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1. Inleiding 

1.1 Aanleiding en context 

De stuurgroep i-Sociaal Domein heeft de ambitie om met gezamenlijke inzet van gemeenten en 

zorgaanbieders de administratieve lasten in het sociaal domein verder terug te dringen. Eén van de 

bronnen van administratieve lasten is de variatie in de praktijk van het berichtenverkeer. Om deze 

variatie te reduceren zijn standaard administratieprotocollen (SAP) opgesteld. Eén van de keuzes 

daarin is het uitfaseren van het facturatiebericht (303F) en de introductie van één nieuw standaard 

declaratieproces waarbij declareren per maand de standaard wordt.  

 

Per 1 januari 2021 wordt deze aanpassing onderdeel van de voor de Jeugdwet en de Wmo landelijk 

geldende standaarden1. Deze doorontwikkeling van de standaarden draagt daarmee bij aan 

vereenvoudiging, eenduidigheid van processen, eenvoudiger aantonen van compliance en 

rechtmatigheid van betalingen door gemeenten.  

 

De nieuwe versie van de iStandaarden, release 3.0, is een grote release met veel impact voor 

ketenpartijen en op veel processen. Het Ketenbureau en het Zorginstituut zullen daarom via 

diverse kanalen en communicatiemiddelen aandacht besteden aan deze wijzigingen: 

• Technische uitwerkingen van de nieuwe berichtstandaarden en diverse ondersteunende 

documenten voor de migratie zijn te vinden op de website van het Zorginstituut op 
de pagina Ondersteuning iWmo 3.0 en de pagina Ondersteuning iJw 3.0. 

• Het Ketenbureau publiceert eind juli rondom deze release aangepaste SAP-documenten.  

• Deze handreiking richt zich op het nieuwe declaratieproces en verwijst naar de hierboven 

genoemde documenten waar nodig. 

 

1.2 Doel van deze handreiking 

Een correcte implementatie van de iStandaarden bij gemeenten én aanbieders is een belangrijke 

voorwaarde voor vermindering van administratieve lasten en vereenvoudiging van de jaarlijkse 

cyclus van verantwoording en controle.  

 

Deze handreiking laat zien hoe de implementatie van de nieuwe release (iJw 3.0 en iWmo 3.0) 

bijdraagt aan een eenduidig en controleerbaar declaratieproces tussen gemeenten en aanbieders. 

Het is voor aanbieders én gemeenten van belang om bij de voorbereiding van de migratie 

nauwkeurig de impact van de release op de eigen processen te toetsen.  

 

De handreiking richt zich tot controllers bij gemeenten en aanbieders opdat zij vanuit hun 

verantwoordelijkheid kunnen toetsen of de benodigde aanpassingen in de eigen organisatie goed 

worden doorgevoerd. De handreiking bevat praktische tips, aandachtspunten voor de jaarovergang 

en checklists om release 3.0 te implementeren in diverse processen: contractering, toegang, 

informatie-uitwisseling, declaratie, verantwoording en controle.  

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

1 https://istandaarden.nl/istandaarden 

https://tracking.vng.nl/istandaarden/iwmo/ondersteuning-iWmo-30?cctw=AgQIEACBASSFcj62apMAy5NjTg
https://tracking.vng.nl/istandaarden/ijw/ondersteuning-iJw-30?cctw=AgQIEACBASSFcj62apMAy5Pjag
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1.3 Samenvatting en leeswijzer van deze handreiking 

Onderstaande tabel geeft de kernboodschappen van deze handreiking in de vorm van een 

leeswijzer.  

 

 Kernboodschappen (verkort) 

Release 3.0  

is een grote release! 

(hoofdstuk 2) 

• Hulp verleend tot en met 31-12-2020 declareren met de oude 

processen (303/304, D of F). Dit kan tot eind 2021; 

• Hulp verleend vanaf 1-1-2021 declareren met het nieuwe 

declaratieproces en nieuwe berichten (323 en 325); 

• Declaraties voor hulp na 2020 alleen indienen per maand (niet per 4 

weken). 

Eenmalige 

aandachtspunten  

(hoofdstuk 3) 

• Jaarafsluiting 2020 met 303-berichten; 

• Toets of doorlopende toewijzingen ‘passen’ in release 3.0;  

• Let op: week 53 eindigt op donderdag. 

Structurele 

aandachtspunten  

(hoofdstuk 4) 

 

met checklists 

(bijlage) 

• Actualiseer inkoopafspraken (G en A);  

• Actualiseer werkinstructies toewijzingen (G en A);  

• Tijdig versturen van toewijzingen (G); 

• Implementeer invulinstructies declaraties (A) en automatische 

controles (G); 

• Audit trail belangrijk voor financiële administratie (G en A); 

• Verantwoording bij jaarafsluiting (G en A). 

