
Berichtenverkeer 

 

Nr. Vraag  Antwoord 

1. Wat is het berichtenverkeer? Het elektronisch berichtenverkeer is een veilige en 
gestructureerde manier van communiceren tussen 
gemeente en zorgaanbieder. Voor aanbieders gaat dit via 
het platform VECOZO, voor gemeenten is dit het 
Gemeentelijk Gegevensknooppunt (GGk). Deze twee 
systemen communiceren met elkaar en vormen samen het 
elektronisch berichtenverkeer. 
 

2. Welke berichten zijn er binnen het 
berichtenverkeer? 

De verplichte berichten zijn: 
301 – Toewijzing zorg door gemeente 
302 – Retourbericht door aanbieder 
303 – Declaratie of factuur van aanbieder 
304 – Retourbericht van gemeente 
315 – Verzoek om toewijzing van aanbieder (alleen jeugd) 
316 – Retourbericht van gemeente (alleen jeugd) 
 
Extra berichten: 
305 – Melding start zorg van aanbieder 
306 – Retourbericht van gemeente 
307 – Melding einde zorg van aanbieder 
308 – Retourbericht van gemeente 
 
Voor de andere berichten en nadere informatie raadpleeg 
ook de veelgestelde vragen-sectie van VECOZO voor 
Jeugd en Wmo. 
 

3. Kan je een 302 gebruiken om aan te geven dat 
je het niet eens bent met een 301? 

Een 302 bericht is bedoeld als ontvangstbevestiging en 
kan ook worden gebruikt om feedback te geven op de 
inhoud van een 301 bericht. Indien het 301 bericht 
onjuistheden bevat, dient de zorgverlener in contact te 
treden met de betreffende gemeente. 
 

4. Het bericht 305 (Melding Aanvang Zorg) is niet 
verplicht, ook niet alle gemeenten verwerken 
het. Wordt dit bericht op termijn ook verplicht 
gesteld? 
 

De gemeenten in Limburg-Noord zijn van plan om op 
termijn ook allemaal met het 305 bericht te gaan werken. 
Vanaf dat moment worden aanbieders verzocht dit ook te 
doen. 

5. Afkeur van creditregels in een 304 lukt niet, hoe 
krijg je dan de afkeur van creditregels, want die 
is wel nodig om nieuwe te kunnen aanmaken. In 
het verlengde ligt de vraag hoe je debet en 
creditregels in een 303 bestand kunt stoppen. 
Beeld was altijd dat dit niet kan.  

304 Creditregels kunnen zeker afgekeurd worden, de 
afkeur wordt dan zichtbaar in het 304 bericht. Vaak is dit 
het geval wanneer er geen match te vinden is met een 
voorgaande debetregel. De creditregel wordt wel verwerkt 
wanneer deze betrekking heeft op een afgekeurde 
debetregel uit een vorige factuur.  
 
Debet- en creditregels kunnen in hetzelfde 303 bestand 
mits ze geen betrekking hebben op dezelfde cliënt, voor 
hetzelfde product in dezelfde periode. 
 

6. 
 

Als door een afgekeurde factuur blijkt dat de 
cliënt is verhuisd naar een andere gemeente, 
hoe ga ik dan om met de verschillen in 
D(declaratie) en F(facturatie)? 

Wanneer een declaratie/factuur wordt afgekeurd in 
verband met verhuizing van de cliënt naar een andere 
gemeente, hoeft er bij declaratie niets te gebeuren 
(behalve dan de cliënt factureren bij de juiste gemeente). 
Wanneer er gefactureerd (F) is, moet de betreffende cliënt 
eerst gecrediteerd worden voordat er opnieuw gedebiteerd 
kan worden bij de juiste gemeente. 

https://www.vecozo.nl/
https://www.vecozo.nl/diensten/jeugdwet-berichten_versturen/kennisbank.aspx
https://www.vecozo.nl/diensten/wmo-berichten_versturen/kennisbank.aspx


 

7. Als in een uitzonderlijk geval iemand met een 
dyslexie-DBC verhuist tijdens het onderzoek en 
er nog geen 250 minuten zijn ingezet, wat 
factureer je dan?  

De werkelijk geleverde minuten (binnen de betreffende 
DBC) tot aan de datum verhuizen kunnen nog bij de 
oorspronkelijke gemeente worden gedeclareerd. De 
resterende minuten dienen bij de nieuwe gemeenten in 
rekening te worden gebracht.  
Bij de uiteindelijke afrekening dient te worden uitgegaan 
van het totaal (beide gemeenten) reeds gedeclareerde 
bedrag. 
 

8. Kan je ook achteraf factureren met een 303? 
 
 
 

Het is mogelijk om achteraf te factureren met een 303. 
Voorwaarde is wel dat de factuurdata overeenkomen met 
de vierwekenperiode. De data op het detailblad zijn de 
daadwerkelijke trajectdata. 
 

9. Hoever is welke gemeente met het 
berichtenverkeer? 
 

De gemeenten (en zorgverleners) zijn per 1-1-2017 
contractueel verplicht om middels het berichtenverkeer 
opdrachtverlening en facturen te verzenden/in 
behandeling te nemen (301 t/m 304 berichten). Dit geldt 
zowel voor Wmo als Jeugd. De verdere uitrol van het 
berichtenverkeer verschilt nog per gemeente.  
 
De gemeenten in Limburg-Noord zijn van plan om op 
termijn ook de berichten 305 t/m 308 in te voeren. Vanaf 
dat moment worden aanbieders verzocht dit ook te doen. 
 

10. Wat houden de nieuw in te voeren berichten 
precies in? 

iWmo/iJW 305 bericht  
Het iWmo/iJW 305 bericht is bedoeld als ‘Start Zorg’ 
bericht. De startdatum zorg die u invult in het bericht is 
gelijk aan de datum waarop de eerste 
behandeling/begeleiding/verblijf plaatsvindt. In het bericht 
vult u tevens het beschikkingsnummer in dat u van de 
gemeente heeft ontvangen en dat u terug kunt vinden in 
het 301 bericht. 
 
iWmo/iJW 307 bericht 
Het iWmo/iJW307 bericht is bedoeld als ‘Einde zorg’ 
bericht. Dit bericht gebruikt u enkel wanneer de zorg 
eerder eindigt dan de einddatum van de indicatie zoals 
doorgegeven in het iWmo/iJW 301 bericht. De einddatum 
die u doorgeeft in het iWmo/iJW307 bericht is de datum 
waarop de laatste behandeling/begeleiding/verblijf 
plaatsvindt. U kunt dan automatisch niet meer factureren 
over een datum die later ligt dan de doorgegeven 
einddatum uit het iWmo/iJW 307 bericht. 
 
iJW315 bericht 
Het JW315 bericht moet gebruikt worden als er een 
rechtstreekse verwijzing is via een huisarts, medisch 
specialist, via een bepaling of via een 
kinderbeschermingsmaatregel. U gebruikt dit bericht dus 
indien er een indicatie of verwijzing is geweest zonder 
tussenkomst van de gemeente.  De startdatum die u 
doorgeeft in het 315 bericht ziet de gemeente als 
startdatum van de zorg. Deze datum krijgt u retour in het 
301 bericht. Bij gebruik van het iJW315 bericht stuurt u 
geen iJW305 bericht meer in. De startdatum van de zorg 
heeft u immers al doorgegeven. U kunt pas factureren 
vanaf de datum die u ontvangt in het 301 bericht. 

 


