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1
Opening
Kees Steijsiger opent de vergadering en heet iedereen welkom.
Aanwezig: Stefan Beyers (Stipter), André Boeters (Ketenbureau PGB), Jan van
Broekhoven (Wigo4it), Muriël Eerkens (Wigo4it), Karin van Gelderen (Horlings &
Eerbeek), Carola Gevaert (Stipter), Hans Hendriks (Centric), Ilse van ’t Hof
(Inlichtingenbureau), Paul de Koning (Inlichtingenbureau), Marie Katrien Litjens
(Zorginstituut Nederland), Annemiek Meijburg (KING/ISD Regie), Maurice Mulder
(Topicus), Ben Schepers (VNG/KING), Kees Steijsiger (VNG/KING), Wilhelm
Thieme (ZorgNed), Annemarie Thomasse (PinkRoccade), Wim Verburg
(PinkRoccade), Bart Verwijst (SVB).
Tijdens de bijeenkomst werd bij diverse agendapunten de presentatie
‘Voorlichting aan softwareleveranciers over iPgb - SLO 26 april 2017’ gebruikt.
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Mededelingen

Besproken:
•
Actie softwareleveranciers: stimuleer gemeenten om gebruik te gaan
maken van het GGK.
3

Mutaties op specificatie: ‘Bsn’ bij ‘Relatie’ in 501/502?

Besproken:
•
Actie Werkgroep iPgb: memo opstellen over het belang van, de gevolgen
van en de juridische onderbouwing bij opname van het bsn van de
vertegenwoordiger van de budgethouder in de 501/502-berichten.
Ketenbureau PgB controleert nog welke juridische aspecten hierbij spelen
voor zowel organisaties als natuurlijke personen. Daarnaast vindt nog een
controle plaats op kennisgevingen bij verhuizingen. In hoeverre is hier
sprake van doelbinding?
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Actie voor Beheerteam iStandaarden: bepalen van de impact van deze
wijziging en het wel/niet aanpassen van de specificaties.
Bij besluit tot aanpassing van de specificaties: toevoegen van bsn van de
vertegenwoordiger in de specificatie 501 met verwijzing naar de memo.
Specificaties worden aangepast en leveranciers z.s.m. geïnformeerd,
wanneer de documentatie is gewijzigd.
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GGK iWmo 2.1 en iJw 2.1 i.r.t. Pgb-BAB 1.0

Besproken:
•
BAB 1.0 testen op Ketentestomgeving (KTO). Hierbij worden meegenomen:
(a) Routering via het GGK en (b) StUF 2.1-envelop
•
Actie Inlichtingenbureau: het GGK zet het BAB 1.0 zonder StUF-envelop
op het GGK-portaal. De GGK-webservices werken altijd met de StUFenvelop.
•
Actie softwareleveranciers: met de gemeenten regelen dat zij de rechten
op de BAB 1.0-berichtenstroom instellen bij het GGK (Webservices of
WebPortaal; portaal is de default).
Opmerking: BAB 2.0 is een andere berichtenstroom en kan dus anders
ingesteld worden dan de BAB 1.0-stroom. Het betreft hier alleen de
modaliteit (WebPortaal of Webservices).
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BAB 1.0

Besproken:
•
Actie softwareleveranciers: zorgen dat de bulkaanleveringen van BAB 1.0
op het SVB-portaal (plaatsing vrijdag 12 mei 2017) en BAB 1.0aanleveringen via het GGK (vanaf medio juni) goed verwerkt kunnen
worden. In de eerste levering wordt een BAB-bestand op basis van de
backlog vanaf 1 januari 2017 aangeleverd.
•
Actie Werkgroep iPgb: duidelijk maken wat er in de ‘jaarBAB’ komt. Komt
er nog een bulk-BAB-bestand (ofwel: veegbestand) vergelijkbaar met 2015
en 2016?
•
Actie Werkgroep iPgb: duidelijk maken hoe om te gaan met correcties
over 2015 en 2016. Wat betekent dit voor BAB 1.0-berichten?
Regel: BAB wordt verstuurd veertien weken na beëindiging van het recht op
pgb. Overigens volgt bij intrekking van het recht in principe de dag daarna
een BAB-bericht.
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Situatie per 1 januari 2018 en uitgangspunten

Besproken:
•
Actie softwareleveranciers en Inlichtingenbureau: in StUF-envelop
routering zo aanbrengen: 1.0 ontvanger = SVB, 2.0 ontvanger = PGB.
•
Bij een foutsituatie, dus als een 1.0 naar PGB of een 2.0 naar SVB’ gaat, dan
wordt telefonisch contact opgenomen met de gemeente en de
softwareleverancier.
•
Actie Werkgroep iPgb: in overleg met o.a. de afdeling relatiebeheer van
de SVB en Annemiek Meijburg (productmanager Sociaal Domein KING)
afspraken hierover vastleggen in een draaiboek.
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Vooruitblik 1 januari 2018
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Besproken:
•
Actie Werkgroep iPgb: softwareleveranciers informeren over go/no gomomenten in juni en september 2017 en de analyse (actie SVB) naar de
gevolgen van en de te treffen maatregelen bij het later in productie gaan
van het PGB 2.0-systeem. Idee: liefst per 1 januari, anders per 1 april of 1
juli.
•
Actie softwareleveranciers: zorgen dat de systemen zo zijn ingericht dat
bij uitstel van het live gaan van het PGB 2.0-systeem en/of de iPgb 2.0berichten geen probleem optreedt. Dit betekent dat leveranciers in hun
software voldoende parameters moeten opnemen zodat dit flexibel kan
worden aangepast per gemeente en per datum dd-mm-jjjj.
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Overgang variant 1 > 2