Tabel 1. Samenvatting en leeswijzer van deze handreiking 

 

1.4 Verantwoording en referenties 

Aanpassingen in de iStandaarden zijn door het Zorginstituut (ZIN) intensief besproken met 

referentiegroepen waarin gemeenten, aanbieders, softwareleveranciers en het Ketenbureau breed 

vertegenwoordigd waren. Het Ketenbureau brengt ook de Standaard administratieprotocollen 

(SAP) in overeenstemming met de nieuwe situatie. 

 

Bij het opstellen van deze handreiking hebben het Ketenbureau en ZIN zo goed mogelijk getoetst 

dat publicaties van de beide organisaties maximaal op elkaar aansluiten en de begrippen zo 

eenduidig mogelijk zijn. Mocht deze handreiking desondanks onduidelijkheden oproepen over de 

release, dan zijn de publicaties van het Zorginstituut leidend.   
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2 Wat gaat er veranderen en waarom? 

2.1 Historisch perspectief 

In de afgelopen jaren zijn twee verschillende berichten en bijbehorende processen gangbaar 

geweest, aangeduid als ‘declareren’ en ‘factureren’. Met beide berichten en processen bleek in de 

praktijk een goedkeurende accountantsverklaring mogelijk, uiteraard afhankelijk van de lokale 

wijze van organiseren en inrichten van de administratieve processen en controles bij gemeenten. 

De beide processen naast elkaar is een bron van administratieve lasten gebleken en daarom is aan 

de Stuurgroep i-Sociaal Domein een onderbouwde keuze voorgelegd. De keuze is gevallen op het 

declaratieproces. Met het declaratieproces kan worden voldaan aan de eisen die de 

controlepraktijk stelt, mits aan een aantal voorwaarden wordt voldaan.  

 

2.2 Een ingrijpende release  

Release 3.0 is aangeduid als major release2, omdat deze een hoge impact heeft op technische 

systemen en functionele processen. Veel aanpassingen zijn gemaakt met het oogmerk om meer 

eenduidigheid te realiseren en daarmee administratieve lasten te beperken. Met het uitfaseren van 

het facturatieproces vindt ook een doorontwikkeling plaats van het declaratieproces. Alle 

declaraties worden voortaan maandelijks ingediend. Het declareren per 4 weken is met release 3.0 

voor productperiodes in 2021 en verder niet meer mogelijk (wel over productperiodes in 2020). 

Release 3.0 bevat ook specifieke invulinstructies voor declaraties (bijvoorbeeld afrondingsregels) 

en een meer eenduidig gebruik van het declaratie-antwoordbericht over de uitkomst van de 

beoordeling van declaraties. Het gedeeltelijk goed- of afkeuren van declaratieregels is niet meer 

mogelijk. Deze eenduidigheid, vereenvoudiging in combinatie met betere traceerbaarheid van 

berichten in het declaratieproces, draagt bij aan het verminderen van fouten en daarmee 

samenhangende administratieve lasten voor zorgaanbieders en gemeenten. 

 

Deze handreiking focust op het nieuwe declaratieproces maar raakt ook de andere aanpassingen in 

de release We vragen ook aandacht voor de lopende toewijzingen. Wanneer een toewijzing niet 

aan de eisen van release 3.0 voldoet kunnen deze, maar ook de andere toewijzingen van die cliënt 

aan de betreffende aanbieder niet introkken of opnieuw verstuurd worden.. 

 

Omdat in release 3.0 wijzingen zijn doorgevoerd in het declaratieproces is een jaarovergang 

gekozen als releasedatum, met een strikte toepassing van oude en nieuwe processen: 

• Alle zorg en ondersteuning verleend voor 1-1-2021 wordt gedeclareerd/gefactureerd met 

de oude processen (berichtenpaar 303/304, Declaratie of Facturatie). Dit kan tot eind 

2021; 

• Alle zorg en ondersteuning verleend op of na 1-1-2021 wordt gedeclareerd met het 

nieuwe declaratieproces (berichten 323 en 325)  

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

2 Hoewel deze release veel impact heeft op de bedrijfsvoering van gemeenten en aanbieders is geen sprake is van een 'wezenlijke wijziging' uit H 2.5 

Aanbestedingswet 2012.  
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Bij release 3.0 wordt daarom nadrukkelijk aandacht gevraagd voor migratie. Een declaratie voor 

zorg geleverd in januari 2021 moet passen bij een Toewijzing die mogelijk al in 2020 is afgegeven. 

Het Zorginstituut publiceert hiervoor een migratiehandleiding3.  

 

Release 3.0 kent ook diverse nieuwe spelregels en (invul)instructies4 die aanbieders en gemeenten 

moeten toepassen bij het opstellen respectievelijk controleren van declaratieregels (323). Deze 

regels zijn anders voor de inspanningsgerichte dan voor de outputgerichte uitvoeringsvariant. Een 

inhoudelijke toelichting op deze regels is opgenomen in het SAP van beide varianten5. Het is 

belangrijk dat deze geïmplementeerd worden in de automatisering bij aanbieders en gemeenten.  

