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2 Inleiding
Doel document
In dit document informeren we u over de knelpunten ten aanzien van de overlap van gecorrigeerde
1-dags toewijzingen en de wijze waarop via het berichtenverkeer de juiste gegevens uitgewisseld
kunnen worden. We geven aan welke werkwijze in de releases 3.0 moet worden gevolgd en welke
workarounds er voor bepaalde situaties zijn.
Meer informatie
Hebt u vragen over dit document? 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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3 Stapeling
In het berichtenverkeer is stapeling van zorg en overlap van toewijzingen sinds release 2.2 (vanaf
2018) niet meer toegestaan. Sinds kort blijkt echter dat dit soms toch voorkomt (bijvoorbeeld bij
correcties van toewijzingen) en dat softwareleveranciers hier workarounds voor hebben ingericht.
Bijvoorbeeld door naast een nieuwe toewijzing ook een nieuw beschikkingsnummer uit te geven.
Deze workaround is in release 3.0 niet meer mogelijk, aangezien het beschikkingsnummer niet
meer in de toewijzing voorkomt. Dit levert nu problemen op bij een aantal gemeenten.
In de volgende paragrafen wordt voor de meest voorkomende situaties beschreven op welke wijze
u de gegevensuitwisseling in release 3.0 wel kunt voortzetten.
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3.1 Overlap van 1 dag op de ingangsdatum van de toewijzing
Situatie
Het volume / budget van een toewijzing dient gecorrigeerd te worden waarbij zowel de
ingangsdatum als het product gelijk blijft.
Voorbeeld
Er is een toewijzing afgegeven met een volume van 1000 euro. Later blijkt dat dit niet correct is,
maar dat het volume 1100 euro moet zijn.
Frequentie = “Totaal binnen geldigeheidsduur toewijzing”
Indien de frequentie “Totaal binnen geldigheidsduur toewijzing” is, kan een wijziging van het
volume / budget sinds release 3.0 in de bestaande toewijzing worden doorgevoerd en is het niet
nodig om een nieuwe toewijzing af te geven (en dus ook niet om een nieuw toewijzingsnummer toe
te kennen).
Frequentie <> “Totaal binnen geldigheidsduur toewijzing”
Indien de frequentie ongelijk is aan “Totaal binnen geldigheidsduur toewijzing” dan zijn er een
tweetal workarounds om overlap binnen het toewijzingsbericht te voorkomen:
Workaround 1
De te corrigeren toewijzing dient te worden ingetrokken per de ingangsdatum van deze toewijzing
met de RedenWijziging “Administratieve correctie” (01).
Daarnaast dient een nieuwe toewijzing aangemaakt te worden waarbij de ingangsdatum één dag
na de ingangsdatum van de eerder afgegeven toewijzing ligt.
Actie vereist door: Gemeente.
Workaround 2
Als workaround 1 niet wenselijk is dan kan overlap voorkomen worden door de wijziging in twee
stappen door te voeren:
1. Allereerst wordt de verkeerde toewijzing gecorrigeerd tot een 1-dags toewijzing met Reden
wijziging 01 “Administratieve correctie”. Vervolgens wordt een 301-bericht gestuurd waarin
alle actuele toewijzingen en gewijzigde toewijzingen worden opgenomen. Hierin wordt ook
de gecorrigeerde 1-dags toewijzing opgenomen, want dit is een wijziging ten opzichte van
het voorgaande toewijzingsbericht. De nieuwe toewijzing is nog niet aangemaakt.
2. Daarna wordt de nieuwe toewijzing aangemaakt, waarbij de ingangsdatum gelijk is aan de
gecorrigeerde 1-dags toewijzing. Een tweede 301-bericht wordt gestuurd waarin opnieuw
alle actuele toewijzingen worden opgenomen, echter zonder de gecorrigeerde 1-dags
toewijzing. In dit bericht wordt de nieuwe toewijzing opgenomen.
