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Kennismaken
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Kadernotitie
•

Regieberichten

•

Nadere uitwerking aspecifiek toewijzen

•

Declareren- en factureren

•

Ongestructureerde gegevensuitwisseling

•

Woonplaatsbeginsel en gezagsdrager

•

Hoofd- en onderaannemerschap

•

Retoursystematiek en corrigeren van berichten

•

‘Rustige release’ => Maar het denken lijkt nu echt op gang te komen!
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Stappen naar de Technische Referentiegroep
1. Kadernotitie + functioneel

opdrachtgeverschap
Kwartiermaker

Wijzigingsvoorstellen
aanstaande release

Ketenbureau
2. Functionele

Referentiegroepen
3. Wetgeving

Werkagenda Ketenbureau

4. Interne ontwerprichtlijnen
5. Releasebeleid

Advies Functionele Hoofdlijn
Stuurgroep iSD
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Concept
Specificaties

Releaseplanning en Werkwijze
Concept
RFC’s (‘0.9x’)

Hoofdlijnen
RFC’s

Advies
release 2019

Concept
Hoofdlijnen
release 2019

Gespreksthema’s
Functioneel

FRG1

FRG2

SG

prioriteren

TRG1

TRG2

Vaststellen

Uitwerken

Tussen-Advies

FRG3

Schriftelijk

Inventariseren
& verdiepen
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8 maart

20 maart

ntb

19 april

9 mei

1 juni

Prioriteren en ‘karakter’ van een release
‘lichte release’
‘zware release’

Plan maken

Overwegen

Voorlopig niet

Urgentie

Doen!

Impact
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3e FRG

Doen!

Urgentie

Plan maken

Overwegen

Voorlopig niet
Impact
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Strategie: Overwegen
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1.2.1

De aanbieder hoeft niet meer de omvang van de zorg of ondersteuning mee te geven bij de
melding dat de ondersteuning gestart is.

2.10.1

verwijzingen naar toeslagen (bijvoorbeeld in invulinstructies) verwijderen indien deze tot
verwarring leiden.

2.14.1

regels aanpassen zodat het voor een zorgaanbieder mogelijk is om in een bepaalde
declaratie-/factuurperiode geen declaratie/factuur in te dienen.

3.1.1

Aan de berichten een veld toevoegen waarin contactgegevens van de opsteller van het
bericht kunnen worden meegegeven

A.2.4.2.a

Is het wenselijk om wijziging 2.4.1 - 'Deels goedkeuren bij factureren afschaffen' (met de
genoemde nadelen) ook bij declareren door te voeren? - Scenario a

A.2.4.2.b

Is het wenselijk om wijziging 2.4.1 - 'Deels goedkeuren bij factureren afschaffen' (met de
genoemde nadelen) ook bij declareren door te voeren? - Scenario b

A.2.7.1.c
A.5.1.2.

Alles in het volgende factuurbericht versturen.
Doorgeven van wijzigingen in de situatie van de cliënt: Maak een duidelijke
procesbeschrijving als aanvulling op het informatiemodel, waarin de bestaande oplossingen
worden verwerkt, eventueel als generieke werkwijzen, toegelicht met casuïstiek.

Strategie: Doen!
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1.1.1
1.2.2

maak een betere beschrijving van het gebruik van de start- en stopberichten.
in afspraken wordt vastgelegd dat bij aspecifieke toewijzing (met alleen productcategorie)
ook de regieberichten aspecifiek zijn.

2.1.1
2.13.1

Aparte procesbeschrijvingen opnemen voor Declareren en voor Factureren.
invulinstructie IV063 aanpassen, zodat deze aansluit bij technische regels TR307 en TR308.

2.15.1

de specificaties aanpassen zodat een declaratiebericht kan worden afgekeurd indien een
factuurbericht wordt verwacht en vice versa.

2.3.1

tegenstrijdigheden ten aanzien van declareren en factureren in de specificaties wegnemen.

2.3.2

de specificaties ten aanzien van declareren en factureren verduidelijken en eenduidig
maken, zodat ze niet (meer) multi-interpretabel zijn.

2.6.1
2.6.2
4.1.1

vastleggen dat een declaratie/factuur altijd op niveau van productcode wordt ingediend.
verduidelijken van de werkwijze om te declareren/factureren bij aspecifiek toewijzen.
duidelijke beschrijving van het doel van de berichten en de betekenis voor het proces.
Daarbij moeten heldere, eenduidige afspraken over het proces worden vastgelegd.