 

2.3 Verschillen tussen de oude en nieuwe declaratieprocessen 

Afwikkelen van het boekjaar 2020 gebeurt met het oude berichtenpaar (303/304), waarbij zowel 

het facturatie- als het declaratieproces toegepast kunnen worden. Voor zorg geleverd in 2021 en 

later worden nieuwe berichten (323 en 325) gebruikt, met aangescherpte regels voor het 

declaratieproces.  

 

Het oude declaratieproces (gebruik makend van 303D-berichten) en het oude facturatieproces 

(303F-berichten) verschillen weinig in technisch opzicht, maar er zijn wel belangrijke verschillen in 

de manier waarop omgegaan wordt met afgekeurde regels en het aanbieden van correcties op 

eerder ingediende regels, zie tabel 2 hieronder. Het nieuwe declaratieproces (gebruik makend van 

323-berichten) maakt uniforme keuzes gericht op de juistheid, volledigheid en verifieerbaarheid 

van de administraties. 

 

 

 

303D 

 

303F 323 NIEUW! 

(iWmo 3.0 en iJW 3.0) 

Creditregel (door 

aanbieder) ter correctie van 

een eerder ingestuurde 

debetregel 

Credit kan om eerder 

goedgekeurde debetregel  

te corrigeren6 

Geen creditregel als 

debetregel is afgekeurd 

Credit moet als 

debetregel is 

afgekeurd7 

Mogelijk als nog geen 

afkeuring van de regel 

is ontvangen 

Credit kan om eerder 

goedgekeurde debetregel  

te corrigeren 

Geen creditregel als 

debetregel is afgekeurd  

Gedeeltelijk goedkeuren 

(door gemeente) van een 

debetregel 

Mogelijk Niet mogelijk Niet mogelijk 

Tabel 2: Verschillen tussen de oude 303-processen en het nieuwe 323-declaratieproces 

 
Een declaratiebericht bestaat uit meerdere declaratieregels (debet en/of credit). Gemeenten 
antwoorden binnen 10 dagen op declaraties ingediend met een 323-declaratiebericht. Ze versturen 
een declaratie-antwoordbericht (325) met daarin het totaal toegekende bedrag én de afgekeurde 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

3 https://www.istandaarden.nl/ibieb/migratiehandreiking-iwmo-24-en-ijw-24-naar-iwmo-30-en-ijw-30 
4 https://istandaarden.nl iJW iWMO, release 3.0, regelrapport  
5 https://i-sociaaldomein.nl/, standaard administratieprotocollen 
6 Declaratieregels worden afgewikkeld in de backoffice. Creditering is alleen nodig voor correctie van eerder ingestuurde en goedgekeurde regels. 
7 Omdat factuurregels in principe worden opgenomen in de verplichtingenadministratie moet een afgekeurde regel worden gecrediteerd.  

https://istandaarden.nl/
https://i-sociaaldomein.nl/
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declaratieregels in het declaratiebericht. Deze afgekeurde declaratieregels worden voorzien van 
retourcodes. Een declaratieregel kan alleen 100% goed- of 100% afgekeurd worden. Goedgekeurde 
declaratieregels worden niet opgenomen in het antwoordbericht. 
 

2.4 Maandelijks declareren  

Met ingang van 2021 wordt niet meer toegewezen en gedeclareerd in vier-wekelijkse periodes. De 

standaard declaratieperiode wordt per maand. Toewijzingen kunnen nog wel met een frequentie 

per week worden afgegeven, zowel bij de inspanningsgerichte als outputgerichte 

uitvoeringsvariant. Toewijzingen die voor 2021 zijn afgegeven met als frequentie “per week” 

hoeven dus niet te worden aangepast. In de iStandaarden zijn spelregels en invulinstructies 

opgenomen om ook bij een indicatie per week toch eenduidig op maandbasis te kunnen 

declareren.  
 
Een technische toelichting over deze spelregels en concrete invulinstructies in release 3.0 zijn 
opgenomen in de specificaties opgesteld door ZIN8 en in de standaard administratieprotocollen 
(SAP) van de beide uitvoeringsvarianten. De spelregels en invulinstructies worden 
geïmplementeerd door softwareleveranciers van gemeenten en aanbieders.  
 
 
 

 
 

 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

8 Onder andere regelrapport iJw 3.0 en Regelrapport iWmo 3.0 
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3 Aandachtspunten gericht op succesvolle jaarovergang 

Dit hoofdstuk beschrijft specifieke aandachtspunten en acties voor gemeenten en aanbieders die 
nodig zijn ter voorbereiding van release 3.0 per 1-1-2021. Daarmee kan uitval van declaraties en 
dus administratieve lasten in de eerste maanden van 2021 worden voorkomen. 