Besproken:
•
Actie Werkgroep iPgb: opstellen Landelijk draaiboek migratie met de
werkwijze voor de overgang van de iPgb 1.0-berichten (TKB en BAB) naar
de 2.0-berichten (501/502 en 507/508).
Idee: afspraken maken over aanlevering van de budgetten tot 1 januari
2018 in 1.0-berichten. Ook met terugwerkende kracht blijven we in de keten
1.0-berichten voor de budgetjaren 2017 en eerder gebruiken. Voor alle
klanten 2.0-berichten aanleveren voor de budgetjaren 2018 en later. Idee:
op datum X het recht beëindigen (met 1.0-berichten) en op datum X + 1 het
recht starten, met 2.0-berichten. Voorwaarde: geen brieven naar
budgethouders, zodat deze niet onnodig worden belast met deze transitie.
Feitelijk zou je ‘schoon schip’ moeten maken en met terugwerkende kracht
de 501 starten per 1 januari 2018. Nadere uitwerking is noodzakelijk omdat
in veel gevallen al bestedingen zijn gedaan.
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Meerjarige budgetten

Besproken:
•
Actie Werkgroep iPgb: uitwerken in Landelijk draaiboek migratie hoe
omgegaan moet worden met meerjarige budgetten, bestedingen die gedaan
zijn op 2017 en de gevolgen voor het toegekende budget over het
budgetjaar 2018 en later.
•
Actie softwareleveranciers: aangeven bij de Werkgroep iPgb
(kees.steijsiger@kinggemeenten.nl) hoe nu TKB 1.0 aangeleverd wordt, dit
door een paar voorbeeld-TKB 1.0-berichten te sturen. Is er sprake van
meerjarige budgetten of alleen van meerjarige beschikkingen met
daarbinnen eenjarige budgetten? En hoe wordt omgegaan met meerdere
zorgfuncties?
•
Actie Werkgroep iPgb: opnemen in het Landelijk draaiboek migratie hoe
eenjarige budgetten die al in een 1.0-bericht aangeleverd zijn, verwerkt
worden in het nieuwe PGB 2.0-systeem van SVB/DSW als ze opnieuw
aangeleverd worden in 2.0-bericht?
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Casussen en conclusies: zorgdomein wel/niet gereed

Besproken:
•
Actie Werkgroep iPgb: uitwerken Landelijk draaiboek migratie. Hierin
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wordt in ieder geval een go/no go-moment voor 1 november gepland.
Softwareleveranciers zijn van mening dat in voorbereiding op de
implementatie van iPgb 2.0 heldere controles moeten worden ingebouwd op
basis waarvan je feitelijk nooit in een situatie terecht kunt komen waarbij
‘gekunsteld’ een contingency-oplossing moet worden gekozen. Dit zorgt voor
teveel coördinatie en afstemming die ongewenst is.
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Conclusie

Besproken:
•
Actie Werkgroep iPgb: uitwerken Landelijk draaiboek migratie met hierin
tips hoe om te gaan met 1.0-berichten tot het moment van overgang op
2.0-berichten, bijvoorbeeld door ook in de 1.0-berichten al over te stappen
op functiebudgetten.
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Rondvraag

Besproken:
•
Het ZOK-bericht behoort niet tot de iPgb 2.0-release en hoeft naar
verwachting niet door softwareleveranciers van gemeenten opgenomen te
worden in het berichtenverkeer met andere ketenpartijen. Kees zal Hester
Heringa vragen om een statusupdate over haar project ‘ZOK naar voren’ en
dit beschikbaar stellen aan leveranciers.
•
De ‘redenAanlevering’ is komen te vervallen. In de uitwerking van de
casuïstiek is dit nader toegelicht. Zie ook versie 1.0 van de specificaties.
•
Actie Werkgroep iPgb: De communicatie voor gemeenten over de
implementatie van iPgb 2.0 komt vóór 1 juli 2017 beschikbaar in het
Landelijk draaiboek migratie iPgb 2.0.
•
Actie voor Beheerteam iStandaarden: iPgb 2.0-voorbeeldberichten
beschikbaar stellen.
13 Sluiting
Kees Steijsiger sluit de vergadering en nodigt iedereen uit voor het volgende
overleg, op woensdag 21 juni, 13.00 uur bij Zorginstituut Nederland.

Meer informatie
Presentaties uit het overleg, iPgb-specificaties, verslagen en andere documentatie
vindt u op de ontwikkelpagina van iPgb 2.0 op istandaarden.nl.
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