Zorginstituut Nederland
Informatiemanagement
Eekholt 4
1112 XH Diemen
Postbus 320
1110 AH Diemen
www.zorginstituutnederland.nl
T +31 (0)20 797 85 55
Contactpersoon
mw. M.K. Litjens
Datum
16 maart 2017

Omschrijving
Vergaderdatum
Vergaderplaats

Softwareleveranciersoverleg iPgb-release 2.0
15 maart 2017, 13.00 – 15.30 uur
Zorginstituut Nederland, Diemen

Onze referentie
20170315 SLO iPgb

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), Muriël Eerkens (Wigo4it),
Joost van Eijck (Zorg-lokaal), Karin van Gelderen (Horlings & Eerbeek), Joost
Hamann (gemeente Utrecht), Michiel Heijden (Centric), Hans Hendriks (Centric),
Diede Janssen (PinkRoccade), Thijs Krommenhoek (Conclusion), Marie Katrien
Litjens (Zorginstituut Nederland), Maurice Mulder (Topicus), Gerard van Scheijen
(SVB), Kees Steijsiger (VNG/KING), Ben Schepers (VNG/KING), Wilhelm Thieme
(ZorgNed), Bart Verwijst (SVB).

2
Mededelingen, stand van zaken en terugkoppeling actiepunten
Door Kees Steijsiger (VNG/KING)
Zie presentatie ‘Voorlichting aan softwareleveranciers over iPgb - SLO 15 maart
2017’
Besproken:
•
Verslag van de besluitvorming in het Overleg Ketenregie van 16 maart volgt
in de werkgroep / het softwareleveranciersoverleg iPgb op 22 maart.
•
Vanuit de gemeenten zijn verschillende migratiestrategieën mogelijk. De
SVB gaat geen berichten converteren. Uitgangspunt is dat berichten over
budget, over de jaren 2017 en eerder (tot vijf jaar terug), in 1.0-formaat
worden aangeleverd en berichten over budget – over de jaren 2018 en later
– in 2.0-formaat.
•
Extra informatie over een 1.0 > 2.0 datamigratietraject volgt op 22 maart.
•
Uitgangspunten van VNG/KING/Gemeenten zijn uiterlijk half april
beschikbaar. Belangrijkste punt is continuïteit!
•
Routering: afzender in bericht is ‘eigen gemeente’. Het GGK zorgt voor
routering van/naar een samenwerkingsverband/centrum gemeente.
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•

Meer informatie over het traject ‘ZOK naar voren’ volgt ook na het Overleg
Ketenregie. De discussie gaat op dit moment over het hoe en nog niet over
de planning.