• Jaarafsluiting 2020 op basis van 303-berichten; 

• Toets of op doorlopende toewijzingen ook na 1-1-2021 gedeclareerd kan worden; 

• Week 53 en daarmee eindigt boekjaar 2020 op donderdag. 

Voor meer informatie over de migratie verwijzen we de uitgebreidere migratiehandleiding van het 

Zorginstituut. Bij misverstanden over interpretatie is de migratiehandleiding leidend.  

 

3.1 Jaarafsluiting 2020 op basis van 303-berichten 

De jaarafsluiting 2020 verloopt hetzelfde als eerdere jaren. Alle declaraties over 2020 vinden plaats 

met 303-berichten (D of F) op basis van lokale afspraken.  

 

Belangrijk: Indienen van declaraties met 303-berichten is niet mogelijk in declaratieperiodes die 

vallen in 2021. Alle zorg geleverd in productperiodes voor 1-1-2021 moeten dus ingediend worden 

in de laatste declaratieperiode van 2020 (december of periode 13).  

 

Dit betekent dat een aanbieder de declaratieperiode december 2020 meerdere malen zal 

gebruiken om het jaar 2020 volledig te kunnen afwikkelen, uiteraard is het belangrijk dat de 

softwareleveranciers deze afspraak implementeren. 

 

Ook voor correcties op declaratie- of facturatieregels, voor zorg geleverd in 2020, moet gebruik 

gemaakt worden van respectievelijk 303D- en 303F-berichten. Daarbij is het belangrijk te weten dat 

het corrigeren van 303D-regels anders verloopt dan het corrigeren van 303F-regels, zie toelichting 

in tabel 2 hierboven. Indien de gemeente in de loop van het boekjaar 2020 de overstap heeft 

gemaakt van 303F- naar 303D-berichten betekent dit een extra risico op fouten, met name bij het 

corrigeren van declaratieregels en vraagt dus aandacht bij de jaarafsluiting. 

 

Belangrijk: Het gebruik van 303-berichten om declaraties en facturaties in te dienen over boekjaar 

2020 blijft mogelijk tot 31-12-2021.  

 

Gedurende het jaar 2021 zijn dus zowel de oude declaratieprocessen en 303-berichten als het 

nieuwe declaratieproces en 323-bericht onderdeel van de iStandaarden.  

 

Met name in de eerste maanden van 2021 bestaat dus het risico dat door aanbieders verkeerde 

declaratieberichten worden gebruikt (bijvoorbeeld een 303-bericht voor zorg verleend in 2021). De 

gemeente kan deze fouten signaleren en zal deze declaraties afkeuren, met als gevolg extra werk 

voor beide partijen. Het is dus belangrijk dat veel van de wijzigingen geïmplementeerd worden in 

softwarepakketten.    
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3.2 Toets of ‘doorlopende’ toewijzingen geldig zijn na 1-1-2021  

Declaratieregels voor een specifieke cliënt worden door de gemeente automatisch getoetst tegen 

de geldende Toewijzing voor deze cliënt. Uiteraard kan het voorkomen dat een Toewijzing voor 

zorg of ondersteuning over de jaargrens heen geldig blijft, dus ‘doorloopt’. Aanbieders kunnen zorg 

geleverd na 1-1-2021 dan declareren met het nieuwe declaratieproces, dus met het 323-bericht. 

  

Maar, in release 3.0 zijn de technische eisen aan een Toewijzing op een aantal punten 

aangescherpt. Dit betekent dat het kan voorkomen dat bij een ingediende declaratie voor zorg 

geleverd in 2021, door de gemeente geen technisch juiste Toewijzing wordt gevonden.  

 

Belangrijk: Om problemen met de doorlopende toewijzingen te voorkomen (en de daaruit 

voortkomende administratieve lasten of fouten bij het declareren) moeten gemeenten en 

aanbieders toetsen of toewijzingen na 2021 technisch gezien kunnen doorlopen of moeten worden 

aangepast.  

 

Enkele voorbeelden:  

• Het aangepaste declaratieproces kent een inperking van de varianten en de daarbij in te 

vullen omvang of budget van de specifieke of aspecifieke toewijzing. 

• Toewijzingen met een frequentie ‘Per 4-weken' kunnen niet meer worden gebruikt in 

2021. Deze toewijzingen moeten worden omgezet naar toewijzingen met als frequentie 

‘per maand' of ‘per week’ om te voldoen aan de iJw3.0 of iWmo3.0.  

• Ook toewijzingen met een frequentie ‘per jaar’ kunnen niet meer worden gebruikt. Deze 

kunnen worden omgezet naar toewijzingen met als frequentie ‘per maand’ of naar een 

aspecifieke Toewijzing met een vast budget voor de toewijzingsperiode, waarbij de 

toewijzingsperiode een jaar kan zijn. 

