Notitie
Datum:

28-07-2016

Betreft:

Wijziging debiteurrecord EI-declaratiestandaarden (uitgave 3; uitgave 1 d.d. 17-05-2013)

Inleiding
In Europees verband is het SEPA-initiatief gestart om het eurobetalingsverkeer in Europa te harmoniseren. Gevolg voor EIdeclaratieberichten is de vervanging van het bankrekeningnummer in het debiteurrecord door het IBAN (International Bank
Account Number)
In 2013 was duidelijk dat het IBAN per 1 februari 2014 volledig in gebruik zou zijn. In januari 2014 is de overgang op de
nieuwe betalingsstandaard SEPA en de nieuwe rekeningnummers van IBAN met 6 maanden uitgesteld tot 1 augustus
2014. Officieel wordt de eerdere deadline van 1 februari niet losgelaten, echter worden betalingen tot augustus gewoon
geaccepteerd. Dit moet bedrijven de nodige tijd geven om hun systemen aan te passen om zo zonder problemen over te
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gaan op IBAN .
Dit onderwerp is begin 2013 onder de aandacht geweest van de zorgverzekeraars. Wenselijk was dat de aanpassing van
het debiteurrecord helemaal niet zou leiden tot wijzigingen in de andere records van de standaarden. Dus ook niet in de
versie van de standaard. Vektis heeft op basis daarvan in afstemming met ondermeer een aantal servicebureaus het
debiteurrecord ingericht.

Aanpassing debiteurrecord
De belangrijkste gevolgtrekking was dat het debiteurrecord een eigen versienummer en een eigen beheer zou krijgen. Het
debiteurrecord is technisch ontkoppeld van de EI-declaratiestandaarden. Functioneel blijft de integrale samenhang van de
declaratieberichten met het debiteurrecord bestaan. De lengte blijft gelijk aan de recordlengte van de bijbehorende EIdeclaratiestandaard.
De inrichting van het debiteurrecord ziet er als volgt uit:


verwijdering van bankrekeningnummer, toevoeging van IBAN, incassocode en versienummer;



de recordlengte blijft gelijk aan overige recordlengtes door inkorting van het E-mailadres debiteur en aanpassen van
de lengte van het reserveveld. In het document SB311-SB312v1.0_BERu<n>.xls staat een overzicht met de
veldlengtes en eindpositie van het debiteurrecord bij de diverse declaratiestandaarden.

Daarbij blijft het versienummer in het voorlooprecord van de EI-declaratiestandaarden overeenkomstig de wensen van de
zorgverzekeraars ongewijzigd.
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Bron: www.ibannl.org (d.d. 10-01-2014).
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Het probleem van een afwijkende recordlengte van het
debiteurrecord – door het langer worden ervan – wordt
opgelost door het E-mailadres debiteur met 20 posities in te
korten (bufferfunctie). De lengte van het reserveveld kan per
standaard verschillen (in dit voorbeeld is de lengte van de
records 310). Ervoor gekozen is de nieuwe velden zo ver
mogelijk achter in het record te plaatsen. Dit levert volgens de
geraadpleegde servicebureaus de minste inspanningslast op
voor de ontwikkelaars.
De velden Debiteurnummer en Aantal debiteurrecords blijven
onveranderd staan in het Verzekerdenrecord en Sluitrecord
van de declaratiestandaarden.

