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Voorwoord
Dit document betreft de standaardbeschrijving Externe integratie Aan- en afmelding Zvw- en
buitenlandverzekerde, 7-11-2018, VZ805-VZ806 versie 1.07 (uitgave6).
Het document verschijnt samen met de documenten:


Externe integratie Aan- en afmelding Zvw- en buitenlandverzekerde VZ805,
berichtspecificatie [BER];



Externe integratie Retourinformatie Aan- en afmelding Zvw- en buitenlandverzekerde
VZ806, berichtspecificatie [BER];



Externe integratie Aan- en afmelding Zvw- en buitenlandverzekerde VZ805-VZ806,
invulinstructie [INV];



Externe integratie Aan- en afmelding Zvw- en buitenlandverzekerde VZ805 registratie
bedrijfs- en controleregels [RBC];



XML Schemadefinities:
basisschema.xsd, VZ805.xsd’s, VZ806.xsd’s (VZ805-VZ806v1.0_XSDun.zip);



XML Schema Definition Architectuurprincipes, versie 1.1, 31-03-2016.

Dit document bevat de beschrijving van de EI-standaard voor het digitaal uitwisselen van
gegevens over Aan- en afmelding Zvw- en buitenlandverzekerde.
In dit document wordt ingegaan op het ketenproces, de algemene procedurele aspecten
en de retourinformatie.
EI-standaarden zijn te raadplegen via Vektis Streams, webapplicatie
standaardisatieproducten: www.vektis.nl/streams/standaardisatie
Testbestanden van EI-berichten zijn te testen via de controlemodule op de testomgevingen
van VECOZO.
Elektronische EI-berichten worden via het berichtenservice VECOZO bij een of meer
zorgverzekeraars aangeboden. Meer informatie over het aanbieden van Aan- en afmelden
Zvw- en buitenlandverzekerde in de berichtenservice kunt u vinden op de website van
VECOZO: www.vecozo.nl.
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1

Inleiding
1.1

Aanleiding

De aanleiding tot het ontwikkelen van nationale berichtstandaarden is de invoering van een
set Europese afspraken, die per 3 juli 2019 in werking treedt. De set Europese afspraken heeft
betrekking op de invoering van EESSI (Electronic Exchange of Social Security Information).
Hierin is bepaald dat de lidstaten moeten voldoen aan de Europeesrechtelijke verplichting
tot digitale uitwisseling.
De gegevens over sociale zekerheid tussen de lidstaten worden nu nog grotendeels op
papier uitgewisseld.
Het CAK, VECOZO en de zorgverzekeraars in Nederland willen dat er nationale
berichtstandaarden met bijbehorende antwoord en retourbericht standaarden voor
elektronische uitwisseling van deze gegevens binnen Nederland tussen zorgverzekeraars en
Het CAK via VECOZO beschikbaar zijn.

1.2

Algemeen doel

De nationale berichtstandaarden hebben tot doel het realiseren van een efficiënte en
effectieve uitwisseling van gegevens Aan- en afmelding Zvw- en buitenlandverzekerde. De
gegevensuitwisseling is tussen de administraties van een zorgverzekeraar via VECOZO en het
CAK.

1.3

Uitgangspunten

Bij het samenstellen van dit EI-document zijn de volgende uitgangspunten gehanteerd:


Bedrijfsregels die in de documentatie bij de EI-standaarden voorkomen, maken integraal
deel uit van de EI-standaarden en dienen door alle partijen gevolgd te worden.



Voor informatiebeveiliging is de code voor informatiebeveiliging vertrekpunt. De NEN
7510 (nl) Medische informatica – informatiebeveiliging in de zorg – Algemeen van april
2004, www.nen7510.org, is toegespitst op de technologie van de zorgverleners.



De gegevensuitwisseling in de keten dient adequaat beveiligd te zijn en de
onweerlegbaarheid van berichten in de keten moet gegarandeerd worden.



Verzenders moeten ervan uit kunnen gaan dat berichten die worden verzonden of
worden afgeleverd bij de ontvanger of dat ze een terugkoppeling krijgen als dat niet lukt.



De afzender van berichten in de keten is verantwoordelijk voor het borgen dat enkel
berichten die voldoen aan de berichtstandaarden verzonden worden.



De lezer heeft kennis van ICT qua aanpak, ontwikkeling, implementatie en gebruik van
digitale uitwisseling van gegevens.
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De standaard beschrijft niet de eventueel noodzakelijke organisatorische veranderingen,
zoals opleiding, werkprocessen, relatie tot formulieren, interne procedures et cetera.



Het formaat van de EI-standaarden is XML1. De XML Schema Definitions (XSD)2 worden op
de Vektis-website beschikbaar gesteld.



De te publiceren XSD’s voldoen aan de XML Schema Definition Architectuurprincipes van
Vektis.

1

XML (Extensible Markup Language): een computertaal (syntax) die gebruikt wordt voor het verzenden van berichten op het

internet. XML wordt met name gebruikt voor communicatie met en tussen de elektronische marktplaatsen.
2

XSD (XML Schema Definition): Schema waarin informatie staat over de elementen van een XML-document, zoals

gegevenstype en andere kenmerken.
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2

Ketenproces EI Aan- en afmelding Zvw- en
buitenlandverzekerde, versie 1.07
2.1

2.1.1

Inleiding

Partijen

Binnen het informatieproces zijn standaardberichten Aan- en afmelding Zvw- en
buitenlandverzekerde, versie 1.07 van toepassing om op een uniforme manier gegevens over
de Aan- en afmelding Zvw- en buitenlandverzekerde uit te wisselen.
Na een VZ805 bericht (heenbericht) komt niet altijd een VZ806 bericht (retourbericht), omdat
het niet altijd zinvol is.
De partijen in Nederland die deelnemen aan het elektronische ketenproces zijn:


Zorgverzekeraars en volmachten (verzender en ontvanger)



VECOZO (routeerder)



Het CAK (verzender en ontvanger)



Orgaan van de woonplaats (CZ) (verzender en ontvanger)

De rollen binnen de keten zijn verzender, ontvanger en routeerder. De routeerder dirigeert de
Aan- en afmelden Zvw- en buitenlandverzekerde berichten naar de aangesloten partijen
volgens de specificaties in een Aan- en afmelden Zvw- en buitenlandverzekerde bericht.
In de kern gaat de uitwisseling van de Aan- en afmelden Zvw- en buitenlandverzekerde om
het inzenden, routeren en ontvangen van een Aan- of afmelden Zvw- of
buitenlandverzekerde bericht, waarbij retourinformatie voor terugkoppeling zorgt.
De interne verwerking en regels om een Aan- of afmelden Zvw- of buitenlandverzekerde
bericht te maken, routeren of verwerken wordt niet beschreven.
2.1.2

Verdragsgerechtigden

Er zijn Business Use Cases (BUC’s) voor een verzekerde als verdragsgerechtigde in het geval
van:


Zvw-verzekerde, die in het buitenland woont.



Buitenlandverzekerde, die in Nederland woont.
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3 Zvw-verzekerde, die in het buitenland woont
3.1

Inleiding

De Zvw-verzekerde, die in het buitenland woont, gaat in Nederland werken en is verplicht
verzekerd bij een Nederlandse zorgverzekeraar. Het CAK voert de administratie voor aan- en
afmelden Zvw-verzekerden en kostenafrekening. Het CAK voert de polis administratie voor
meeverzekerde gezinsleden van een Zvw-verzekerde als hoofdverzekerde.
3.1.1

Business Use Case

Een Business Use case (BUC) is een door de EESSI vastgesteld document, waarin het proces
en de informatiestromen in een keten binnen het sociale domein zijn beschreven.
Relevante Business Use Cases (BUC’s) voor aan- en afmelden Zvw-verzekerden zijn:


S_BUC_02 Verdragsrecht in buitenland via een portable document



S_BUC_01a Verdragsrecht in buitenland zonder portable document, initiatief bij
verzekeringsland



S_BUC_01 Verdragsrecht in buitenland zonder portable document, initiatief bij woonland



S_BUC_03 Intrekken verdragsrecht



S_BUC-04 Intrekken registratie verdragsrecht

3.1.2

Structured Electronic Document

Een Structured Electronic Document (SED) is een door de EESSI vastgesteld document, wat
het elektronisch verkeer tussen de bij de EESSI aangesloten Europese landen regelt.
Relevant papieren document voor aan- en afmelden Zvw-verzekerden is:


PD_S1 Portable Document S1 waarmee verdragsgerechtigde zich in woonland inschrijft.