N.B. Een 1-dags toewijzing met Reden wijziging wordt dus niet als een actuele toewijzing
gezien. Dit is namelijk een gecorrigeerde toewijzing die als niet verzonden moet worden
beschouwd.
Indien de ingangsdatum van de gecorrigeerde 1-dags toewijzing in het verleden ligt zal
deze al automatisch niet worden meegenomen in het tweede toewijzingsbericht, aangezien
deze op dat moment qua datum ook niet meer actueel is. Als de ingangsdatum van de
gecorrigeerde 1-dags toewijzing in de toekomst ligt, kan het zijn dat de softwareleverancier
nog een aanpassing moet doen om ervoor te zorgen dat deze niet meer in het 301-bericht
wordt opgenomen.
Actie vereist door: Gemeente en eventueel de Softwareleverancier.
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3.2 Overlap van 1 dag gedurende de looptijd van de nieuwe toewijzing
Situatie
De ingangsdatum van een nieuwe toewijzing ligt eerder dan de ingangsdatum van de gecorrigeerde
1-dags toewijzing, waardoor de gecorrigeerde 1-dags toewijzing in de geldigheidsperiode van de
nieuwe toewijzing valt.
Voorbeeld
Er is een toewijzing afgegeven vanaf 01-02-2021 t/m 31-12-2021. Later blijkt dat deze toewijzing
al per 15-01-2021 in had moeten gaan met exact dezelfde omvang en voor hetzelfde product.
Workaround 1
Er wordt een extra toewijzing aangemaakt vanaf de gewenste ingangsdatum tot en met één dag
voor de ingangsdatum van de eerste afgegeven toewijzing. Op deze manier is er geen overlap
tussen beide toewijzingen. De extra toewijzing wordt namelijk alleen afgegeven voor de
ontbrekende periode.
Eerste toewijzing: 01-02-2021 t/m 31-12-2021
Extra toewijzing: 15-01-2021 t/m 31-01-2021
Actie vereist door: Gemeente.
Workaround 2
Zie “workaround 2” bij “Overlap van 1 dag op de ingangsdatum van de toewijzing”, waarbij voor
deze situatie de frequentie van de toewijzing geen rol speelt.
Actie vereist door: Gemeente en eventueel Softwareleverancier.
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4 Niet toegestane toewijzingsvarianten in release 3.0
Er zijn gemeentes die voor 2021 reeds toewijzingen aangemaakt hebben die met de standaarden
van release 3.0 voor de iWmo / iJw niet meer toegestaan zijn.
Ondanks dat deze toewijzingen inmiddels zijn ingetrokken per ingangsdatum en met Reden
wijziging 01 (“Administratieve correctie”), kunnen deze toewijzingen nog voor problemen zorgen
aangezien de ingangsdatum in de toekomst ligt.

4.1 Ingetrokken toewijzing met een ingangsdatum na 31-12-2020 en reden wijziging
“Administratieve correctie” waarvan de variant niet toegestaan is binnen iWmo / iJw 3.0
Situatie
Er is vóór 1-1-2021 een toewijzing afgegeven met een ingangsdatum na 31-12-2020 die volgens
iWmo/iJw release 3.0 niet is toegestaan.
Voorbeeld
Er is een toewijzing afgegeven met ingangsdatum 1-3-2021 en een frequentie “per 4-weken”. De
toewijzing is inmiddels ingetrokken per 1-3-2021 met reden wijziging is 01 (“Administratieve
correctie”).
Werkwijze
Als er een 301-bericht wordt gestuurd dan worden hierin alle actuele toewijzingen en gewijzigde
toewijzingen opgenomen.
Een 1-dags toewijzing met Reden wijziging 01 “Administratieve correctie”, die al eerder is
verstuurd wordt niet beschouwd als een actuele toewijzing (ook al ligt de ingangsdatum in de
toekomst) en wordt derhalve niet opgenomen in het 301-bericht.
Voor toewijzingen die niet aan release 3.0 voldoen is dit technisch ook niet mogelijk.
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