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1. Opening
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2. Status Stichting NMVO

• De stichting NMVO is systeem eigenaar van het NMVS
• Primair heeft de stichting een systeemverantwoordelijkheid

o Oplevering van het NMVS binnen de mogelijkheden van bijvoorbeeld maar niet uitsluitend 
EMVO

o Ondersteunen bij het aansluiten op het NMVS door eindgebruikers
Ø Opstellen contracten
Ø Technische documentatie van de webservices
Ø Daadwerkelijk aansluiten (verstrekken van certificaten)

• De Stichting NMVO heeft periodiek overleg met IGJ/VWS/CBG
o Handhaving en aansluitrichtlijn hebben invloed op systeem
o Voor antwoorden op vragen over handhaving of verpakkingen mbt FMD zal Stichting NMVO 

verwijzen naar IGJ en CBG
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2. Status Stichting NMVO

• De Stichting NMVO neemt deel aan de EMVO vergaderingen en werkgroepen
• Stichting NMVO werkt nauw samen met de andere Arvato landen met als doel 

het zo efficiënt mogelijk acteren
• Er wordt maandelijks een nieuwsbrief gepubliceerd, onderwerpen oa:

o Status NMVS
o Attenderen op Europese ontwikkelingen
o Ontwikkelingen van de Stichting NMVO

• Momenteel naast bestuur en programma manager beschikt de Stichting NMVO 
over een QA persoon, juridische ondersteuning en er is een vacature voor een 
operationeel secretaris
• QMS van de Stichting NMVO is actief
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2. Status Stichting NMVO

• Onderwerpen die nu spelen;
o Aansluiten van groothandels en 3PL op NMVS/EMVS
o Meldpunt vervalsingen bij IGJ
o Hoe gaan we systeem operationaliseren vanaf 9 februari
o Pseudonimiseren van apotheek data in NMVS
o Registratieproces voor eindgebruikers 
o Contracteren met EMVO voor operationele fase
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Parallel Distribiteur



3. Status en planning NMVS

• Er is voor leveranciers een portal beschikbaar waarin technische documentatie 
beschikbaar is
• Er is voor alle leveranciers een testomgeving (sandbox) opgeleverd waarin 

berichten kunnen worden getest
• We hebben een verbinding met de EU-hub in de IQE omgeving Op versie 1.1
• Er is getest met aantal MAH’s op de IQE omgeving

o Laden van verpakkingen
o Scenario’s vanuit apotheek en vanuit meerdere apotheken
o Scenario’s vanuit groothandel
o Wel paar bevindingen en dat is goed
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3. Status en planning NMVS

• We zijn bezig om samen met andere landen versie 1.1 naar productie te brengen
o Gezamenlijke UAT uitgevoerd waarin Frankrijk en Noorwegen the lead namen
o Deze week wordt de UAT “geleveraged” naar de andere Arvato landen
o Voor de assessement part two moeten we als NMVO ook een statement opstellen, dat doen 

we samen met België/ Luxemburg
o Doel is om half  juni naar productie te gaan samen met België/Luxemburg, oorspronkelijke 

planning was eind juni

• IT service providers van eindgebruikers hebben toegang tot Ontwikkelomgeving
o We willen voor de zomervakantie nog wel apotheken en groothandel aansluiten op de IQE 

omgeving en vervolgens naar productie brengen

• Parallel distribiteurs komen we in IQE tegen zodra ze zijn aangesloten op EU hub

17 mei 2018



3. Status NMVS’en in Europa
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3. Status en planning NMVS

• In productie willen we een pilot gaan uitvoeren, doel is ervaren hoe proces in de 
praktijk werken en gevoel krijgen voor data kwaliteit. Timing na de zomer. 
Hiervoor hebben we nodig:
o MAH in productie en verpakkingen met 2D data matrix op de markt
o NMVS in productie
o Groothandel in productie
o Apotheek in productie

• EMVO is aan het stoeien met de specificaties voor rapportages en intermarket
queries. Oplevering final specificaties waarschijnlijk pas eind augustus
o Oplevering versie 1.2 Arvato pas december. Dat is laat met go live begin februari
o Actie staat uit om op basis van voorlopige specificaties te gaan ontwikkelen, wel een risico 

hopen hiermee in november versie 1.2 op te leveren
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3. Status en planning NMVS
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Wat Start initieel Einde initieel Status november 2017 Status mei 2018

