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1 iJW303 en iJW321 Factuurcontrole
1.1

Werken met factuurcontrole in een regionaal samenwerkingsverband.

Het Inkoopbureau H10 maakt gebruik van de applicatie Jeugd-Ned, van ZorgNed, voor de
factuurcontrole. Hierbij wordt gebruik gemaakt van de landelijke iJw-berichten.
Voor algemene informatie, zie iStandaarden.nl.
ZorgNed controleert facturen automatisch en geeft de uitval weer in de vorm van fouten.
Zorgleveranciers die inloggen zien de uitval in de vorm van foutteksten in het factuurregel scherm.
Leveranciers die niet inloggen zien de uitval in de vorm van VEKTIS codes in het 304 retourbericht.
Fouten worden door de regio en door de gemeenten zo veel mogelijk opgelost. Sommige fouten zijn
ook echt fout. Deze worden niet opgelost. Op het moment van definitief maken van een factuur, wordt
er een iJW304 bericht aangemaakt als antwoord op de iJW303 factuur. Of een iJW322 bericht als
retour op een iJW321 factuur.
ZorgNed heeft de retourmeldingen in de 304 en 322 berichten aangepast. Hieronder staat een tabel
met de foutmeldingen zoals deze te lezen zijn in Jeugd-Ned zelf, met in de laatste kolom de VEKTIS
2.1 retourcode. De VEKTIS retourcode geeft aan om wat voor soort foutmelding het gaat.
Versie 2.1 houdt in dat deze retourcode geschikt is om te gebruiken in landelijk berichtenverkeer
versie 2.1. Deze code zal ZorgNed al vanaf 15 mei meegeven in 304 en 322 berichten. Voor het
landelijk berichtenverkeer geldt een berichtenverkeer “FREEZE periode” van 28 mei tot 12 juni.
Voor vragen over landelijk berichtenverkeer versie 2.1 kunnen zorgleveranciers terecht bij Vektis.nl of
bij de eigen softwareleverancier.

Nr

Controle-soort Tekst die getoond wordt in ZorgNed

Vektis
code
2.1

6

Algemeen

6. Factuurregel met kenmerk <kenmerk> staat ook in factuur
<factuurnummer>

8021

7

Algemeen

7. Factuurregel overlapt met periode van andere factuurregel:
<Kenmerk prestatieregel>

8214

8

Algemeen

8. Gedeclareerd product <productcode> is niet bekend

1142

50

Algemeen

50. Handmatig afgekeurd

551

28

Algemeen
contract

28. Voor product <product> heeft de leverancier voor (een deel van)
deze periode geen contract met de gemeente

611

37

Algemeen
contract

37. Factuurregel bestrijkt een periode van meerdere contracten

8214

53

Algemeen
contract

53. Er is geen 303-factuurinstelling gevonden Nieuw!

611

29

Algemeen
contractbedrag

29. Gecontracteerde bedrag met deze leverancier is overschreden.

150

21

Algemeen credit 21. Oorspronkelijke factuurregel met kenmerk <kenmerk
oorspronkelijke factuurregel??>, komt ook voor op creditregel
<creditregel>

8854

22

Algemeen credit 22. Oorspronkelijke factuurregel met kenmerk <kenmerk
oorspronkelijke factuurregel??> is niet gevonden

8017
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23

Algemeen credit 23. oorspronkelijke factuurregel met kenmerk <kenmerk
oorspronkelijke factuurregel??> is niet betaald. Crediteren kan niet.

8853

24

Algemeen credit 24. Meerdere Oorspronkelijke factuurregels gevonden. Creditregel is
niet automatisch te koppelen

8017

25

Algemeen credit 25. Oorspronkelijke factuurregel met kenmerk <kenmerk
oorspronkelijke factuurregel??> verschilt op productcategorie,
begindatum, einddatum, productcode of declaratiebedrag.

