
 

Invulinstructie 323 (of 303) Declaratie 
29-09-2021 

 

De Regio Midden-IJssel/Oost-Veluwe maakt in het iJW-/iWmo-berichtenverkeer voor declaraties 

gebruik van JW323 of 303D / WMO 323 of 303D berichten. Met een JW-/WMO 303D of 323D 

kunt u de geleverde hulp declareren. U levert een JW303D of 323D/WMO303D of 323D binnen 

30 dagen na het einde van de declaratieperiode aan. 

De CBS gemeentecodes in de regio Midden IJssel/Oost-Veluwe zijn als volgt: 

Apeldoorn Brummen Epe Hattem Heerde Lochem Voorst Zutphen 

0200 0213 0232 0244 0246 0262 0285 0301 

 

In het declaratiebericht (303 of 323 bericht) verwachten we van u de volgende gegevens: 

Algemene gegevens 

Veld In te vullen 

Begindatum 
declaratieperiode: 
Einddatum 
declaratieperiode: 

Let op: wanneer je onderstaande invulinstructies opvolgt, kun je afkeur in de 
declaraties voorkomen:  
 
•Vul de meest recente, gepasseerde periode in. (Voorbeeld: als het vandaag maart is, 
vul je de maand februari in) 
•Vul altijd één volledige maand in, niet meer dan een maand en niet minder. 
(Voorbeeld: begindatum 01-03-2021, einddatum: 31-03-2021) 
•Je hoeft in dit veld geen rekening te houden met wanneer je daadwerkelijk zorg hebt 
geleverd, dit hoeft pas in het tabblad “Gegevens” genoteerd te worden. (Voorbeeld: je 
wilt de in januari geleverde zorg declareren, dan vul je hier toch de maand februari in). 

Declaratienummer 
declarant: 

•Vul een door jou gekozen declaratienummer in (maximaal 12 tekens, je mag 
alleen letters en cijfers gebruiken).  
•Let op! Het declaratienummer moet bij elke declaratie uniek zijn over een periode 
van 5 jaar. 

Btw-identificatienummer: 
LET OP: geldt alleen bij 
303 bericht 

Vul hier het btw-identificatienummer in (let op: alleen invullen als de organisatie 
btw-plichtig is). 

Indicatie D = debet, C = 
credit 

Vul hier ‘D’ (debet) of ‘C’ (credit) in. 

 

Gegevens 

Veld ! geldt alleen bij 

een 303 bericht 

In te vullen 

BSN Het Burgerservicenummer van cliënt. 

! Geboortedatum De geboortedatum van cliënt. 

! Geslacht De geslachtsaanduiding van cliënt 1 = man. 2 = vrouw. 

! Achternaam De achternaam van de cliënt zoals vermeld op het 301-bericht. 

! Voorvoegsel De voorvoegsels van cliënt, indien van toepassing 

! Voorletters De voorletters van cliënt. Gebruik bij het invullen geen punten of spaties. 

! Indicatie cliënt 
overleden 

Vul ‘nee’ in tenzij cliënt overleden is, dan ‘ja’ 

! Beschikkingsnummer Het beschikkingsnummer is te vinden op de toewijzing (iJW / iWMO 301 bericht) van de 
gemeente (vanaf 1 januari 2021 niet meer noodzakelijk) 

Productcategorie De op de Toewijzing (JW301/WMO301) afgegeven productcategorie. 

Begindatum product & 
Einddatum product 

•Vul de periode in waarin je de zorg hebt geleverd aan de cliënt.  
•Je kunt pas na afloop van de periode declareren. Bijvoorbeeld maart kun je pas in april 
declareren 
•Begin-en eind datum kunnen nooit meer dan een maandelijkse periode zijn, minder kan 
wel (bv. 02-03-2021 t/m 15-03-2021) 

Veld In te vullen Verplicht 
Ontvanger CBS gemeentecode van de gemeente waaraan je het bericht 

verzendt 
Ja 

Afzender Uw AGB-code van de praktijk waar u zich ook mee ingetekend 

op de raamovereenkomst 

Ja 



 

•De begin-en einddatum van de declaratieregel moeten altijd tussen de begin-en 
einddatum van de toewijzing (301 bericht) liggen. Wanneer de toewijzing op 10 maart 
begint, vul je in: 10-03-2021 t/m 31-03-2021. Hier vul je niet een eerdere datum in! 
•Wil je over meerdere periodes declareren, vul dan telkens per periode 1 declaratieregel 
in. 
Je kunt 2020 en 2021 niet in 1 bericht declareren omdat er twee verschillende 
declaratieberichten zijn, respectievelijk het 303 bericht en het 323 bericht. 

