Regio Amsterdam-Amstelland en Zaanstreek-Waterland

Factsheet berichtenverkeer
Declaratie Jeugdhulp

JW323 /
JW325

Zie voor meer informatie over de invulling en gebruik van het berichtenverkeer de webpagina van het
Zorginstituut (beheerder IStandaarden):
https://www.istandaarden.nl/istandaarden/ijw

Definitie declaratiebericht
Het declaratiebericht wordt door de zorgaanbieder ingediend bij de gemeente na levering van de zorg op basis
van de toewijzing, de gedeclareerde periode past binnen de periode geldigheid toewijzing en, logischerwijs is
deze periode dezelfde als de periode zoals aangeleverd in de combinatie van het start en stopbericht.

Functie bericht
Het betreft de declaratie van geleverde hulp conform de zorgtoewijzing. Als de declaratie wordt ingelezen en
beoordeeld, wordt een declaratie antwoordbericht (JW325) verzonden met informatie over de afgekeurde
declaratieregels. Inclusief foutcode per afgekeurde declaratieregel. Goedgekeurde declaratieregels worden
niet opgenomen in het antwoordbericht.
De inhoud van de JW323 wordt door de gemeente o.a. gecontroleerd op:
1. of het een gecontracteerde aanbieder betreft;
2. of het bij deze aanbieder gecontracteerde zorg betreft;
3. is de gedeclareerde zorg conform de toewijzing;
Als alle controles zijn uitgevoerd wordt een declaratie antwoordbericht verstuurd en het goedgekeurde
bedrag betaalbaar gesteld. De betaalopdracht van de goedgekeurde declaratieregels wordt binnen 30 dagen,
na ontvangst van de declaratie (JW323) afgegeven aan de bank.
In het declaratie antwoordbericht (JW325) wordt het volgende aangegeven:
 Het declaratie identificatienummer van de aanbieder;
 Het totaal ingediende bedrag;
 Het totaal goedgekeurde bedrag;
 Eventueel afgekeurde declaratieregels met de reden van afkeuring.

Scope factsheet
 Beschrijft hoe het JW323 bericht door de gemeenten in de regio Amsterdam-Amstelland en
Zaanstreek-Waterland wordt gebruikt;
 Gaat uit van de vigerende JW-standaard;
 Geldt vanaf 4 januari 2021.

JW323
Declaratiebericht

JW325
Declaratieantwoordb
ericht
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Eigenschappen van de JW323






In het JW323 bericht is het verplicht om het juiste toewijzingsnummer te gebruiken
De periode waarover gedeclareerd wordt, valt binnen de geldigheid van de toewijzing en
logischerwijs binnen de aangeleverde data binnen de melding start-zorgbericht (JW305) en stopzorgbericht (JW307)
Hulp die geleverd is tot en met 31 december 2020 wordt gedeclareerd met een JW303 (zie Factsheet
JW303).
Hulp die geleverd is vanaf 1 januari 2021 wordt gedeclareerd met een JW323.

Bij het declareren van de intensiteiten Intensief en Perspectief dienen onderstaande waarden te
worden ingevuld
VELD
TOELICHTING
ToewijzingNummer
Toewijzingnummer uit het JW301 bericht
Productcategorie
Zie hiervoor het JW301 bericht
Productcode
SPIC, zie hiervoor het JW301 bericht
Eenheid
Code 83 (euro)
Geleverd Volume
Aantal eurocenten*
DeclaratieFactuurbedrag
Het bedrag in eurocenten**
Declaratieperiode:
Administratieve periode (1 maand) waarbinnen de geleverde hulp in de
administratie tot een declaratie wordt verwerkt.
Begindatum
Einddatum

Eerste dag van de maand
Laatste dag van de maand

Product periode:

Periode (vanaf 1 januari 2021) waarin de daadwerkelijke hulp geboden
is.

Begindatum

Eerste dag binnen de declaratieperiode, waarop hulp is geboden. Deze
dag ligt logischerwijs op of na de Startdatum zorg. Hier wordt mogelijk
achteraf op gecontroleerd

Einddatum

Laatste dag binnen de declaratieperiode, waarop hulp is geboden.
Deze dag ligt logischerwijs op of voor de Stopdatum zorg. Hier wordt
alleen achteraf op gecontroleerd

*
**

Producttarief is het totaal tarief van de SPIC
Afhankelijk van de start of stop van de zorg, 70% of 30% van het totale tarief. Hiervoor dienen
wel de Start-zorg(iJW305) en Stop-zorg (iJW307) te zijn verstuurd.

Bij het declareren van de intensiteiten Duurzaam en het product Verblijf dienen onderstaande waarden
te worden ingevuld
VELD
TOELICHTING
ToewijzingNummer
Toewijzingnummer uit het JW301 bericht
Productcategorie
Zie hiervoor het JW301 bericht
Productcode
SPIC
Eenheid
82 (stuks)
Geleverd Volume/Of uitgevoerd Product
1
Aantal
Product Tarief
Jaartarief/12
DeclaratieFactuurTotaalBedrag
DeclaratieFactuurbedrag
Berekend bedrag
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Declaratieperiode:

Administratieve periode (1 maand) waarbinnen de
geleverde hulp in de administratie tot een declaratie wordt
verwerkt.

