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Inleiding
Dit document beschrijft de berichtdefinitie Toekenningsbeschikking in de twee
gegevensuitwisselingen Trekkingsrechten:
1 tussen het koppelpunt richting gemeenten en de SVB (het SVB Servicecentrum PGB
(SSP));
2 en tussen Zorgverzekeraars Nederland, daar waar het de zorgkantoren betreft, en de
SVB (het SVB Servicecentrum PGB (SSP)), waarbij VECOZO de technische
infrastructuur aan de kant van ZN verzorgt en het schakelpunt richting de zorgkantoren is.
Hoe omgegaan wordt met mutaties op toekenningsbeschikkingen, vervallen
toekenningsbeschikkingen en uitval n.a.v. functionele validaties staat beschreven in het
document ‘Berichtdefinities Trekkingsrechten’.
Bronnen:
 Entiteitenmodel en berichtbeschrijvingen van het SVB Servicecentrum PGB (SSP)
 Roadmap Invoering SVB Trekkingsrechtsysteem per 01-01-2014
 Powerpoint presentatie TR Proces, sessie 13-12-2013.
 Informatievoorziening bij trekkingsrechten, Peter Izeboud, Achmea.
 Platform Informatievoorziening Zorg en Ondersteuning (IZO). http://platform-izo.nl/
 BEP-model (Bedrijfsregels, Externe Integratiestandaarden (EI), Processen) van AWBZbrede Zorg Registratie (AZR).
https://www.zorgregistratie.nl/bep/azr32/html/aa_reportstart.html

Versiebeheer:
Versie
0.1

Datum
27-02-2014

Naam
Marie Katrien Litjens

0.9

05-03-2014

,,

Beschrijving
Nagenoeg definitief.
Vorige versie afkomstig uit document
‘20140220 Berichtdefinities
Trekkingsrechten - concept’.
Voorstel definitief vast te stellen versie in
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Versie

Datum

Naam

0.91

20-03-2014

,,

0.92

03-04-2014

,,

0.93

17-04-2014

,,

0.94

22-04-2014

,,

0.95
0.96
0.97

25-04-2014
01-05-2014
15-05-2014

,,
,,
,,

Beschrijving
spin off 1 Gegevensuitwisseling overleg
van 11 maart 2014.
Opmerkingen overleg 11 maart 2014
verwerkt.
Opmerkingen overleg 25 maart 2014
verwerkt.
Contactpersoon van budgethouder en Vrij
besteedbaar bedrag toegevoegd
Opmerkingen overleg 22 april 2014
verwerkt.
In lijn met XSD Zorgkantoren gebracht.
Definitief, laatste commentaar verwerkt.
Puntjes op de i verwerkt

Uitgangspunten
Uitgangspunten op het gebied van het automatisch sturen van berichten:
 Minimale uitwisseling van gegevens. Dit om de kans op fouten te minimaliseren en
realisatie te bespoedigen.
 Het berichtformaat is XML (eXtended Markup Language).
 De gegevensuitwisseling ‘Trekkingsrechten’ bestaat uit meerdere berichten.
 RINIS verzorgt de technische infrastructuur voor de gegevensuitwisselingen
‘Trekkingsrechten’.
 De gegevens worden veilig, betrouwbaar en op basis van een wettelijke grondslag
uitgewisseld.
 RINIS, VECOZO en het koppelpunt richting Gemeenten bieden een aflever garantie.
Hierdoor is het niet nodig om statusmeldingen naar elkaar te sturen tijdens de
berichtuitwisseling.
 Gebruik in het proces een bericht (i.p.v.raadpleegfunctionaliteit) als op basis van
gegevens een beslissing genomen wordt in het proces (mogelijk bewijsmateriaal).
Uitgangspunten op het gebied van gegevensmodellering:
 De berichtdefinitie is in XSD (eXtended Schema Definition).
 Definieer herbruikbare business object, gegevenssets en datatypes om te komen tot
uniformiteit en vereenvoudiging.
 Minimaliseer organisatie afhankelijke gegevens in berichten (gemeenten, zorgkantoren,
SVB).
 Faciliteer de definitie gegevens en validatie van bedrijfsregels, relaties in een bericht en
de unieke identificatie van berichten en gegevens in berichten.
 Maak gegevens consistentie mogelijk, zodat een hoge mate van gegevens kwaliteit
gegarandeerd is.

