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Inleiding 
Per 1 januari 2017 communiceren de tien 
gemeenten van regio Rivierenland alleen 
nog via het berichtenverkeer. Deze 
factsheet is opgesteld ter ondersteuning 
van het werken met de JW/WMO 
berichten. www.rivierenlandkanmeer.nl, 
biedt meer informatie m.b.t. het 
berichtenverkeer. 
 
Gemeentecode en contactpersoon 
Elke gemeente beschikt over een unieke 
gemeentecode. Deze codes zijn van 
belang in het berichtenverkeer. Zie 
onderstaande tabel. 
 

Buren 
dgaarenstroom@Buren.nl 

0214 

Culemborg 
I.Oric@culemborg.nl 
S.van.Kessel@Culemborg.nl 

0216 

Geldermalsen 
k.jorritsma@geldermalsen.nl 
g.sterrenberg@geldermalsen.nl 

0236 

Lingewaal 
F.Grijzenhout@lingewaal.nl 

0733 

Maasdriel 
B.Kiesewetter@maasdriel.nl 

0263 

Neder-Betuwe 
evisser@nederbetuwe.nl 

1740 

Neerijnen 
GKalb@tiel.nl 

0304 

Tiel 
GKalb@tiel.nl 

0281 

West Maas en Waal 
AAbdoel@westmaasenwaal.nl 
rboerema@westmaasenwaal.nl 

0668 

Zaltbommel 
wivbrakel@zaltbommel.nl 

0297 

 
Type berichten 
JW/WMO 301 
Het 301-bericht betreft de toewijzing en 
wordt verstuurd door de gemeente aan de 
zorgaanbieder.  
 
JW/WMO 302 
Het 302-bericht betreft het retourbericht 
op de toewijzing en wordt verstuurd door 
de zorgaanbieder aan de gemeente.  
Dit bericht is een exacte kopie van het 
301-bericht. In het retourbericht kan met  
maximaal drie retourcodes worden 
aangeven welke informatie in de 301 niet 
juist is.  
 

JW/WMO 303 
Het 303-bericht betreft de facturatie van 
verleende zorg op basis van het 301-
bericht verstuurd door de zorgaanbieder 
aan de gemeente. De 303 bestaat uit het 
303-D bericht en het 303-F bericht. 
Tussen deze twee berichten zitten 
verschillen. De 303-D is geen formele 
factuur, waardoor betaaltermijnen en 
incasso op goed vertrouwen zijn. Een 
ander belangrijk verschil is dat voor een 
foutieve regel in een JW303-F een 
creditfactuur dient te worden ingediend 
door de desbetreffende zorgaanbieder.  
De JW303-D wordt tot 01-01-2018 gezien 
als factuur wanneer dit contractueel is 
vastgelegd met de desbetreffende 
gemeente. Vanaf 01-01-2018 kunt u alleen 
factureren middels een JW303-F. 
Declareren kan te allen tijden middels de 
JW303-D. 
 
JW/WMO 304 
De gemeente controleert het 303-bericht 
met het eerder verstuurde 301-bericht en 
reageert middels een 304-bericht terug 
naar de zorgaanbieder. Dit retourbericht 
bevat informatie of het ontvangen bericht 
in orde is of dat het technische of 
inhoudelijke fouten bevat en welke dat 
zijn. Een aantal technische controles wordt 
geautomatiseerd uitgevoerd door het 
Vecozo-schakelpunt. De inhoudelijke 
controle wordt uitgevoerd door de 
gemeente.   
 
JW/WMO 305 
De zorgaanbieder begint op basis van de 
gegeven aanvangsdatum uit het 301-
bericht de zorg. Wanneer de 
zorgaanbieder daadwerkelijk begint sturen 
zij een 305-bericht aan de gemeente met 
hier in de aanvang informatie van de zorg. 
 
JW/WMO 306 
Het 306-bericht is het retourbericht op de 
aanvang zorg en wordt verstuurd door de 
gemeente aan de zorgaanbieder na een 
aantal controles. 
JW/WMO 307 
De zorgaanbieder beëindigt de zorg op 
basis van afronden toewijzing, overgang 
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naar andere type zorg of gemeente, etc. 
Hiervoor stuurt de zorgaanbieder een 307-
bericht aan de gemeente.  
 