Relevante Structured Electronic Documents (SED’s) voor aan- en afmelden Zvw-verzekerden
zijn:


SED_S071 Verzoek om document dat recht aantoont - woonplaats



SED_S072 Document dat recht aantoont - woonplaats



SED_S073 Informatie over inschrijving - woonplaats



SED_S050 Geen overeenstemming over datum



SED_S016 Intrekking van document dat recht aantoont



SED_S017 Antwoord op intrekking van document dat recht aantoont



SED_S018 Intrekking van inschrijving



SED_S019 Antwoord op intrekking inschrijving
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3.1.3

Nederlandse berichtstromen

De door EESSI vastgestelde documenten zijn vertaald naar berichtstromen in Nederland.
Deze maken gebruik van één berichtformat, gespecificeerd als VZ805 heenbericht Aan- en
afmelding Zvw- of buitenlandverzekerden en VZ806 retourinformatie bericht. De
berichtspecificaties gelden over alle BUC’s voor Zvw-verzekerden en buitenlandverzekerden
heen.
De verschillende berichtstromen op basis van de VZ805-VZ806 voor de Zvw-verzekerde, die in
het buitenland woont, zijn te onderscheiden door middel van een berichtcode in de header
van het bericht. Het betreft de berichtstromen:
o 252 = Informatie over inschrijving - woonplaats (S073)
o 253 = Retourinformatie informatie over inschrijving - woonplaats
o 254 = Document, dat recht aantoont - woonplaats (S072)
o 255 = Retourinformatie document, dat recht aantoont - woonplaats
o 256 = Verzoek om document, dat recht aantoont - woonplaats (S071)
o 257 = Retourinformatie verzoek om document, dat recht aantoont - woonplaats
o 258 = Intrekking document, dat recht aantoont (S016)
o 259 = Retourinformatie intrekking document, dat recht aantoont
o 260 = Antwoord op intrekking document, dat recht aantoont (S017)
o 261 = Retourinformatie antwoord op intrekking document, dat recht aantoont
o 262 = Intrekking inschrijving (S018)
o 263 = Retourinformatie intrekking inschrijving
o 264 = Antwoord op intrekking inschrijving (S019)
o 265 = Retourinformatie antwoord op intrekking inschrijving
o 282 = Portable Document (PD_S1)
o 283 = Retourinformatie Portable Document (PD_S1)
In de volgende paragrafen volgt per BUC een figuur en een beschrijving van de
berichtstromen binnen Nederland. Alleen de vraag en antwoord berichtstromen “happy
flow” als VZ805 berichten zijn weergegeven. Een beschrijving van de retoursystematiek met
retourinformatieberichten voor het CAK en de Nederlands zorgverzekeraars is in hoofdstuk 6
weergegeven. Vraag en antwoord berichten en de retourinformatieberichten tezamen
vormen de berichtstromen binnen Nederland tussen CAK en zorgverzekeraars.
Legenda:


gestippelde pijl = Optionele stroom, in dit bericht alleen a.g.v. betwisting
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3.2

Verdragsrecht in buitenland via een portable document, initiatief bij
woonland (S_BUC_02)

De zorgverzekeraar in het woonland krijgt van de verdragsgerechtigde een portable
document S1. Op basis daarvan stuurt het Buitenlandsorgaan een bevestiging van de
inschrijving naar de Nederlandse zorgverzekeraar of het CAK.
Figuur 3.1 Aanmelden Zvw-verdragsgerechtigde S_BUC_02

Aanmelden Zvw verdragsgerechtigde S_BUC_02

Zorgverzekeraar

VECOZO

1.VZ805 Verklaring van recht (S1, 282)

Het CAK

Access Point (NL)

1. VZ805 Goedgekeurd (S1, 282)

2. SED_S073 bericht

3. SED_S050 bericht

4. SED_S073 bericht

5. VZ805 Goedgekeurd (252)

5. VZ805 Inschrijving (252)

Procesbeschrijving voor S_BUC_02
1. Een Nederlandse zorgverzekeraar geeft de grensarbeider een ingevuld PD_S1 (= Portable
Document S1 = Nederlands verzekeringsbewijs). De Nederlandse zorgverzekeraar stuurt
een elektronische kopie van het op papier verstrekte PD_S1 via de nationale
berichtstandaard VZ805 (282) naar het CAK. De Nederlandse zorgverzekeraar weet niet
waar de verzekerde in het buitenland is verzekerd.
De verdragsgerechtigde initieert de BUC en stuurt het papieren PD_S1 document naar de
zorgverzekeraar in het woonland. Deze stap gaat buiten het berichtenverkeer om.
De zorgverzekeraar in het woonland registreert het verdragsrecht en maakt een SED_S073
(= Informatie over inschrijving – woonplaats) document aan.
2. De zorgverzekeraar in het woonland stuurt het SED_S073 naar de Nederlandse
zorgverzekeraar. Dit loopt via het Access Point NL naar het CAK.
3. Als de ingangsdata van de SED_S072 en SED_S073 afwijken, zal het
CAK een SED_S050 (Betwisting) via een Access Point NL naar de zorgverzekeraar in het
woonland sturen. Het CAK kan desgewenst een bewijsstuk aan een SED_S050 meesturen.
4. De zorgverzekeraar in het woonland stuurt als reactie op een SED_S050
een nieuw SED_S073 via het Access Point NL naar het CAK. Deze kan nieuwe informatie
bevatten.
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5. Bij geen betwisting of bij een betwisting, nadat deze is beëindigd, transformeert het CAK
het SED_S073 bericht naar de nationale berichtstandaard VZ805 (252) en routeert deze
via VECOZO naar de Nederlandse zorgverzekeraar, waarvan de grensarbeider het PD_S1
document heeft ontvangen.
Als de zorgverzekeraar in het woonland, zelfs na rappelleren door het CAK (niet in
schema), geen SED_S073 stuurt als reactie op de SED_S050, dan sluit het CAK af door een
VZ805 (252) via VECOZO naar de Nederlandse zorgverzekeraar te sturen.

3.3

Verdragsrecht in buitenland zonder portable document, initiatief bij
verzekeringsland (S_BUC_01a)

Aanmelding door een Nederlandse zorgverzekeraar of het CAK bij een Buitenlands Orgaan.
Gevolgd door bevestiging van inschrijving of mededeling dat geen inschrijving kan
plaatsvinden.
Figuur 3.2 Aanmelden Zvw-verdragsgerechtigde S_BUC_01A

Aanmelden Zvw verdragsgerechtigde S_BUC_01a

Zorgverzekeraar

VECOZO

1.VZ805 Verklaring van recht (254)

Het CAK

1. VZ805 Goedgekeurd (254)

Access Point (NL)

2. SED_S072 bericht

3. SED_S073 bericht

4. SED_S050 bericht

5. SED_S073 bericht

6. VZ805 Goedgekeurd (252)

6. VZ805 Inschrijving (252)

Procesbeschrijving voor S_BUC_01a
1

De Nederlandse zorgverzekeraar initieert de BUC en weet bij welke zorgverzekeraar in het
woonland de Zvw-verzekerde verzekerd is. De Nederlandse zorgverzekeraar stuurt een
“Document dat recht aantoont – woonplaats” via de nationale berichtstandaard VZ805
(254) naar een zorgverzekeraar in het woonland.

2

Het CAK transformeert dit naar een SED_S072 en routeert dit via het Access Point NL naar
de zorgverzekeraar in het woonland.

3

De zorgverzekeraar in het woonland registreert het verdragsrecht en maakt een SED_S073
(= Informatie over inschrijving – woonplaats) document aan. Dit is in dit geval een reactie
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op een SED_S072 document. De zorgverzekeraar in het woonland stuurt het SED_073 via
het Access Point NL naar het CAK.
4

Als de ingangsdata van de SED_S072 en SED_S073 afwijken, zal het
CAK een SED_S050 (Betwisting) via een Access Point NL naar de zorgverzekeraar in het
woonland sturen. Het CAK kan desgewenst een bewijsstuk aan een SED_S050 meesturen.

5

De zorgverzekeraar in het woonland stuurt als reactie op een SED_S050
een nieuw SED_S073 via het Access Point NL naar het CAK. Deze kan nieuwe informatie
bevatten.

6

Bij geen betwisting of bij een betwisting, nadat deze is beëindigd, transformeert het CAK
het SED_S073 bericht naar de nationale berichtstandaard VZ805 (252) en routeert deze
via VECOZO naar de Nederlandse zorgverzekeraar.
Als de zorgverzekeraar in het woonland, zelfs na rappelleren door het CAK (niet in
schema), geen SED_S073 stuurt als reactie op de SED_S072 of SED_S050, dan sluit het CAK
af door een VZ805 (252) via VECOZO naar de Nederlandse zorgverzekeraar te sturen.