Datasetbeschrijving Berichtdefinitie
Dit hoofdstuk beschrijft de dataset Berichtdefinitie, ook wel de header van het bericht
genoemd. Elk bericht bevat een dergelijke header die voorzien is van transportinformatie. De
dataset Berichtdefinitie bevat gegevens over het bericht ten behoeve van de routering en ter
validatie tijdens het transport. De andere datasets in een bericht bevatten businessinformatie.
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Deze dataset met transportinformatie betreft de definitie van de interface tussen de
Gemeenten en de SVB en tussen de Zorgkantoren en de SVB
Naam
Code verzender

V/O
V

Datatype
Tekst
AN4

Domein / Beschrijving / Validatie
Code van de organisatie die informatie levert.
Gemeentecode (4-cijferig)
of
UZOVI-code (zie

http://www.vektis.nl/index.php/producten-endiensten/referentieproducten/uzovi) met de rol
ZK
Alleen de eindpunten van de berichtuitwisseling zijn
opgenomen in deze definitie. Organisaties, die
optreden als (tussen)schakel, zoals een
samenwerkingsverband of een koppelpunt, zijn
daarom niet opgenomen.
Code ontvanger

V

Tekst
AN4

Code van de organisatie die informatie aanvraagt.
Bij RINIS:
Waarde: 0030 = Sociale Verzekeringsbank (SVB)

Type bericht

V

Tekst
AN3

De waarde verschilt per type bericht.
Dit geldt in de keten als de afspraak waaraan
bepaald wordt wat voor soort bericht het is.
RINIS bepaalt de waarde.

Versie bericht

V

Datum aanmaak bericht

V

Tekst
AN3
Datum-tijd

Bijvoorbeeld: 001
Dit is een datum van de verzender.
Validatie: mag niet in de toekomst liggen.

Referentie levering

V

Tekst
AN10

De aanduiding van een informatie-uitwisseling die de
zendende partij heeft toegekend aan die informatieuitwisseling. Bijvoorbeeld bericht ID.
Dit ID moet samen met de Code verzender en het
Type bericht dit bericht uniek identificeerbaar maken.

Berichtbeschrijving Toekenningsbeschikking
Dit hoofdstuk bevat de berichtbeschrijving van de toekenningsbeschikking.
Voor het SVB Servicecentrum PGB (SSP) is de toekenningsbeschikking het startbericht in de
gegevensuitwisseling ‘Trekkingsrechten’. De leverancier van dit bericht is de organisatie (het
zorgkantoor of de gemeente), die het persoonsgebonden budget (PGB) heeft toegekend aan
de cliënt (de budgethouder) en hiervoor een toekenningsbeschikking afgeeft.
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Structuur
Berichtkop
1-1 – Berichtdefinitie - Type XXX (nader te bepalen door RINIS)
Berichtinhoud
1-1 – Volledigheidscontrole
1-n – Toekenningsbeschikking *
1-n – Budget
0-n Functiebudget (alleen voor Gemeenten)
0-1 - Contactpersoon
* Met deze berichtstructuur is het ook mogelijk om 1 beschikking per bericht te sturen (als het
gewenst is real time berichten te sturen).

Datasets
Volledigheidscontrole

Definitie: gegevens ter controle van de volledigheid van het bericht. Deze gegevens worden


bij de SVB gebruikt om te controleren of de verwerking van het bericht volledig is uitgevoerd.
Verplicht.

Naam
Aantal beschikkingen

V/O
V

Datatype
Nummer
N9

Domein / Beschrijving / Validatie
Aantal toekenningsbeschikkingen in dit bericht.
Validatie: moet overeen komen met het aantal in het
bericht aanwezige beschikkingen.

