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1 Inleiding
Sinds 1 januari 2015 maakt het berichtenverkeer binnen de Wet Maatschappelijke
Ondersteuning (Wmo) gebruik van de iWmo-standaard. Per 1 januari 2020 is daar de iEbstandaard voor de oplegging van de Eigen bijdrage bijgekomen.
Met ingang van 1 oktober 2022 wordt met de release iEb 2.0 een nieuwe versie van de iEbstandaard van kracht.
Dit document geeft een samenvatting van de belangrijkste functionele wijzigingen van iEb 2.0
ten opzichte van iEb 1.0.3. Release 2.0 is aangeduid als major release, omdat deze een nieuw
berichtenpaar voor Beschermd wonen betreft.
In iEb 2.0 zijn in de volgende onderwerpen wijzigingen doorgevoerd:

Beschermd wonen

Abonnementstarief

Kleine wijzigingen
De wijzigingen zijn afgestemd met de Referentiegroep iWmo/iJw/iEb waarin gemeenten,
aanbieders, softwareleveranciers, ketenpartners en het Ketenbureau i-Sociaal Domein zijn
vertegenwoordigd.
Over de documentatie
Dit document heeft als doel om gebruikers van het iEb-berichtenverkeer te informeren over de
functionele wijzigingen in de 2.0-release. Technische wijzigingen zijn in deze functionele
uitwerking niet opgenomen.
Uitgebreide informatie over alle functionele en technische wijzigingen is terug te vinden in de
betreffende analyses. Deze zijn terug te vinden op de pagina met alle documentatie.
Naast dit document met de functionele uitwerking is er een gedetailleerd mutatieoverzicht
beschikbaar. Hierin zijn de wijzigingen ten opzichte van iEb 1.0.3 weergegeven.
De specificaties van iEb 2.0 zijn te vinden in het Informatiemodel iStandaarden onder “In
Ontwikkeling”.
Invoering nieuwe release
De verwachte implementatiedatum voor iEb 2.0 is 1 oktober 2022.
De datum van ingebruikname is maandag 3 oktober 2022. Voor een soepele migratie stelt
Zorginstituut Nederland documentatie op, waaronder een landelijk draaiboek migratie dat in
het voorjaar van 2022 wordt gepubliceerd. De release wordt via een big bang-scenario
ingevoerd. Dit scenario houdt in dat de invoering van de release geen conversieperiode kent.
Meer informatie
Met vragen over de functionele uitwerking van iEb 2.0 kunt u terecht bij:
Zorginstituut Nederland
Team Informatiestandaarden
(020) 797 89 48
info@istandaarden.nl
www.istandaarden.nl
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2 Beschermd wonen (BW)
2.1 Nieuwe berichten voor aanlevering gegevens Beschermd wonen
In iEb 2.0 is een nieuw berichtenpaar toegevoegd. Hiermee vindt de gegevensuitwisseling
tussen gemeenten en CAK plaats voor het opleggen van de Eigen bijdrage voor Beschermd
wonen.
Naar aanleiding van de ervaringen met de berichten voor abonnementstarief is gekozen voor
één bericht waarmee de gemeente zowel de start als de stop kan doorgeven. Ook wijzigingen
worden met dit bericht doorgegeven. Het CAK krijgt alle nieuwe informatie dan altijd in 1
bericht binnen en kan de juiste acties ondernemen voor de oplegging van de Eigen bijdrage.
Dit voorkomt verkeerde uitingen richting de cliënt, zoals stapelfacturen.
N.B.: Dit betekent wel dat in iEb 2.0 er twee verschillende methoden voor het aanleveren van
gegevens aan het CAK zijn:
1. De nieuwe methode van aanleveren voor Beschermd wonen, waarbij maar 1 bericht
van toepassing is.
2. De huidige methode van aanleveren voor Abonnementstarief, waarbij voor de start
eigen bijdrage en stop eigen bijdrage verschillende berichten gebruikt moeten
worden.
Het document met de casusbeschrijvingen beschrijft voor beide methoden verschillende
situaties met daarbij de juiste vulling van de berichten.

3 Abonnementstarief
3.1 Werkwijze Status aanlevering
Om de werkwijze van Status aanlevering over alle iStandaarden heen gelijk te trekken, is
TR329 verwijderd en retourcode 9329 komen te vervallen.
Hiermee wordt niet langer technisch gecontroleerd of bij het aanleveren van een bericht met
Status Aanlevering 3 (verwijderen aanlevering) de inhoud van alle velden gelijk is aan de
actuele aanlevering.
3.2 Wijzigingen retourcodes
Technische regels en constraints die nog niet gekoppeld waren aan een retourcode zijn
gekoppeld. Het betreft bestaande regels die onterecht niet aan retourcode 0001 gekoppeld
waren en 1 technische regel (TR056) waarvoor nog geen eigen retourcode geformuleerd was.

4 Kleine wijzigingen
4.1 Verbeteringen informatiemodel
In iEb 2.0 zijn diverse verbeteringen doorgevoerd in het informatiemodel die geen functionele
impact hebben, maar de kwaliteit van de standaarden wel verbeteren. Het betreft
voornamelijk tekstuele aanpassingen die het bedoeld gebruik van de standaarden
verduidelijken of eenduidiger maken.
De verwijzingen naar het referentiemodel zijn aangebracht, daar waar het regels betreft die
ook in andere standaarden gebruikt worden. Ook is het controleniveau waarop de technische
regels gecontroleerd worden toegevoegd in het informatiemodel.

4.2 IV008: Hoe moet worden omgegaan met correcties?
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Deze invulinstructie beschrijft de werkwijze van corrigeren met behulp van Status Aanlevering.
Deze invulinstructie was nog niet gekoppeld aan de berichten in de iEb, terwijl deze berichten
wel gebruik maken van deze werkwijze met Status Aanlevering. De koppeling is in iEb 2.0
aangebracht.
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