3.4

Verdragsrecht in buitenland zonder portable document (S_BUC_01)

Verzoek van Buitenlands Orgaan om een aanmelding te ontvangen voor een
verdragsgerechtigde. Het CAK stuurt vervolgens het aanmeldingsformulier op naar de
Nederlandse zorgverzekeraar. Het Buitenlands Orgaan bevestigt de inschrijving in het
betreffende land ten laste van Nederland.
Figuur 3.3 Aanmelden Zvw-verdragsgerechtigde S_BUC_01

Aanmelden Zvw verdragsgerechtigde S_BUC_01

Zorgverzekeraar

VECOZO

Het CAK

Access Point (NL)

2.VZ805 Goedgekeurd (256)

2. VZ805 Verzoek (256)

1. SED_S071 bericht

3.VZ805 Verklaring van recht (254)

3.VZ805 Goedgekeurd (254)

4. SED_S072 bericht

5. SED_S073 bericht

6. SED_S050 bericht

7. SED_S073 bericht

8. VZ805 Goedgekeurd (252)

8. VZ805 Inschrijving (252)

Procesbeschrijving voor S_BUC_01
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1

De zorgverzekeraar in het woonland initieert de BUC en stuurt een SED_S071 (Verzoek om
document, dat recht aantoont – woonplaats) naar de Nederlandse zorgverzekeraar. Dit
loopt via het Access Point NL naar het CAK.

2

Het CAK transformeert een SED_S071 naar de nationale berichtstandaard VZ805(256) en
routeert deze naar de Nederlandse zorgverzekeraar.

3

De Nederlandse zorgverzekeraar stuurt een “Document dat recht aantoont –
woonplaats” via een nationale berichtstandaard VZ805(254) naar de zorgverzekeraar in
het woonland. Dit bericht is het reactiebericht van de Nederlandse zorgverzekeraar op
het ontvangen VZ805(256).

4

Het CAK transformeert dit VZ805 bericht naar een SED_S072 en routeert dit via het Access
Point NL naar de zorgverzekeraar in het woonland.

5. De zorgverzekeraar in het woonland registreert het verdragsrecht en maakt een SED_S073
(Informatie over inschrijving – woonplaats) document aan en stuurt deze naar de
Nederlandse zorgverzekeraar.
6. Als de ingangsdata van de SED_S072 en SED_S073 afwijken, zal het
CAK een SED_S050 (Betwisting) via een Access Point NL naar de zorgverzekeraar in het
woonland sturen. Het CAK kan desgewenst een bewijsstuk aan een SED_S050 meesturen.
7. De zorgverzekeraar in het woonland stuurt als reactie op een SED_S050
een nieuw SED_S073 via het Access Point NL naar het CAK. Deze kan nieuwe informatie
bevatten.
8. Bij geen betwisting of bij een betwisting, nadat deze is beëindigd, transformeert het
CAK het SED_S073 bericht naar de nationale berichtstandaard VZ805(252) en routeert
deze naar de Nederlandse zorgverzekeraar.
Als de zorgverzekeraar in het woonland, zelfs na rappelleren door het CAK (niet in
schema), geen SED_S073 stuurt als reactie op de SED_S050, dan sluit het CAK af door een
VZ805 (252) via VECOZO naar de Nederlandse zorgverzekeraar te sturen.

Algemeen SED_S050 betwisting
Een SED_S050 formulier (Geen overeenstemming over datum) is bij aanmelden altijd een
reactie op een eerder ontvangen SED_S073 formulier. De rechtsperiode van de SED_S072 en
de SED_S073 wijken af. Dit kan ook gelden voor het PeriodeType.
Mogelijke oorzaken zijn:


Een PD_S1 document is te laat bij de zorgverzekeraar in woonland ingediend.



Overlap in verdragsrecht, in het geval een Zvw-verzekerde op meer dan een plaats

werkt.

3.5

Intrekken verdragsrecht (S_BUC_03)

Dit is een afmelding die geïnitieerd is vanuit het land dat verantwoordelijk is voor de zorg
(verdragsland), de Nederlandse zorgverzekeraar of het CAK. Het Buitenlands Orgaan
bevestigt de aanpassing.
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Het verdragsrecht eindigt als gevolg van een wijziging in de arbeidsrelatie van de Zvwverzekerde.
Figuur 3.4 Intrekken verdragsrecht Zvw-verdragsgerechtigde S_BUC_03

Afmelden Zvw verdragsgerechtigde S_BUC_03

Zorgverzekeraar

VECOZO

1.VZ805 Intrekking recht (258)

Het CAK

1. VZ805 Goedgekeurd (258)

Access Point (NL)

2. SED_S016 bericht

3. SED_S017 bericht

4. SED_S050 bericht

5. SED_S017 bericht

6. VZ805 Goedgekeurd (260)

6. VZ805 Antwoord (260)

Procesbeschrijving voor S_BUC_03
0. De Zvw-verzekerde meldt zich af bij de Nederlandse zorgverzekeraar.
1. De Nederlandse zorgverzekeraar initieert de BUC en stuurt een “Intrekking van document,
dat recht aantoont” via de nationale berichtstandaard VZ805 (258) naar de
zorgverzekeraar in het woonland.
2. Het CAK transformeert dit naar een SED_S016 en routeert dit via het Access Point NL naar
de zorgverzekeraar in het woonland.
3. De zorgverzekeraar in het woonland registreert de intrekking van het verdragsrecht en
maakt een SED_S017 (= Antwoord op intrekking document, dat recht aantoont)
document aan. Dit is in dit geval een reactie op een SED_S016 document. De
zorgverzekeraar in het woonland stuurt het SED_017 via het Access Point NL naar het CAK.
4. Als de einddata van de SED_S016 en SED_S017 afwijken, zal het
CAK een SED_S050 (Betwisting) via een Access Point NL naar de zorgverzekeraar in het
woonland sturen. Het CAK kan desgewenst een bewijsstuk aan een SED_S050 meesturen.
5. De zorgverzekeraar in het woonland stuurt als reactie op een SED_S050
een nieuw SED_S017 via het Access Point NL naar het CAK. Deze kan nieuwe informatie
bevatten.
6. Bij geen betwisting of bij een betwisting, nadat deze is beëindigd, transformeert het
CAK het SED_S017 bericht naar de nationale berichtstandaard VZ805(260) en routeert
deze naar de Nederlandse zorgverzekeraar.
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Als de zorgverzekeraar in het woonland, zelfs na rappelleren door het CAK (niet in
schema), geen SED_S017 stuurt als reactie op de SED_S016 of SED_S050, dan sluit het CAK
af door een VZ805 (260) via VECOZO naar de Nederlandse zorgverzekeraar te sturen.

3.6

Intrekken registratie verdragsrecht (S_BUC_04)

Dit is een afmelding die geïnitieerd is vanuit het woonland van de verdragsgerechtigde door
het Buitenlands Orgaan. De Nederlandse zorgverzekeraar of het CAK bevestigt de
aanpassing.
Figuur 3.5 Intrekken registratie Zvw-verdragsgerechtigde S_BUC_04

Afmelden Zvw verdragsgerechtigde S_BUC_04

Zorgverzekeraar

VECOZO

Het CAK

Access Point (NL)

2.VZ805 Goedgekeurd (262)

2. VZ805 Intrekking inschrijving (262)

1. SED_S018 bericht

3.VZ805 Antwoord (264)

3.VZ805 Goedgekeurd (264)

4. SED_S019 bericht

5. SED_S050 bericht

7. VZ805 Goedgekeurd (262)

7. VZ805 Intrekking inschrijving (262)

6. SED_S019 bericht

Procesbeschrijving voor S_BUC_04
0. De Zvw-verzekerde meldt zich af bij de zorgverzekeraar in het woonland.
1. De zorgverzekeraar in het woonland initieert de BUC en stuurt een SED_S018 (= Intrekking
van inschrijving) bericht naar de Nederlandse zorgverzekeraar. Dit loopt via het Access
Point NL naar het CAK.
2. Het CAK transformeert een SED_S018 naar de nationale berichtstandaard VZ805(262) en
routeert deze naar de Nederlandse zorgverzekeraar.
3. De Nederlandse zorgverzekeraar stuurt een document “Antwoord op intrekking van
document, dat recht aantoont” via een nationale berichtstandaard VZ805(264) naar de
zorgverzekeraar in het woonland. Dit bericht is het reactiebericht van de Nederlandse
zorgverzekeraar op het ontvangen VZ805(262).
4. Het CAK transformeert dit naar een SED_S019 document en routeert dit via het Access
Point NL naar de zorgverzekeraar in het woonland.
5. Als de einddata van de SED_S018 en SED_S019 afwijken, zal de zorgverzekeraar in het
woonland een SED_S050 (betwisting) via het Acces Point NL naar de Nederlandse
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zorgverzekeraar sturen. De zorgverzekeraar in het woonland kan desgewenst en
bewijsstuk aan een SED_S050 meesturen.
6. Het CAK stuurt als reactie op en SED_050 altijd een nieuwe SED_S019 via het Access Point
NL naar de zorgverzekeraar in het woonland. Deze kan nieuwe informatie bevatten.
7. Als het CAK de betwisting accepteert, dan transformeert het CAK het SED_S019
bericht naar de nationale berichtstandaard VZ805(262) en routeert deze naar de
Nederlandse zorgverzekeraar. Anders volgt alleen berichtstroom 6.
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4 Buitenlandverzekerde, die in Nederland woont
4.1

