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Berichtenapp VNG 
 

Open de Berichtenapp via: https://berichtenapp.vng.nl/. 

 

Handleiding: zie: https://berichtenapp.vng.nl/Handleiding%20Berichtenapp.pdf. 

Deze handleiding staat ook op de site van de VNG, als u klikt op ‘Doorgaan zonder registreren’ en dan 

in het linkermenu klikt op “Over deze app” en dan onderaan klik op ‘hier’.  

 

 
 

U kunt de Berichtenapp op twee manieren gebruiken: 

1. Als gastgebruiker, kies dan “Doorgaan zonder registreren”. In dit geval moeten de berichten 

die via de app worden aangemaakt nog via VECOZO worden aangeleverd bij de gemeente. 

2. Door te registreren. Registreer eerst bij VECOZO (kijk in de handleiding hoe dit moet). In dit 

geval worden via de app de berichten gelijk doorgestuurd naar de gemeente. 

Klik voor veel gestelde vragen op het vraagteken in het allereerste scherm.  

Of kies: 

https://vng.nl/files/vng/pagina_attachments/2016/201607-veelgestelde-vragen-berichtenapp-iwo-

ijw.pdf.  

Let op: deze beschrijving gaat er vanuit dat u zich heeft aangemeld als gastgebruiker. Wanneer u 

bent geregistreerd kan de beschrijving op detail afwijken.  

https://berichtenapp.vng.nl/
https://berichtenapp.vng.nl/Handleiding%20Berichtenapp.pdf
https://vng.nl/files/vng/pagina_attachments/2016/201607-veelgestelde-vragen-berichtenapp-iwo-ijw.pdf
https://vng.nl/files/vng/pagina_attachments/2016/201607-veelgestelde-vragen-berichtenapp-iwo-ijw.pdf
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Berichten aanmaken 
 

Klik op “Aanmaken” in de linkerkolom 

 

 

 

 

 

 

 
 

Kies Wmo of Jeugdwet, klik op de pijltjes (of op de tekst) om de keuzelijst met berichten te openen.  

Kies het bericht dat u wilt aanmaken en  

Klik onderaan op Aanmaken. 

Voor de rest zie de handleiding.  

 

  



 
3 

Aandachtspunt bij het aanmaken van het bericht JW315 
Dit bericht hoeft u alleen te gebruiken als u een rechtstreekse verwijzing heeft van de huisarts of 

een medisch specialist. Of in het geval van een bepaling jeugdhulp. Ook bij verlenging van deze zorg 

moet u een 315 bericht sturen. 

Tips bij het invullen 

Let op: sommige velden moet u intikken, voor andere moet u kiezen uit de keuzelijst. Deze opent 

zich door op de regel te klikken of via het kleine pijltje aan het eind van de regel. 

 beschikkingsnummer: leeg laten! (Dit nummer krijgt u nadat dit bericht door de gemeente is 

verwerkt); 

 productcategorie: via de keuzelijst. Dit zijn eerste twee cijfers van de productcode. Dit moet 

overeenkomen anders krijgt de gemeente een foutmelding; 

 productcode: de 5 cijferige code, voor deze code moet u uiteraard gecontracteerd zijn. De 

codes vindt u op de kernregistratie van de MGR; 

 ingangsdatum beschikking: leeg laten!!!!; 

 begindatum product: datum dat u start met de behandeling; 

 omvang/eenheid en omvang/frequentie:  

o DBC’s: 1 stuk / jaar 

o verblijf: x etmaal / week 

o individuele begeleiding of behandeling individueel licht:  

 x uur / week 

 x uur per jaar/half jaar/totaal binnen geldigheidsduur indicatie: wanneer 

flexibele inzet gewenst is 

o dagbesteding: uur / week 

 verwijzer type: kies volgens de keuzelijst; 

 verwijzer naam: gegevens van de persoon die heeft doorverwezen. Bij doorverwijzing door 

een Gecertificeerde instelling of rechter kan dit ook de naam van de organisatie zijn; 

 raamcontract: nee (hier alleen ja als u een landelijk raamcontract heeft met de VNG en 

hiervoor declareert) 

U kunt eventueel voor dezelfde persoon dan nog een product toevoegen. 

Lastig is dat u in de Berichtenapp geen einddatum aan kan geven. Voor DBC’s is dit niet noodzakelijk 

omdat deze altijd voor 365 dagen gelden. Voor verblijf, dagbesteding of begeleiding kan dit echter 

afwijken. In dit geval moet u deze einddatum nog per e-mail doorgeven aan de gemeente. Wanneer 

niets wordt doorgegeven wordt standaard 1 jaar aangehouden. 

Bericht aanmaken 

Wanneer u alles heeft ingevuld, klikt u op ‘Bericht aanmaken’. 

