
www.sociaaldomeinmlo.nl  |www.sociaaldomeinmlw.nl | accountmanagement@midden-limburg.nu 
oktober 2020 

 

 
 
 

 
Nieuwsbrief Sociaal Domein Midden-Limburg 
week 44 - 2020 
 
 
 

MLO en MLW Berichtenverkeer  
Per 1 januari 2021 wordt versie 3.0 van de berichtenstandaard iWmo en iJw in gebruik genomen. Deze release 
wordt beschreven als een ‘majeure’ release; de veranderingen betreffen niet alleen het berichtenverkeer maar 
hebben ook een behoorlijke impact op processen en de bedrijfsvoering bij gemeenten en zorgaanbieders. Het 
advies van het i-sociaaldomein aan gemeenten en zorgaanbieders; verkijk je niet op de omvang en impact van 
deze release en start spoedig met voorbereidingen voor de implementatie als je hiermee nog niet bent begonnen.  
 
Oriënteren op de nieuwe Release 3.0 

Zorginstituut Nederland heeft diverse documenten gemaakt waarmee u zich kunt voorbereiden op de release 3.0. 
Onderstaande documenten vindt u op de website van het Zorginstituut op de pagina’s Ondersteuning iWmo 3.0 & 
Ondersteuning iJw 3.0. Heeft u vragen over onderstaande documenten, dan kunt u contact opnemen met Team 
Informatiestandaarden van Zorginstituut via de Servicedesk iStandaarden: info@istandaarden.nl 
 
Verwijderen beschikking uit toewijzingsbericht 
Per 1 januari 2021 wordt het beschikkingsrecord verwijderd uit het toewijzingsbericht (iWMO301/iJW301) Het 
toewijzingsnummer is verplicht en dient uniek te zijn. Om aan deze voorwaarde te voldoen is binnen de gehele 
regio een inventarisatie gemaakt.  
 
Indien dit bij u voorkomt zult u in de weken 46 en 52 nieuwe toewijzingsberichten van de gemeente ontvangen. 
 
Verzoek om wijziging (VOW)  
Wijzigingen in de toewijzing van zorg (toegekend product), die eerder buiten het berichtenverkeer om werden 
gecommuniceerd tussen aanbieder en gemeente, moeten vanaf release 3.0 gecommuniceerd worden via een 
Verzoek om Wijzigingsbericht (VOW). 
Binnen de landelijke richtlijnen is het mogelijk om hiervan af te wijken.  
 
Wmo: 
Voor Wmo zal het VOW bericht niet gebruikt gaan worden. Het doorgeven van wijzigingen zal via de huidige 
werkwijze (klantmanager / toegang / regisseur / consulent) blijven lopen. 
 
Jeugd 
Gemeenten ML zullen het VOW bericht voor Jeugdzorg gaan gebruiken. Dit betekent dat met ingang van 1 
januari alle wijzigingen gecommuniceerd zullen moeten worden via een VOW bericht. 
 
Overgang van 4 weken naar maand periode  
Per 1 januari 2021 zijn er enkele aanpassingen in het berichtenverkeer 3.0 aan de frequenties.  
 
Hieronder een opsomming van de wijzigingen per 1 januari 2021.  

• Toewijzingen met de frequentie ‘per jaar’ en ‘per 4 weken’ zijn niet meer toegestaan in 2021.  

• Bij toewijzingen met de frequentie ‘per week’ en  ‘totaal binnen geldigheidsduur beschikking’ is een 
einddatum verplicht. 

 
Indien dit bij u voorkomt zult u in de weken 46 en 52 nieuwe toewijzingsberichten van de gemeente ontvangen. 
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Verzoek om Toewijzing (VOT) 
Het verzoek om Toewijzingsbericht (VOT) wordt bij de Jeugdzorg al actief gebruikt. Hier zal situatie niet wijzigen.  
 
Bij de Wmo wordt dit bericht nog niet gebruikt, de gemeenten in zowel MLO als MLW zullen dit bericht ook met de 
nieuwe release niet gaan gebruiken. De huidige werkwijze (klantmanager) blijven gehandhaafd. 
 