5.1.1

beschrijf een duidelijke werkwijze voor het doorgeven van wijzigingen in de cliëntsituatie
van aanbieder aan gemeente, binnen een zorgtraject waarvoor een toewijzing is afgegeven.

5.3.1

geef een heldere, eenduidige beschrijving van hoe moet worden omgegaan met het wijzigen
van een toewijzing ; inclusief het gebruik van “reden wijziging” hierbij en de betekenis voor
het proces.

Strategie: Plan maken
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1.3.1

Creëer de mogelijkheid voor de aanbieder om via het berichtenverkeer aan de gemeente
door te geven dat er na een toewijzing niet gestart wordt met de levering.

2.4.1
2.5.1
A.1.1.2.

deels goedkeuren bij factureren afschaffen.
in de afspraken vastleggen dat alleen goedgekeurde bedragen worden betaald.
Aanscherpen regels rond Start- en Stopberichten. Scenario 2 Middenweg: start- en
stopbericht inhoudelijk gelijktrekken (zonder volume) en aantal regels over gebruik
toevoegen.

Strategie: Voorlopig niet
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2.12.1

afspraak opnemen in de berichtstandaarden dat bij het indexeren van bedragen in de
toewijzing een nieuwe toewijzing dient te worden afgegeven.

2.8.1

aparte berichten voor Declareren en aparte berichten voor Factureren definiëren in de
standaarden.

2.9.1

de declaratie- en facturatieberichten in lijn brengen met de andere iWmo en iJw berichten.

A.2.7.1.a

Correcties in aparte creditfactuur versturen. Bijbehorende juiste prestatieregels in volgende
factuurbericht versturen.

A.2.7.1.b
A.4.4.3.

Correcties en bijbehorende juiste prestatieregels in aparte (credit)factuur versturen.
Afwijzen Verzoek om Toewijzing door gemeente: Nieuw bericht definiëren specifiek voor
deze inhoudelijke
terugkoppeling.

A.6.2.2.

Definieer een (extra, geautomatiseerd) retourbericht die de (technische) controles uitvoert
(zoals dit ook voor de andere berichten aanwezig is). Dit bericht kan uiterlijk binnen 5
werkdagen worden teruggestuurd met de betekenis: “de declaratie/factuur is in goede orde
ontvangen en wordt verder verwerkt”.

Hoofdlijnen Advies Stuurgroep
•

Behoefte en Bereidheid tot ‘de volgende stap’: aangescherpte én nieuwe
afspraken en veldnormen

•

Tafel voor bespreking administratieve doorwerking (met actuele agenda
en mandaat) wordt gemist

•

Release 2019: Verduidelijkingsrelease (‘2.3’)

•

Betekenisvolle verbeteringen
•

Verduidelijking oorspronkelijk bedoelde gebruik

•

Met name Declareren en Factureren

•

Daardoor eenduidiger gebruik van standaarden

=> ‘Klaar’ voor het gesprek over ‘de volgende stap’
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Programma voor vandaag (tot 16.00)
•

De Context

•

Plenair

•

•
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•

Minimaliseren gegevensset in declaratie- factuurberichten (RFC 10)

•

Kleine technische aanpassingen (RFC 13)

•

AVG-zaken (RFC 14)

Groep
•

Verbeteren beschrijving gebruik regieberichten (102)

•

Regieberichten bij a-specifieke toewijzing (103)

•

Verbetering sleutelvelden regieberichten (110)

Lunch

Programma voor vandaag (tot 16.00)
•

Groep
•

•

Plenair
•

•

Afwijzen Verzoek om Toewijzing (RFC 105)

Aanpassen IV063 om aan te sluiten bij TR307 en TR308 (RFC 12)

Groep
•

Verduidelijken en eenduidig maken specificaties Declareren en Factureren
(RFC 03)
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Programma voor vandaag (tot 16.00)
•

Plenaire Consultatie
•

Elementair Toewijzen

•

Aanduiding van de productcodelijst (o.a. wel/niet landelijk) in de
berichten opnemen