• Bij aspecifieke toewijzingen mag wel een budget worden opgegeven voor de 

toewijzingsperiode maar het is niet langer toegestaan om de omvang van de inzet te 

specificeren (per dag, week, per maand of gedurende de toewijzingsperiode). 

 

In hoofdstuk 3 van de migratiehandleiding van het Zorginstituut is uitgebreide technische 

informatie beschikbaar over de toewijzingen die voorafgaand aan de migratie aandacht vragen van 

gemeenten én aanbieders. Het is voor beide partijen van belang deze tijdig te identificeren en op te 

lossen om problemen bij het declareren te voorkomen. De migratiehandleiding geeft hiervoor 

concrete instructies. 

 

3.3 Week 53 (einde boekjaar 2020)  

Rond de jaarovergang komen meerdere wijzigingen samen:  

• de declaratieperiode per 4 weken vervalt; 

• voor zorg geleverd in 2021 wordt het nieuwe declaratieproces toegepast (323-bericht); 

• voor zorg geleverd in 2020 wordt met de oude declaratie- of facturatieprocessen 

afgewikkeld (303D- of 303F-berichten);  
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• Ook relevant is de nieuwe spelregel voor de outputgerichte variant: wanneer toewijzingen 

zijn afgegeven ‘per week’ wordt een week gedeclareerd in de maand waarin de zondag van 

die week valt.  
 
Bovenstaande heeft in overleg met experts van gemeenten, aanbieders en softwareleveranciers 
geleid tot de volgende uitwerkingen:  
 
Voor de inspanningsgerichte uitvoeringsvariant  

- Prestaties geleverd op 28, 29, 30 en/of 31 december 2020 vallen in een productperiode 

van 2020. Ze worden daarom gedeclareerd/gefactureerd (303D/303F) in de laatste 

declaratieperiode van 2020 (december 2020 of periode 13).  

- Prestaties geleverd op 1, 2 en/of 3 januari worden gedeclareerd in declaratieperiode 

januari 2021 met het nieuwe 323 bericht.  

 
Voor de outputgerichte uitvoeringsvariant  

- Week 53 valt deels in 2020 en deels in 2021. Het moment en de omvang van de 

prestatielevering is niet relevant voor het declareren van prestaties. De zondag van week 

53 valt in 2021. Zorg geleverd in week 53 wordt daarom gedeclareerd in declaratieperiode 

januari 2021 en valt dus in boekjaar 2021.  

 

Voorbeeld Outputgericht (week 53): Toewijzing met frequentie per week eindigt 31-12-2020 en 

een nieuwe toewijzing met frequentie per week start op 01-01-2021, aanbieder gaat over van 4-

wekelijks naar maand declareren. Afhandeling verloopt als volgt: 

 

• Leveringen uitgevoerd in week 53 2020 worden gedeclareerd/gefactureerd op de 
toewijzing welke eindigt op 31-12-2020 in periode 13 (JW303-D/WMO303-D/  

JW303-F/WMO303-F).  

• Leveringen uitgevoerd in week 53 2020 worden gedeclareerd op de toewijzing startend 
op 01-01-2021 in januari 2021 (JW323/WMO323). 

 

In hoofdstuk 6 van de migratiehandleiding van het Zorginstituut is de werkwijze voor de overgang 

naar release 3.0 technisch uitgewerkt met voorbeelden.  

 

3.4 Migratiestrategie release 3.0 

Het Ketenbureau i-Sociaal Domein en Zorginstituut Nederland hebben er samen voor gekozen de 

nieuwe release te implementeren met een big bang: alle partijen nemen gelijktijdig de nieuwe 

versie in gebruik. Er is dus geen conversieperiode waarin beide standaarden naast elkaar gebruikt 

kunnen worden.  Dit betekent dat gemeenten uiterlijk donderdag 31 december 2020 vóór 13.00 

uur moeten hebben gereageerd met een retourbericht (304) op alle eerder verstuurde declaratie- 

en factuurberichten. Zorgaanbieders moeten nieuwe declaratie- of facturatieberichten vanaf 

maandag 4 januari 2021 13.00 uur verzenden conform versie 3.0. In het ‘Landelijk draaiboek 

migratie’ van het Zorginstituut is de fasering van de migratie uitgebreid beschreven.  



 

 

11 / 15 

4. Aandachtpunten reguliere processen 

Implementatie van de iStandaarden raakt diverse processen in de organisatie van gemeenten en 

aanbieders: inkoop, toegang, informatie-uitwisseling gedurende het zorgproces, declaratie en 

controle. Dit hoofdstuk benoemt aandachtspunten voor elk van deze processen. In bijlage 1 zijn 

onderstaande inzichten samengevat in checklists. 

