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Invulinstructie Exceldefinitie JW303 
 

Het bericht JW303 is het declaratiebericht uit de iJw-standaard dat wordt gebruikt om 

producten binnen de Jeugdwet te declareren.  De Exceldefinitie van dit declaratiebericht 

bestaat uit een aantal tabbladen die u nodig heeft voor het vullen van het bericht. Deze 

invulinstructie legt uit hoe u de beschikbare velden kunt vullen. 

 

1.1 Tabblad “Algemene gegevens” JW303 

Het tabblad Algemene gegevens vult u met de gegevens die nodig  zijn voor het 

voorlooprecord en de identificatie van het bericht. De gegevens vult u in kolom B. Kolom A 

geeft aan waarmee u kolom B vult. Aan de cijfers en letters ziet u het aantal karakters dat 

nodig is voor juiste vulling. Hieronder ziet u een voorbeeld van het tabblad Algemene 

gegevens JW303. 

 

 
Figuur 1 Tabblad "Algemene Gegevens" voor JW303 

 

Velden waar een datum ingevuld dient te worden vult u volgens het formaat EEJJMMDD, EEJJ 

= bepaling van jaartal, MM = de bepaling van maand en DD = bepaling van dag. Bijvoorbeeld 

20150218 is de datum 18 februari 2015. Velden waar dit formaat geldt, staan aangeven met 

“Formaat: EEJJMMDD”. Bij elk veld staat aangegeven uit hoeveel posities het veld maximaal 

kan bestaan. Ook wordt aangeven welke velden verplicht zijn om te vullen om tot een juist 

declaratiebericht te komen. 

 

1.1.1 Veld: Soort bericht 

Vullen verplicht: Ja 

In dit veld geeft u aan of dit bericht een productie of testgeval is. Test-berichten dienen door 

de ontvangen niet verwerkt te worden. 

• P = productie 

• T = test 

Standaard staat hier de P ingevuld, alleen in specifieke testgevallen gebruikt u test. 

 

1.1.2 Veld: Gemeentecode 

Lengte: 4 

Vullen verplicht: Ja 

In dit veld vult u de viercijferige gemeentecode van de gemeente waar de declaratie naar 

wordt verstuurd. 
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Gemeente                                          Gemeentecode 

Amsterdam 0363 

Amstelveen 0362 

Aalsmeer 
 

0358 

Diemen 
 

0384 

Ouder Amstel 0437 

Uithoorn 
 

0451 

Landsmeer 0415 

Beemster 0370 

Edam Volendam Zeevang 0385 

Oostzaan 
 

0431 

Purmerend 0439 

Wormerland 0880 

Zaanstad 
 

0479 
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1.1.3 Veld: Code servicebureau 

Lengte: 8 

 

ziekenhuizen kunnen dit veld leeg laten 

 

1.1.4 Veld: Zorgverlenerscode 

Lengte: 8 

 

 ziekenhuizen kunnen dit veld leeg laten 

 

1.1.5 Veld: Praktijkcode 

Lengte: 8 

 

ziekenhuizen kunnen dit veld leeg laten 

 

1.1.6 Veld: Instellingscode 

Lengte: 8 

Vul dit veld met de identificerende code van de zorgverlenende instelling. Indien een 

beheerstichting declareert, dan de beheerstichtingcode (beter bekend als CAK 

bevoorschottingscode) vullen. Indien een instelling declareert, dan de AGB-code van de 

instelling of een individuele zorgverlener (namens instelling) vullen. 

 

1.1.7 Veld: Identificatiecode betaling aan 

Vullen verplicht: Ja 

In de bovenstaande velden dient u minimaal één code voor een servicebureau, zorgverlener, 

praktijk of instelling in te vullen. In dit veld kiest u vervolgens aan wie de declaratie betaald 

dient te worden. Hiervoor geldt de volgende codering: 

• 01 = Servicebureau 

• 02 = Zorgverlener 

• 03 = Praktijk 

• 04 = Instelling 

 

1.1.8 Veld: Begindatum declaratieperiode 

Lengte: 8 

Vullen verplicht: Ja 

Formaat: EEJJMMDD 

Dit veld vult u met de begindatum declaratieperiode. Dit is de eerste dag van een 

administratieve periode waarop de gegevensuitwisseling betrekking heeft. Dit betreft niet per 

definitie de begindatum van de eerste behandeling.  

