
Voorstel overgang naar het iWmo en iJW berichtenverkeer 2.1 

 

Waar gaat het over? 

Om de communicatie tussen gemeenten en zorgaanbieders eenduidig en vlot te laten verlopen is  landelijk de 

structuur van het iJW (Jeugdwet) en iWmo (Wet maatschappelijke ondersteuning) berichtenverkeer 

uitgedacht.  

Dit berichtenverkeer maakt het mogelijk om gestructureerde en beveiligde berichten met betrekking tot onder 

andere indicatieaanvraag, zorgtoewijzing, zorgwijziging en zorgdeclaratie te verzenden en te ontvangen.  

De zorgaanbieders zijn hiervoor gekoppeld aan VECOZO en de gemeenten aan het GGK (Gemeentelijk 

Gegevensknooppunt). Berichten worden via deze portalen onderling uitgewisseld. Schematisch ziet dit er als 

volgt uit: 

 

Op dit moment wordt gewerkt met de standaard 2.0 van het berichtenverkeer. Binnen deze standaard is het 

mogelijk om de volgende berichten te verzenden en te ontvangen: 

Berichtnummer iWmo of iJW of 
beide? 

Toelichting 

315 Beide Aanvraag zorgtoewijzing op basis van verwijzing huisarts/medisch 
specialist, vanuit zorgaanbieder 

316 Beide Retourbericht op 315 

301 Beide Zorgtoewijzing vanuit gemeente 

302 Beide Retourbericht op 301 

303 Beide Declaratiebericht vanuit zorgaanbieder 

304 Beide Retourbericht op 303 

305 Beide Bericht ‘start zorg’ vanuit zorgaanbieder 

306 Beide Retourbericht op 305 

307 Beide Bericht ‘einde zorg’ vanuit zorgaanbieder 

308 Beide Retourbericht op 307 

321 iJW Facturatiebericht specialistische en basis GGZ  

322 iJW Retourbericht op 321 

 

Alle gemeenten in de regio Noord Limburg werken overeenkomstig de standaard 2.0 van het berichtenverkeer. 

De hierna beschreven wijzigingen in het berichtenverkeer en de daaraan gekoppelde werkwijze zullen ook door 

alle gemeenten in de regio Noord Limburg overgenomen worden. 

Wat gaat er veranderen? 

Met ingang van 12 juni 2017 wordt de landelijke infrastructuur van het berichtenverkeer middels een ‘big bang’ 

omgezet naar de nieuwe versie 2.1. Met deze versie wordt, overeenkomstig de gemaakte landelijke afspraken, 

het nieuwe universele bestandsformaat geïmplementeerd: XML. 

Applicatie 
zorgaanbieder / 

Berichtenapp VNG 
VECOZO GGK Applicatie gemeente 



In de huidige versie 2.0 worden berichten uitgewisseld in het ASCII formaat ‘EI’ ('Externe integratie'). Vanaf 

versie 2.1 wordt het bestandsformaat XML gehanteerd, zoals dat nu al het geval is in het Wlz-berichtenverkeer. 

Uitzondering hierop vormen de standaarden iJW321 en iJW322 (declaraties Jeugd GGZ); deze berichten 

worden wel nog in EI-formaat uitgewisseld. 

Tegelijkertijd met de overgang worden binnen het portaal van VECOZO ook de Wmo- en 

Jeugdwetdeclaratieberichten (iWmo/iJw 303/304-bestanden) uit de dienst Declareren gehaald, en opgenomen 

in de dienst Berichtenverkeer. Hierdoor komt de volledige berichtenstroom van Wmo of Jeugdwet binnen één 

en dezelfde dienst te vallen. Uitzondering hierop zijn weer de iJW321 en iJW322 berichten. Deze standaarden 

blijven onderdeel van de dienst Declareren van VECOZO, en worden in 2018 uitgefaseerd. 

 

Wat is XML eigenlijk? 

XML (eXtensible Markup Language) is een computertaal waarmee gegevens gecommuniceerd worden. XML 

heeft veel voordelen ten opzichte van het EI-formaat. Een belangrijk verschil is dat mensen XML gemakkelijker 

kunnen lezen en interpreteren. Het controleren van gegevens is daardoor veel eenvoudiger. 