Inleiding

Dit hoofdstuk is alleen relevant voor het orgaan van de woonplaats (CZ), niet relevant voor
zorgverzekeraars.
Een buitenlandverzekerde, die in het Nederland woont, werkt in het buitenland en is verplicht
verzekerd bij een Buitenlandse zorgverzekeraar.
CZ, als orgaan van de woonplaats, is in Nederland de zorgverzekeraar voor de
verdragsgerechtigde Nederlander, die in het buitenland werkt. Het CAK is knooppunt in het
berichtenverkeer (routeert) tussen het orgaan van woonplaats en de zorgverzekeraar in het
buitenland. Het CAK voert geen administratie voor aan- en afmelden buitenlandverzekerden
en kostenafrekening of polis administratie medeverzekerden, dit in tegenstelling tot de Zvwverzekerde, die in het buitenland woont.
4.1.1

Busines use case

Relevante BUC’s voor aan- en afmelden buitenlandverzekerden zijn:


S_BUC_02 Verdragsrecht in Nederland via een portable document



S_BUC_01a Verdragsrecht in Nederland zonder portable document, initiatief bij
verzekeringsland



S_BUC_01 Verdragsrecht in Nederland zonder portable document, initiatief bij woonland



S_BUC_03 Intrekken verdragsrecht



S_BUC-04 Intrekken registratie verdragsrecht

4.1.2

Structured Electronic Document

Relevant papieren document voor aan- en afmelden Zvw-verzekerden is:


PD_S1 Portable Document S1 waarmee verdragsgerechtigde zich in woonland inschrijft.

Relevante Structured Electronic Documents (SED’s) voor aan- en afmelden
buitenlandverzekerden zijn:


SED_S071 Verzoek om document dat recht aantoont – woonplaats



SED_S072 Document dat recht aantoont - woonplaats



SED_S073 Informatie over inschrijving – woonplaats



SED_S050 Geen overeenstemming over datum



SED_S016 Intrekking van document dat recht aantoont



SED_S017 Antwoord op intrekking van document dat recht aantoont



SED_S018 Intrekking van inschrijving



SED_S019 Antwoord op intrekking inschrijving

Voor het Aan- en afmelden van buitenland-verzekerden gelden dezelfde BUC’s en SED’s als
voor het aan - en afmelden van Zvw-verzekerde. De informatiestromen lopen gespiegeld.
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Gezinsleden van een in het buitenland verzekerde kunnen na beoordeling verdragsrecht als
meeverzekerd gezinslid krijgen via CZ.
4.1.3

Nederlandse berichtstromen

De door EESSI vastgestelde documenten zijn vertaald naar berichtstromen in Nederland.
Deze maken gebruik van één berichtformat, gespecificeerd als VZ805 heenbericht Aan- en
afmelding Zvw- of buitenlandverzekerde en VZ806 retourinformatie bericht. Deze
berichtspecificaties gelden over alle BUC’s voor Zvw-verzekerden en buitenlandverzekerden
heen.
De verschillende berichtstromen op basis van de VZ805-VZ806 voor de buitenlandverzekerde,
die in Nederland woont, zijn te onderscheiden door middel van een berichtcode in de
header van het bericht. Het betreft de berichtstromen:
o 266 = Informatie over inschrijving - woonplaats (S073)
o 267 = Retourinformatie informatie over inschrijving - woonplaats
o 268 = Document, dat recht aantoont - woonplaats (S072)
o 269 = Retourinformatie document, dat recht aantoont - woonplaats
o 270 = Verzoek om document, dat recht aantoont - woonplaats (S071)
o 271 = Retourinformatie verzoek om document, dat recht aantoont - woonplaats
o 272 = Intrekking document, dat recht aantoont (S016)
o 273 = Retourinformatie intrekking document, dat recht aantoont
o 274 = Antwoord op intrekking document, dat recht aantoont (S017)
o 275 = Retourinformatie antwoord op intrekking document, dat recht aantoont
o 276 = Intrekking inschrijving (S018)
o 277 = Retourinformatie intrekking inschrijving
o 278 = Antwoord op intrekking inschrijving (S019)
o 279 = Retourinformatie antwoord op intrekking inschrijving
o 280 = Betwisting (S050)
o 281 = Retourinformatie betwisting
In de volgende paragrafen volgt per BUC een figuur en een beschrijving van de
berichtstromen binnen Nederland. Alleen de vraag en antwoord berichtstromen “happy
flow” als VZ805 berichten zijn weergegeven. Een beschrijving van de retoursystematiek met
retourinformatieberichten voor het CAK en orgaan van woonplaats (CZ) is in hoofdstuk 6
weergegeven. Vraag en antwoord berichten aangevuld en de retourinformatieberichten
tezamen vormen de berichtstromen binnen Nederland tussen CAK en orgaan van
woonplaats.
Legenda:


gestippelde pijl = Optionele stroom, in dit bericht alleen a.g.v. betwistingen
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4.2

Verdragsrecht in Nederland via een portable document (S_BUC_02)

Het orgaan van de woonplaats krijgt van de verdragsgerechtigde een portable document
S1. Op basis daarvan stuurt het orgaan van woonplaats een bevestiging van de inschrijving
naar de buitenlandse zorgverzekeraar via het CAK.
Figuur 4.1 Aanmelden Buitenlandse verdragsgerechtigde S_BUC_02

Aanmelden buitenland verdragsgerechtigde
S_BUC_02

Orgaan van de
Woonplaats (CZ)

VECOZO

Het CAK

Access Point (NL)

1. VZ805 Inschrijving (266)

1. VZ805 Goedgekeurd (266)

2. SED_S073 bericht

4. VZ805 Goedgekeurd (280)

4. VZ805 Betwisting (280)

3. SED_S050 bericht

5. VZ805 Inschrijving (266)

5. VZ805 Goedgekeurd (266)

6. SED_S073 bericht

Procesbeschrijving voor S_BUC_02
0. De zorgverzekeraar (in buitenland) geeft de grensarbeider een ingevuld PD_S1 (=
Portable Document S1). De verdragsgerechtigde stuurt het papieren of digitaal PD_S1
document naar het orgaan van de woonplaats (CZ). Deze stap gaat buiten het
berichtenverkeer om.
1. Het orgaan van woonplaats (CZ) initieert de BUC, registreert het verdragsrecht en stuurt
een “Informatie over inschrijving – woonplaats” via de nationale berichtstandaard
(VZ805) (266) naar de zorgverzekeraar in het buitenland.
2. Het CAK transformeert dit naar een SED_S073 document en routeert dit via het Access
Point NL naar de zorgverzekeraar in het buitenland.
3. Als de ingangsdata van de PD_S1 en SED_S073 afwijken, zal de zorgverzekeraar in het
buitenland een SED_S050 (Betwisting) naar het orgaan van de woonplaats sturen. Dit
loopt via het Access point NL en het CAK. De zorgverzekeraar in het buitenland kan
desgewenst een bewijsstuk aan een SED_S050 meesturen.
4. Het CAK transformeert het SED_S050 bericht naar de nationale berichtstandaard VZ805
(280) en routeert deze via VECOZO naar het orgaan van de woonplaats.
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5. Het orgaan van de woonplaats stuurt als reactie altijd een nieuwe “Informatie over
inschrijving – woonplaats” via de nationale berichtstandaard (VZ805) (266) naar de
zorgverzekeraar in het buitenland. Deze kan nieuwe informatie bevatten.
6. Het CAK transformeert dit naar een SED_S073 document en routeert dit via het Access
Point NL naar de zorgverzekeraar in het buitenland.