Toekenningsbeschikking
 Definitie: beschikkingsgegevens per cliënt. De SVB verwacht per budgethouder, per wet
1 toekenningsbeschikking.
 Verplicht.
Naam
Wet

Afgever

V/O
V

V

Datatype
Tekst
Bij SVB: AN1

Domein / Beschrijving / Validatie
A (= WLZ)
J (= Jeugdwet)
W (= Wmo HH)
B (= Wmo BG)

Nummer
N4

Gemeentecode (4-cijferig)
of
UZOVI-code van het Zorgkantoor (zie

http://www.vektis.nl/index.php/producten-endiensten/referentieproducten/uzovi met rol ZK.
Nummer

O

Nummer
AN20

Nieuw gegeven voor SSP.
Optioneel voor Gemeenten.
Verplicht voor Zorgkantoren.
Dit nummer is het nummer dat op de
toekenningsbeschikking staat.
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Naam
Afgiftedatum

V/O
O

Datatype
Datum
EEJJ-MM-DD

Domein / Beschrijving / Validatie
Nieuw gegeven voor SSP.
Datum waarop de gemeente of het zorgkantoor de
toekenningsbeschikking heeft afgegeven/gedateerd.

Ingangsdatum

V

Datum
EEJJ-MM-DD

Begin PGB periode. Ingangsdatum van de
toekenningsbeschikking.
In de systemen van het SSP loopt de periode van de
Toekenningsbeschikking gelijk met de periode van
het Budget (zie dataset hieronder). In de
gegevensuitwisseling met de gemeenten komt het
voor dat het SSP een vertaling maakt van 1 naar 5
Toekenningsbeschikkingen als een beschikking een
looptijd heeft van 5 jaar.
Het is mogelijk om elk jaar een budget vast te stellen
door een nieuw bericht toe te sturen met een ander
periode in de dataset Budget.

Einddatum

V

Datum
EEJJ-MM-DD

Eind PGB periode. Einddatum van de
toekenningsbeschikking.
Validaties:
Moet groter zijn dan de ingangsdatum
toekenningsbeschikking.

BSN

V

Nummer
N9

Burgerservicenummer, een door de overheid
toegekend identificerend nummer in het kader van
het vereenvoudigen van het contact tussen overheid
en burgers en het verminderen van de
administratieve lasten.
Bron: Basisregistratie Personen (BPR).
Validatie: moet voldoen aan de ’11’ proef.

Geboortedatum

V

Datum
EEJJ-MM-DD

Datum waarop een persoon geboren is.
Bron: Basisregistratie Personen (BPR).
Validatie: mag niet in de toekomst liggen.
Dit extra gegeven van de cliënt is opgenomen in het
bericht, zodat uitvoering gegeven kan worden aan
artikel 12 van de Wet algemene bepalingen
burgerservicenummer: ‘Indien bij het verwerken van
persoonsgegevens een burgerservicenummer wordt
gebruikt, vergewist de gebruiker zich ervan dat het
burgerservicenummer betrekking heeft op de
persoon wiens persoonsgegevens hij verwerkt.’

Contactpersoon
 Definitie: persoonsgegevens van de relatie van de budgethouder .
 Optioneel.
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Naam
Soort

V/O
V

Datatype
Tekst
AN1

Domein / Beschrijving / Validatie
1 (= Ouder)
2 (= Vertegenwoordiger / Gemachtigde)
3 (= Curator / Bewindvoerder / Mentor
4 (= Contactpersoon)
5 (= OTS = Onder Toezicht Stelling)
De SVB zal een vertaling of een uitbreiding maken
naar/van bovengenoemde waarden.

Achternaam

V

Tussenvoegsels

O

Voorletters

O

Geslacht

O

Tekst
AN50
Tekst
AN15
Tekst
AN15
Tekst
AN1

Verplicht als er sprake is van een natuurlijke
(contact)persoon.
M (= Man)
V (= Vrouw)
O (= Onbekend)
In het SVB systeem is dit gegeven verplicht. De SVB
vult Geslacht met Onbekend als dit gegeven niet
wordt aangeleverd.

BSN

O

Nummer
N9

Burgerservicenummer van de contactpersoon van de
budgethouder.
Een door de overheid toegekend identificerend
nummer in het kader van het vereenvoudigen van
het contact tussen overheid en burgers en het
verminderen van de administratieve lasten.
Bron: Basisregistratie Personen (BPR).
Validatie: moet voldoen aan de ’11’ proef.

KVK-nummer

O

Straatnaam

V

Huisnummer

V

Huisnummer toevoeging

O

Postcode

V

Plaatsnaam

V

Land

O

Telefoonnummer

O

Emailadres

O

Nummer
N8
Tekst
AN50
Nummer
N6
Tekst
AN10
Tekst
AN10

Tekst
AN30
Tekst
AN50
Tekst
AN30
Tekst
AN100

Als Landcode niet gevuld is of Nederland betreft, dan
moet Postcode voldoen aan de Nederlandse
standaard (geldige postcode) vier cijfers en twee
letters (zonder spatie).

