyse-09-declareren
https://www.istandaarden.nl/ibieb/analyse-14-uitfaseren-303-en-304
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9.3 Wijzigingen retourcodes 

In iWmo 3.1 en iJw 3.1 is een aantal retourcodes verwijderd. De reden hiervoor is dat deze 

codes dubbel waren of niet gekoppeld waren aan een regel in het informatiemodel. Daarnaast 

is een aantal retourcodes vervangen door andere retourcodes die aan de juiste elementen of 

regels gekoppeld zijn. Hiermee is de betekenis van deze retourcodes duidelijker en 

eenduidiger.De verwijderde en vervangen retourcodes kunnen vanaf iWmo 3.1 en iJw 3.1 niet 

meer gebruikt worden.  

 

Meer informatie over de kleine wijzigingen leest u in de Analyse 13 – Kleine wijzigingen 

informatiemodel. 

 

https://www.istandaarden.nl/ibieb/analyse-13-kleine-wijzigingen-informatiemodel
https://www.istandaarden.nl/ibieb/analyse-13-kleine-wijzigingen-informatiemodel