4.3

Verdragsrecht in Nederland zonder portable document, initiatief bij
verzekeringsland (S_BUC_01a)

Aanmelding door Buitenlands orgaan bij orgaan van de woonplaats (CZ). Gevolgd door
bevestiging van inschrijving of mededeling dat geen inschrijving kan plaatsvinden.
Figuur 4.2 Aanmelden buitenlandse verdragsgerechtigde S_BUC_01A

Aanmelden buitenland verdragsgerechtigde
S_BUC_01a

Orgaan van de
Woonplaats (CZ)

VECOZO

Het CAK

Access Point (NL)

2. VZ805 Goedgekeurd (268)

2. VZ805 Verklaring van recht (268)

1. SED_S072 bericht

3. VZ805 Inschrijving (266)

3. VZ805 Goedgekeurd (266)

4. SED_S073 bericht

6. VZ805 Goedgekeurd (280)

6. VZ805 Betwisting (280)

5. SED_S050 bericht

7. VZ805 Inschrijving (266)

7. VZ806 Goedgekeurd (266)

8. SED_S073 bericht

Procesbeschrijving voor S_BUC_01a
1. De zorgverzekeraar in het buitenland initieert de BUC en stuurt een SED_S072 (Document
dat recht aantoont - woonplaats) naar het orgaan van de woonplaats (CZ). Dit loopt
via het Access Point NL naar het CAK.
2. Het CAK transformeert een SED_S072 naar de nationale berichtstandaard VZ805(268) en
routeert deze naar het orgaan van de woonplaats.
3. Het orgaan van woonplaats stuurt een “Informatie over inschrijving - woonplaats” via een
nationale berichtstandaard VZ805(266) naar de zorgverzekeraar in het buitenland. Dit
bericht is het reactiebericht van het orgaan van de woonplaats op het
ontvangen VZ805(268).
4. Het CAK transformeert dit VZ805 bericht naar een SED_S073 en routeert dit via het Access
Point NL naar de zorgverzekeraar in het buitenland.
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5. Als de ingangsdata van de SED_S072 en SED_S073 afwijken, zal de zorgverzekeraar in het
buitenland een SED_S050 (Betwisting) via een Access Point NL naar het orgaan van de
woonplaats sturen. De zorgverzekeraar in het buitenland kan desgewenst een bewijsstuk
aan een SED_S050 meesturen.
6. Het CAK transformeert een SED_S050 naar de nationale berichtstandaard VZ805(280) en
routeert deze naar het orgaan van de woonplaats.
7. Het orgaan van de woonplaats stuurt als reactie altijd een nieuwe “Informatie over
inschrijving – woonplaats” via de nationale berichtstandaard (VZ805) (266) naar de
zorgverzekeraar in het buitenland. Deze kan nieuwe informatie bevatten.
8. Het CAK transformeert dit naar een SED_S073 document en routeert dit via het Access
Point NL naar de zorgverzekeraar in het buitenland.

4.4

Verdragsrecht in Nederland zonder portable document, initiatief bij
woonland (S_BUC_01)

Verzoek van Orgaan van de woonplaats (CZ) om een aanmelding te ontvangen voor een
verdragsgerechtigde. Het CAK stuurt vervolgens het verzoek om aanmelding op naar de
zorgverzekeraar in het buitenland. Het orgaan van de woonplaats bevestigt de inschrijving in
Nederland ten laste van het buitenland.
Figuur 4.3 Aanmelden buitenlandse verdragsgerechtigde S_BUC_01

Aanmelden buitenland verdragsgerechtigde
S_BUC_01

Orgaan van de
Woonplaats (CZ)

VECOZO

Het CAK

Access Point (NL)

1.VZ805 Verzoek (270)

1. VZ805 Goedgekeurd (270)

2. SED_S071 bericht

4. VZ805 Goedgekeurd (268)

4. VZ805 Verklaring van recht (268)

3. SED_S072 bericht

5. VZ805 Inschrijving (266)

5. VZ805 Goedgekeurd (266)

6. SED_S073 bericht

8. VZ805 Goedgekeurd (280)

8. VZ805 Betwisting (280)

7. SED_S050 bericht

9. VZ805 Inschrijving (266)

9. VZ805 Goedgekeurd (266)

10. SED_S073 bericht

Procesbeschrijving voor S_BUC_01
1. Het orgaan van de woonplaats (CZ) initieert de BUC en stuurt een SED_071 (Verzoek om
document dat recht aantoont – woonplaats) via de nationale berichtstandaard
(VZ805)(270) naar de zorgverzekeraar in het buitenland.
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2. Het CAK transformeert dit naar een SED_S071 document en routeert dit via het Access
Point NL naar de zorgverzekeraar in het buitenland.
3. De zorgverzekeraar in het buitenland stuurt als reactie hierop een SED_S072
(Document dat recht aantoont – woonplaats) naar het orgaan van de woonplaats. Dit
loopt via het Acces Point NL naar het CAK.
Het CAK transformeert een SED_S072 naar de nationale berichtstandaard VZ805(268) en
routeert deze naar het orgaan van de woonplaats.
Als de zorgverzekeraar in het buitenland, zelfs na rappelleren door het CAK (niet in
schema), geen SED_S072 stuurt als reactie op de SED_S071, dan sluit het CAK af door een
VZ805 (268) naar het orgaan van de woonplaats te sturen.
4. Het orgaan van de woonplaats stuurt een “Informatie over inschrijving - woonplaats” via
een nationale berichtstandaard VZ805(266) naar de zorgverzekeraar in het buitenland.
Dit bericht is het reactiebericht van het orgaan van de woonplaats op het
ontvangen VZ805(268).
5. Het CAK transformeert dit VZ805 bericht naar een SED_S073 en routeert dit via het Access
Point NL naar de zorgverzekeraar in het buitenland.
6. Als de ingangsdata van de SED_S072 en SED_S073 afwijken, zal de zorgverzekeraar in het
buitenland een SED_S050 (Betwisting) via een Access Point NL naar het orgaan van de
woonplaats sturen. De zorgverzekeraar in het buitenland kan desgewenst een bewijsstuk
aan een SED_S050 meesturen.
7. Het CAK transformeert een SED_S050 naar de nationale berichtstandaard VZ805(280) en
routeert deze naar het orgaan van de woonplaats.
8. Het orgaan van de woonplaats stuurt als reactie altijd een nieuwe “Informatie over
inschrijving – woonplaats” via de nationale berichtstandaard (VZ805)(266) naar de
zorgverzekeraar in het buitenland. Deze kan nieuwe informatie bevatten.
9. Het CAK transformeert dit naar een SED_S073 document en routeert dit via het Access
Point NL naar de zorgverzekeraar in het buitenland.

4.5

Intrekken verdragsrecht (S_BUC_03)

Dit is een afmelding die geïnitieerd is vanuit het land dat verantwoordelijk is voor de zorg
(verdragsland), de buitenlandse zorgverzekeraar. Het orgaan van de woonplaats bevestigt
de aanpassing.
Het verdragsrecht eindigt als gevolg van een wijziging in de arbeidsrelatie van de
buitenlandverzekerde.
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Figuur 4.4 Intrekken verdragsrecht buitenland verzekerde S_BUC_03

Afmelden buitenland verdragsgerechtigde
S_BUC_03

Orgaan van de
Woonplaats (CZ)

VECOZO

Het CAK

Access Point (NL)

2.VZ805 Goedgekeurd (272)

2. VZ805 Intrekking recht (272)

1. SED_S016 bericht

3.VZ805 Antwoord (274)

3.VZ805 Goedgekeurd (274)

4. SED_S017 bericht

6. VZ805 Goedgekeurd (280)

6. VZ805 Betwisting (280)

5. SED_S050 bericht

7. VZ805 Antwoord (274)

7. VZ805 Goedgekeurd (274)

8. SED_S017 bericht

Procesbeschrijving voor S_BUC_03
0. De buitenland-verzekerde meldt zich af bij de zorgverzekeraar in het buitenland.
1. De zorgverzekeraar in het buitenland initieert de BUC en stuurt een SED_S016 (= Intrekking
van document, dat recht aantoont) bericht naar het orgaan van de woonplaats. Dit
loopt via het Access Point NL naar het CAK.
2. Het CAK transformeert een SED_S016 naar de nationale berichtstandaard VZ805(272) en
routeert deze naar het orgaan van de woonplaats.
3. Het orgaan van de woonplaats stuurt een document “Antwoord op intrekking van
document, dat recht aantoont” via een nationale berichtstandaard VZ805(274) naar de
zorgverzekeraar in het buitenland. Dit bericht is het reactiebericht van het orgaan van
woonplaats op het ontvangen VZ805(272).
4. Het CAK transformeert dit naar een SED_S017 document en routeert dit via het Access
Point NL naar de zorgverzekeraar in het buitenland.
5. Als de einddata van de SED-S016 en SED_S017 afwijken, zal de zorgverzekeraar in het
buitenland een SED_S050 (betwisting) via het Acces Point NL naar het orgaan van de
woonplaats sturen. De zorgverzekeraar in het buitenland kan desgewenst en bewijsstuk
aan een SED_S050 meesturen.
6. Het CAK transformeert een SED_S050 naar de nationale berichtstandaard VZ805(280) en
routeert deze naar het orgaan van de woonplaats.
Standaardbeschrijving (Retourinformatie) Aan- en afmelding Zvw- en buitenlandverzekerde
VZ805-VZ806, versie 1.07, 7-11-2018 / uitgave 6, 28-5-2019

25 / 49

7. Het orgaan van de woonplaats stuurt als reactie altijd een nieuwe “Antwoord op
intrekking van document, dat recht aantoont” via de nationale berichtstandaard (VZ805)
(274) naar de zorgverzekeraar in het buitenland. Deze kan nieuwe informatie bevatten.
8. Als de betwisting is beëindigd stuurt het CAK een nieuwe SED_S017 via het Access Point
NL naar de zorgverzekeraar in het buitenland.

