
Invulinstructie JW303D 

 

De Regio Midden-IJssel/Oost-Veluwe maakt in het iJW-berichtenverkeer voor declaraties gebruik van JW303-

D berichten. Met een JW303D kunt u de geleverde hulp declareren.  U levert een JW303D binnen 30 dagen 
na het einde van de declaratieperiode aan. 

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

 

In het JW303D verwachten we van u de volgende gegevens: 

 

 

 

Apeldoorn Brummen Epe Hattem Heerde Lochem Voorst Zutphen 

0200 0213 0232 0244 0246 0262 0285 0301 

 Algemene informatie 

Veld In te vullen Verplicht 

Berichttype Standaard is het bericht een ‘Declaratie’. Ja 

Gemeente Kies de gemeente uit de keuzelijst of vul de CBS gemeentecode 
van de gemeente die de toewijzing heeft gemaakt 

Ja 

Jeugdhulp-Aanbieder De Identificerende code (AGB-code) van de zorgverlener. Ja 

Begindatum declaratie 
periode 

De begindatum van de 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.  

Ja 

Einddatum declaratie 
periode 

De einddatum van de 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. 

Ja 

Declarant 
declaratienummer 

De unieke aanduiding van een declaratie, toegekend door 
opsteller van de declaratie. Het declaratienummer dient voor 
iedere declaratiebestand uniek te zijn. Het nummer mag alleen uit 
letters en cijfers bestaan.  

Ja 

Debet of Credit De totaaldeclaratie is debet of credit.  Ja 

Cliënt 

Veld In te vullen Verplicht 

Burgerservicenummer Het Burgerservicenummer van cliënt. Ja 

Geboortedatum De geboortedatum van cliënt. Ja 

Geslacht De geslachtsaanduiding van cliënt. Ja 

Naam De achternaam van cliënt. Ja 

Voorvoegsel De voorvoegsels van cliënt, indien van toepassing. Optioneel 

Voorletters De voorletters van cliënt.  Optioneel 

Postcode De postcode van cliënt.  Ja, wanneer cliënt 
in Nederland 
woont 

Huisnummer Het huisnummer van cliënt.  Optioneel 

Huisnummer toevoeging De huisnummer toevoeging van cliënt.  Optioneel 



 

 

 

 

 

 

Prestatie 

Veld In te vullen Verplicht 

Beschikkingnummer Het op de Toewijzing (JW301) afgegeven beschikkingsnummer.  Ja, wanneer 
gemeente voor de 
te leveren 
ondersteuning en 
beschikking heeft 
afgegeven 

Toewijzingnummer Het op de Toewijzing (JW301) afgegeven toewijzingsnummer. Ja, voor 
toewijzingen 
vanaf 12-06-2017 

Productcategorie De op de Toewijzing (JW301) afgegeven productcategorie. Ja 

Begindatum De begindatum van de zorg (binnen deze declaratie). De 
begindatum moet binnen de toegewezen periode vallen.  

Ja 

Einddatum De einddatum van de zorg. Het betreft de laatste dag waarop de 
cliënt de zorg ontvangt (binnen deze declaratie). Als de zorg op 
één dag plaatsvindt, dan dezelfde datum vullen als bij het veld 
Begindatum product. De einddatum moet binnen de toegewezen 
periode vallen. 

Ja 

Productcode De op de Toewijzing (JW301) afgegeven productcode. Ja 

Volume Aantal eenheden, bijvoorbeeld 180 in geval van een tijdseenheid. 
Of het bedrag in centen, in geval van de eenheid euro’s. Dit kan 
nooit hoger zijn dat het toegewezen volume. 

Ja 

Eenheid De op de Toewijzing (JW301) afgegeven eenheid van het volume 
(bijvoorbeeld minuten, uren, euro’s). Dit dient gelijk te zijn aan 
de toegewezen eenheid. 

Ja 

Totaal bedrag Het te declareren bedrag. Controleer voor het indienen van de 
Declaratie of het bedrag correct wordt weergegeven. 

Ja 

Debet of Credit Indicatie of het bedrag debet of credit is. Ja 

Credit referentienummer 
(identificatie voorgaande 
referentienummer) 

In geval van creditering het referentienummer dat is gebruikt bij 
de oorspronkelijke betaalregel.  
Is dit referentienummer in uw administratie niet te achterhalen, 
neem dan contact op met de desbetreffende gemeente. 

Ja, bij creditregel 