•

Beëindiging iJw321/322

•

A-specifiek en LTA

•

Hulpmiddelen

•

Planning

•

Komende weken
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RFC’s

RFC 10: Minimaliseren gegevensset declaratie- en factuurberichten
RFC 14: ‘AVG-proof’ maken van iWmo en iJw berichtenverkeer
Aanleiding: in werking treding van de Algemene Verordening Gegevensbescherming
Huidige situatie:
• Uitgangspunten zijn nog gebaseerd op Wet bescherming persoonsgegevens
• Voor een aantal berichtelementen is vastgesteld dat uitwisseling niet noodzakelijk is voor uitvoering
Wmo en Jeugdwet. Wettelijke grondslag voor uitwisseling ontbreekt daardoor.
Voorstel:
• Uitgangspunt UP003 en daarvan afgeleide bedrijfsregels aanpassen
• Berichtelementen waarvoor wettelijke grondslag ontbreekt verwijderen:
• Naam verwijzer in 315
• Grondslagen in 301
• Naam en geslacht uit alle berichten behalve toewijzing (Bsn en geboortedatum behouden)
• Gemeente en OverledenIndicatie uit berichtklasse Cliënt in 303 en 304
Vragen aan Technische Referentie groep:
• Zijn er technisch gezien zaken waarmee we rekening moeten houden i.r.t. deze wijzigingen?
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RFC 13: ‘Kleine’ technische wijzigingen (1)
Aanleiding: bevindingen op de huidige releases
Bevindingen:
• Retourcode 8817 is overbodig en moet worden verwijderd uit de retourcodelijst.
• BI-422: in het jaar 2020 conflicteren de invulinstructie IV009 en TR002. IV009 = Een volledig
onbekende geboortedatum wordt 01-01-1900. TR002 = Geboortedatum mag niet meer dan 120 jaar
voor de Dagtekening liggen.
• BI-470: is het nodig het dubbel voorkomen van ‘objecten’ beter definiëren en controleren, zoals met
TR101?
• BI-633: een regel die nog aanwezig is op een element van een bericht, terwijl het element is verwijderd,
zoals TR074 op StatusAanlevering, moet verwijderd worden bij het bericht (zie JW315 en WMO315).
Voorstellen:
• WJ001 Retourcode: verwijderen retourcode uit codelijst: 8817 = Berekend bedrag mag niet voorkomen
• Besproken oplossing bij de iWlz TRG: TR002 aanpassen naar 130 jaar
• Beter definiëren van sleutelgegevens en regels hierop, zoals TR101.
• Verwijderen technische regel TR074 van de berichten JW315 en WMO315.
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RFC 13: ‘Kleine’ technische wijzigingen (2)
Aanleiding: bevindingen op de huidige releases
Bevindingen:
• BI-366, BI-538: meerdere restricties van hetzelfde type op één datatype leveren afhankelijk van de
software mogelijk andere resultaten op. Dit willen we voorkomen door per datatype maar één restrictie
van hetzelfde type te definiëren, zoals bijvoorbeeld op LDT_BtwIdNummer.
• BI-564, BI-218: OP191 is niet alleen op de Toewijzing (301) van toepassing, maar bijvoorbeeld ook op
de Declaratie en Factuur (303): ‘OP191: Het gebruik van ongestructureerde informatie dient tot een
minimum beperkt te worden.’
• BI-537, BI-495, BI-534: is het mogelijk cardinaliteiten en relaties in berichten en XSD’s beter te
definiëren? Ook in de proceslaag?
Voorstellen:
• Combineren van de pattern values voor een geldig btwnummer (“NL0-9{9}B0-9{2}”) en het voorkomen
van een leeg element (“.[^\s].”), zodat het gewenste effect bereikt wordt.
• Koppelen OP191 aan berichten waarop deze bedrijfsregel van toepassing is, zoals de JW303 en
WMO303.
• Bij de implementatie van een bericht is de relatie tussen de verschillende gegevenssets/objecten
duidelijker gedefinieerd.
Vragen aan Technische Referentie groep:
• Zijn er nog andere ‘kleine’ bevindingen die opgelost moeten worden?
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RFC 102/103/110: Regieberichten (1)
RFC 102 Procesgang rond regieberichten
Kernpunten van de RFC:
• Betere definitie van de elementen, zoals “begindatum is datum van daadwerkelijk starten van de zorg”
• Wanneer stuur je het startbericht, wanneer stuur je het stopbericht
• Een stopbericht is altijd gekoppeld aan een startbericht, je kunt pas stoppen na gestart te zijn
• Je kunt meerdere sets start/stop/start/stop hebben bij een toewijzing
• Als er niet gestart wordt na een toewijzing: buiten berichtenverkeer om regelen
RFC103 Gebruik regieberichten bij aspecifieke toewijzing
Kernpunt van de RFC:
• Bij een aspecifieke toewijzing mag gestart worden met een aspecifieke start, dus zonder productcode
• Aspecifieke startbericht verwijst naar de aspecifieke toewijzing, en omdat het stopbericht gekoppeld is
aan dat startbericht is dat dus ook aspecifiek
Vragen aan Technische Referentie groep:
Zijn jullie het eens met deze opzet, welke voor- en nadelen zien jullie ?
• Beter beschrijven van procesgang
• Altijd ‘setjes’ van start+stop, nooit alleen een stop
• Desgewenst aspecifiek starten
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RFC 102/103/110: Regieberichten (2)
RFC 110 Beter ontwerp Regiebericht (vooral de sleutelvelden) als gevolg van RFC102/103
Het startbericht moet verwijzen naar een toewijzing.
De toewijzing wordt geïdentificeerd met
ofwel een toewijzingsnummer (is er altijd na 12 juni 2017)
ofwel combi van Client/Beschikking/Product/ToewijzingIngangsDatum
Momenteel is die reeks velden ook de identificatie van het startbericht zelf.
Eenvoudiger is: een eigen nummer als ID van het startbericht, dan wordt de verwijzing naar de toewijzing
een “foreign key”.
Datzelfde kun je doen met het stopbericht: dat krijgt eigen StopBerichtNummer als ID, en verwijst naar
het startbericht met het StartBerichtNummer.
Vragen aan Technische Referentie groep:
Zijn jullie het eens met deze opzet, eigen nummers als ID en koppelen via “foreign key”, welke
voor- en nadelen zien jullie ?
Welke impact heeft dit herontwerp van de (sleutelvelden van) Regieberichten?
Hoe kan worden omgegaan met conversie, wat is er nodig?
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RFC 12: IV063 in lijn brengen met TR307 en TR308
Probleem:
Volgens IV063 moet de productperiode gevuld worden met de
declaratie/factuurperiode. Hierdoor kan de productperiode buiten de
toewijzingsperiode vallen.
Voorstel:
Situatie