4.6

Intrekken registratie verdragsrecht (S_BUC_04)

Dit is een afmelding die geïnitieerd is vanuit het woonland van de verdragsgerechtigde door
het orgaan van de woonplaats. De buitenlandse zorgverzekeraar bevestigt de aanpassing.
Figuur 4.5 Intrekken verdragsrecht buitenlandverzekerde S_BUC_04

Afmelden buitenland verdragsgerechtigde
S_BUC_04

Orgaan van de
Woonplaats (CZ)

VECOZO

Het CAK

Access Point (NL)

1.VZ805 Intrekking inschrijving (276)

1. VZ805 Goedgekeurd (276)

2. SED_S018 bericht

4. VZ805 Goedgekeurd (278)

4. VZ805 Antwoord (278)

3. SED_S019 bericht

5. VZ805 Betwisting (280)

5. VZ805 Goedgekeurd (280)

6. SED_S050 bericht

8. VZ805 Goedgekeurd (278)

8. VZ805 Antwoord (278)

7. SED_S019 bericht

Procesbeschrijving voor S_BUC_04
0. De buitenland-verzekerde meldt zich af bij het orgaan van de woonplaats (CZ).
1. Het orgaan van de woonplaats initieert de BUC en stuurt een “Intrekking van inschrijving”
via de nationale berichtstandaard VZ805 (276) naar de zorgverzekeraar in het buitenland.
2. Het CAK transformeert dit naar een SED_S018 en routeert dit via het Access Point NL naar
de zorgverzekeraar in het buitenland.
3. De zorgverzekeraar in het buitenland registreert de wijziging in het verdragsrecht en
maakt een SED_S019 (= Antwoord op intrekking inschrijving) document aan. Dit is in dit
geval een reactie op een SED_S018 document. De zorgverzekeraar in het buitenland
stuurt het SED_019 via het Access Point NL naar het CAK.
Het CAK transformeert het SED_S019 bericht naar de nationale berichtstandaard
VZ805(278) en routeert deze naar het orgaan van de woonplaats.

Standaardbeschrijving (Retourinformatie) Aan- en afmelding Zvw- en buitenlandverzekerde
VZ805-VZ806, versie 1.07, 7-11-2018 / uitgave 6, 28-5-2019

26 / 49

Als de zorgverzekeraar in het buitenland, zelfs na rappelleren door het CAK (niet in
schema), geen SED_S019 stuurt als reactie op de SED_S018, dan sluit het CAK af door een
VZ805 (278) naar het orgaan van de woonplaats te sturen.
4. Als de einddata van de SED_S018 en SED_S019 afwijken, zal het orgaan van de
woonplaats een SED_S050 (Betwisting) via de nationale berichtstandaard VZ805) (280)
naar de zorgverzekeraar in het buitenland sturen. Het orgaan van de woonplaats kan
desgewenst een bewijsstuk aan een SED_S050 meesturen.
5. Het CAK transformeert dit bericht naar een SED_S050 en routeert dit via het Access Point
NL naar de zorgverzekeraar in het buitenland.
6. De zorgverzekeraar in het buitenland stuurt als reactie op een SED_S050 altijd
een nieuw SED_S019 via het Access Point NL naar het CAK. Deze kan nieuwe informatie
bevatten.
7. Het CAK transformeert het SED_S019 bericht naar de nationale berichtstandaard
VZ805(278) en routeert deze naar het orgaan van de woonplaats. Als de betwisting is
beëindigd stuurt het orgaan van de woonplaats geen bericht meer.
Als de zorgverzekeraar in het buitenland, zelfs na rappelleren door het CAK (niet in
schema), geen SED_S019 stuurt als reactie op de SED_S050, dan sluit het CAK af door een
VZ805 (278) naar het orgaan van de woonplaats te sturen.
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5

Procedurele afspraken
5.1



Uitgangspunten

De Nationale berichtstandaard Aan- en afmelden Zvw- en buitenlandverzekerden VZ805VZ806 regelt het elektronisch verkeer tussen de partijen in Nederland (Zorgverzekeraar,
VECOZO, het CAK en orgaan van de woonplaats (CZ). Het Access Point in Nederland
regelt het doorsturen van berichten naar een Access Point in het buitenland.



De uitwisseling van Aan- en afmelding Zvw- en buitenlandverzekerde berichten VZ805 en
VZ806 vindt uitsluitend plaats via de VSP-koppeling met een webservice via de
berichtenservice van VECOZO of het VSP-portaal. De aansluitdocumenten en de wsdl’s
zijn te vinden op het kennisportaal van VECOZO, zie ook www.vecozo.nl.



Aan- en afmelding Zvw- en buitenlandverzekerde-gegevens van zorgverzekeraars wordt
aangeleverd via VECOZO, dit is een zorgverzekeraar zelf. Centrale verwerkingseenheden,
die namens één of meerdere zorgverzekeraars Aan-en afmelding Zvw-verzekerde
berichten aanleveren zijn toegestaan. Zie hiervoor de lijst met UZOVI-codes. Dit geldt niet
voor orgaan van de woonplaats (CZ)



De structuur van het VZ805-bericht is gebaseerd op de informatie die de zorgverzekeraar,
of het orgaan van de woonplaats nodig heeft voor het om de aan- en afmelding van
een Zvw-verzekerde of een buitenlandverzekerde.



In het kader van de privacy worden alleen de gegevens van een verdragsgerechtigde
en verzekeringnemer uitgewisseld noodzakelijk voor het aan- en afmelden van Zvw- en
buitenlandverzekerde.



De structuur en elementen zijn beschreven in de berichtspecificaties VZ805v1.0_BERun en



VZ806v1.0_BERun.
De volgende berichtenschema’s gelden:
o

Basisschema.xsd.

o

Eén VZ805.xsd per berichtcode (16 codes EI) en één VZ806.xsd per berichtcode (16
codes EI).

o

Eén VZ805val.xsd per berichtcode (16 codes EI) en één VZ806val.xsd per berichtcode
(16 codes EI), alle met validatie via XSLT’s.

5.2

Referentienummer CAK, Referentienummer Zorgverzekeraar

De volgende afspraken gelden ten aanzien van het vullen van referentienummer CAK en
referentienummer zorgverzekeraar.


Referentienummer CAK en referentienummer zorgverzekeraar worden per BUC uniek
gevuld, als het nummer wordt gevuld. Een BUC betreft altijd één persoon (een verzekerde
of een medeverzekerde).
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Het CAK vult het referentienummer CAK optioneel (niet verplicht). Het CAK neemt het
referentienummer zorgverzekeraar verplicht over uit een eerder bericht binnen een BUC
in elk volgend bericht.



Een zorgverzekeraar of orgaan van woonplaats vult het referentienummer
zorgverzekeraar optioneel (niet verplicht). Een zorgverzekeraar of orgaan van
woonplaats neemt het referentienummer CAK verplicht over uit en eerder bericht binnen
een BUC in elk volgend bericht.



Een setje berichten per BUC is als volgt gedefinieerd: Business rule CAK bepaalt het aan
de hand van een onderwaternummer in RINA.



Als het een BUC geïnitieerd door een zorgverzekeraar is, dan bepaalt de zorgverzekeraar
in Nederland het referentienummer Zorgverzekeraar en is dat bepalend voor het setje. Dit
nummer verplicht opnemen in de verdere berichtuitwisseling, als de zorgverzekeraar
binnen een setje dit heeft uitgegeven. Een zorgverzekeraar is niet verplicht dit nummer
initieel te vullen.



Als het een BUC geïnitieerd is door Europa, dan bepaalt het CAK het referentienummer
CAK en is dat bepalend voor het setje. Dit nummer verplicht opnemen in de verdere
berichtuitwisseling. Het ReferentienummerCAK is een verplicht veld voor het CAK, voor elk
bericht uit Nederland of uit Europa.

5.3

Operationele afspraken

De volgende operationele afspraken zijn voor de Aan-en afmelding Zvw- en
buitenlandverzekerde VZ805-VZ806v1.0 voor van belang:


De VZ805-VZ806v1.0 berichten gaan uiterlijk in op 3 juli 2019.



CAK publiceert in de IR een Stand van zaken EESSI, waarin per land per BUC (alle BUC’s,
niet alleen, die waarvoor een NBS is ontwikkeld) de datum ingang EESSI is weergegeven.
Een land is voor een BUC “EESSI-ready”.



Uitgangspunt is dat Nederland voor de BUC’s 01, 01a, 02, 03 en 04 uiterlijk op 3 juli EESSIready is/op EESSI wijze communiceert richting de overige EESSI ready gekenmerkte
landen. Zie onderstaande tabel VZ805-VZ806 BUC’s EESSI ready na 3 juli 2019.