Productcode De productcode is te vinden in de toewijzing (301 bericht) van de gemeente.(Let op 
neem de productcode over met hoofdletters en zonder spaties, dit leidt tot 
afkeur!) 

Volume Het volume in combinatie met de tijdseenheid (zie hieronder in de tabel) geeft aan 
hoeveel zorg (volume) je maximaal kan declareren. Dit volume kan nooit hoger liggen 
dan het toegewezen volume (zie het 301 bericht). Je declareert alleen de werkelijk 
geleverde zorg per periode. 
 
Wanneer de tijdseenheid 83 (Euro’s) is, vul je hier het bedrag in. Dit bedrag 
dient ingevuld te worden in Eurocenten. 

Tijdseenheid Vul hier de op de toewijzing (JW301 / WMO 301) afgegeven eenheid van het volume of 
de in de productcodetabel aangegeven eenheid van declaratie  
 
In de productcodetabel van de regio staat de eenheid van declaratie: 
 
01 = Minuut 
04 = Uur 
14 = Etmaal (24 uur) 
16 = Dagdeel (4 uur) 
82 = Stuks(output) 
83 = Euro’s 
84 = Stuks (inspanning) 
 
 

! BTW vrijstelling? Als er sprake is van zorgdiensten waarover BTW in rekening gebracht moet worden, vul 
dan ‘nee’ in, als dit niet het geval is, vul je ‘ja’ in. 

! BTW percentage -Indien je BTW plichtig voor Jw /Wmo bent het BTW percentage invullen in hele procenten 
en twee decimalen, bv. 21,00. 
-Laat dit veld leeg of vul 0,00 wanneer je vrijgesteld bent van BTW. 

! BTW bedrag Laat dit veld leeg of vul 0,00 als je vrijgesteld bent van BTW 

Producttarief(alleen 
323bericht) 

Vul dit veld niet in wanneer de tijdseenheid 83 is. 
-Vul hier het tarief in dat volgens de raamovereenkomst is overeengekomen voor dit 
product (zie toewijzing / of de productcodetabel). 
-Vul het bedrag in in euro’s met twee decimalen. 

Declaratiebedrag -Het te declareren bedrag voor deze productperiode voor deze cliënt 
-Reken dit bedrag uit met behulp van de tarieven van de gemeente en het geleverde 
volume. Bijv. als je deze maand 5 uur begeleiding individueel basis (45A48) hebt 
geleverd en het tarief is € 1,07 per minuut, dan declareer je € 321,00 
-Vul het bedrag in, in euro’s met twee decimalen. 
-Controleer voor het indienen van de declaratie of het bedrag correct is weergegeven. 
-Is er net een nieuw jaar begonnen let dan ook op de tariefswijzigingen die de Zorgregio 
heeft gepubliceerd. 

Referentienummer credit In geval van creditering het referentienummer gebruiken dat is gebruikt bij de 
oorspronkelijke betaalregel.  
 
Laat dit veld leeg bij een debet. 

Toewijzingsnummer Het op de Toewijzing (JW301/WMO301) afgegeven toewijzingsnummer 

 

Als je de declaratie op de juiste wijze hebt ingediend zal de gemeente deze goedkeuren. De 

gemeente dient dit binnen 20 werkdagen beoordeeld te hebben.  

 
De status van de declaratie kun je terugvinden in het retourbericht. In het retourbericht (303 / 

325) wordt de reden van afkeur vermeld. Voordat je contact met de gemeente opneemt over de 

afkeur van declaratieregels kun je aan de hand van onderstaande tabel een indicatie vinden van 

de reden van afkeur. 

 
 

 

https://zorgregiomijov.nl/aanbieders/164-productcode
https://zorgregiomijov.nl/aanbieders/164-productcode
https://zorgregiomijov.nl/aanbieders/164-productcode