 

4.1 Inkoopafspraken 

In contracten tussen gemeenten en aanbieders is veelal afgesproken dat gewerkt wordt met het 

gestandaardiseerde berichtenverkeer (iJw en iWmo). Het is dan vanzelfsprekend dat beide partijen 

ook de nieuwe release 3.0 implementeren. De ICT-ondersteuning van werkwijzen uit eerdere 

releases komt immers te vervallen.  

 

Release 3.0 beoogt eenduidigheid te vergroten waar in de praktijk tussen gemeenten en 

aanbieders een diversiteit aan afspraken was ontstaan. Wanneer in contracten is afgesproken te 

werken met het facturatieproces, wordt dit met ingang van 2021 een declaratieproces.  Het 

werken met release 3.0 is een verplichting voor zowel gemeenten als aanbieders omdat de 

iStandaarden vallen onder nadere regelgeving van de Rijksoverheid en gaan dus vóór contractueel 

gemaakte afspraken. 

 

Aandacht is ook nodig voor de tariefafspraken. Tarieven per week (outputgerichte 

uitvoeringsvariant) kunnen blijven bestaan in tarieflijsten en worden via landelijke rekenregels 

vertaald in declaraties op maandbasis. Een tarief per vier weken of per jaar is in release 3.0 niet 

meer mogelijk. Verder blijven alle eenheden van declaratie die mogelijk waren in release 2.4 ook 

mogelijk in release 3.0. 

 

Hoewel deze wijzigingen voortkomen uit een landelijke doorontwikkeling van de iStandaarden 

verdient het aanbeveling om de uitkomst van bovenstaande toets lokaal of regionaal te delen 

tussen gemeenten en aanbieders. De impact van deze release kan immers groter of kleiner zijn 

afhankelijk van eerder gemaakte regionale/lokale keuzes. In het gesprek tussen gemeenten en 

aanbieders kan ook getoetst worden of partijen een gelijk beeld hebben van de impact van release 

3.0. Bespreek ook de urgentie van tijdige implementatie om vertraging in het declaratieproces te 

voorkomen.  
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4.2 Toegang 

Release 3.0 kent meer uitgebreide invulinstructies voor diverse berichten. Ook is sprake van 

nieuwe eisen aan het toewijzingsbericht. Lokaal moet worden verkend in welke mate deze eisen 

afwijken van de huidige werkwijze bij het opstellen of aanvragen van een Toewijzing. Verschillen 

moeten worden verwerkt in de werkinstructie voor de toegang bij gemeenten en voor het 

opstellen van een verzoek om Toewijzing bij de aanbieders.  

 

In de SAP-documenten van het ketenbureau is een uitgebreide toelichting opgenomen van de 

wijzingen in het toewijzingsproces. Ook hier geldt: de impact van release 3.0 kan groter of kleiner 

zijn afhankelijk van de in 2020 gehanteerd lokale werkwijze.  

 
Voor gemeenten die werken met trajectfinanciering verandert het toegangsproces niet. De 
“Handreiking trajectfinanciering in iWmo 2.3 en iJw 2.3” van het Zorginstituut is onverminderd 
geldig voor release 3.0.   

 

4.3 Declaratie (backoffice) 

Declaraties over in 2021 geleverde zorg worden maandelijks door zorgaanbieders ingediend bij de 

gemeente in een 323-bericht. De gemeente past diverse automatische controles toe op regel-

niveau, onder andere of de declaratie past binnen de geldende Toewijzing (productcategorie, 

productcode, omvang, periode etc.) en of het juiste tarief is toegepast (conform inkoopafspraken). 

Na deze automatische controles wordt een declaratieregel goed- of afgekeurd. Het is niet meer 

mogelijk om declaratieregels gedeeltelijk goed of af te keuren. De uitkomsten van deze controles 

worden verwerkt in het declaratie-antwoordbericht (325). Bij afgekeurde regels wordt de reden 

van afkeuring vermeld.  

 

Om onnodige afkeur van en/of discussies over declaratieregels te voorkomen zijn in de 

iStandaarden diverse spelregels en invulinstructies geformuleerd. Zonder volledig te kunnen zijn 

noemen we een aantal belangrijke nieuwe regels die de eenduidigheid in het declareren beogen te 

vergroten:  

• Outputgerichte toewijzingen met de frequentie ‘per week’ worden gedeclareerd in de maand 

waarin de zondag van dit week valt. Bij inspanningsgerichte Toewijzing is de datum van 

geleverde zorg leidend.9; 

• Controle of bij toewijzingen ‘per week’ een maximumbedrag wordt overschreden10; 

• Declaraties in geval van een gebroken toewijzingsperiode (bijvoorbeeld: Toewijzing ‘per week’ 

start op een woensdag). Alleen voor de inspanningsgericht variant is een eenduidige afspraak 

gemaakt11; 

• Indien er is toegewezen in ‘uren’ en er wordt gedeclareerd in ‘uren’, kan het 

voorkomen dat de werkelijk geleverde zorg niet uit hele uren (60 minuten) bestaat. In 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

9 IV076: Hoe wordt de juiste productperiode bepaald wanneer de toewijzing de frequentie week heeft? 
10 IV077: Hoe moet het maximaal te declareren volume berekend worden over de declaratieperiode bij gebruik van de frequentie per week in de 

toewijzing? 
11 IV078: Wat mag gedeclareerd worden wanneer een onvolledige periode is toegewezen? 
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dat geval wordt volume (na optelling!) rekenkundig afgerond (< 30 minuten = omlaag, 

>= 30 minuten = omhoog), met een minimaal volume van 1 uur12; 

• Het is verplicht te declareren in dezelfde eenheid zoals opgenomen in de Toewijzing. 

