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1 Context van dit document 

Dit document heeft als doel om: 

 De inhoud van de huidige release te beschrijven  

 Gekende tekortkomingen op te lijsten. 

 

2 Inhoud release PR20.12 

 Gegevensstromen 

Toelichting versie XML-schemas (XSD’s): 

De xsd’s die gebruikt worden in een release zijn steeds terug te vinden op de 
documentatiesite. 

 XSD-aanpassingen in PR20.12 

Er zijn geen xsd-aanpassingen voorzien in deze release. 
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 Functionaliteiten 

 Overzicht nieuwe functionaliteiten van PR20.12.01 

 Nieuwe functionaliteit relevant voor ZK: 

o de BOB-erkenningsperiode mag pas ingaan op de 1e van de maand volgend op 
de dag waarop de betrokken persoon 21 jaar wordt tenzij de betrokken 
persoon een geldig IT-attest heeft op of voor 1/7/2020 (DPZ-8873) 

o geen BOB-erkenning op basis van attesten IT (= attesten medisch sociale 
schaal) die ingaan na 31 december 2020 tenzij het gaat om verlengingen 
(DPZ-8664) 

o geannuleerde NRTX-attesten worden overgenomen in een volgende periode 
zodat de BOB-erkenningsperiode rekening kan houden met de 
notificatiedatum van deze attesten (indien ze vervangen werden door een 
ander attest) (DPZ-8851)   

o overlappende attesten correct behandelen bij berekening BOB-
erkenningsperiode (DPZ-8702) 

o annulaties of wijzigingen op NRTJ-attesten met cumulverbod kunnen zonder 
cumulverbod doorkomen maar worden vanaf nu altijd verwerkt in eBOB 
(DPZ-8666) 

 

 Nieuwe functionaliteit minder relevant voor ZK: 

o Geboortedatum toevoegen aan Person-tabel (DPZ-8965) 

o nRTH-attesten met als enige wijziging een budgetverhoging mogen niet leiden 
tot een berekening van de BOB-erkenningsperiode[KIV1]. (DPZ-8914) 

o Nieuwe typemodules voor de NRTJ-attesten zonder cumulverbod  (DPZ-8766). 

 

 Overzicht nieuwe functionaliteiten van PR20.12.02 

 Nieuwe functionaliteit minder relevant voor ZK: 

o Bij de controle of een persoon een attest heeft op of voor 1/7/2020 moeten 
attesten met status 'NEW' uitgesloten worden zodat er geen uitzonderingen 
bijkomen (DPZ-9001) 

 

https://jira.smals.be/browse/DPZ-8873
https://jira.smals.be/browse/DPZ-8864
https://jira.smals.be/browse/DPZ-8851
https://jira.smals.be/browse/DPZ-8702
https://jira.smals.be/browse/DPZ-8666
https://jira.smals.be/browse/DPZ-8965
https://jira.smals.be/browse/DPZ-8914
https://jira.smals.be/browse/DPZ-8766
https://jira.smals.be/browse/DPZ-9001
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 Overzicht nieuwe functionaliteiten van PR20.12.06 

 Nieuwe functionaliteit minder relevant voor ZK: 

o nRTH-attesten met als enige wijziging een budgetverhoging mogen niet leiden 
tot een berekening van de BOB-erkenningsperiode. (DPZ-8914) 

 

 

 Bugs die gefixed werden in PR20.12.03 

JIRA Samenvatting 

1. DPZ-8666 

 
Attesten waarvoor geen care_unit_result kan 
worden afgeleid. Deze worden bewaard indien 
het attest reeds gekend is in eBOB. 

 

 Bugs die gefixed werden in PR20.12.04 

JIRA Samenvatting 

1. DPZ-8664 

 
Controle op bestaande IT-attesten i.p.v. controle 
op BOB-attest bij verwerking nieuwe IT-attesten 

 

 Bugs die gefixed werden in PR20.12.07 

JIRA Samenvatting 

2. DPZ-9196 

 
Timeout bij verwerking VAPH-attesten – tijdelijke 
fix door errors niet weg te schrijven 

 

 Bugs die gefixed werden in PR20.12.08 

JIRA Samenvatting 

3. DPZ-9215 

 
Timeout bij verwerking VAPH-attesten – tijdelijke 
fix ongedaan maken en errors terug wegschrijven 

4. DPZ-9210 

 
Opvullen van birth_date voor oude MSS attesten 
in ebob 

 

 Technische verbeterpunten die werden gerealiseerd in versie PR20.12 

/ 

 

https://jira.smals.be/browse/DPZ-8914
https://jira.smals.be/browse/DPZ-8666
https://jira.smals.be/browse/DPZ-8664
https://jira.smals.be/browse/DPZ-9196
https://jira.smals.be/browse/DPZ-9215
https://jira.smals.be/browse/DPZ-9215
https://jira.smals.be/browse/DPZ-9210
https://jira.smals.be/browse/DPZ-9210
https://jira.smals.be/browse/DPZ-9210
https://jira.smals.be/browse/DPZ-9210