8017

51

Algemeen credit 51. Een regel uit een factuur moet gecrediteerd worden met een
factuur. Een declaratie met een declaratie

8017

15

Tarief

611

31
1
5
42
48
49
9
10
14
52
30

16
17
18
19
47
20
34

15. Er is geen <eenheid>-tarief vastgelegd voor de
factuurregelperiode.
Tarief
31. Het gefactureerde bedrag is hoger dan het berekende bedrag
volgens het vastgelegde tarief.
Cliënt gemeente 1. Cliënt (BSN) is niet bekend bij de gemeente.
Cliënt gemeente 5. Client <BSN> komt vaker voor bij de gemeente.
Cliënt regio
42 Cliënte (BSN) is bekend en actueel bij meerdere of andere
gemeenten: <..>:
Leeftijd
48. Client is 24 jaar of ouder.
Leeftijd
49. Leeftijdscontrole niet uitgevoerd want geboortedatum is
onbekend.
Beschikking
9. Voorziening <product> is meerdere malen beschikt voor dezelfde
periode. Factuurbedrag is niet automatisch te controleren.
Beschikking
10. Voor voorziening <product> is er geen geldige beschikking voor de
(gehele) gefactureerde periode.
Beschikking
14. Factuurregel bestrijkt een periode van meerdere beschikkingen.
Levering
52. Leverancier heeft geen relatie met deze cliënt.
leverancier
Levering datums 30. Leverancier heeft niet gedurende de factuurregelperiode aan
deze cliënt geleverd. AAN staan van de Cliënt-gemeente controle EN
de cliënt-Levering controle zijn voorwaarden voor de leveringdatums-controle.
Levering
16. Voorziening is niet beschikt of niet overgedragen van gemeente
voorziening
naar een leverancier.
Levering
17. Voorziening is overgedragen / toegewezen aan leverancier, maar
voorziening
levering van zorg is niet gestart.
Levering
18. Voorziening is overgedragen / toegewezen aan een andere
voorziening
leverancier.
Levering
19. Levering van zorg is niet voor de gehele gefactureerde periode
voorziening
actueel.
Levering
47. Factuurregel bestrijkt een periode van meerdere beschikkingen.
voorziening
Declaratie
20. Gefactureerd bedrag hoger dan bedrag beschikking.
Declaratie
34. Declaratiecontrole is niet mogelijk, omdat deze globale
voorziening geen tarief heeft.

3

8215
551
551
551
8004
8004
553
551
8214
8214
8214

551
8214
8214
8214
551
8215
611
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2 Dashboard bij inloggen in ZorgNed
ZorgNed zal voortaan bij opstarten het Dashboard tonen. Het Dashboard toont informatie over de
volgende Informatiegroepen, deze worden Tegels genoemd:
a. Medewerker
b. Laatst bekeken cliënten
c. Facturen (met toegangsrecht)
Met behulp van toegangsrechten worden de medewerkers geautoriseerd voor 1 of meer
informatiegroepen van het dashboard.

2.1.1

Tegel Mijn openstaande acties en notities

Open acties en notities toont het aantal cliënt-acties en cliënt-notities die open staan op mijn
actielijst en het aantal acties en notities die open staan voor mijn organisatie. De functionaliteit om
notities bij elkaar in behandeling zetten, kan een alternatief zijn voor e-mailen, als er ten minste
duidelijke afspraken zijn over welke informatie via notities mag gaan en wat de afhandeltermijn van
een notitie mag zijn. Voor het uitwisselen van informatie over individuele cliënten die in ZorgNed
staan, is deze functionaliteit handig.
Binnen de regio H10 is nog niet afgesproken of / op welke manier deze functionaliteit gebruikt zal
worden.
2.1.2

Tegel mijn laatst bekeken cliënten

De 6 laatst bekeken cliënten worden getoond, met de meest recente bovenaan.
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Tegel weekoverzicht facturen

Er wordt alleen gekeken naar de facturen van de soorten: JW303, JW303-Excel, JW321, Wmo303,
Wmo303-Excel.
Open facturen (groen voorbeeldgetal 30) geeft aan dat er meer facturen zijn afgehandeld dan er zijn
ingediend. Indien er minder is afgehandeld dan ingediend is het een rood getal met een pijl omhoog.
In behandeling / beoordeeld / definitief: Alle facturen die de medewerker mag zien met de
betreffende status. Elke organisatie, dus elke gemeente en elke zorgleverancier zien alleen de facturen
van de eigen organisatie, alleen de organisatie H10 Inkoop ziet alle facturen.
2.1.4

Tegel overzichten

Deze tegel bevat een overzicht van max. 6 dataextracties gekoppeld aan de gebruikersgroep van de
gebruiker die ingelogd is.
De applicatiebeheerders van H10 inkoop hebben de complete wijzigingsdocumentatie ontvangen.
Hierin staan ook de wijzigingen die voor zorgleveranciers niet of minder van belang zijn.
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