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Inleiding
Dit document geeft een samenvatting van de belangrijke wijzigingen van iWmo 2.3
en iJw 2.3 ten opzichte van iWmo en iJw 2.2. 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 in oprichting, in opdracht van de VNG. 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
2.3-releases.
iWmo 2.3 en iJw 2.3 zijn ‘verduidelijkingsreleases’: beide releases staan in het teken
van het verduidelijken van het bedoelde gebruik en (daarmee) het verminderen van
verscheidenheid in de interpretatie van standaarden. De releases bevatten
middelgrote en kleine functionele aanpassingen en bevatten daarnaast technische
verbeteringen.
Documentatie bij de 2.3-releases
Naast dit document met de functionele uitwerking is een gedetailleerd
mutatieoverzicht beschikbaar. Daarin zijn de wijzigingen ten opzichte van iWmo en
iJw 2.2 weergegeven. Samen vormen ze de releasenotes bij de specificaties van
iWmo 2.3 en iJw 2.3.
Alle informatie over iWmo 2.3 en iJw 2.3 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 2018 in het
Informatiemodel iStandaarden gepubliceerd.
Invoering nieuwe release op 1 april 2019
De implementatiestrategie van iWmo 2.3 en iJw 2.3 is op 16 juni vastgesteld door de
Stuurgroep i-Sociaal Domein. De release gaat in op 1 april 2019, volgens een bigbang-scenario. Er is geen conversieperiode.
Meer informatie
Hebt u vragen over de definitieve specificaties of bij deze functionele uitwerking?
Neemt u dan contact op met:
Zorginstituut Nederland
Beheerteam Informatiestandaarden
(020) 797 89 48
info@istandaarden.nl
www.istandaarden.nl
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Functionele wijzigingen
We lichten de belangrijkste functionele wijzigingen voor iWmo 2.3 en iJw
2.3 beknopt toe in vier hoofdstukken. Meer informatie over alle RFC’s
(Request for Changes) vindt u in het document Totaaloverzicht
wijzigingsverzoeken iWmo 2.3 en iJw 2.3.
1 Regieberichten
Voor de regieberichten zijn deze wijzigingen doorgevoerd:
1.1 Verwijderen omvang uit Regieberichten RFC: iWJ-RFC-2018-101

Een aantal gemeenten en zorgaanbieders heeft aangegeven dat het element
‘Omvang’ kan worden weggehaald uit de regieberichten. Dit omdat het element geen
rol speelt bij de verwerking. Het element ‘Omvang’ heeft geen informatieve waarde
maar suggereert wel dat de omvang kan worden aangegeven bij de start ten
behoeve van de verwerking.
Het element ‘Omvang’ in de Regieberichten is verwijderd. Eventuele regels,
procesbeschrijvingen en casuïstiek zijn hierop aangepast.
1.2 Betere beschrijving gebruik start- en stopberichten RFC: iWJ-RFC-2018-102

Vanuit gemeenten en zorgaanbieders is de wens gekomen om een betere
beschrijving te maken van het gebruik van de start- en stopberichten. Op dit
moment is er te veel ruimte voor interpretatie door het ontbreken van scherpe
aanwijzingen voor het gebruik van de regieberichten in de procesgang. Hierdoor
ontstaan verschillen in werkwijze tussen gemeenten en daardoor onnodige
administratieve lasten.
In de procesbeschrijvingen en de regels van het Informatiemodel iStandaarden is
meer aandacht gegeven aan de beschrijvende tekst rond het gebruik van de
regieberichten.
De werkwijze rondom regieberichten verandert als volgt:
- Een stopbericht hoort altijd een-op-een bij een startbericht. Zonder
startbericht kan dus niet gestopt worden.
- Er volgt altijd een stopbericht bij het stoppen van de geleverde zorg, ook als
dat gebeurt op de geplande einddatum van de Toewijzing.
- Er kan bij een toegewezen product altijd maar één actieve start tegelijkertijd
bestaan; een nieuw startbericht (met een product behorend bij het
toegewezen product) kan pas worden verstuurd als een stopbericht
(behorende bij het vorige startbericht in dezelfde toewijzing) is verstuurd.
1.3 Regieberichten bij aspecifieke toewijzing RFC: iWJ-RFC-2018-103

Vanuit gemeenten en zorgaanbieders is de wens gekomen om bij aspecifieke
toewijzingen ook in de start- en stopberichten aspecifiek te blijven. Op dit moment is
er teveel ruimte voor interpretatie door het ontbreken van eenduidige specificaties
voor het gebruik van de regieberichten in de procesgang. Hierdoor ontstaan
verschillen in werkwijze tussen gemeenten en onnodige administratieve lasten.
De werkwijze rondom regieberichten verandert als volgt: het product van een starten stopbericht behorend bij een toewijzing is altijd gelijk aan het toegewezen
product. Als het toegewezen product alleen gedefinieerd is met een productcategorie
zonder productcode, dan bevatten de bijbehorende start- en stopberichten ook alleen
een productcategorie.
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2 Beoordelen en Toewijzen
Voor de processen ‘beoordelen’ en ‘toewijzen’ zijn deze wijzigingen doorgevoerd:
2.1 Beschrijven proces van doorgeven wijzigingen cliëntsituatie RFC: iWJ-RFC-2018-106b

