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1 Aanleiding wijzigingsverzoek
De wens is om meer duidelijkheid te creëren/beter inzichtelijk te maken op welk niveau een
regel gecontroleerd moet worden. Dit geeft inzicht in of een regel bijv. als onderdeel van de
XSLT’s gecontroleerd kan worden of door de partijen zelf moet worden ingebouwd omdat deze
berichtoverstijgend is. Dit verduidelijkt hoe de retoursystematiek werkt.

2 Omschrijving wijziging
Om de controleniveaus inzichtelijk te maken wordt bij elke technisch te controleren regel
toegevoegd op welk niveau deze gecontroleerd wordt. Hiervoor worden de controleniveaus
zoals ze nu beschreven zijn in IV032 en IV088 aangepast. Overige invulinstructies die hieraan
gerelateerd zijn (o.a. IV028 en IV087) worden daarbij bekeken en indien nodig weer in lijn
gebracht.
De volgende controleniveaus worden onderscheiden:
1. Eenvoudige controles op enkelvoudige elementen (controles die in XSD kunnen
worden gedaan en worden gedaan)
2. Complexe controles binnen één bericht (controles in XSLT)
3. Controles tegen gegevens uit één of meer eerdere berichten (berichtoverstijgend)
4. Controles tegen gegevens die geen onderdeel uitmaken van het berichtenverkeer
(externe bron, iedere bron die voor zowel zender als o ntvanger beschikbaar is)
2.1 Aanpassingen
De volgende aanpassingen worden in het informatiemodel gemaakt:
IV032 en IV028 (reguliere retoursystematiek) worden aangepast overeenkomstig de
hierboven beschreven controleniveaus. Daarbij wordt ook verduidelijkt hoe een
retourbericht moet worden opgesteld bij afkeur op elk van deze controleniveaus.
IV087 en IV088 (retoursystematiek bij bericht declaratieantwoord) worden aangepast
overeenkomstig de hierboven beschreven controleniveaus. Daarbij wordt ook
verduidelijkt hoe een declaratie-antwoordbericht moet worden opgesteld bij afkeur op
elk van deze controleniveaus.
Bij alle technisch te controleren regels (constraints, condities en technische regels) wordt
het controleniveau als extra eigenschap vastgelegd in het informatiemodel. Dit
controleniveau wordt ook inzichtelijk in het regelrapport in Excel.
NB Ook IV056 heeft betrekking op retoursystematiek, maar deze invulinstructie is alleen
gekoppeld aan de WMO304- en JW304-berichten, die vervallen in de release iWmo 3.1 en iJw
3.1.
2.2 Oplossingsalternatieven
Omschrijving oplossingsvarianten

Voor-/Nadelen

1. Bij iedere technisch te
controleren regel wordt extra
informatie toegevoegd in het
informatiemodel, namelijk het
controleniveau. De regel zelf en
de manier waarop die
gecontroleerd wordt, wordt
hiermee niet gewijzigd. Alleen de
invulinstructies die de
controleniveaus beschrijven
worden aangepast en
verduidelijkt.

Voordelen:
Beter inzicht in waar
welke regel
gecontroleerd wordt.
Verduidelijking van de
retoursystematiek.

Overweging
Referentiegroep

Nadelen:
Geen
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