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FACTSHEET BERICHTENVERKEER REGIO AMSTERDAM-AMSTELLAND 
EN ZAANSTREEK-WATERLAND  
 
JEUGDWET DECLARATIE 

 

JW303/JW304 
 

 
Zie voor meer informatie de “Standaardartikelen administratieve processen voor WMO en Jeugdwet” 
van de VNG: https://vng.nl/files/vng/publicaties/2015/20151214-isd-standaardart-adm-processen-
wmo-jeugdwet-v1.0.pdf  
 
Definitie Declaratiebericht 
Het Declaratiebericht wordt door de aanbieder ingediend bij de gemeente na levering van de zorg op 
basis van de Toewijzing. Na aanleiding van deze declaratie wordt de aanbieder gefinancierd. 
 
Functie bericht 
Het betreft de declaratie van daadwerkelijk geleverde zorg, zoals deze eerder door de gemeente is 
verzonden aan de aanbieder. Als de declaratie wordt ingelezen en beoordeeld, wordt een 
retourbericht (JW304) verzonden met informatie over declaratieregels. De inhoud van de JW303 wordt 
door de gemeente gecontroleerd op oa: 

1. Betreft het een gecontracteerde aanbieder; 
2. Betreft het bij deze aanbieder gecontracteerde zorg; 
3. Is de gedeclareerde zorg conform de Toewijzing. 

 
Indien alle controles geaccodeerd zijn, wordt het goedgekeurde bedrag betaalbaar gesteld. De 
betaalopdracht wordt binnen 30 dagen, na ontvangst van het bericht (JW303) afgegeven aan de bank. 
 
Scope factsheet 

 Beschrijft hoe het JW303 bericht door de gemeenten in de regio Amsterdam-Amstelland en 
Zaanstreek-Waterland wordt gebruikt; 

 Gaat uit van de vingerende JW-standaard; 

 Geldt vanaf 1 januari 2015; 
 

 
 
 
 
 

 
 
Proces gemeente 
1. De gemeente ontvangt een JW303 van de aanbieder via VECOZO/GGK; 
2. De gemeente controleert de ingelezen declaratieregels; 
3. De gemeente stuurt een JW304, met daarin de decelaratieregels, inclusief foutcode per 

afgekeurde declaratieregel naar de aanbieder via GGK/VECOZO;  
4. Het bedrag waar de goedgekeurde declaratieregels wordt betaalbaar gesteld. 

 
Proces aanbieder 
1. Aanbieder verstuurt een JW303 naar de gemeente via VECOZO/GGK; 
2. Aanbieder ontvangt een JW304 met daarin de decelaratieregels, inclusief foutcode per 

afgekeurde declaratieregel van de gemeente via GGK/VECOZO; 
3. Aanbieder ontvangt een betaling voor de goedgekeurde declaratieregels. 
 
Werkafspraken 
1. Het retourbericht (JW304) wordt door de gemeente uiterlijk binnen 10 werrkdagen verzonden. 
2. Binnen één bestand wordt voor één klant eerst de eventuele creditregel opgenomen en daarna de 

debetregel. 
3. Voor 2017 zijn zowel de JW303D als de JW303F van toepassing. Beide mogen aangeleverd 

worden en worden verwerkt door de gemeente. 
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