Vanuit gemeenten en zorgaanbieders is de wens gekomen om een heldere
procesbeschrijving te maken van het doorgeven van een gewijzigde situatie bij een
cliënt, zoals door een aanbieder kan worden geconstateerd. Op dit moment is er
teveel ruimte voor interpretatie door het ontbreken van eenduidige specificaties voor
deze situatie. Hierdoor ontstaan verschillen in werkwijze tussen gemeenten (met of
zonder bericht) en daardoor onnodige administratieve lasten.
In de procesbeschrijvingen van het Informatiemodel iStandaarden is beschreven hoe
de werkwijze dient te zijn, waarbij geen gebruik wordt gemaakt van het
berichtenverkeer.
2.2 Beschrijven proces van doorgeven gewijzigde toewijzing RFC: iWJ-RFC-2018-107

Vanuit gemeenten en zorgaanbieders is de wens gekomen om een heldere
procesbeschrijving te maken van het doorgeven van een gewijzigde toewijzing in een
nieuw toewijzingsbericht (301), inclusief een nadere uitwerking van het gebruik van
de reden van de wijziging (codelijst) bij het intrekken van de eerdere toewijzing met
een 301-bericht.
In het informatiemodel is beschreven op welk moment en met welke invulling
Toewijzingen gestuurd worden om een gewijzigde toewijzing te bewerkstelligen.
3 Declareren en Factureren
Voor de processen ‘declareren’ en ‘factureren’ zijn deze wijzigingen doorgevoerd:
3.1 Verduidelijken gebruik servicebureaus in het berichtenverkeer RFC: iWJ-RFC-2018-02

iWmo en iJw definiëren het berichtenverkeer tussen een aanbieder en een gemeente.
Het is mogelijk dat servicebureaus voor één of meer aanbieders het declaratie/factuurberichtenverkeer verzorgen. Deze wijziging biedt meer duidelijkheid over het
gebruik van een servicebureau bij declareren/factureren.
Ook is met deze wijziging het bedoelde gebruik van de declaratie-/factuurberichten
aangescherpt.
3.2 Verduidelijken en eenduidig maken specificaties Declareren en Factureren RFC: iWJ-RFC2018-03A

Uit de functionele referentiegroepen en vragen op de Servicedesk iStandaarden komt
de wens naar voren om een verduidelijking en verdere uitwerking van de
specificaties ten aanzien van Declareren en Factureren. De wens is duidelijker te
maken wanneer en op welke wijze de berichten te gebruiken en hoe de velden te
vullen. En vooral hoe de inhoud van de berichten dan moet worden geïnterpreteerd.
De wijzigingen hebben betrekking op:
1. Verminderen en verbeteren invulinstructies voor declareren/factureren;
2. Verbeteren beschrijving begrippen voor declareren/factureren;
3. Werkwijze bij afwijkingen in eenheden.
3.3 Outputgerichte uitvoeringsvariant beter ondersteunen in declareren en factureren RFC:
iWJ-RFC-2018-03B

Uit de functionele referentiegroepen en vragen op de Servicedesk iStandaarden komt
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de wens naar voren voor een betere ondersteuning van het declareren/factureren in
de outputgerichte uitvoeringsvariant en het aanpassen van de specificaties. Hiermee
wordt ook de basis gelegd voor betere ondersteuning van trajectfinanciering (vast en
variabel).
De wijzigingen hebben betrekking op het voor alle uitvoeringsvarianten duidelijk
beschrijven van declaratie/facturatieberichten in het informatiemodel en het
verbeteren van de aansluiting op het toewijzingsbericht (301).
3.4 Afschaffen deels goedkeuren prestatieregel bij factureren RFC: iWJ-RFC-2018-04

Het deels goedkeuren van een prestatieregel is vanuit de declaratiestandaarden van
andere domeinen overgenomen bij het definiëren van het factuurbericht. Bij
factureren levert dit echter onnodige complexiteit op.
Ook levert het geen winst op in de correcties die moeten worden gecommuniceerd
via berichten, want een deels goedgekeurde factuurregel dient (evenals een volledig
afgekeurde factuurregel) te worden gecrediteerd.
Bij factureren is het deels goedkeuren van een prestatieregel afgeschaft. Een
ingediende prestatieregel kan in het geval van factureren dus alleen geheel worden
goedgekeurd of geheel worden afgekeurd.
Hierdoor is dit deel van het proces van factureren minder complex en dat zal tot
minder fouten en uitval leiden.
3.5 Beschrijven dat alleen goedgekeurde factuurregels worden betaald RFC: iWJ-RFC-2018-05