 

1.1.9 Veld: Einddatum declaratieperiode 

Lengte: 8 

Vullen verplicht: Ja 

Formaat: EEJJMMDD 

Dit veld vult u met de einddatum declaratieperiode. Dit is de laatste dag van een 

administratieve periode waarop de gegevensuitwisseling betrekking heeft. Dit betreft niet per 

definitie de einddatum van de laatste behandeling. 
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1.1.10 Veld: Factuurnummer declarant 

Lengte: 12 

Vullen verplicht: Ja 

Dit veld vult u met de unieke aanduiding van een factuur, toegekend door de opsteller van een 

factuur. Het veld mag u vullen met een code die uit cijfers en letters bestaat, de code kan 

maximaal uit 12 karakters bestaan. Het factuurnummer dient voor ieder declaratiebestand 

uniek te zijn. 

 

1.1.11 Veld: Dagtekening factuur 

Lengte: 8 

Formaat: EEJJMMDD 

Vullen verplicht: Ja 

In dit veld vult u de datum van ondertekening van een declaratie door de declarant. Deze 

moet altijd volledig worden ingevuld met een bestaande datum, die niet in de toekomst ligt. 

 

1.1.12 Veld: BTW-identificatienummer 

Lengte: 14 

Vullen verplicht: Zie omschrijving 

In dit veld vult u het identificatienummer voor een zorgverlener in het kader van de 

omzetbelasting. Het veld mag cijfers en letters bevatten, maar maximaal veertien karakters. 

Het BTW-identificatienummer is verplicht om te vullen als de zorgverlener BTW-plichtig is. 

  

1.1.13 Veld: Indicatie D/ C 

Vullen verplicht: Ja 

In dit veld geeft u de indicatie aan of de declaratie op basis van het totaalbedrag debet of 

credit is. De codering is als volgt: 

• D = een bedrag/aantal debet (positief) of. 

• C = credit (negatief) is.  

Standaard is dit veld met D gevuld. 

 

1.1.14 Veld: Type bericht 

Dit veld geeft aan voor welke type bericht de Exceldefinitie is. Dit veld niet aanpassen. 

 

1.2 Tabblad “Gegevensblad” JW303 

Op tabblad gegevensblad vult u de declaratieregels specifiek voor een cliënt in.  

 

1.2.1 Veld: BSN 

Lengte: 9 

Vullen verplicht: Ja 

U vult dit veld met het negencijferige burgerservicenummer van de cliënt. 

 

1.2.2 Veld: Geboortedatum 

Lengte: 8 

Vullen verplicht: Ja 

Formaat: EEJJMMDD 

U vult dit veld met de geboortedatum van de cliënt. 

 

1.2.3 Veld: Geslacht 

Vullen verplicht: Ja 

U vult dit veld met het geslacht van de cliënt. De codering is als volgt: 

• 1 = man  

• 2 = vrouw 
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1.2.4 Veld: Geboortenaam 

Lengte: 25 

Vullen verplicht: Ja 

U vult dit veld met de achternaam, zonder het voorvoegsel, van de cliënt ten tijde van de 

geboorte ook wel eigen naam of meisjesnaam genoemd. Het veld mag maximaal 25 karakters 

bevatten. 

  

1.2.5 Veld: Voorvoegsel 

Lengte: 10 

Dit veld vult u als de naam bij veld Geboortenaam een voorvoegsel bevat. Het veld mag 

maximaal tien karakters bevatten. 

 

1.2.6 Veld: Naamcode 1 

Vullen verplicht: Ja 

Dit veld altijd vullen met de code 1.  

