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De iEb-berichtstroom

iEb 1.0
Dit is een berichtstroom tussen gemeenten en het Centraal 
Administratie Kantoor (CAK) die van start gaat in 2020 en betrekking 
heeft op de eigen bijdrage Wmo. Vanwege de jaarwisseling is de eerste 
dag waarop iEb-berichten uitgewisseld kunnen worden 2 januari 2020.

Het iEb-berichtenverkeer bestaat uit twee berichtparen. 

Zie voor meer informatie over de berichtenstandaard www.istandaarden.nl
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iEb berichtenuitwisseling via het 
Gemeentelijk Gegevensknooppunt (GGk)

Basisbenodigdheden berichtenverkeer iEb:
- E-Herkenning niveau 3 voor alle gebruikers (vraag dit tijdig aan!)
- Gemnet verbinding

Extra benodigdheden voor berichtenuitwisseling via webservice:
- Digikoppeling
- Aanpassingen in softwarepakket
- PKI-overheidscertificaat
- Collaboration Protocol Agreement (CPA)
- Firewall aanpassing

iEb-berichtenverkeer via kerngemeente of externe dienstverlener:
Het iEb-berichtenverkeer hoort bij de wettelijke taken die de gemeente 
uitvoert voor de Wmo en valt daardoor onder de samenwerking iWmo.
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Berichtenuitwisseling via GGk

De gemeente kan zelf bepalen op welke manier de berichten 
uitgewisseld zullen worden met het CAK:

Webportaal
Handmatig up- en downloaden via het GGk portaal

Webservice
Geautomatiseerd up- en downloaden via een Digikoppeling. 
Hiervoor dient de gemeente zelf een Digikoppeling aan te 
schaffen, in te richten en te beheren.
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Berichtenuitwisseling via Digikoppeling (1)

Digikoppeling
De gemeente gaat zelf op zoek naar een Digikoppelingsleverancier. Dit 
moet tijdig gedaan worden i.v.m. doorlooptijden.

Benodigde aanpassingen in softwarepakket
Om ervoor te zorgen dat het softwarepakket de nieuwe 
berichtstromen aan kan moet er waarschijnlijk een update gedaan 
worden. Dit dient tijdig met de softwareleverancier besproken te 
worden.

Ook heeft berichtenuitwisseling via Digikoppeling gevolgen voor het 
softwarepakket waarin gewerkt wordt. De gemeente dient dit zelf na te 
vragen bij de software- of Digikoppelingsleverancier.
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Berichtenuitwisseling via een Digikoppeling 
(2)

PKI-overheidscertificaat
Dit certificaat is nodig om een beveiligde verbinding op te zetten met 
het GGk. Deze certificaten kunnen aangevraagd worden bij Logius.

Collaboration Protocol Agreement (CPA)
Gemeenten kunnen voor iEb een nieuwe CPA aanvragen vanaf 01-11-
2019. Ook is het mogelijk om een reeds bestaande CPA te gebruiken als 
de iEb berichten op datzelfde endpoint afgeleverd kunnen worden. 

Firewall aanpassing
Om berichten via het IB te kunnen ontvangen moeten IP-adressen van 
het IB toegevoegd worden aan de firewall van de gemeente. Dit kan nu 
al gedaan worden. Onze IP-adressen staan in de handleiding ‘CPA 
Aanvraag’ op onze website.
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Toegang tot iEb-berichtenverkeer

Samenwerkingen via een kerngemeente of externe dienstverlener
Het iEb berichtenverkeer hoort bij de wettelijke taken die de gemeente uitvoert 
voor de WMO. Hierdoor valt het iEb berichtenverkeer binnen de samenwerking 
WMO die reeds bij het Inlichtingenbureau bekend is. 
Voor bestaande samenwerkingen betekent dit dat er geen aanvullende 
overeenkomsten noodzakelijk zijn en dat het product iEb automatisch wordt 
toegevoegd.
Het is niet mogelijk om een aparte, afwijkende samenwerking aan te maken 
specifiek voor het iEb berichtenverkeer.
Individuele gemeente
Gemeenten die niet onder een samenwerking vallen en zelf het 
berichtenverkeer iWmo uitvoeren krijgen automatisch het iEb berichtenverkeer 
toegevoegd.

Het product iEb is per 01-11-2019 al zichtbaar in het portaal maar werkt pas per 02-01-2020.
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Handige websites

https://vng.nl/onderwerpenindex/sociaal-domein/isd-
informatievoorziening-sociaal-domein/nieuws/oproep-
ondertekenen-bewerkersovereenkomst-wmo-en-jeugdwet

https://www.eherkenning.nl/

https://www.logius.nl/diensten/digikoppeling

https://www.logius.nl/diensten/pkioverheid

https://www.inlichtingenbureau.nl/Beleidsterreinen/Wmo-en-
Jeugdzorg
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Contactinformatie

Vragen over het GGk
Servicedesk Inlichtingenbureau:
0800-2221122
servicedesk@inlichtingenbureau.nl
www.inlichtingenbureau.nl

Vragen over de eigen bijdrage
Servicedesk CAK
088- 711 4888
servicedesk@hetcak.nl
www.hetcak.nl

Vragen over de berichtenstandaard
Servicedesk iStandaarden
020-7978948
info@istandaarden.nl
www.istandaarden.nl