Op de Servicedesk iStandaarden zijn veel meldingen binnengekomen die te maken
hebben met het wel of niet betalen van afgekeurde factuurregels. Doordat er nu
verschillende werkwijzen worden gehanteerd, ontstaat er verwarring en kan de
verwerking (zeker als men met meerdere partijen te maken heeft die hier
verschillend mee omgaan) zeer complex worden. Dit leidt tot meer fouten/afkeur en
kan zelfs leiden tot liquiditeitsproblemen doordat de betaling dan (te) laat
plaatsvindt.
Ook in de functionele referentiegroepen is aangegeven dat men het liefst één
werkwijze afspreekt, zodat dit duidelijk en eenduidig is.
In het Informatiemodel iStandaarden is vastgelegd dat alleen goedgekeurde
factuurregels worden betaald. Het gaat hier specifiek om het factuurbericht en niet
om een declaratiebericht. In het geval van een declaratie moet altijd een
verzamelfactuur (buiten het berichtenverkeer om) worden verstuurd naar de
gemeente.
3.6 Verduidelijken declareren/factureren in combinatie met aspecifiek toewijzen RFC: iWJ-RFC2018-06

De functionele referentiegroep heeft aangegeven dat zij altijd specifiek willen
declareren/factureren. Dus in alle gevallen dient in de declaratie-/factuurberichten
zowel een productcategorie als een productcode te worden ingevuld. Dus een
declaratie-/factuurbericht op basis van een aspecifieke toewijzing (alleen
productcategorie gevuld) bevat ook een productcode.
3.7 Minimaliseren gegevensset in declaratie- en factuurberichten RFC: iWJ-RFC-2018-10

De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) schrijft voor dat de
gegevensset die wordt uitgewisseld tussen partijen zo minimaal mogelijk is.
Dit veld is verwijderd uit de declaratie-/factuurberichten:
- Cliënt: OverledenIndicatie
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De volgende velden zijn nu niet verwijderd in de 2.3 releases, omdat deze gegevens
gebruikt worden bij het identificeren van personen of de controle daarop:
- Cliënt: Geslacht
- Cliënt: Naam
3.8 Kleine functionele wijzigingen bij declareren en factureren RFC: iWJ-RFC-2018-11

Dit betreft deze kleine functionele wijzigingen, die geen onderlinge samenhang
hebben:
a) Werkwijze bij toeslagen;
b) Toestaan van niet-aansluitende declaratie-/factuurperioden;
c) Afkeuren bericht als niet voldaan wordt aan de afspraak te declareren of te
factureren.
4 Overig (Interne ontwerprichtlijnen iStandaarden, meldingen en de AVG)

Uit de interne ontwerprichtlijnen van het Zorginstituut, meldingen van gemeenten en
zorgaanbieders en de AVG komen deze wijzigingen voort:
4.1 Technische wijzigingen en verbeteringen RFC: iWJ-RFC-2018-13

Dit betreft deze kleine technische wijzigingen:
• Uitgangspunt UP004 gewijzigd;
• Codelijst WJ001 retourcode 8817 verwijderd;
• Technische regel TR002 gewijzigd voor iWmo en iJw en een opmerking bij de
generieke TR002 op datatype-niveau;
• Technische regel TR074 verwijderd van WMO/JW 315.
4.2 AVG in relatie tot iWmo en iJw berichtenverkeer RFC: iWJ-RFC-2018-14

Op 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) ingegaan,
de nieuwe Europese privacywetgeving. Deze vervangt de Wet Bescherming
Persoonsgegevens (WBP).
De gebruikers van het iWmo- en iJw-berichtenverkeer zijn zelf verantwoordelijk voor
het voldoen aan deze wet- en regelgeving. Deze aanpassingen zijn in release 2.3
doorgevoerd om de gebruikers van het berichtenverkeer hierbij te ondersteunen:
1. Door middel van een uitgangspunt is beschreven dat gebruikers van iWmo en
iJw zelf verantwoordelijk zijn voor het voldoen aan de AVG.
2. Bedrijfsregels betreffende (bijzondere) persoonsgegevens, zorginhoudelijke
gegevens (Beperking en BeperkingScore) en ongestructureerde gegevens
(Commentaar) zijn aangescherpt/gewijzigd en daar waar nodig ook op andere
berichten van toepassing verklaard.
3. Bij de berichten zijn geen extra (bedrijf)regels opgenomen om ketenafspraken
rondom de AVG vast te leggen betreffende de toestemming die de cliënt
wel/niet geeft voor het versturen van informatie. In de Wet maatschappelijke
ondersteuning en de Jeugdwet ligt vast dat ketenpartijen gegevens van
cliënten mogen uitwisselen in het kader van de uitvoering van de betreffende
wet.
4. De (bijzondere) persoonsgegevens, zorginhoudelijke gegevens en eventuele
andere gegevens waaruit zorginhoudelijke informatie is af te leiden, zijn
optioneel gemaakt of daar waar mogelijk verwijderd. Zodoende is het
mogelijk berichten te versturen die voldoen aan de nieuwe wet- en
regelgeving.
Meer informatie over alle RFC’s (Request for Changes) vindt u in het document
Totaaloverzicht wijzigingsverzoeken iWmo 2.3 en iJw 2.3.
Functionele uitwerking iWmo 2.3 en iJw 2.3

7/7