Waarde begindatum productperiode

Begindatum declaratieperiode < Ingangsdatum toewijzing

Ingangsdatum toewijzing

Begindatum declaratieperiode >= Ingangsdatum toewijzing

Begindatum declaratieperiode

Situatie

Waarde einddatum productperiode

Einddatum declaratieperiode > Einddatum toewijzing

Einddatum toewijzing

Einddatum declaratieperiode <= Einddatum toewijzing

Einddatum declaratieperiode
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RFC 12 (Vervolg)
Voorstel (vervolg):
•

Zie voor tekstvoorstel IV063 inclusief voorbeelden de RFC.

•

Verwijzing opnemen naar afspraken zoals in IV061 en IV062.

•

Situatie 4 (Trajectfinanciering) tijdelijk uit IV063 halen. Deze wordt uitgewerkt
in RFC 03. Zodra goedgekeurd opnemen volgens de nieuwe werkwijze.

•

Indien akkoord z.s.m. doorvoeren
•
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Welke implementatiedatum is mogelijk?

RFC 03: Verduidelijken en eenduidig maken
specificaties Declareren en Factureren
Aanleiding: Onduidelijkheid en interpretatieverschillen specificaties
Diverse onderwerpen:
1. Verminderen en verbeteren invulinstructies voor declareren/factureren
2. Verbeteren beschrijving onderdelen informatiemodel voor declareren/factureren
3. Declareren en factureren voor alle uitvoeringsvarianten duidelijk beschrijven in
informatiemodel
4. Werkwijze bij trajectfinanciering duidelijk beschrijven in informatiemodel
5. Werkwijze bij afwijkingen in eenheden duidelijk beschrijven in informatiemodel
6. Verwijderen overbodige elementen uit de declaratie-/factuurberichten
In groepjes per onderwerp:
• Korte beschrijving uit RFC lezen
• Extra opmerkingen/uitleg doornemen
• Voorbeelden (bij punt 3 en 4) bekijken
• Vragen om te beantwoorden
Tijd:
• 45 - 60 minuten in groepjes
• 15 minuten plenaire terugkoppeling
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Planning

Concept
Specificaties

Releaseplanning en Werkwijze
Concept
RFC’s (‘0.9x’)

Hoofdlijnen
RFC’s

Advies
release 2019

Concept
Hoofdlijnen
release 2019

Gespreksthema’s
Functioneel

FRG1

FRG2

SG

prioriteren

TRG1

Tussen-Advies

FRG3

TRG2

Vaststellen

Uitwerken

FRG4

Schriftelijk?

Schriftelijk

Inventariseren
& verdiepen
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8 maart

20 maart

ntb

19 april

9 mei

1 juni

Komende weken