JW/WMO 308 
Het 308-bericht is het retourbericht op de 
beëindiging/mutatie zorg en wordt 
verstuurd door de gemeente aan de 
zorgaanbieder na een aantal controles. 
 
JW/WMO 315 
De zorgaanbieder ontvangt een burger die 
doorgestuurd is door de huisarts of een 
andere externe verwijzer met een 
verwijsbrief. De zorgaanbieder is verplicht 
z.s.m. de gemeente te informeren na het 
ontvangen van de verwijzing middels het 
315-bericht. Wanneer een burger komt via 
de gemeente, dient de zorgaanbieder 
GEEN 315-bericht te sturen.  
In de 315 hoeven de volgende gegevens 
NIET ingevuld te worden: 
beschikkingsnummer, de productcode,  
ingangsdatum beschikking, omvang 
volume, eenheid en frequentie. De 
begindatum dient wel te worden ingevuld, 
ook als nog niet bekend is wanneer de 
zorglevering kan starten (wachtlijst) of als 
de zorglevering al is gestart. De hier 
ingevulde te verwachten of al 
gerealiseerde begindatum wordt door 
gemeenten opgenomen in de Toewijzing 
(301-bericht) en geeft daarmee de 
grenzen aan waarbinnen gedeclareerd 
mag worden. 
Het uitvoeringsproces van GGZ-zorg wijkt 
af van de uitvoering van de overige 
vormen van zorg. Voor Jeugd-GGZ dient 
hierdoor alleen aangegeven te worden of 
het om een verwijzing voor basis-GGZ of 
specialistische GGZ gaat (zonder nadere 
aanduiding). Voor een vervolg-DBC stuurt 
de GGZ-aanbieder opnieuw een JW315.  
 
GGZ-zorg en de JW/WMO 315 
Het uitvoeringsproces van GGZ-zorg wijkt 
af van de uitvoering van de overige 
vormen van zorg. Wij hebben gemerkt dat 
er veel onduidelijk is, bijvoorbeeld rondom 
het invullen van JW315 bericht. Dit bericht 
betreft het verzoek om toewijzing (VOT) 
en kan ook voor de jeugd-GGZ worden 

gebruikt, doordat alleen aangegeven dient 
te worden of het om een verwijzing voor 
basis-GGZ of specialistische GGZ gaat 
(zonder nadere aanduiding). Voor een 
vervolg-DBC stuurt de GGZ-aanbieder 
opnieuw een JW315. Voor meer informatie 
verwijzen wij u graag naar de Handreiking 
berichtenverkeer jeugd-GGZ van de VNG 
en GGZ Nederland. Onderstaand de 
invulinstructie voor de JW315. 
 

Gegevenselement Invulinstructie 

706 
Beschikkingsnummer 

Niet invullen 

707 Productcategorie  Voor basis GGZ (J-GGZ) 

code 51 invullen 
 Voor gespecialiseerde GGZ 

(J-SGGZ) code 52 invullen 

708 Productcode Alleen indien bekend wél 

invullen, anders 000. Als er 

voor een andere 
productcategorie dan 51 of 52 
(bijv. 45) aangevraagd wordt 
en als de productcode bekend 
is dan moeten de gegevens 
van productcode enz. wel 
ingevuld worden. 

709 Ingangsdatum 
(beschikking) 

Niet invullen, omdat er nog 
geen beschikking is (veld 706 
Beschikkingsnummer is leeg!) 

710 Begindatum Altijd invullen (verplicht veld)! 
Ook wanneer het nog niet 
bekend is wanneer de 
zorglevering kan starten.  
De hier ingevulde of al 
gerealiseerde begindatum 
wordt door gemeenten 
opgenomen in de Toewijzing, 
JW/Wmo301, en geeft 
daarmee de grenzen aan 
waarbinnen gedeclareerd mag 
worden.  
Invullen van een datum die in 
het verleden ligt is toegestaan. 

712 Omvang - volume Niet vullen, omdat het veld 708 
Productcode leeg is. 

713 Omvang - eenheid Niet vullen, omdat het veld 708 
Productcode leeg is. 

714 Omvang – 
Frequentie 

Niet vullen, omdat het veld 708 
Productcode leeg is. 