Als de toegewezen eenheid ‘uren’ is en de tarieftabel bevat een minutentarief, dan 

wordt dit tarief gebruikt in de declaratie. Daarom is één uitzondering mogelijk: het 

declareren van ‘minuten’ waarbij een uurtarief wordt omgerekend naar een 

minutentarief. Omdat hier afrondingen nodig zijn, wordt dit afgeraden. Wanneer dit 

toch gebeurt, bevat iStandaarden hiervoor een rekenregel;  

• De aanbieder berekent de ‘som over declaratieperiode’ wanneer sprake is van 

meerdere zorgmomenten in een productperiode. Afrondingen vinden plaats op het 

eind van de berekening13. 

Voor een volledig overzicht van spelregels en invulinstructies verwijzen we naar de iStandaarden 

(gepubliceerd op de website van het zorginstituut).  

 

Belangrijk: Wanneer een declaratieregel is afgekeurd, kan de aanbieder in de volgende 

declaratieperiode de aangepaste declaratieregel opnemen. Omdat sprake is van een 

declaratieproces is het niet nodig de afgewezen declaratie te crediteren (zie tabel 2). Creditering is 

alleen nodig in het geval dat een declaratieregel door de gemeente eerder is goedgekeurd en de 

aanbieder deze later alsnog wenst in te trekken. 

  

 

4.4 Financiële administratie 

Kenmerkend voor het declaratieproces is dat de afwikkeling van alle berichten plaats vindt in de 

backoffice-systemen van gemeenten en aanbieders en niet in de financiële administratie. 

Toewijzingen worden niet opgenomen in de verplichtingenadministratie. Ook geaccordeerde 

declaraties worden niet op regelniveau opgenomen in financiële administraties14. Financiële 

administraties bij gemeenten en aanbieders verwerken de onderlinge betalingen op een 

geaggregeerd niveau.  

 

Voor de financiële controle is het daarom belangrijk dat een volledige ‘audittrail’ beschikbaar is. 

Deze ‘audittrail’ legt de verbinding tussen de berichten, de financiële administraties en de feitelijke 

betalingen door gemeenten. Deze overzichten worden bijgehouden in de systemen van de 

gemeenten en kunnen vanuit de systemen zichtbaar worden gemaakt. Hoe een softwarepakket dit 

precies implementeert is niet voorgeschreven door de iStandaarden maar elk softwarepakket moet 

voor controledoeleinden een integraal overzicht kunnen verstrekken van alle berichten (inclusief 

correcties) gerelateerd aan een geselecteerde Toewijzing voor een cliënt. Daarmee kan de 

aansluiting worden gemaakt tussen de toegewezen en de betaalde zorg voor deze cliënt.  

 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

12 Zie voorbeelden en afrondingsregels in IV079: Hoe moet het volume in de declaratie gevuld worden wanneer de eenheid in de prestatie uren is en 

de geleverde prestatie niet uit volledige uren bestaat? 
13 IV081: Hoe moet het ProductTarief gevuld worden? 
14 In het facturatieproces met de 303F-berichten konden facturatieregels wel op regelniveau worden verwerkt in de financiële administratie. De mate 

waarin dit plaatsvond is verschillend per softwareleverancier.  
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4.6 Verantwoording en controle bij jaarafsluiting 

Met een juiste en tijdige uitvoering van het declaratieproces hebben gemeenten en aanbieders op 

elk moment inzicht in het totaal van de toegewezen zorg en over de waarde van de goedgekeurde 

declaraties. Veel controles hebben in dit goedkeuringsproces automatisch plaatsgevonden. Korte 

termijnen voor het indienen van declaraties en (met release 3.0) het sneller reageren op 

declaraties vergroten de betrouwbaarheid van de financiële ramingen. Dit is van belang voor 

gemeenten om de uitgaven in het sociaal domein te monitoren, in het bijzonder bij de 

jaarafsluiting.  

