
Werkinstructie administratieprotocol 
berichtenverkeer Regio WBO Jeugd 
 

Inleiding 
Het administratieprotocol berichtenverkeer Regio WBO Jeugd geeft weer welke partij welke 
handelingen uitvoert met betrekking tot het berichtenverkeer en welke regels er gelden met 
betrekking tot inhoud en tijdigheid van de berichten. Deze werkinstructie heeft als doel om de acties 
tot een dusdanig detail te formuleren zodat we met elkaar vertrouwen hebben dat we vanuit de 
regio hetzelfde acteren. Dit document is niet bedoeld als volwaardige instructie van waaruit 
bijvoorbeeld een nieuwe medewerker volledig op ingewerkt kan worden. 

Per bericht worden de controles van de gemeente weergegeven, toegespitst op de werkzaamheden 
die iJW-medewerkers hierbij uitvoeren. 

Verzoek  om toewijzing (VOT)  (315-bericht) 
Inhoud 

NAW gegevens 
Vul de NAW gegevens aan indien deze niet ingevuld zijn vanuit informatie uit het BRP. 

Woonplaatsbeginsel 
Stap 1 
Stel de gezagsdrager van de jeugdige vast en controleer of de gezagsdrager op moment van het 
indienen van de VOT ingeschreven staat in de gemeente waarvoor je controleert. 
Op het moment in het BRP is beschreven wie de gezagsdrager is, dan is dit leidend. Indien dit niet is 
beschreven, doe dan de aanname dat ouder 1 en 2 samen gezagsdrager zijn (tenzij jeugdige 18+ is, in 
dat geval gaat het om het adres van de jeugdige).  

Gebruik eventueel als naslagwerk de volgende mindmap: 
https://vng.nl/files/vng/201707_mindmap_stappenplan_bepaling_gemeente_woonplaatsbeginsel.p
df  

Indien de VOT op dit punt juist is ingediend, ga door naar de volgende controle. Indien de VOT op dit 
punt onjuist is ingediend, keur dan het bericht af. Verstrek bij afkeuring de volgende gegevens: 

 Laatste 4 cijfers bsn jeugdige 
 Naam Jeugdige 
 Reden afkeur 

 
Leeftijd jeugdige 

De jeugdige dient minderjarig te zijn tenzij er sprake is van Onder Toezicht Stelling (OTS), pleegzorg 
of jeugdreclassering. Dan mag de jeugdige maximaal 18, 20 of respectievelijk 22 zijn. 

Indien de VOT op dit punt juist is ingediend, ga door naar de volgende controle. Indien de VOT op dit 
punt onjuist is ingediend, keur dan het bericht af. Verstrek bij afkeuring de volgende gegevens: 



 Laatste 4 cijfers bsn jeugdige 
 Naam jeugdige 
 Reden afkeur 

 

Volledigheid bericht 
De VOT dient volledig gevuld te zijn. De volgende velden dienen gevuld te zijn: 

 Jeugdige 
 Geboortedatum 
 Gemeente 
 BSN 
 Zorgleverancier 
 Product 
 Type verwijzer 
 Productcategorie 
 Omvang 
 Toewijzing-ingangsdatum 
 Toewijzing-einddatum 

Indien type verwijzer is “8 - Rechter, Raad voor de Kinderbescherming of Officier van Justitie” dan 
mag onderstaand veld leeg zijn: 

 Verwijzernaam 

Indien de VOT op dit punt juist is ingediend, ga door naar de volgende controle. Indien de VOT op dit 
punt onjuist is ingediend, keur dan het bericht af. Verstrek bij afkeuring de volgende gegevens: 

 Laatste 4 cijfers bsn jeugdige 
 Naam jeugdige 
 Reden afkeur 

Indien het een landelijke productcode betreft, betreft het dan ook een landelijke aanbieder? 
Enkel deze1 aanbieders mogen landelijke productcodes leveren. 

Indien de VOT op dit punt juist is ingediend, ga door naar de volgende controle. Indien de VOT op dit 
punt onjuist is ingediend, keur dan het bericht af. Verstrek bij afkeuring de volgende gegevens: 

 Laatste 4 cijfers bsn jeugdige 
 Naam jeugdige 
 Reden afkeur 

Gecontracteerde aanbieder op product 
Controleer of op de ingangsdatum van de VOT de aanbieder gecontracteerd is om betreffend 
product te leveren. 