716 Type verwijzer Vullen conform codelijst. 

717 Verwijzer Naam invullen van de 
desbetreffende verwijzer, 
wanneer het veld 716 Type 
verwijzer is ingevuld.  

 
JW/WMO 316 
Het 316-bericht betreft het retourbericht 
op de verzoek om toewijzing en wordt 



 
 

verstuurd door de gemeente aan de 
zorgaanbieder na een aantal controles. 
 
JW/WMO 321 
Het 321-bericht is het declaratiebericht 
van de verleende Jeugd GGZ / DBC en 
wordt verstuurd door de zorgaanbieder 
aan de gemeente.  
Op www.rivierenlandkanmeer.nl staat een 
overzicht opgenomen van alle in gebruik 
zijnde 6-cijferige codes voor jeugd-GGZ, 
zodat deze 1-op-1 zijn te vertalen naar de 
5-cijferige regionale codes 
 
JW/WMO 322 
De gemeente controleert het 321-bericht 
en reageert middels een 322-bericht terug 
naar de zorgaanbieder. Dit retourbericht 
bevat informatie of het ontvangen bericht 
in orde is of dat het technische of 
inhoudelijke fouten bevat en welke dat 
zijn. Een aantal technische controles wordt 
geautomatiseerd uitgevoerd door het 
Vecozo-schakelpunt. De inhoudelijke 
controle wordt uitgevoerd door de 
gemeente. 
 
Eenheden 
Voor ieder product – uitgedrukt in een 
productcategorie en eventueel verder 
gespecificeerd in een productcode – wordt 
in het berichtenverkeer duidelijk hoeveel 
van deze ondersteuning nodig of geleverd 
is. Dat wordt uitgedrukt in een volume 
met een bepaalde eenheid en een 
frequentie. 
 

Eenheid Vertaling 

1 Minuten 

4 Uren 

14 Etmalen 

16 Dagdelen (4 uur) 

82 Stuks 

83 Euro’s 

 
 

Frequentie Vertaling 

1 Per dag 

2 Per week 

3 Per vier weken 

4 Per maand 

5 Per jaar 

6 Totaal binnen 
geldigheidsduur 
beschikking 

Afronden 
Artikel 13 lid 4 raamovereenkomst 2016 
Facturatie vindt plaats in de eenheid 
behorende bij het Product met 
uitzondering van Producten met een 
uurtarief. Dan vindt facturatie plaats per 
minuut, door het uurtarief te delen door 
60 en vervolgens de rekenkundige regels 
af te ronden op twee decimalen 
(uurtarief/60 afgerond op twee 
decimalen). 
De afronding van bedragen gaat volgens 
de invulinstructies van Vektis. 
Afspraak tarief is euro per uur, toegestane 
eenheid is minuten, afronden is dan uur 
prijs/60 afgerond op 2 decimalen. 
 
Voorbeeld 
Als er een prijsafspraak is van 192.65 per 
uur en er worden 129 minuten 
gedeclareerd, dan is de afronding conform 
invulinstructies: 192,65 / 60 = 3,21 
(afgerond op 2 decimalen)  
129 (minuten) x 3,21 (bedrag per minuut) 
= 414,09 (te declareren bedrag), 
en niet: 192,65/60*129=414,1975 = 
414,20 (afgerond op 2 decimalen).  
 
GGZ-zorg door kinderartsen 
In de loop van 2015 bleek dat GGZ-zorg 
door kinderartsen voor een deel onder de 
Jeugdwet valt. Vanaf 2016 kunnen 
gemeenten hierover afspraken maken.  
Voor meer (algemene) informatie staat 
een aantal handleidingen op onze 
downloadpagina. 
 
Berichtenapp  
Wanneer u niet beschikt over software om 
deel te kunnen nemen aan het 
berichtenverkeer, kunt u gebruik maken 
van de Berichtenapp van de VNG. De 
Berichtenapp is de vervanger van de 
Berichtenconverter van het Zorginstituut. 
U vindt de Berichtenapp op: 
https://berichtenapp.vng.nl. 
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