 

1.2.7 Veld: Achternaam partner 

Lengte: 25 

Vullen verplicht: Zie omschrijving 

Dit veld vult u met de partnernaam van de cliënt. Het veld mag maximaal 25 karakters 

bevatten. Als u in het veld Naamcode 1 de codering 2 heeft ingevuld dan dient de veld 

verplicht gevuld te worden. 

 

1.2.8 Veld: Voorvoegsel partner 

Lengte: 10 

Dit veld vult u met het voorvoegsel betreffende de partnernaam. Het veld mag maximaal tien 

karakters bevatten. 

 

1.2.9 Veld: Voorletters 

Lengte: 6 

Vullen verplicht: Ja 

In dit veld vult u de voorletters van de cliënt in. De voorletters worden aansluitend zonder 

punt of spatie ingvuld. Het veld mag met maximaal zes letters gevuld worden. 

 

1.2.10 Veld: Naamcode 2 

Als bij de naamgeving van de cliënt ook de partnernaam wordt opgegeven kunt u dat in dit 

veld aangeven. De codering is als volgt: 

• 0 = Niet van toepassing / geen partner 

• 2 = Naam echtgenoot of geregistreerd partner of alternatieve naam 

 

1.2.11 Veld: Indicatie cliënt overleden 

Vullen verplicht: Ja 

In dit veld vult u de indicatie of een cliënt is overleden. De standaardwaarde is 2, bij overlijden 

vult u  1. 

• 1 = Cliënt overleden 

• 2 = Cliënt niet overleden 
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1.2.12 Veld: Beschikkingnummer 

Lengte: 9 

Dit veld vult u met het beschikkingsnummer. Het beschikkingsnummer is een identificerend 

nummer van een beschikking zoals vastgesteld door de gemeente. Het veld bevat negen 

cijfers. Als de jeugdhulp is toegewezen vóór 1-1-2015, of als er is verwezen door een arts of 

door de rechter, dan kan het zijn dat er geen beschikkingnummer bekend is. U dient met de 

betreffende gemeente af te spreken of en hoe dit veld gevuld wordt. 

 

1.2.13 Veld: Productcategorie 

Vullen verplicht: ziekenhuizen kunnen dit leeg laten  

 

1.2.14 Veld: Begindatum product 

Lengte: 8 

Vullen verplicht: Ja 

Formaat: EEJJMMDD 

U vult het veld met de begindatum van het product (binnen deze declaratie), in acht cijfers. 

De datum is groter dan 31-12-2014 en mag niet in de toekomst liggen. 

 

1.2.15 Veld: Einddatum product 

Lengte: 8 

Vullen verplicht: Ja 

Formaat: EEJJMMDD 

U vult het veld met de einddatum van het product, in acht cijfers. Het betreft de laatste dag, 

waarop de verzekerde het product ontvangt (binnen deze declaratie).  Als het product op één 

dag plaatsvindt, dan dezelfde datum vullen als bij het veld Begindatum product. De einddatum 

moet groter zijn dan 31-12-2014 en kan niet in de toekomst liggen. 

 

1.2.16 Veld: Productcode 

Lengte: 5 

Vullen verplicht: Ja 

Dit veld vult u met de te declareren productcode. De te gebruiken productcodes per gemeente 

zijn afgesproken binnen het contract tussen de gemeente en aanbieder. Gemeenten kunnen 

de productcodelijst publiceren via de Verwijsindex Productcodes: 

https://www.istandaarden.nl/istandaarden/Modules/Verwijsindex-Productcodes-Wmo-en-

Jeugdwet.html 

 

Een productcode bestaat altijd uit vijf karakters. Dit mogen zowel cijfers, letters of speciale 

karakters zijn. 