Migratie berichtenverkeer 2.4 naar 3.0  
Tussen 21 december 2020 en 4 januari 2021 is het berichtenverkeer beperkt of niet mogelijk. Istandaarden heeft 
een landelijk draaiboek gecommuniceerd voor deze periode. De financiële afdelingen voor Wmo en Jeugdhulp 
zullen nog afstemmen welke planning we gaan aanhouden. We zullen dit nog communiceren. 
 
Uitfaseren iWMO/iJW303 / introduceren iWMO/iJW323 
Op dit moment worden binnen de regio Midden Limburg facturatie berichten (303F) gebruikt. 
Met ingang van 2021 wordt alle verleende zorg gedeclareerd met een nieuw declaratieproces en twee nieuwe 
berichten (323 en 325). Declaraties worden dan per maand ingediend, dus niet langer per 4 weken. Zorg verleend 
vóór 1-1-2021 kan nog worden gefactureerd met 303-berichten. De jaarafsluiting over 2020 zal plaatsvinden op 
basis van de al bekende 303/304-processen. Het werken met de 303/304-processen is mogelijk tot eind 2021. 
 
Veel zorg of ondersteuning zal doorlopen van 2020 naar 2021.  
 
De belangrijkste afspraken rondom deze jaarovergang zijn: 

• 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 (303F-
berichten); 

 
Concreet betekent dit voor de regio Midden Limburg: 

• Prestaties geleverd op 28, 29, 30 en/of 31 december 2020 vallen in een productperiode van 2020. Ze worden 
daarom gefactureerd (303F) in de laatste periode van 2020 (december 2020 of periode 13).  

• Prestaties geleverd op 1, 2 en/of 3 januari worden gedeclareerd in januari 2021 met het nieuwe 323 bericht. 
 
Kijk op de website van i-sociaaldomein.nl voor meer informatie of klik hier voor de handreiking ‘Overstappen naar 
het nieuwe declaratieproces per 2021’.  
 
Overzicht iWMO/iJW berichten per 01-01-2021 
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MLO en MLW Jaarverantwoording 2020 
Begin 2021 moeten de gecontracteerde zorgaanbieders Midden-Limburg de gegevens aanleveren voor de 
financiële verantwoording over 2020.  U krijgt hiervoor net als vorige jaar – in de 1e helft van januari - een 
uitnodiging via Negometrix. 
De productieverantwoording dient uiterlijk 1 maart via Negometrix te zijn ingediend. 
De accountantsverklaring of bestuursverklaring dient u uiterlijk1 april 2019 te uploaden in Negometrix 
 
Toelichting: 
Bij een jaaromzet per gemeente die hoger is dan € 50.000,-  dient u een accountantsverklaring toe te sturen. 
Denkt u hierbij aan een ondertekening door een NBA [Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants] 
geregistreerde accountant. 
Bij een jaaromzet per gemeente lager dan € 50.000,- volstaat een bestuursverklaring. 
 
 
MLO en MLW Controleren Verklaringen Omtrent het Gedrag 
De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd [IGJ] waarschuwt instellingen in de jeugd- en gezondheidszorg dat er 
valse Verklaringen Omtrent het Gedrag (VOG’s) in omloop zijn. Alle instellingen maar ook detacherings- en 
uitzendbureaus worden verzocht alleen originele VOG’s te accepteren en te controleren of er op dit moment 
mogelijk sprake is van vervalste verklaringen in de personeelsdossiers. 

De IGJ komt met deze waarschuwing op basis van signalen dat er valse VOG’s in omloop zijn in de (jeugd)zorg.  
Kijk voor meer informatie of voor het nalezen van de kenmerken van een originele VOG op de pagina van het 
IGJ. Wij gaan ervan uit dat onze gecontracteerde zorgaanbieders de juistheid van een VOG altijd controleren. 

Vragen? Graag per mail aan accountmanagement@midden-limburg.nu 

Met vriendelijke groet, 
Business Control,  Facturatieteam, Contractmanagement en Inkoop  
Sociaal Domein Midden-Limburg Oost en West 
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