
Aandachtspunten administratieprotocol 
Verzoek Om Toewijzing voor aanbieders 
Inleiding 
In het administratieprotocol staat beschreven waar de verschillende berichten in het 
berichtenverkeer aan dienen te voldoen. Aangezien er afhankelijk van de situatie het 315-bericht 
anders gevuld dient te worden, zijn een aantal aandachtspunten geïdentificeerd voor dit type 
bericht. Dit is geen volledige instructie, het belicht slechts onderwerpen waarop het relatief vaak 
voorgekomen is dat een 315-bericht werd afgekeurd. 

Aanvullende instructies 
Leeftijd 
Tot en met de einddatum die opgegeven wordt dient de jeugdige minderjarig te zijn. 

Uitzonderingen hierop: 

 Onder Toezicht Stelling (OTS), max 18 jaar 
 Pleegzorg, max 20 jaar 
 Jeugdreclassering, max 22 jaar 

Indien er sprake is van OTS of Jeugdreclassering, geef dit dan op in het opmerkingenveld. 

Eenheid 
De eenheid die opgegeven wordt in het 315-bericht dient overeen te komen met de eenheid van het 
product zoals beschreven in het Product Diensten Catalogus (PDC). Ongeacht met welke eenheid het 
product is beschikt in de eventuele beschikking vanuit het CJG. 

Frequentie 
Op het moment er een beschikking vanuit het CJG is afgegeven dan dient de frequentie in het 315-
bericht overeen te komen met de beschikking. Indien de frequentie per week is en het volume in 
decimalen beschikt is (bijv. 1,5 per week), het volume en de bijbehorende frequentie 
vermenigvuldigd worden om de decimalen aan te passen (bijv. 6 per vier weken). 

Beschikkingsnummer 
Beschikkingsnummer indien verwijzer niet de gemeente is 
Het beschikkingsnummer mag niet 9 cijfers lang zijn en ook niet leeg zijn. Indien dit wel het geval is, 
vul een 1 in. Op het moment 1 al in gebruik is, 2,3,4,5,6… in tot het er geen foutmelding meer komt. 

Beschikkingsnummer indien verwijzer de gemeente is 
Vul het beschikkingsnummer in het veld beschikkingsnummer in. Is dit technisch niet mogelijk? Vul 
het beschikkingsnummer dan in het opmerkingen veld in. Laat het opmerkingen veld verder leeg, 
voeg ook geen spaties of enters toe. 

Indien de verwijzer de gemeente is, controleer dan of de VOT overeenkomt met de beschikking op de 
volgende gegevens: 

- Beschikkingsnummer 
- BSN 



- Startdatum beschikking 1 
- Einddatum beschikking 2 
- Volume 
- Omschrijving Zorgfrequentie3 
- Productcode 

 

Overlap 
Een 315-bericht ten behoeve van een jeugdige mag geen overlap in tijd hebben met een huidige 
toewijzing op productcode.  

 

 
1 De startdatum van het 315-bericht mag na de startdatum van de beschikking liggen, maar niet na de 
einddatum van de beschikking of het 315-bericht 
2 De einddatum van het 315-bericht mag voor de einddatum van de beschikking liggen, maar niet voor de 
startdatum van de beschikking of het 315-bericht. 
3 Zie beschrijving frequentie 


