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1
Opening
Kees Steijsiger opent de vergadering en heet iedereen welkom.
Aanwezig: André Boeters (Ketenbureau PGB), Eelco Brenner (LostLemon), Jan
van Broekhoven (Wigo4it), Ramon Dols (Zorg-lokaal), Ondina Fortes Costa
(Centric), Karin van Gelderen (Horlings & Eerbeek), Hester Heringa (VNG), Paul
de Koning (Inlichtingenbureau), Marie Katrien Litjens (Zorginstituut Nederland),
Judith Meerburg (VNG), Annemiek Meijburg (KING/ISD Regie), Maurice Mulder
(Topicus), Gerard van Scheijen (SVB), Francois Schumans (Zorg-lokaal), Kees
Steijsiger (VNG/KING), Wilhelm Thieme (ZorgNed), Annemarie Thomasse
(PinkRoccade), Bart Verwijst (SVB).

2
TKB 1.0 en BAB 1.0
Zie presentatie ‘Voorlichting aan softwareleveranciers over iPgb - SLO 15 februari
2017’
Besproken:
•
Met name nog uitval bij SVB op TKB 1.0 Bestandsnaam en Contactpersoon
gegevens (vanwege controle tegen XSD).
•

Advies: gebruik GGK. Bij ontvangst moet gemeente zelf ‘ont-StUFfen’, bij
verzending kan GGK voor ‘ver-StUFfing’ zorgen. Het SVB Portaal blijft
vooralsnog beschikbaar voor de 1.0-berichten.
Actie werkgroep iPgb: zorg voor duidelijke communicatie hierover.

•

Vanaf medio juni gaan gemeenten via het GGK BAB 1.0-berichten over 2017
(!) gaan ontvangen. Mogelijk dat nog niet alle leveranciers BAB 1.0berichten – inclusief Stuf 2.1 – ondersteunen.
Actie softwareleveranciers: is verwerking BAB 1.0 + Stuf 2.1 mogelijk ja
of nee?
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•

Let op: per 12 juni 2017 StUF-envelop 2.1.
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501/502-budgetbericht (TKB 2.0) en 507/508-budgetafsluitbericht
(BAB 2.0)

Datum
16 maart 2017

Besproken:
Planning
•
501/502: 1 november 2017 in productie voor de budgetten over 2018 en
later. Reactie softwareleveranciers: de planning is krap.
•

Kees Steijsiger geeft aan dat per 1 oktober het GGK de 501/502 en 507/508
qua berichten ondersteunt. In het derde kwartaal kunnen POC-tests worden
uitgevoerd.

•

Doelstelling is om een ketentestomgeving (KTO) beschikbaar te stellen
waarbij de volledige keten Gemeenten-IB-RINIS-SVB en vice versa kan
worden getest.

•

507/508: 1 januari 2018 in productie. Let op, dit is een correctie op hetgeen
besproken is, omdat een budget met ingangsdatum 1 januari 2018 al op 1
januari ingetrokken kan worden, waarop een budgetafsluitbericht volgt.
Zoals besproken: in reguliere gevallen geldt dat na een budgetbeëindiging
pas een budgetafsluitbericht volgt na veertien weken.

•

Twee definities naast elkaar in de tijd: de 1.0-berichten moeten gebruikt
worden voor de (mutaties op) budgetten over 2017 en eerder. Tot wanneer
de 1.0-berichten in productie blijven is nog onbekend. Liefst wordt deze
‘hybrideperiode’ zo kort mogelijk gehouden.
Reactie softwareleverancier: we kunnen mogelijk het beste tussen 1
november en 15 december 2017 alle lopende budgetten opnieuw aanleveren
voor de jaren 2018 en later? Impact: meer berichtenverkeer dan anders in
deze periode. Wordt actie werkgroep iPgb.

•

Hester Heringa merkt op dat voor gemeenten de jaarovergang 2017-2018
een grotere uitdaging wordt dan de overgang 2016-2017. In de nieuwe
infrastructuur van de SVB staan namelijk nog helemaal geen gegevens voor
2018 en verder. Alle data moeten volledig worden aangeleverd. In de
overgang van 2016-2017 stonden, voor een orde van grootte van
veertigduizend huishoudens, al data klaar voor het opvolgende jaar.

•

Risico: de impact van de veranderde werkwijze rondom de 2.0-berichten
t.o.v. de 1.0-berichten wordt hoog ingeschat. Dit betekent in ieder geval dat
communicatie hierover bijzonder belangrijk is.
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Voorstel ontwerp van de conceptspecificaties voor iPgb 2.0
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Besproken:
•
Zorgfuncties zijn de ProductCategorieën uit iWmo en iJw plus categorie
‘Totaal zorgpakket’ (99). Zie basisschema.xsd. Deze laatste categorie is
bedoeld voor de situatie dat je als budgetverstrekker niet wilt differentiëren.
Uitgangspunt: differentiëren aan de voorkant, is differentiëren aan de
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achterkant ofwel: in het hele proces, van voor tot achter.
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•

Zie WMO501.xsd: per productcategorie een budget over een bepaalde
periode.