Onderhandelen contract 16-01-2017 30-03-2017 Gereed
Communicatie 
Handelsvergunninghouders mbt  
bijdragen

11-01-2017 03-02-2017 Gereed

Ondertekenen contract 30-05-2017 Gereed
Bouw NMVS 01-06-2017 15-07-2017 Gereed productie systeem is 

opgeleverd
Proces workshops met XIS leveranciers 
en gebruikersorganisaties

17-05-2017 09-07-2017 Gereed

Proces workshops met groothandels 17-05-2017 09-07-2017 Gereed
Start aansluiten 
handelsvergunninghouders

17-05-2017 12-08-2017 Loopt, meer dan 100 MAH’s Momenteel rond de 150 MAH’s

Test omgeving pilot gereed maken 05-08-2017 11-09-2017 Zal wijzigen We hebben Test omgeving pilot omgeving na de zomer

Pilot 16-10-2017 23-02-2018 Zal wijzigen Blijft staan, na de zomer
Aansluit materiaal en 
proceshandreikingen

21-08-2017 28-02-2018 Zal wijzigen Tussen oktober 2018 en feb 2017

Onderzoek ondersteuning organisatie 16-10-2017 03-11-2017 Eerste bevindingen opgeleverd Afgerond, registratieprocedure is daar uitvloeisel van
Akkoord functionaliteit 23-03-2018 Zal wijzigen Validatie versie 1.1. gereed, nieuw validatie in november versie 1.2
Voorbereiding operationeel systeem 14-08-2017 30-03-2018 Nog steeds planning in maart 

systeem in productie te hebben
Half juni

Aansluiten van alle partijen 02-04-2018 25-01-2019 Zal wijzigen Gaat lopen registratieprocedure opgesteld
Live 09-02-2019 Blijft staan
Intensieve ondersteuning ICT 09-02-2019 25-03-2019 Blijft staan
Oplevering project (volledig 
operationeel NMVS)

05-04-2019 Blijft staan



3. Wijzigingen in planning

• Onderstaande tijdlijn is in november gepresenteerd. 
• Deze is nog steeds valide, wel wat achterstand op testen groothandel en 

apotheekhoudende
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UAT

Versie 1.1

Testen met MAH en
Groothandels

Naar productie

Testen met 
apotheekhoudenden

Versie 1.2 live

Testen
intermarket

2017 2018 2019

Pilot in productie

Certificeren XIS’en
Aansluiten groothandels apotheekhoudenden

Versie 1.0



4. Aansluitproces eindgebruikers

• Deadlines gesteld voor aansluitgarantie
• Eindgebruiker portaal zal eind mei begin juni beschikbaar zijn op NMVO site
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Registreren op 
Ontwikkel portaal

https://sws-nmvs.eu
Bouwen software Testen software

Onboarding test 
software

Ondertekenen IT 
leverancier contract

Testen IQE Live op productie

Registreren 
eindgebruiker portaal

Ondertekenen 
eindgebruiker 

contract
Live op productieEventueel testen  op 

IQE

Deadline 30 augustus

Deadline 30 november

Deadline 31 december



4. Aansluitproces eindgebruikers

• Voordat een IT service provider kan aansluiten op de IQE omgeving zal deze 
o Testresultaten moeten tonen van test op sandbox

Ø Landen kijken samen met Arvato naar een technisch oplossing voor beoordelen logs
o Een contract ondertekenen over versiebeheer, regressie testen eigen best practices rondom 

software ontwikkeling

• Eindgebruiker kan aansluiten op IQE als:
o Eindgebruiker overeenkomst is getekend
o De IT service provider toegang heeft tot IQE

• Vanuit IQE kunnen eindgebruikers en softwareproviders migreren naar productie

• IT service provider contract nagenoeg af. Eindgebruiker contract ter beoordeling 
bij KNMP en BG Pharma



5. Begroting en jaarlijke fee Stichting NMVO

• 2017 is financieel afgesloten
• Begroting voor 2019 en 2020 opgesteld

o Raming kosten van EMVO zijn zesvoudige van eerste communicatie vanuit EMVO

• Stichting NMVO werkt met een entrance fee als bijdrage voor de totstandkoming 
van het NMVS
• Vanaf 2019 zal er een operationele jaarlijkse fee in rekening worden gebracht
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5. MAH’s en deelnemers

• MAH’s : de entrance fee ( 181 aangemeld)
o Totstandkoming en testen van het nationale systeem 
oBegeleiding van de aansluiting van apotheekhoudende en groothandels 
oHelpdesk(ken)

Ø NB De MAH dienen ook aan te sluiten op de Europese HUB. 