Gevolgen
De invoering van IBAN in de standaarden op zich leidt uiteraard niet tot problemen. De constatering is dat de introductie
van een eigen versienummer enerzijds en het ongemoeid laten van de overige delen van de standaarden (i.c.
versienummer standaard) anderzijds consequenties hebben.
Het toevoegen van een versienummer aan het debiteurrecord record bij een bestaand bericht kan leiden tot
migratieproblemen indien niet in een big bang wordt overgegaan. Zo niet dan zullen er berichten zonder en met
versienummer bestaan tijdens een overgangsperiode, waarbij berichten zonder versienummer niet eenvoudig te
herkennen zijn.
Deze systematiek loopt alvast vooruit op meer modulair inrichten van standaarden; hiermee kan ervaring opgedaan
worden; servicebureaus kunnen gemakkelijker en zelfstandiger wijzigingen aanbrengen in het debiteurrecord zonder
effecten op de andere onderdelen van de standaarden.
Het nadeel is helaas echter wel dat declaratietestbestanden niet meer getest kunnen worden in PORTES. Ook zijn geen
voorbeeldbestanden met een debiteurrecord meer aan te maken in TOWER. Het debiteurrecord en de
declaratiestandaarden staan dan immers gescheiden in de achterliggende database van Vektis. Ook kan Vektis
vooralsnog geen testbestanden met debiteurgegevens meer beschikbaar stellen. Deze situatie geldt per 29-01-2014 voor
alle EI-declaratiestandaarden.

2/3

Betreft:
Datum:

aanpassing debiteurrecord
28-07-2016

Publicatie
Het record is inmiddels bij recente releases van standaarden fysiek ontkoppeld van deze standaarden. Bij de andere
standaarden (in meerderheid) is dit gebeurd per 29-01-2014. Op 17-05-2013 was het nieuwe debiteurrecord (SB311v1.0)
al gepubliceerd ten behoeve van implementatie in het veld. Ook is nu het debiteurrecord voor retourinformatiestandaarden
(SB312v1.0) beschikbaar.

Implementatie
Normaliter wordt onder regie van Zorgverzekeraars Nederland de implementatie van een nieuwe release van een
standaard ondersteund. Daarbij verleent Vektis in opdracht een aantal diensten, zoals het beschikbaar stellen van
testbestanden, testportaal en een voortgangsmonitor.
Deze regie en implementatieondersteuning ontbreken echter bij de invoering van het nieuwe debiteurrecord.
Servicebureaus zijn zelf verantwoordelijk voor de invoering en voor afspraken over het gebruik met hun cliënten
(zorgaanbieders).

Wijzigingenbeheer debiteurrecord
Dezelfde procedure wordt gevolgd volgens het bestaande wijzigingenbeheer voor EI-standaarden. Een uitzondering hierop
is, dat een RfC eerst (per e-mail) wordt voorgelegd aan een selectie van servicebureaus en softwareleveranciers. Een
onderbouwd advies wordt vervolgens aan de Adviescommissie Wijzigingen EI (AcW EI) voorgelegd. Hier toetst men of het
advies wel/geen impact heeft voor zorgverzekeraars en/of VECOZO. Indien men akkoord geeft, loopt het voorstel mee in
de op dat moment gangbare procedure voor vervolgafhandeling (releasebeheer).

Toekomstvisie
Op dit moment heeft het restrictief ingrijpen in het debiteurrecord de voorkeur. Servicebureaus vinden het wel wenselijk dat
op middellange termijn gekeken wordt naar een grondige en structurele herziening van het debiteurrecord. De absolute
voorkeur gaat uit naar bestandsuitwisselingen in XML. Men ziet voordelen in een meer modulaire inrichting van
standaarden en berichten. Deze suggesties zouden wellicht deel kunnen uitmaken van de te ontwikkelingen toekomstvisie
van het declaratieproces door zorgverzekeraars, waarmee Zorgverzekeraars Nederland eind 2013 van start gegaan is.

Aanpassing debiteurrecord v2.0
In juli 2016 is het debiteurrecord uitgebreid met de gegevens machtigingsdatum automatische incasso en facturatievorm.
Hiermee is de mogelijkheid gecreëerd om de juiste indicatie en benodigde gegevens aan te leveren voor het uitvoeren van
een automatische incasso eventueel in combinatie met digitale nota’s (facturatie en herinneringen). Het aangepaste
debiteurrecord is gepubliceerd in een versie 2.0.
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