U krijgt dan dit te zien: 

Als u op het oogje klikt, kunt u voor uzelf een pdf aanmaken. 

Als u op het pijltje klikt, wordt een bestand aangemaakt dat u via VECOZO naar de gemeente kan 

versturen. Sla dit bestand daarom op op een plek waar u het gemakkelijk kan vinden.  
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Berichten die via VECOZO binnenkomen inlezen 
Sla het bericht dat binnenkomt via VECOZO op. Zorg voor een voor uzelf goed vindbare plek (maak 

bijvoorbeeld een map hiervoor aan op uw bureaublad). 

Ga naar inlezen in het linkergedeelte van het scherm:  

 
 

Kies onderaan:  

U krijgt dan de mappenstructuur in uw computer te zien. Ga naar de map waar u het bestand hebt 

opgeslagen, klik dit aan en kies openen.  

Het bestand wordt nu vertaald naar een leesbaar geheel, u krijgt dit scherm te zien: 

 
 

Klik op de diverse tabjes (algemeen, cliënt, relatie, beschikking) om de gegevens te bekijken.  

 

U kunt ook alle gegevens in één keer bekijken door een pdf te maken, klik hiervoor onderin het 

scherm: 

 

 

op de het oogje:  

 

U krijgt dan een pdf en kunt het bestand afdrukken. 
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Factureren of declareren 
Werk bij voorkeur met declareren! Wanneer u factureren kiest, moet u bij fouten een creditnota 

maken, dit is voor veel aanbieders lastig. Bij declareren kunt u gewoon een nieuwe declaratie 

insturen. 

Om te declareren is een softwareprogramma nodig welke de juiste berichten kan maken.  

U kunt echter ook een declaratie maken met de Berichtenapp van de VNG (via aanmaken, kies  

JW303 declaratie voor jeugd of Wmo303 declaratie voor volwassenen en klik daarna op de blauwe 

balk ‘Aanmaken’).  

Tips bij het invullen: 

Let op: sommige velden moet u intikken, voor andere moet u kiezen uit de keuzelijst. Deze opent 

zich door op de regel te klikken of via het kleine pijltje aan het eind van de regel. 

Tabblad Algemeen 

• Gemeente: hier kunt u klikken op de keuzelijst en de juiste gemeente kiezen.  

• Code Wmo/Jeugd aanbieder: de AGB-code zoals aangeleverd aan de MGR. Declareer 

altijd met dezelfde code. Let op! Geef aan de MGR de juiste AGB-code door. 

• Betaling aan: zal meestal de aanbieder zelf zijn. Behalve als een servicebureau voor u de 

declaratie doet. 

• Begindatum en einddatum: de begindatum en einddatum van de declaratieperiode  

o in principe moet u declareren volgens de 4 wekenperiode van het CAK (zie hiervoor 

https://www.hetcak.nl/regelingen/wet-maatschappelijke-ondersteuning/wmo-

factuur/wat-zijn-perioden ). 

o De start van de eerste periode  in 2017 is 2-1-2017 en de laatste dag 29-1-2017. Deze 

data moet u dus invullen en niet de begindatum van de indicatie; 

• Declaratienummer: uw declaratie/factuurnummer. Dit nummer kunt u zelf kiezen. Zorg 

wel dat u voor een volgende declaratie steeds een ander nummer gebruikt. 

Let op! Wilt u voor meerdere periodes tegelijk factureren? Geef dan in het tabblad algemeen de 

eerste datum van de eerste periode aan welke u gaat declareren en als laatste datum de laatste 

datum van de laatste periode welke u gaat declareren. 

Maak in dit geval per klant voor elke te declareren periode een aparte regel aan! 

Client: de gegevens van de cliënt 

Aandachtspunten: 

• Geboortedatum invullen als 01-01-1901 (dus niet 1-1-1901 of 01011901). 

• Voorletters: zonder punten en spaties, dus AB en niet A.B. 

• Postcode invullen als 1234AB (dus niet 1234 AB). 

  

https://www.hetcak.nl/regelingen/wet-maatschappelijke-ondersteuning/wmo-factuur/wat-zijn-perioden
https://www.hetcak.nl/regelingen/wet-maatschappelijke-ondersteuning/wmo-factuur/wat-zijn-perioden
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Product 

• Beschikkingsnummer: als dit niet bekend is vult u in 999999999 (9 x een 9), als u een 301 

hebt gekregen staat het nummer hierop. Dit nummer eventueel aanvullen tot 9 cijfers 

door voorloopnullen te gebruiken.  

Bijvoorbeeld beschikkingsnummer is 1234-001, dan invullen: 001234001. 