Landcode, codetabel COD032 uit de AZR.

Budget
 Definitie: Persoonsgebonden budget (PGB) gegevens van de cliënt.
 Verplicht.
 Herhalend. Alleen voor Gemeenten. Deze dataset wordt altijd maar 1 keer gevuld door
Zorgkantoren.
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Naam
Totaal bedrag

V/O
V

Ingangsdatum

V

Datatype
Nummer
N8

Datum
EEJJ-MM-DD

Domein / Beschrijving / Validatie
Het totaal bruto budget (de som van zorgfunctie
bedragen, het vrij besteedbaar bedrag en de
ophogingen, in CENTEN!).
Bedrag in 1/100. Voorbeeld: 00010000 =
tienduizend eurocent = 100 Euro.
Nieuw gegeven voor SSP.
Begin PGB periode. Ingangsdatum van het
budget.
Validaties:
Moet gelijk of groter zijn aan de ingangsdatum
van de toekenningsbeschikking.

Einddatum

V

Datum
EEJJ-MM-DD

Eind PGB periode. Einddatum van het budget.
Validaties:
Moet in hetzelfde jaar liggen als ingangsdatum
van het budget.
Moet gelijk of kleiner zijn aan de einddatum van
de toekenningsbeschikking.

Maximaal vrij besteedbaar
bedrag

O

Nummer
N8

Dit is het maximaal vrij te besteden bedrag per
budget (in CENTEN!). Bedrag in 1/100.
Voorbeeld: 00010000 = tienduizend eurocent =
100 Euro.
In het declaratieproces wordt door de SVB
gecontroleerd of het totaal aan declaraties die
betrekking hebben op het vrij besteedbaar bedrag
niet overschreden wordt in de betreffende
budgetperiode.

Functiebudget

O

Functiebudget

Het ‘Maximaal vrij besteedbaar bedrag’ maakt
onderdeel uit van het ‘Totaal bedrag’.
Voorbeeld: bij een totaal bedrag van 2000 Euro
en een maximaal vrij besteedbaar bedrag van 200
Euro mag in totaal 2000 Euro geboekt worden,
waarvan maximaal 200 Euro vrij besteedbaar is.
Alleen voor Gemeenten
Zie de optionele herhalende dataset
Functiebudget (0-n).

Functiebudget
 Definitie: persoonsgebonden budget (PGB) gegevens van per zorgfunctie.
 Optioneel. Alleen voor Gemeenten. Deze dataset wordt nooit gevuld door Zorgkantoren.
Naam
Bedrag

V/O
V

Datatype
Nummer
N8

Domein / Beschrijving / Validatie
Bruto bedrag dat is toegekend voor de zorgfunctie of
ophoging (in CENTEN!).
Bedrag in 1/100. Voorbeeld: 00010000 = tienduizend
eurocent = 100 Euro.
Bij SSP: Budgetboeking.Bedrag

Zorgfunctie

V

Tekst

De waarden van dit gegeven zijn afhankelijk van:
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Naam

V/O

Datatype
AN20

Domein / Beschrijving / Validatie

de uitkomst van de standaardisatie van de
categorisering van zorg in de Jeugdwet en de
Wmo2015;

het wel of niet opnemen van incidentele
betalingen (voor bijvoorbeeld een
woningaanpassing of een rolstoel) in het proces
Trekkingsrechten
Deze punten zijn belegd bij VNG / KING.
Huidige AWBZ waarden:
o HV (Huishoudelijke verzorging (3) – 21 HV)
o VP (Verpleging (4) – 41 VP)
o PV (Persoonlijke verzorging (5) – 31 PV)
BG-GRP (Begeleiding groep incl. vervoer (7) –
Begeleiding groep excl. vervoer (43) – 82 BGGRP)
o VERVOER (Vervoer (44) – 82 BG-GRP)
o VBTYD (Kortdurend verblijf (9) – 71 VBTYD)
o BG-IND (Begeleiding (84) – 81 BG-IND)
Validaties:
Nu bij SSP: Huishoudelijke verzorging alleen
mogelijk in Wmo.