Datum
16 maart 2017

•

Zie ‘Voorstel 501 – PGB berichten.xls’, ‘WMO501.xsd’ en ‘Basisschema.xsd’:
- Het hanteren van jaarbudgetten wordt niet meer afgedwongen.
- Regel: geen overlap per periode per productcategorie.
- Met de codelijst van LDT_RedenAanlevering geef je aan met welke intentie
een voorkomen in een klasse aangeleverd wordt.
- Wijzigingen zijn mogelijk per voorkomen in een klasse. Dus bijvoorbeeld
op één productcategorie (zorgfunctie).
- Een voorkomen is aanwijsbaar met een Nummer of Id. Is dit wenselijk?
- Schotten in budget kun je ‘laten verdwijnen’ met een mutatie.
- Gaten in de budgetperioden zijn mogelijk.
- Regel: het is aan de gemeente actie te ondernemen bij het ontstaan van
budgetoverschrijding door het verlagen van het budget.

•

De SVB betaalt een zorgverlener pas als zowel het budgetbericht (501) als
de zorgovereenkomst (ZOK) ontvangen is.
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Bij de bespreking van de conceptspecificaties valt de opmerking dat het fijn is dat
zoveel wensen ingewilligd worden.
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Issues en vragen

Besproken:
•
Ondersteuning gewenst bij de ontwikkeling, test en implementatie van de
iPgb-berichten (bijvoorbeeld met een testomgeving).
Actie werkgroep iPgb.
•

Verzoek om de basisschema's zoveel mogelijk hetzelfde te houden. Graag
LDT_BerichtCode uit iPgb gelijkhouden aan LDT_BerichtCode in
hetbasisschema iWmo en iJw. Ook eenduidig toepassen van
LDT_ProductCategorie en LDT_ZorgfunctieWmoPgb.
Actie voor Beheerteam iStandaarden.

•

Wat is de planning? Wanneer zijn de XSD’s definitief? Er staat nog een
aantal juridische en procesmatige vragen open, dus de definitieve
specificaties laten nog even op zich wachten. Naar verwachting wijken ze
niet veel af van de huidige versie.
Actie werkgroep iPgb.

•

Is de BAB ook per ProductCategorie (Zorgfunctie)? Ook heT
VerantwoordingsvrijBedrag? Ja, Zie WMO507.xsd en 507.xls.

•

Komt er ook een budgetuitnuttings/betaalbericht? Nee, op het SVBverstrekkersportaal zijn overzichten en triggers/signalen beschikbaar. Het
portaal is ook toegankelijk voor door gemeenten gemandateerde partijen.
Naast de 501/502 en 507/508 worden door de werkgroep iPgb ook nog een
zorgovereenkomst-bericht/retourbericht en een signaalbericht/retourbericht
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gedefinieerd.
•

Het is de verantwoordelijkheid van de verstrekker het bsn te controleren, zie
artikel 12 Wet algemene bepalingen burgerservicenummer. Reactie: zowel
in de TKB als in de ZOK is het bsn het identificerende gegeven, dus de kans
is klein dat fouten in het bsn in de TKB tot onjuiste uitbetalingen leiden.

•

Kan in het Beschikkingnummer ook een per cliënt uniek volgnummer
opgenomen worden? Daar is het element niet voor bedoeld, maar het kan
wel.

•

Beschermd wonen komt nu tot uiting in de ProductCategorie. Zie
basisschema.xsd en 501.xls.

•

‘Hoe om te gaan met mutaties?’ dient nog nader met elkaar besproken te
worden. Hierbij zal ook besproken moeten worden of we in het
berichtenverkeer wel of niet gebruik willen maken van UUID’s (bij een
FunctieBudget, Relatie en Contact).
Actie werkgroep iPgb.

•

Hoe wordt in de routering van berichten omgegaan met centrumgemeenten?
Actie Inlichtingenbureau.
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ZOK naar voren
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Er zijn budgetverstrekkers die eerst de door de budgethouder en zorgverlener(s)
opgestelde zorgovereenkomst(en) willen toetsen, voordat zij een beschikking
afgeven aan de budgethouder. Het proces zal hierdoor anders ingericht worden,
dan nu het geval is.
Afgesproken is dat de werkgroep iPgb geïnformeerd blijft, zodat – bij het per 1
januari 2018 in werking treden van dit proces – de specificaties per 1 juli 2017
gereed zijn.
Actie VNG/KING.
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Rondvraag en sluiting

Kees Steijsiger sluit de vergadering en nodigt iedereen uit voor het volgende
overleg op woensdag 15 maart, 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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