• productcategorie: via de keuzelijst. Dit zijn altijd de eerste twee cijfers van de 

productcode. Dit moet overeenkomen anders krijgt de gemeente een foutmelding. 

• Begindatum: de begindatum van het product in deze periode! Dus niet de 

oorspronkelijke startdatum.  

Voorbeeld: een klant heeft in de eerste periode begeleiding gekregen van 15-1-17 tot en 

met 22-1-2017, dan is de begindatum 15-1-2017.  

Producten die langer doorlopen kunnen ook gewoon de eerste datum van de 

declaratieperiode als begindatum hebben. 

• Einddatum: de einddatum voor deze declaratieperiode 

• Productcode: de productcode zoals afgesproken met de MGR en de daarbij behorende 

prijs. Dit moet ook dezelfde code zijn als op het 301 bericht. Dit is altijd een code met 5 

posities (bijv. 07A12 of 44A09). 

• Aantal uitgevoerde producten: het aantal uren of etmalen dat u zorg heeft geleverd. 

• Tijdseenheid: deze moet ook corresponderen met de eenheid zoals vermeld in het 301 

bericht. U kiest deze via de keuzelijst. 

• Indicatie debet/credit: dit is als u met declaratie werkt altijd debetbedrag. U kiest deze 

via de keuzelijst. 

• Declaratiebedrag: bedrag in euro’s inclusief komma (bijv. 1255,25, geen euroteken 

ervoor!)dat u deze periode declareert. Dit moet uiteraard overeenkomen met het aantal 

uitgevoerde producten x de afgesproken prijs. 

• Voorgaand referentienummer: kunt u leeg laten. 

• Let goed op dat u alle verplichte velden invult. 

U kunt eventueel voor dezelfde persoon dan nog een product toevoegen. 

Let op! Wordt er een beschikking afgegeven midden in een declaratieperiode? Dus niet aan het einde 

of begin van een periode? Dan moet u ook twee regels voor deze klant facturen in deze periode. De 

eerste met het eerste deel van de periode met het oude beschikkingsnummer. De tweede regel met 

de gegevens van de nieuwe beschikking. 

Wanneer u het bericht klaar heeft, klik u op ‘aanmaken’ u krijgt dit te zien  . 

Voor uzelf kunt u een pdf afdrukken met het oogje. 

Als u op het pijltje klikt, wordt een bestand aangemaakt dat u via VECOZO naar de gemeente kunt  

versturen. Sla dit bestand daarom op op een plek waar u het gemakkelijk kan vinden. 
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Bulkfacturen maken 
Als u veel facturen heeft, kunt u deze eerst klaarzetten in Excel. Kies dan Excel Bulk.  

 
U moet wel het juist Excel model gebruiken. Dit is te downloaden via de onderste regel: Wmo 

template of JW template. Volg goed de instructie die in het bestand staan. Belangrijk is velden te 

vullen zoals aangegeven.  

 

Voor de Bulkopdracht heeft u de gemeentecodes nodig, dit zijn: 

 

Gemeente Gemeentecode 

Beesel 0889 

Bergen 0893 

Gennep 0907 

Horst aan de Maas 1507 

Peel en Maas 1894 

Venlo 0983 

Venray 0984 

 

Btw-nummer: niet invullen! Voor Wmo en Jeugdwet producten bent u niet btw-plichtig. Hier ook 

geen 000000 laten staan.  

 

Het Excel bestand bestaat uit drie tabbladen: 

1. Algemene gegevens. 

2. Gegevensblad: hier vult u de klantgegevens in. 

3. Tabellen: voor sommige gegevens in het gegevensblad gebruikt u codes, de codes hiervoor 

vindt u in het tabblad ‘tabellen”. 

In het Excel bestand staat uitgelegd welke velden u moet vullen. In het tweede tabblad 

‘Gegevensblad’ staat een voorbeeld regel. Deze moet u uiteraard verwijderen! Doe dit pas als u voor 

uzelf een regel heeft ingevuld.  
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Let op: het beschikkingsnummer is het nummer dat u vindt op het 301 bericht. Dit nummer moet u 

aanvullen met voorloopnullen zodat het 9 posities heeft. Bijvoorbeeld beschikkingsnummer 1234-

001 wordt dan 001234001. 

Weet u het beschikkingsnummer niet? Vul dan 9 x een 9 in, dus 999999999. 

Let op: als een klant een nieuwe indicatie krijgt, verandert ook het beschikkingsnummer! 

Als het Excel bestand niet wordt ingelezen of fouten geeft, neem dan de regels nog een keer goed 

door en kijk of u het juiste bestand heeft gebruikt. Dus JW voor jeugd en Wmo voor Wmo. Deze zijn 

namelijk net iets anders. 