Voorbeeld EI-bericht:  

  

Voorbeeld XML-bericht: 

 

Wat betekent deze ‘big bang’ voor zorgaanbieders en gemeenten? 

De overgang naar het 2.1 berichtenverkeer heeft voor zowel de zorgaanbieders als de gemeenten grote 

implicaties. Dit betekent namelijk het volgende: 

- In het weekend van 10 en 11 juni 2017 zijn zowel VECOZO als het GGK gesloten en kunnen er geen 

berichten uitgewisseld worden.  



- Alle berichten die verzonden zijn op de oude standaard 2.0 en die nog niet verwerkt zijn/waarvoor nog 

geen retourbericht is verzonden  op uiterlijk donderdag 8 juni 2017, 13.00 uur kunnen vanaf 12 juni 

niet meer verwerkt worden.  

- Applicaties voor het berichtenverkeer die door zorgaanbieders en gemeenten worden gebruikt 

moeten gereed gemaakt worden voor het berichtenverkeer versie 2.1. De technische aanpassingen 

hiervoor zullen uitgevoerd moeten worden door de softwareleverancier. De functionele aanpassingen 

zal de zorgaanbieder zelf (in nauw overleg met de softwareleverancier) moeten doorvoeren.  

- Zorgaanbieders die werken met de berichtenapp  van de VNG hoeven geen wijzigingen door te 

voeren. Dit verzorgt de beheerder van de VNG berichtenapp zelf. 

Omdat de praktijk leert dat de diverse berichten elk een andere verwerkingstijd kennen hebben de gemeenten 

in Noord Limburg gezamenlijk besloten een overgangsplanning op te stellen. Deze overgangsplanning is erop 

gericht dat alle berichten die ontvangen of verzonden zijn op versie 2.0 op uiterlijk donderdag 8 juni 2017, 

13.00 uur ook door de zorgaanbieder/gemeente ontvangen zijn.  

Dit heeft vooral implicaties voor de aanlevering en verwerking van declaratieberichten waar de maximale 

doorlooptijd 3 weken is. Dit betekent dat zorgaanbieders tussen 26 mei 17:00 uur en 12 juni 13.00 geen 

declaraties/facturen in mogen zenden. 

 

Hoe ziet de overgangsplanning eruit? 

Wat? Wie? Wanneer? 

Informeren bij leverancier naar 
status technische overgang 
berichtenverkeer 2.0 

Zorgaanbieders en gemeenten z.s.m. 

Sluitdatum aanlevering declaraties 
(303 en 321 berichten) 

Zorgaanbieders 26 mei 2017, 17:00 uur 

Sluitdatum aanlevering 315 
berichten 

Zorgaanbieders 5 juni 2017, 17:00 uur 

Sluitdatum aanlevering 301 
berichten 

Gemeenten 6 juni 2017, 17:00 uur 

Sluitdatum aanlevering 305 en 307 
berichten 

Zorgaanbieders 6 juni 2017, 17:00 uur 

Sluitdatum verwerken 
aangeleverde declaraties (303 en 
321 berichten) onder 2.0 
standaard 

Gemeenten 8 juni 2017, 13:00 uur 

Sluitdatum verwerken van 
ontvangen 305, 307 en 315 
berichten 

Gemeenten 8 juni 2017, 13:00 uur 

Sluitdatum verwerken 301 
berichten 

Zorgaanbieders 8 juni 2017, 13:00 uur 

Conversie naar 2.1 
berichtenverkeer 

RINIS/VEKTIS 9, 10 en 11 juni 2017 

Omzetten functionele instellingen 
in applicatie naar versie 2.1 

Zorgaanbieders en gemeenten 12 juni 2017, vóór 13.00 uur 

Start verzenden/ontvangen 
berichten op versie 2.1 

Zorgaanbieders en gemeenten 12 juni 2017, vanaf 13.00 uur 

 

LET OP: Op 8 juni moeten alle berichten om uiterlijk 13:00 uur verwerkt zijn. Dit heeft ermee te maken dat 

zowel het GGK als VECOZO op 8 juni om 13.00 uur op slot gaat. Dit betekent dat alle retourberichten vóór 8 

juni 13.00 uur door gemeenten en zorgaanbieders ontvangen moeten zijn.  