Indien de VOT op dit punt juist is ingediend, ga door naar de volgende controle. Indien de VOT op dit 
punt onjuist is ingediend, keur dan het bericht af. Verstrek bij afkeuring de volgende gegevens: 

 Laatste 4 cijfers bsn jeugdige 

 
1 https://vng.nl/onderwerpenindex/jeugd/functies-zorgaanbieders-2019-2020 



 Naam jeugdige 
 Reden afkeur 

Eenheid volgens PDC 
Controleer of de eenheid in de VOT overeenkomt met het PDC.  

Indien de VOT op dit punt juist is ingediend, ga door naar de volgende controle. Indien de VOT op dit 
punt onjuist is ingediend, keur dan het bericht af. Verstrek bij afkeuring de volgende gegevens: 

 Laatste 4 cijfers bsn jeugdige 
 Naam jeugdige 
 Reden afkeur 

Enkel valide dubbeling van producten 
54D01 en 54D02 mogen slechts 1 maal toegewezen worden. 

Ieder product vanuit een betreffende aanbieder mag op ieder moment in de tijd slechts 1 toewijzing 
hebben (dit wordt automatisch gecontroleerd, geen actie benodigd). 

Het totaal aan zorg moet op ieder moment in de tijd praktisch mogelijk zijn (Bijvoorbeeld 2 
toewijzingen voor verblijf  in een (gedeeltelijk) zelfde periode van 7 etmalen per week is niet 
mogelijk). 

Indien de VOT op dit punt juist is ingediend, ga door naar de volgende controle. Indien de VOT op dit 
punt onjuist is ingediend, keur dan het bericht af. Verstrek bij afkeuring de volgende gegevens: 

 Laatste 4 cijfers bsn jeugdige 
 Naam jeugdige 
 Reden afkeur 

Beschikkingsnummer indien verwijzer niet gemeente is 
Het beschikkingsnummer mag niet 9 cijfers lang zijn. Indien dit wel het geval is, pas dit aan. 
Het beschikkingsnummer mag 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 er geen foutmelding meer komt. 

 

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

- Beschikkingsnummer 
- BSN 
- Startdatum beschikking  
- Einddatum beschikking  
- Volume 
- Omschrijving Zorgfrequentie2  
- Productcode 

 

 
2 Let op: indien de frequentie in de VOT niet overeenkomt met de frequentie in de afgegeven beschikking, dan 
mag ook de frequentie uit het PDC worden gebruikt. 



Indien de VOT op dit punt juist is ingediend, keur het bericht goed. Indien de VOT op dit punt onjuist 
is ingediend, keur dan het bericht af. Verstrek bij afkeuring de volgende gegevens: 

 Laatste 4 cijfers bsn jeugdige 
 Naam jeugdige 
 Reden afkeur 

Controle op aanwezigheid van een verwijzing.  
Deze controle gebeurd steekproefsgewijs vanuit Breda. Hier hebben iJW-medewerkers geen actie in. 

 

Tijdigheid 

Controleer of de ingangsdatum maximaal een maand voor de aanmaakdatum van het VOT ligt3. 
Indien dit niet het geval is en er geen sprake is van een crisisproduct verzamel dit en koppel dit vier 
wekelijks terug naar de aanbieder en verstrek per te late VOT de volgende gegevens. 

 Laatste 4 cijfers jeugdige 
 Naam jeugdige 

Indien er structureel te laat wordt aangeleverd, informeer contractmanagement hierover icm 
bovengenoemde gegevens. 

  

 
3 De verwachting richting de aanbieder is dat de ingangsdatum van een toewijzing in de toekomst ligt. Een 
aanbieder wordt hier pas op aangesproken als de ingangsdatum meer dan een maand voor de aanmaakdatum 
van het VOT ligt. 



Start zorg (305-bericht) 
Deze controle gebeurd periodiek vanuit Breda. Hier hebben iJW-medewerkers geen actie in. 

Stop zorg (307-bericht) 
Inhoud  
Controle an sich verloopt automatisch. Indien het 307-bericht binnenkomt met “het duimpje 
omlaag”, zorg dan dat de aanbieder het bericht aanpast. Indien het 307-bericht “het duimpje 
omhoog” weergeeft, keur hem dan goed. 

Tijdigheid 
Controleer of er toewijzingen zijn zonder MUZ waarbij de einddatum in het verleden ligt. Indien dit 
niet het geval is verzamel dit koppel dit periodiek terug naar de aanbieder en verstrek per te late VOT 
de volgende gegevens. 

 Laatste 4 cijfers jeugdige 
 Naam jeugdige 

Indien er structureel te laat wordt aangeleverd, informeer contractmanagement hierover icm 
bovengenoemde gegevens. 

Declareren (303D-bericht) 
Deze controle gebeurd steekproefsgewijs vanuit Breda. Hier hebben iJW-medewerkers geen actie in. 