 

Omschrijving product Zorgproductcode 

Maximaal 

tarief per 

DBC 

Facturatiecode 

(productcode) 

Gedragsproblemen, Licht ambulant, 

Kindergeneeskunde overige pediatrie 
990316025 € 294,22 GGZZ1 

Gedragsproblemen, Ambulant middel/Dag, 

Kindergeneeskunde overige pediatrie 
990316008 € 719,74 GGZZ2 

Diagnosen psychisch/gedrag overig, Licht 

ambulant, Kindergeneeskunde psychosociaal 
991216013 € 346,52 GGZZ3 

Diagnosen psychisch/gedrag overig, Ambulant 

middel/dag =1, Zonder activiteiten psychosoc. 
991216030 € 811,81 GGZZ4 

Diagnosen psychisch/gedrag overig, Ambulant 

middel/dag =1, Met activiteiten psychosoc. 
991216029 

€ 

1.137,84 
GGZZ5 

Diagnosen psychisch/gedrag overig, Poli >6/ 991216004 € GGZZ6 

https://www.istandaarden.nl/istandaarden/Modules/Verwijsindex-Productcodes-Wmo-en-Jeugdwet.html
https://www.istandaarden.nl/istandaarden/Modules/Verwijsindex-Productcodes-Wmo-en-Jeugdwet.html
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Dag >1 | Kindergeneeskunde psychosociaal 1.461,23 

 

 



 

Invulinstructie Exceldefinitie JW303      8/9 

 

1.2.17 Veld: Aantal uitgevoerde producten 

Lengte: 4 

Vullen verplicht: Ja 

U vult dit velt met het aantal verrichte prestaties in de periode tussen de begindatum product 

en einddatum product. Het aantal uitgevoerde producten heeft een directe relatie met het veld 

tijdeenheid zorgperiode. 

 

1.2.18 Veld: Tijdseenheid zorgperiode 

Lengte: 2 

Vullen verplicht: Ja, voor de ziekenhuizen is code 81 van toepassing 

In dit veld vult u tweecijferige code van de tijdseenheid passend bij veld: Aantal uitgevoerde 

producten. Daarbij maakt u gebruik van de volgende tabel: 

  

Code Periode 

01 Minuut 

04 Uur 

14 Etmaal (24 uur) 

16 Dagdeel (4 uur) 

81 

Benodigde tijdsduur of 
tijdsonafhankelijk Deze 
codering bv. invullen als er 
sprake is van een 
tarief/honorering 
onafhankelijk van de 
behandelingsduur (budget, 
enz.). 

00 Niet van toepassing 

 

1.2.19 Veld: Zorgverlenerscode behandelaar 

Lengte: 8 

Vullen verplicht: Ja 

U vult dit veld met de AGB-code van de jeugdhulpaanbieder (natuurlijk persoon of instelling) 

waar de cliënt is behandeld.  

 

1.2.20 Veld: Declaratiebedrag 

Lengte: 8 

Vullen verplicht: Ja 

U vult dit veld met het te declareren bedrag in maximaal acht cijfers. Het bedrag geeft u aan 

in centen ofwel in 1/100 van het bedrag. Bijvoorbeeld 00008000 = achtduizend eurocent. Dit 

is 80 Euro. Dit is het declaratiebedrag dat de zorgverlener daadwerkelijk in rekening brengt bij 

de ontvanger van deze declaratie. 

 

1.2.21 Veld: Debet credit 

Vullen verplicht: Ja 

In dit veld geeft u aan of de declaratie betreffende het veld: Declaratiebedrag debet of credit 

is. De codering is als volgt: 

• D = debet, het is een debet declaratie 

• C = credit, het is een credit declaratie 

 

1.2.22 Veld: Referentienummer credit 

Lengte: 20 

Dit veld vult u verplicht als er sprake is van een creditpost. Hier wordt dan het nummer van de 

voorgaande debetpost ingevuld. Het veld is alfanumeriek en heeft maximaal twintig karakters. 

Dit nummer dient u bij de betreffende gemeente op te vragen. 

 



 

Invulinstructie Exceldefinitie JW303      9/9 

 

Het derde tabblad (tabellen) kunt u leeg laten 

 

 

Heeft u vragen? 

Uw vragen over het werken met deze Exceldefinitie kunt u stellen aan Marco Smit 

marco.smit@amsterdam.nl  

mailto:marco.smit@amsterdam.nl

