
Nr Datum Vraagsteller Vraag Reactie

Volgt hieruit een 

wijziging?

Wijziging indien 

van toepassing

1 9-12-2019 Kernvisie methode Er staat namelijk dat we gebruik moeten 

maken van het veld ‘zorgverlenerscode’. Bij het 

invullen van een 315 komt dit veld niet voor. Is 

het de bedoeling dat we als extra de AGB code 

vermelden in het veld ‘naam verwijzer’?

Of wordt er een nieuw veld toegevoegd aan de 

315?

In de volgende versie van het berichtenverkeer 

(iJW/iWmo 2.4) wordt het veld 

'zorgverlenerscode' toegevoegd aan het JW315-

bericht. Nu komt dit veld nog niet voor. In de 

huidige instructie vult u de AGB-code bij een 

externe verwijzing (bijv. de AGB-code van een 

huisarts) in bij 'naam verwijzer'. Na de uitrol van 

iJW/iWmo 2.4 vermeldt u de AGB-code in het 

veld 'zorgverlenerscode'. Het invullen van de 

'naam verwijzer' is dan niet meer nodig. Te 

zijner tijd zullen we u informeren over de uitrol 

van iJW/iWmo 2.4. Deze staat nu gepland op 30 

maart 2020.

Nee

2 16-12-2019 Ambiq Er is op dit moment maar één  mogelijkheid 

voor verlengen: alleen de einddatum van een 

bestaande

toewijzing kan verlengd te worden. In dat 

geval kan een gewijzigde toewijzing verstuurd

worden door de gemeente. De aanbieder mag 

in dit geval geen nieuw start-bericht sturen. 

Het heeft de voorkeur, als alleen de einddatum 

verlengd moet worden, gebruik te maken van 

de gewijzigde toewijzing. Opmerking: Als de 

verlening van de toewijzing wordt toegekend 

door middel van een nieuwe 301 dan 

genereerd ons systeem automatisch een 305 

en kunnen wij niet aan bovenstaande voldoen.

De betreffende bepaling gaat over een 

bestaande toewijzing die wordt aangepast.  

Alleen de einddatum wordt verlengd en er volgt 

geen nieuw 301-bericht. De i-standaarden 

schrijven dan voor dat nieuwe start- en 

stopberichten niet worden verstuurd.  

U stelt dat bij een nieuwe 301 uw systeem wel 

automatisch start- en stopberichten genereert. 

Dit is een andere situatie dan hierboven staat 

beschreven.  Uw systeem handelt hier in lijn 

met landelijke berichtenstandaarden. In dit 

geval klopt de inrichting van uw systeem.

Nee


