Aan de aanbieders Wmo en Jeugdhulp

Houten, 16 november 2020

Beste aanbieder,
Met deze brief willen we u informeren over de nieuwe release van het berichtenverkeer 3.0. Per 1 januari
2021 wordt versie 3.0 van de berichtenstandaard iWmo en iJw van kracht. Deze release wordt beschreven
als een ‘major’ release; de veranderingen betreffen niet alleen het berichtenverkeer maar hebben ook een
behoorlijke impact op processen en de bedrijfsvoering bij gemeenten en zorgaanbieders.

Belangrijkste wijzigingen
•

Vanaf 1 januari 2021 kan alleen nog worden gedeclareerd in maandelijkse perioden. De 4wekelijkse declaratieperiode vervalt.

•

Dien declaraties van 2020 zo veel mogelijk in 2020 nog in. Dit helpt ons om de overgang van 4weken- naar maanddeclaratie zo soepel mogelijk te laten verlopen.

•

Het oude 303-bericht kan nog gebruikt worden voor declaraties en eventuele creditering over
productperiodes vóór 1 januari 2021.

•

Gebruik vanaf 1 januari 2021 het 323-bericht voor alle zorg die u vanaf die datum levert. Het
nieuwe 323-Declaratiebericht vervangt het 303-bericht.

•

De 323-declaratieberichten worden beantwoord met het 325-declaratieantwoord. Dat is de
vervanger van het 304-bericht. Technisch gezien zijn het andere berichten, maar inhoudelijk en
functioneel hebben ze grote gelijkenissen.

•

Het 317 bericht wordt gestuurd aan de administratie van de Regionale Backoffice Lekstroom. Het
zogenoemde VOW bericht wordt alléén direct verwerkt als er geen financiële consequenties zijn.
Anders zorgt RBL voor afstemming met de betreffende gemeente.

Draaiboek overgang
De overgang van berichtenverkeer versie 2.4 naar 3.0 vindt plaats tussen 21 december en 4 januari tot
13.00 uur. Zorginstituut Nederland heeft hiervoor een landelijk draaiboek gepubliceerd. In het draaiboek
staan belangrijke data en tijdstippen waarop diverse berichten verzonden moeten zijn. Deze data zijn ook
voor uw organisatie van belang.
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Meer informatie
Op diverse websites is veel informatie te vinden wat betreft de nieuwe release van het berichtenverkeer. Ook
de softwareleverancier zou op de hoogte moeten zijn van de nieuwe release. Aanvullende informatie is te
vinden via onderstaande links:
•
•
•
•

Handreiking declaratieproces
Infographic release 3.0
I-sociaaldomein informatiepagina
https://i-sociaaldomein.nl/

Heeft u nog vragen?
Heeft u naar aanleiding van dit bericht vragen, dan verzoeken wij u contact op te nemen met:
administratiejeugdhulp@regiolekstroom.nl of via administratiewmo@regiolekstroom.nl

Namens de Regionale Backoffice Lekstroom,

Pim Mocking en Linda Pellikaan
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