Begindatum
Einddatum

Eerste dag van de maand
Laatste dag van de maand

Product periode:

Periode (vanaf 1 januari 2021) waarin de daadwerkelijke
hulp geboden is.

Begindatum

Eerste dag binnen de declaratieperiode, waarop hulp is
geboden. Deze dag ligt logischerwijs op of na de
Startdatum zorg.Hier wordt mogelijk achteraf op
gecontroleerd. Bij de eerste maand, kan deze dag dus
halverwege de maand zijn.

Einddatum

Laatste dag binnen de declaratieperiode, waarop hulp is
geboden. Deze dag ligt logischerwijs op of voor de
Stopdatum zorg .Hier wordt mogelijk achteraf op
gecontroleerd. Bij de laatste maand, kan deze dag dus
halverwege de maand zijn.

Bij het declareren van Kortdurend verblijf op basis van geleverde productie dienen onderstaande
waarden te worden ingevuld
VELD
TOELICHTING
ToewijzingNummer
Toewijzingnummer uit het JW301 bericht
Productcategorie
Zie hiervoor het JW301 bericht
Productcode
SPIC
Eenheid
Etmaal
Geleverd Volume/Of uitgevoerd Product
Aantal etmalen
Aantal
Product Tarief
DeclaratieFactuurTotaalBedrag
DeclaratieFactuurbedrag
BerekendBedrag
Declaratieperiode:
Administratieve periode (1 maand) waarbinnen de
geleverde hulp in de administratie tot een declaratie wordt
verwerkt
Begindatum
Einddatum
Product periode:

Eerste dag van de maand
Laatste dag van de maand
Periode (vanaf 1 januari 2021) waarin de daadwerkelijke
hulp geboden is.

Begindatum

Eerste dag binnen de declaratieperiode, waarop hulp is
geboden. Deze dag ligt logischerwijs op of na de
Startdatum zorg. Hier wordt mogelijk achteraf op
gecontroleerd.

Einddatum

Laatste dag binnen de declaratieperiode, waarop hulp is
geboden. Deze dag ligt logischerwijs op of voor de
Stopdatum zorg. Hier wordt mogelijk achteraf op
gecontroleerd.
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Communicatie zorgaanbieder en gemeente
Aanbieder en gemeente communiceren onderling primair middels de meest recente standaard voor landelijk
berichtenverkeer JW. Dit gebeurt via VECOZO en het Gemeentelijk Gegevens Knooppunt (GGK)

Proces gemeente
1.
2.
3.

De gemeente ontvangt een JW323 van de zorgaanbieder;
De gemeente controleert de ingelezen declaratieregels;
De gemeente stuurt een JW325, met daarin de afgekeurde declaratieregels, inclusief foutcode per
afgekeurde declaratieregel naar de zorgaanbieder;
4. De goedgekeurde declaratieregels worden betaalbaar gesteld.

Proces zorgaanbieder
1.
2.
3.

Zorgaanbieder verstuurt een JW323 naar de gemeente;
Zorgaanbieder ontvangt een JW325 met daarin afgekeurde declaratieregels, inclusief foutcode per
afgekeurde declaratieregel van de gemeente;
Zorgaanbieder ontvangt een betaling voor de goedgekeurde declaratieregels.

Werkafspraken
1.
2.
3.

4.

Het declaratie antwoordbericht (JW325) wordt door de gemeente uiterlijk binnen 10 werkdagen
verzonden.
Binnen één bestand wordt voor één klant eerst de eventuele creditregel opgenomen en daarna de
debetregel.
De periode waarover gedeclareerd wordt, valt binnen de geldigheid van de toewijzing en logischerwijs
binnen de periode van geleverde zorg zoals aangegeven in de combinatie van de melding startzorgbericht (JW305) en stop-zorgbericht (JW307)
Voor het declareren van zorg zijn de volgende afspraken gemaakt

Wat mag u wanneer declareren?
Start-zorg (jW305)
verzonden

Intensief & Perspectief

Intensiteit Duurzaam
Product Verblijf

Kortdurend Verblijf
Dyslexie:
Diagnostiek

Behandeling

70% van het
gecontracteerde
tarief
Per maand 1/12 van
het gecontracteerde
jaar tarief.
Etmalen per maand
x gecontacteerd
tarief
100% van het
gecontracteerde
tarief
70% van het
gecontracteerde
tarief

Stop-zorg (JW307)
verzonden met
beeindigingscode 31
(volgens plan beëindigd)
30% van het
gecontracteerde tarief

Stop-zorg (JW307)
verzonden met overige
beëindiging codes

De laatste
maanddeclaratie van 1/12
van het gecontracteerde
jaar tarief
De declaratie van het
aantal etmalen per maand

De laatste
maanddeclaratie van 1/12
van het gecontracteerde
jaar tarief
De declaratie van het
aantal etmalen per
maand
Geen declaratie

Geen declaratie

30% van het
gecontracteerde tarief

Geen 30% declaratie

Geen 30% declaratie
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