Vanaf datum EESSI-ready van een land voor een VZ805-VZ806 BUC na 3 juli 2019 gaan
alle berichten binnen die BUC van en naar Nederland met dat land conform EESSI. Zie
onderstaande tabel.



Er is sprake van een duale periode uiterlijk beginnend op 3 juli 2019, waarin de VZ805VZ806 berichten vanuit Nederland met het ene land conform de EESSI gaan en met een
ander land nog op de “oude” wijze (papieren formulieren).
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o

Een zorgverzekeraar of het Orgaan van de woonplaats kan na 3 juli 2019 een BUC
starten vanuit Nederland als het land van de counterparty EESSI-ready is. Als het land
van de gekozen counterparty niet EESSI ready is kan er geen BUC gestart worden
door het sturen van een VZ805-VZ806 bericht.

o

Als Nederland voor een BUC niet EESSI-ready is, dan kan een buitenlandse
zorgverzekeraar of Orgaan van woonplaats geen BUC op EESSI wijze starten richting
een Nederlandse zorgverzekeraar of Orgaan van woonplaats.
Er kan dus nooit vanuit het EESSI netwerk een bericht komen dat geadresseerd is aan
een instituut in een niet-EESSI-ready land.

Tabel 5-1

VZ805-VZ806 BUC’s EESSI ready na 3 juli 2019

Land

EESSI Ready

Nederland

+

+

Buitenland

+

-

Werkwijze in
Nederland

VZ805-VZ806v1.0

Oude wijze (papieren
formulieren)
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6

Retoursystematiek
6.1

Keten retourinformatie

De retoursystematiek Aan- en afmelding Zvw- en buitenlandverzekerde wordt conform
afspraak uniform uitgevoerd en heeft betrekking op het EI Aan- en afmelding Zvw- en
buitenlandverzekerde bericht. Uitgangspunt hierbij is dat de afzender verantwoordelijk is voor
de gegevens die verzonden worden naar de ontvanger.
Binnen het EI-verkeer is de uitvoering van controles op een bericht geregeld via VECOZO,
waar alle Aan- en afmelding Zvw- en buitenlandverzekerden - en retourinformatie berichten
worden gerouteerd van afzender naar ontvanger.
VECOZO controleert de berichten binnen de VZ805 en VZ806 conform afspraken:


In het geval één of meer gegevens van de Aan- of afmelding Zvw- of
buitenlandverzekerde VZ805 afgekeurd worden, wordt het gehele bericht niet
doorgestuurd naar de ontvanger en wordt een Retourinformatie aan– en afmelding Zvwen buitenlandverzekerde bericht VZ806 naar de verzender gezonden.



In het geval alle gegevens in een Aan- of afmelding Zvw- of buitenlandverzekerde
bericht VZ805 worden goedgekeurd, wordt het gehele bericht doorgestuurd naar de
ontvanger.

6.1.1

Keten retourinformatie Zorgverzekeraar of orgaan van woonplaats (CZ), VECOZO en
het CAK

Onderstaande illustratie geeft vereenvoudigd de retourinformatieketen van de uitwisseling
Aan- en afmelding Zvw- en buitenlandverzekerde weer voor een bericht dat loopt van een
zorgverzekeraar of orgaan van de woonplaats (CZ) via VECOZO naar Het CAK.
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Figuur 6-1 Keten retourinformatie zorgverzekeraar of orgaan van de woonplaats (CZ)

Keten retourinformatie zorgverzekeraar,
Orgaan van de Woonplaats

Zorgverzekeraar /
Orgaan van de
Woonplaats (CZ)

VECOZO

Het CAK

Access Point (NL)

1.VZ805 Aanmelden (nnn)

2. Foutbericht, XSD

3. VZ806 Retourbericht (nnn), XSLT

4. VZ805 Goedgekeurd (nnn)

5. SED_S0xx bericht

7. VZ805 Antwoord (mmm)

6. SED_S0xx bericht

8. Foutbericht, XSD

9. VZ806 Retourbericht (nnn), XSLT
10. VZ805 Goedgekeurd (nnn)

Nr
1

Van

Omschrijving

 naar

stroom

Zorgverzekeraar/

Aan- en

Orgaan van de

afmelding Zvw-

woonplaats (CZ)

en

 VECOZO

buitenlandverz

Bijzonderheden

ekerde (VZ805)
2

VECOZO

Foutbericht



 Zorgverzekeraar

In het geval het bericht niet voldoet aan een controle
op niveau 1 of 2 (XSD), wordt een foutbericht (melding

/Orgaan van de

van technisch afkeur) retour gestuurd.

woonplaats



Als stroom 2 foutbericht wordt verstuurd, is stroom 3
retourinformatie (VZ806) niet van toepassing.

3

VECOZO

Afgekeurd

 Zorgverzekeraar

retourinformati

controles op niveau 3, 4 of 5, wordt een retourbericht

e (VZ806)

VZ806 gestuurd.

/Orgaan van de
woonplaats





In het geval het bericht niet voldoet aan één of meer

In het retourbericht wordt in het geval van een (of meer)
afkeur in Header, Verdragsgerechtigde, Recht en als van
toepassing Verzekeringnemer een VZ806 met Header,
Verdragsgerechtigde, Recht en als van toepassing
Verzekeringnemer retour gestuurd.



Als stroom 3 retourinformatie (VZ806) wordt verstuurd, is
stroom 2 foutbericht niet van toepassing.
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Nr

Van

Omschrijving

 naar

stroom

Bijzonderheden


Als een stroom 2 of 3wordt verstuurd, zijn stromen 4 t/m
10 niet van toepassing.

4

VECOZO

Goedgekeurd



Is qua berichtstructuur gelijk aan stroom 1.

 Het CAK
Let op: VECOZO stuurt in het geval van een goedgekeurd
bericht geen retourbericht VZ806 naar de zorgverzekeraar of
het orgaan van de woonplaats.
5

Het CAK ->

SED_Snnn

Zorgverzekeraar in

Het CAK stuurt een SED_Snnn bericht naar een
zorgverzekeraar in woon- of buitenland.

buiten- woonland
Let op: Het CAK stuurt in het geval van een VZ805 bericht
geen retourbericht VZ806 naar de zorgverzekeraar of het
orgaan van de woonplaats.
6

Zorgverzekeraar in

SED_Snnn

buiten- woonland

De zorgverzekeraar in woon- of buitenland stuurt een
SED_Snnn bericht naar het CAK.

-> het CAK
7

Het CAK

Antwoord of

Het CAK stuurt een antwoord- of reactiebericht VZ805 naar

 VECOZO

reactie aan-

VECOZO.

en afmelding
Zvw- en
buitenlandverz
ekerde bericht
(VZ805)
8

VECOZO

Technisch

 Het CAK

afkeurbericht

op niveau 1 of 2 (XSD), wordt een foutbericht (melding

(VZ806)

van technisch afkeur) retour gestuurd.





In het geval het bericht niet voldoet aan een controle

Als stroom 8 foutbericht wordt verstuurd, is stroom 9
retourinformatie (VZ806) niet van toepassing.

9

VECOZO

Afgekeurd



 Het CAK

In het geval het bericht niet voldoet aan één of meer
controles op niveau 3, 4 of 5 wordt een retourbericht
VZ806 gestuurd.



In het retourbericht wordt in het geval van een (of meer)
afkeur in Header, Verdragsgerechtigde, Recht en als van
toepassing Verzekeringnemer een VZ806 met Header,
Verdragsgerechtigde, Recht en als van toepassing
Verzekeringnemer retour gestuurd.



Als stroom 9 retourinformatie (VZ806) wordt verstuurd, is
stroom 8 foutbericht niet van toepassing.
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Nr
10

Van

Omschrijving

Bijzonderheden

 naar

stroom

VECOZO

Goedgekeurd

 Zorgverzekeraar



Is qua berichtstructuur gelijk aan stroom 7.



Als stroom 10 wordt verstuurd, zijn stroom 8 en 9 niet van

/Orgaan van de

toepassing.

woonplaats
Let op: VECOZO stuurt in het geval van een goedgekeurd
bericht geen retourbericht VZ806 naar het CAK.
Let op: Zorgverzekeraar of orgaan van de woonplaats stuurt
in het geval van een VZ805 bericht geen retourbericht
VZ806 naar het CAK.

NB. Zorgverzekeraar, Orgaan van de woonplaats en CAK sturen nooit een retourbericht
VZ806 op een heenbericht VZ805 retour.