Ontwerpbeslissingen
1. Van de cliënt wordt naast het BSN ook de geboortedatum in het bericht opgenomen. Ook
al is de kans klein dat er een verkeerd BSN doorgegeven zal worden, wil de SVB te allen
tijde proberen te voorkomen dat een verkeerde persoon aangeschreven wordt.
2. Om het bericht minder star te maken, zijn er in sommige gevallen in de kolom datatype
geen constraints op lengtes van string- velden gedefinieerd. Het is aan de partij die de
data uit het bericht verwerkt om hier correct mee om te gaan en velden die te lang zijn
voor hun systeem bijvoorbeeld af te kappen. Ter informatie zijn de lengtes van de velden
zoals deze in de systemen van het SSP in gebruik zijn wel opgenomen in de kolom
datatype. Daarnaast geldt dat de waarde van een optioneel gegeven ‘echt leeg’ is in een
XML bericht.
3. Met ketentesten moet de integriteit van een bericht bewezen worden. In de
berichtheader, de dataset Berichtdefinitie, wordt nu bewust geen gegeven opgenomen
om de integriteit van het bericht te controleren. Een berekende hashcode is zo’n soort
gegeven. Een hashcode kan als berichtonafhankelijk veld geïmplementeerd worden.
Door het technisch zeker, betrouwbaar en veilig inrichten van de gegevensuitwisseling is
een dergelijk controlegetal niet nodig.
4. Het controle gegeven ‘Aantal zorgfuncties bericht’ is niet opgenomen in het bericht,
omdat het risico dat je loopt op het onvolledig ontvangen of verwerken van gegevens
wordt afgevangen door het testen van de systemen. Een extra waarborg op de
verwerking van het aantal beschikkingen in het bericht wordt nog wel extra gewaarborgd
door het controle gegeven ‘Aantal beschikkingen’.
5. De ingangsdatum en einddatum per zorgfunctie in de dataset Functiebudget zijn
verwijderd. Indien een bepaalde zorgfunctie afloopt in een bepaalde periode, dan zal een
nieuwe toekenningsbeschikking afgegeven moeten worden. De perioden van het budget
behorend bij de verschillende zorgfuncties zijn gelijk aan de periode van het totaal
toegekende budget. Deze ontwerpbeslissing is niet van toepassing op zorgkantoren,
omdat de gegevens in de toekenningsbeschikking van een zorgkantoor altijd het gehele
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budget betreft over een bepaalde periode, ongeacht een eventuele nadere
onderverdeling van dit budget.
6. Het ‘Maximaal vrij besteedbaar bedrag’ is het enige bedrag dat naast het ‘Totaal bedrag’
wordt opgenomen in het bericht Toekenningsbeschikking, omdat de maxima van andere
bedragen (zoals maximaal bedrag feestdagenuitkering, maximaal bedrag
bemiddelingskosten, maximaal bedrag reiskosten of maximaal bedrag
administratiekosten) per verantwoordelijke organisatie (gemeente of zorgkantoor) worden
bewaakt (geregistreerd en gecontroleerd).
7. Het opnemen van bijlagen in het bericht Toekenningsbeschikking is bewust uitgesteld
naar een volgende versie van het bericht. Op het moment van schrijven van deze
ontwerpbeslissing is nog onvoldoende duidelijk rondom het juridische aspect betreffende
de privacy van zorginhoudelijke gegevens, de procesinrichting rondom het accorderen
van de zorgovereenkomst en de ICT technische aspecten betreffende het bijhouden van
historie en het schonen van bijlagen. Ter info: onder een bijlage wordt een bestand met
extra informatie over de afspraken tussen budgethouder en gemeente of zorgkantoor
bedoeld (zoals een zorgplan of een zorgbeschrijving).
8. Het herhalend zijn van de dataset Budget in het bericht Toekenningsbeschikking is onder
voorbehoud. Bij de SVB wordt nog een impact analyse uitgevoerd naar het gevolg van
het doorvoeren van de controle ‘schotten in de tijd’. Het opsplitsen van het totaal budget
van bijvoorbeeld een jaar in budgetten van 12 maanden heeft namelijk meer gevolgen
dan nu wordt overzien.
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