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Inleiding
Zorgaanbieders dienen voor gegevensuitwisseling met gemeenten gebruik te maken van een eigen
digitaal knooppunt: Vecozo. Een knooppunt dat in directe verbinding staat met het Gemeentelijk
Gegevensknooppunt (GGk). Op die manier kan op een efficiënte en veilige manier
gegevensuitwisseling plaatsvinden. Vecozo voldoet aan de iWmo standaard voor gegevensuitwisseling.
Wanneer u als aanbieder met de gemeente een overeenkomst aangaat, dient u voor
gegevensuitwisseling met de gemeente (voor toewijzing, aanvang, ondersteuning, beëindiging/mutatie
en declaratie) gebruik te maken van het gegevensknooppunt. U kunt zich via www.vecozo.nl
aanmelden.
Om de gegevensuitwisseling goed te laten verlopen geven wij u, als aanbieder, in dit document meer
informatie over de werkwijze van toewijzing en declaratie van de BOV- en Kempengemeenten.
1. Gehanteerde berichten en codes
Om uitval van berichten en declaratieregels te voorkomen is het van belang dat de juiste berichten en
codes gebruikt worden bij de gegevensuitwisseling en er met de juiste eenheid en frequentie wordt
gefactureerd. In onderstaande tabellen zijn de gehanteerde berichten en codes van de BOV- en
Kempengemeenten weergegeven. Daarnaast dienen de coderingen zoals vermeld in de actuele
landelijke codelijsten van iWmo/Vecozo gebruikt te worden.
1.1
Naam bericht

Berichten met code en status
Code
iWmo 2.2

Omschrijving

Status BOV- en
Kempengemeenten

Verzender → ontvanger

actief

gemeente → zorgaanbieder

actief

zorgaanbieder → gemeente
zorgaanbieder → gemeente

WMO301

414

WMO302

415

Toewijzing Wmoondersteuning
Toewijzing Wmoondersteuning Retour *

WMO303D

416

Wmo Declaratie

actief

WMO304D

417

Wmo Declaratie Retour *

WMO303F

448

WMO304F

449

Factuur Wmo-ondersteuning
Factuur Wmo-ondersteuning
Retour *

actief
gemeente → zorgaanbieder
Niet gebruiken, WMO303-D wordt
als factuur aangemerkt
zorgaanbieder → gemeente
Niet gebruiken, WMO303-D wordt
als factuur aangemerkt
gemeente → zorgaanbieder

WMO305

418

WMO306

419

Start Wmo-ondersteuning
Start Wmo-ondersteuning
Retour *

actief

zorgaanbieder → gemeente

actief

gemeente → zorgaanbieder

Stop Wmo-ondersteuning
actief
zorgaanbieder → gemeente
Stop Wmo-ondersteuning
WMO308
421
Retour *
actief
gemeente → zorgaanbieder
Verzoek om toewijzing Wmo- Niet gebruiken, bericht heeft geen
WMO315
444
ondersteuning
functie o.b.v. overeenkomst
zorgaanbieder → gemeente
Verzoek om toewijzing Wmo- Niet gebruiken, bericht heeft geen
WMO316
445
ondersteuning Retour *
functie o.b.v. overeenkomst
gemeente → zorgaanbieder
* Elk bericht heeft een eigen retourbericht. Een retourbericht dient ervoor om aan de verzender terug te
WMO307

420
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melden dat het bericht goed is ontvangen of om technische en inhoudelijke fouten terug te koppelen.

1.2

Productcodes, eenheden en frequentie

Productcategorie

Product
-code

Omschrijving

Code
eenheid

Omschrijving
Eenheid

Omschrijving
frequentie

Maximaal te
declareren

Wordt bij beschikking
Kortdurend verblijf:
per cliënt individueel
4
04A04
logeer/respijtzorg
14
Etmaal
bepaald*
Maatwerk
* de te gebruiken frequentie is dus afhankelijk van de individuele indicatie per cliënt. Voorbeeld 1: als er bij beschikking 10 etmalen
per jaar geïndiceerd zijn dan dient dus de frequentie per jaar (code 5) gebruikt te worden. Voorbeeld 2: als bij beschikking 1 etmaal
per week geïndiceerd is dient dus de frequentie per week (code 2) gebruikt te worden.

1.3

Gemeentecodes

Gemeente
Bergeijk
Best
Bladel
Eersel
Oirschot
Reusel-De Mierden
Veldhoven

1.4

Gemeentecode
1724
0753
1728
0770
0823
1667
0861

Start-/stop-bericht bij Kortdurend verblijf

Bij Kortdurend verblijf dient de aanbieder het bericht ‘start Wmo-ondersteuning’ (305-bericht) te
versturen wanneer het eerste etmaal van de indicatie wordt geleverd. De aanbieder dient het bericht
‘stop Wmo-ondersteuning’ (307-bericht) te versturen als het laatste etmaal van de indicatie is
geleverd.
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