• Deelnemers : deelnemersbijdrage
De NMVO is een stichting en kent deelnemers  (69)
oDeelnemersbijeenkomsten
oAdviesrecht richting de stichting
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5. Begroting en financiële positie NMVO tm 2018
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2017 2018 Totaal
Uitgaven:

projectmanagement( deel) € 75.000 € 75.000 € 150.000
Overig € 25.000 € 25.000 € 50.000
totaal € 100.000 € 100.000 € 200.000

inkomsten
deelnemers  a € 250 € 3.500 € 5.000 € 8.500
bijdrage stakeholders : € 100.000 € 100.000 € 200.000

IT systeem 2017 2018 Totaal
uitgaven:
secr.ondersteuning( € 40 per uur) € 5.000 € 5.000 € 10.000
projectmanagement( deel) € 75.000 € 75.000 € 150.000
Communicatiemanager € 30.000 € 40.000 € 70.000
QA manager € 30.000 € 30.000

operatie € 745.000 € 933.000 € 1.678.000
onvoorzien € 200.000 € 200.000 € 400.000
bijdrage aan EMVO € 100.000 € 200.000 € 300.000
Totaal € 1.155.000 € 1.483.000 € 2.638.000

Governance NMVS



5. Entrance fee Stichting NMVO

• Stichting NMVO werkt met een entrance fee als bijdrage voor de totstandkoming 
van het NMVS

- Entrance fee van € 25.000,- per MAH
- Pay-back voor MAH’s die vroegtijdig financiële verplichtingen nakomen 
- Aanmelding voor pay-back is gesloten per 31 december 2017
- Pay-back vastgesteld op € 5.000,- per MAH. 

o Dit zal verrekend worden met annual fee 2019

• Voor kleine ondernemingen is Stichting NMVO aan het kijken naar een 
betalingsregeling voor kleine ondernemingen
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5. Begroting en financiële positie NMVO vanaf 2019
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NMVS
IT systeem 2017 2018 2019 2020
secr.ondersteuning( € 40 per uur) € 5.000 € 5.000 € 10.000 € 10.000
projectmanagement( deel) € 75.000 € 75.000 € 75.000 € 7.500
communicatiemanager € 30.000 € 40.000 € 40.000
Manager NMVS € 75.000 € 75.000
QA manager € 30.000 € 30.000 € 30.000
operationeel organisatie € 200.000 € 300.000 € 175.000 € 125.000
juridische ondersteuning € 75.000 € 75.000
set up € 545.000 € 633.000
jaarkosten € 800.000 € 800.000
onvoorzien € 200.000 € 200.000 € 100.000 €    50.000 
bijdrage aan EMVO € 100.000 € 200.000 € 600.000 € 600.000
Totaal € 1.155.000 € 1.483.000 € 1.980.000 € 1.772.500



5. Annual fee Stichting NMVO
• Stichting NMVO zal vanaf 2019 een jaarlijkse fee in rekening brengen voor de 

operationele kosten van de Stichting NMVO
o Operationele Kosten van systeem (staan vast)
o Kosten organisatie Stichting NMVO (conform minimaal nodig scenario)
o Kosten van EMVO (zijn verhoogd nog niet definitief)

• Annual fee zal in rekening worden gebracht per MAH
• Ieder jaar zal jaarlijks kostendekkende bijdrage in Q3 worden vastgesteld voor het 

volgende jaar
o Evaluatie van aantal MAH’s
o Verrekening eventueel surplus of tekort uit lopend jaar
o Budget voor komend jaar

• Voor 2019 moet U uitgaan van een jaarlijks kostendekkende bijdrage van € 13.000 per 
MAH
o Uitgaande van 150 MAH’s
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6. Vragen
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