 

Bij de jaarafsluiting is desondanks de verwachting dat om meerdere redenen aanvullende 

werkzaamheden nodig zullen blijven, ook als het berichtenverkeer tussen gemeenten en 

aanbieders goed verloopt. Enkele redenen zijn: 

1. Het overzicht van betalingen kan onvolledig zijn als sprake is van:  

• vertragingen in toewijzingen en declaraties, bijvoorbeeld bij discussies over het 

woonplaatsbeginsel; 

• trajecten waarin al zorg is geleverd maar de declaratie later komt (onder handen 

werk); 

• zorg die afgerekend wordt buiten het berichtenverkeer om. 

2. Een gemeente hoort naast uitgewisselde berichten ook te toetsen of sprake is van 

prestatielevering bij de gedeclareerde zorg, bijvoorbeeld door dit te toetsen in gesprek 

met de cliënt.  

 

Om bovenstaande redenen is sinds 2015 het “Landelijk accountantsprotocol financiële 

productieverantwoording Wmo en Jeugdwet” (hierna: het protocol) en de bijbehorende (formats) 

“Financiële productieverantwoording Wmo en Jeugdwet” (hierna: de productieverantwoording) in 

gebruik. Deze instrumenten waren bedoeld als tijdelijke oplossing. DIt blijkt uit de ambitie in de 

preambule van het accountantsprotocol: “Het gewenste toekomstperspectief is dat de accountant 

geen rol vervult in de contractrelatie tussen gemeenten en aanbieders. De gewenste uitfasering van 

het gebruik van dit protocol zal in de praktijk gedifferentieerd en gefaseerd plaatsvinden. 

Accountants kunnen hierbij vanuit hun expertise ondersteunen”. Dit betekent dat partijen samen, 

op zoek kunnen gaan naar alternatieven, zie handreiking stappenplan gemeentelijke 

controleaanpak15. 

 

Release 3.0 biedt meer eenduidigheid, controles en kwaliteit in gebruik van het berichtenverkeer. 

Daarmee kunnen mogelijk controles door accountants worden beperkt en een alternatieve 

controle-aanpak worden overwogen.  

Belangrijk: Zorg dat een alternatieve controleaanpak niet tot hogere administratieve lasten gaat 

leiden. Dit betekent dat rekening gehouden moet worden met de impact op processen bij de 

gemeente, maar zeker ook voor aanbieders die vrijwel altijd voor meerdere gemeenten werkzaam 

zijn. 

 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

15 https://i-sociaaldomein.nl/file/download/57980141/mei2019-stappenplan-gemeentelijke-controleaanpakpdf 
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Checklist 

Onderstaande tabel geeft een samenvatting van aandachtspunten gerelateerd aan release 3.0 in de 

reguliere processen bij gemeenten (Gem) en aanbieder (Aanb). Toelichting bij elk van deze punten 

is opgenomen in hoofdstuk 4. Voor technische toelichting verwijzen we naar documenten bij 

release 3.0 van het Zorginstituut.  

 

Automatisering Wie 

• Borg dat ICT-leveranciers de nieuwe release tijdig implementeren, 
waaronder de afspraak dat de laatste declaratieperiode van 2020 
meerdere keren gebruikt kan worden. In declaratieperiodes in 2021 
kunnen alleen 323-berichten worden ingediend. 

Gem & Aanb 

• Check lokaal met behulp van de migratiehandleiding van ZIN het 
voorgeschreven tijdpad rond jaarovergang 

Gem & Aanb 

Inkoop Wie 

• Toets en bespreek of actuele inkoopafspraken passen binnen release 
3.0 en bespreek urgentie van tijdige implementatie 

Gem & Aanb 

• Toets of tarieftabel past binnen release 3.0 Gemeente 

Toegang Wie 

• Actualiseer werkwijze van de toegang tegen de spelregels en 
invulinstructies van release 3.0.  

Gemeente 

• Actualiseer werkinstructie voor het Verzoek om Toewijzing en het 
nieuwe verzoek om wijziging 

Aanbieder 

• Pas waar nodig lokale werkinstructies aan Gemeente 

Declaraties  Wie 

• Nieuwe berichten (323 en 325) Gem & Aanb 

• Invulinstructies 323-bericht Aanbieder 

• Implementeer automatische controles van declaratieregels  Gem & Aanb 

• Declaratie-antwoordbericht (325) binnen 10 dagen Gemeente 

• Declaratieregels 100% goed of 100% afkeuren  Gemeente 

• Reden meegeven aan afgekeurde declaratieregels Gemeente 

• Geen creditering van afgekeurde declaratieregels Gem & Aanb 

Financiële administratie Wie 

• ‘Audittrail’ maakt op gegevensniveau de verbinding tussen de berichten 
in het back-office-systeem en de betalingen/ontvangsten in de 
financiële administratie uniek navolgbaar 

Gem & Aanb 

Verantwoording en controle bij jaarafsluiting Wie 

• Verken de mogelijkheid van een alternatieve controle-aanpak.  
LET OP: dit kan tot hogere administratieve lasten leiden voor 
gemeenten én aanbieders. Probeer dit te voorkomen. 

Gem & Aanb 
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