Actiepunt iPgb-werkgroep:
•
Zorgen voor duidelijke communicatie, planning en informatie over go / no
go-momenten. Dit helpt leveranciers ook in de communicatie naar hun
klanten.
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Behandeling en toelichting van de 501/502- en 507/508specificaties (versie 0.88)
Door Marie Katrien Litjens (Zorginstituut Nederland) en Gerard van Scheijen
(SVB)
Zie presentatie ‘Voorstel casuïstiek 501- en 507-berichten - SLO 15 maart 2017’
en specificaties in Excel versie 0.88 ‘20170309 Voorstel 501 - PGB berichten’ en
‘20170309 Voorstel 507 - BAB berichten’.
Besproken:
Verschillen tussen de 0.88- en 0.85-versie:
•
501 en 507: geen UUID’s meer, maar Nummer en NummerOud. Zie
casuïstiek nieuw, wijzigen, vervangen/vegen. NummerOud is nodig om later
te kunnen traceren op basis van welk recht declaraties zijn uitbetaald.
•
501 en 507: geen sprake meer van Beschikking in het bericht, maar van
BudgetToekenning (= voorstel). De logische sleutel van de berichten is
Gemeente code (Afzender/Ontvanger), Bsn en BudgetToekenningNummer.
Sommige softwareleveranciers geven aan dat het geheel van deze nummers
in het BudgetToekenningNummer opgenomen zal worden, dus dit betekent
dat het datatype LDT_Nummer ontoereikend is en aangepast wordt.
•
501: andere gegevens dan Nummer op BudgetToekenning (voorheen
Beschikking) worden optioneel (waren verplicht).
•
501: RedenAanlevering alleen op BudgetToekenning-niveau in bericht.
Waarden van codelijst RedenAanlevering en bijbehorende regels volgen. De
verschillende situaties moeten in deze release zo expliciet mogelijk
aangeleverd worden.
•
501: geen Bsn bij Relatie. Dit is juridisch gezien niet mogelijk.
•
502 en 508: XSD’s aanpassen: header/root-cliënt is nu verplicht, moet
optioneel zijn voor het geval een heenbericht goed is en het retourbericht
dus geen retourcodes bevat.
•
501: Gegevens van de beschikking zijn ter info van de budgethouder. Deze
elementen zijn optioneel. Ofwel, als het niet wordt gevuld in het bericht, dan
wordt het ook niet getoond door het nieuwe PGB-systeem.
•
Vraag over STuF-envelop i.r.t. de huidige 1.0-berichten: is hier een
invulinstructie van?
Actiepunt Zorginstituut:
•
Nader uitwerken specificaties. 16 maart publiceert het Zorginstituut de
conceptspecificaties: de 0.9-versie.
Actiepunt softwareleveranciers:
•
Voor 3 april reviewcommentaar aanleveren op de conceptspecificaties aan
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Marie Katrien Litjens met cc aan Elly Kampert-van Galen (beiden
Zorginstituut Nederland). E-mailadressen: mlitjens@zinl.nl en
ekampert@zinl.nl.
Actiepunt Kees:
•
Uitzetten actie op vraag over invulinstructie STuF-envelop i.r.t. 1.0berichten.
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Planning ondersteuning iPgb en uitkomst quickscan leveranciers
Door Kees Steijsiger (VNG/KING)
Zie vervolg van de presentatie ‘Voorlichting aan softwareleveranciers over iPgb SLO 15 maart 2017’
Besproken:
•
13 april: definitieve specificaties 501/502- en 507/508-berichten
beschikbaar.
•
1 juli: Validatiemodule en Test/Simulatievoorziening iStandaarden (TiS) voor
iPgb berichten beschikbaar.
•
1 september: Groene Vink-module voor iPgb-berichten beschikbaar.
•
Per 1 oktober worden de nieuwe berichten 501/502 en 507/508 door het
GGK ondersteund. Vanaf 1 november kunnen 501/502 ook door het nieuwe
PGB-systeem worden ondersteund in productie.
•
Nadere details over ketentests en beschikbaarheid van testomgevingen
volgt.
•
Leveranciers geven aan dat de volgordelijkheid in de acties binnen een
ticket soms tot verwarring leidt.
Actiepunten Zorginstituut:
•
Servicedesk iStandaarden beter inrichten voor vragen/antwoorden over de
inrichting van de pgb-processen.
•
Opleveren van voorbeeldberichten en aangeven wanneer deze opgeleverd
worden.

5
Ketenarchitectuur en softwarerealisatie – vervolg 22 maart
Door Bart Verwijst (SVB)
Zie vervolg van de presentatie ‘Voorlichting aan softwareleveranciers over iPgb SLO 15 maart 2017’
Besproken:
•
Verdeling taken DSW en SVB.
•
1 oktober: pre-productie. Plan A, aanlevering van berichten, zal vanaf 1
oktober 2017 naar/vanaf een publieke voorziening onder de vlag van VWS
plaatsvinden.
•
1 november: productie.
•
Plan B: ‘as is’ 1.0-berichten
•
Plan C: upgraden financiële en salarisadministratie van de SVB.
•
Leveranciers spreken zorgen uit over het ambitieniveau en risico’s. Zij geven
aan dat de go / no go-besluiten ook essentieel zijn voor hun
releaseplanningen en prioritering.
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Actiepunt iPgb-werkgroep
•
Nagaan of DSW op 22 maart deel kan nemen aan het iPgb-overleg. Onder
meer in het kader van aanbestedingen is dit discutabel.
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Rondvraag en sluiting

Besproken:
•
Het uploaden van bestanden bij de SVB – via het huidige SVB-Portaal – blijft
mogelijk voor de 1.0-berichten.
•
Vraag: tot wanneer is het mogelijk met terugwerkende kracht 1.0-berichten
te blijven sturen? Nog onbekend.
•
Vraag: gaat de snelheid waarmee informatie beschikbaar uit het
Budgethoudersportaal beschikbaar gesteld wordt aan medewerkers van
gemeenten omhoog? Ja, de info is realtime beschikbaar.
•
Vraag: hoe of wat rondom datamigratie? Op 22 maart meer hierover.
•
Er zijn problemen als een gemeentecode een voorloopnul heeft. WiGo4IT
heeft hier issues mee voor de gemeente Rotterdam.
Actiepunt iPgb-werkgroep:
•
Zorgen voor duidelijke migratiestrategie met bijbehorende planning.
Actie Kees:
•
Uitzoeken bij het GGK hoe het zit met de definitie van het element Afzender
in de TKB 1.0 en het gebruik daarvan. Dit vanwege problemen met
voorloopnullen.
Kees Steijsiger sluit de vergadering en nodigt iedereen uit voor het volgende
overleg op woensdag 22 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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