6.1.2

Keten retourinformatie het CAK, VECOZO, zorgverzekeraar of orgaan van woonplaats
(CZ)

Onderstaande illustratie geeft vereenvoudigd de retourinformatieketen van de uitwisseling
Aan- en afmelding Zvw- en buitenlandverzekerde weer voor een bericht dat loopt van het
CAK via VECOZO naar een zorgverzekeraar of het orgaan van de woonplaats.
Figuur 6-2 Keten retourinformatie Het CAK
Zorgverzekeraar /
Orgaan van de
Woonplaats (CZ)

VECOZO

Het CAK

2. VZ805 Aanmelden (nnn)

Access Point (NL)

1. SED_S0xx bericht

Keten retourinformatie Het CAK

3. Foutbericht, XSD

4. VZ806 Retourbericht (nnn), XSLT

5. VZ805 Goedgekeurd (nnn)

6. VZ805 Antwoord (mmm)

7. Foutbericht, XSD

8. VZ806 Retourbericht (mmm), XSLT

9.VZ805 Goedgekeurd (mmm)

10. SED_S0xx bericht

Standaardbeschrijving (Retourinformatie) Aan- en afmelding Zvw- en buitenlandverzekerde
VZ805-VZ806, versie 1.07, 7-11-2018 / uitgave 6, 28-5-2019

34 / 49

Nr
1

Van

Omschrijving

 naar

stroom

Zorgverzekeraar in

SED_Snnn

buiten- woonland

Bijzonderheden
De zorgverzekeraar in woon- of buitenland stuurt een
SED_Snnn bericht naar het CAK.

-> het CAK
2

Het CAK

Aan- en

Het CAK stuurt een aan- en afmelding Zvw-

 VECOZO

afmelding Zvw-

buitenlandverzekerde bericht VZ805 naar VECOZO.

en
buitenlandverz
ekerde bericht
(VZ805)
3

VECOZO

Foutbericht



 Het CAK

In het geval het bericht niet voldoet aan een controle
op niveau 1 of 2 (XSD), wordt een foutbericht (melding
van technisch afkeur) retour gestuurd.



Als stroom 3 foutbericht wordt verstuurd, is stroom 4
afgekeurd retourinformatie (VZ806) niet van toepassing.

4

VECOZO

Afgekeurd

 Het CAK

retourinformati

controles op niveau 3, 4 of 5, wordt een retourbericht

e (VZ806)

VZ806 retour gestuurd.





In het geval het bericht niet voldoet aan één of meer

In het retourbericht wordt in het geval van een (of meer)
afkeur in Header, Verdragsgerechtigde, Recht en als van
toepassing Verzekeringnemer een VZ806 met Header,
Verdragsgerechtigde, Recht en als van toepassing
Verzekeringnemer retour gestuurd.



Als stroom 4 afgekeurd retourinformatie (VZ806) wordt
verstuurd, is stroom 3 foutbericht niet van toepassing.



Als een stroom 3 of 4 wordt verstuurd, zijn stromen 5 t/m
10 niet van toepassing.

5

VECOZO

Goedgekeurd



Is qua berichtstructuur gelijk aan stroom 2.

 Zorgverzekeraar
/Orgaan van de

Let op: VECOZO stuurt in het geval van een goedgekeurd

woonplaats

VZ805 bericht geen retourbericht VZ806 naar het CAK
woonplaats.

6

Zorgverzekeraar/
Orgaan van de

VZ805

Zorgverzekeraar/Orgaan van de woonplaats stuurt een
VZ805 bericht naar VECOZO.

woonplaats
 VECOZO

Let op: Zorgverzekeraar of Orgaan van de woonplaats stuurt
in het geval van een VZ805 bericht geen retourbericht VZ806
naar het CAK.
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Nr
7

Van

Omschrijving

 naar

stroom

VECOZO

Foutbericht

Bijzonderheden


 Zorgverzekeraar

In het geval het bericht niet voldoet aan een controle
op niveau 1 of 2 (XSD), wordt een foutbericht (melding

/Orgaan van de

van technisch afkeur) retour gestuurd.

woonplaats



Als stroom 7 foutbericht wordt verstuurd, is stroom 8
afgekeurd retourinformatie (VZ806) niet van toepassing.

8

VECOZO

Technisch

 Zorgverzekeraar

afkeurbericht

controles op niveau 3, 4 of 5 wordt een retourbericht

(VZ806)

VZ806 retour gestuurd.

/Orgaan van de
woonplaats





In het geval het bericht niet voldoet aan één of meer

In het retourbericht wordt in het geval van een (of meer)
afkeur in Header, Verdragsgerechtigde, Recht en als van
toepassing Verzekeringnemer een VZ806 met Header,
Verdragsgerechtigde, Recht en als van toepassing
Verzekeringnemer retour gestuurd.



Als stroom 8 afgekeurd retourinformatie (VZ806) wordt
verstuurd, is stroom 7 foutbericht niet van toepassing.



Als een stroom 7 of 8 wordt verstuurd, zijn stromen 9 en 10
niet van toepassing.

Let op: VECOZO stuurt in het geval van een goedgekeurd
bericht VZ805 geen retourbericht VZ806 naar de
zorgverzekeraar of het orgaan van de woonplaats.
9

VECOZO

Goedgekeurd



Is qua berichtstructuur gelijk aan stroom 6.

 Het CAK
Let op: VECOZO stuurt in het geval van een goedgekeurd
VZ805 bericht geen retourbericht VZ806 naar de
zorgverzekeraar of het Orgaan van de woonplaats.
10

Het CAK

SED_Snnn

 Zorgverzekeraar

Het CAK stuurt een SED_Snn bericht naar een
zorgverzekeraar in woon- of buitenland.

in buitenwoonland

Let op: Het CAK stuurt in het geval van een VZ805 bericht
geen retourbericht VZ806 naar de zorgverzekeraar of
orgaan van de woonplaats.

NB. Zorgverzekeraar, Orgaan van de woonplaats en CAK sturen nooit een retourbericht
VZ806 op een heenbericht VZ805 retour.

6.2

Doel retourinformatie

Het doel van een EI-retourinformatiebericht is:
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Zender van een Aan- en afmelding Zvw- en buitenlandverzekerde VZ805 informeren over
de beoordeling (technisch/inhoudelijk) van het bericht door de ontvanger.

Per Aan- en afmelding Zvw-en buitenlandverzekerde bericht VZ805 wordt een EIretourinformatiebericht gestuurd (één-op-één). De ontvanger van een EIretourinformatiebericht ontvangt en verwerkt de gegevens in het bericht in zijn/haar
administratie.


Bij een afkeuring door VECOZO wordt na een correctie een nieuw bericht ingediend.

6.3

Controleniveaus

Voor verzending en bij ontvangst wordt een Aan- en afmelding Zvw- en
buitenlandverzekerde bericht gecontroleerd. Er zijn verschillende niveaus waarop deze
controles plaatsvinden. Bij afkeur kan een bericht niet naar het volgende niveau.
Zie onderstaande tabel voor de verschillende controleniveaus:
Niveau

Omschrijving

Vastlegging

Afhandeling

1. Onleesbaar

Het bericht is onleesbaar en kan niet

n.v.t.

Melding naar

verwerkt worden
2. Structuur en
elementen

Het bericht voldoet niet aan de

verzender.
XSD

voorgeschreven structuur en

Melding naar
verzender.

onderliggende elementen zoals
elementtype en reguliere expressie.
3. Verbandcontroles

Controle tussen elementen onder te

RBC met

Retourcodes in

verdelen in afhankelijkheid, uniciteit

XSLT’s

bericht.

RBC

Melding naar

en afleiding.
4. Referentie
controles
5. Validatiecontroles

Controles op bestaanbaarheid codes
in externe bronnen.

verzender.

Controle op aanwezigheid element

BER met

Melding naar

voor specifieke berichtcode.

XSLT’s

verzender retour
(Retourcode)

In de uitgangspunten is aangegeven dat het formaat van Aan- en afmelding Zvw-en
buitenlandverzekerde XML is. Dit brengt de volgende voordelen in het retourmechanisme:


zowel de verzendende als de ontvangende partij valideert Aan-en afmelding Zvw-en
buitenlandverzekerde berichten tegen de XSD voor structuur en elementen.
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Extensible Stylesheet Language Transformations (XSLT)3 kan door verzendende en
ontvangende partij worden ingezet als hulpmiddel om de validatie- en verbandcontroles
uit te voeren.

6.4

Vastlegging en samenhang retoursystematiek

Voor de ketenpartijen EI-berichtenverkeer is de volgende documentatie beschikbaar op
http://ei.vektis.nl:


De berichtspecificatie (BER) voor een EI standaard wordt vastgelegd in een XML Schema
document (XSD).



De validatiecontroles worden beschreven in de berichtspecificatie.



De verband- en referentiecontroles worden eenduidig vastgelegd in een document
Registratie bedrijfs- en controleregels (RBC) met bijbehorende retourcodes en
beschikbare XSLT verwijzingen.



Een XSLT voor het EI-bericht en een XSLT per controle.



De eenheid van controle is een voorkomen in de retourcode tabel COD954-VEKT op
ei.vektis.nl. Elke controle uit de RBC is gekoppeld aan een retourcode in de retourcode
tabel en de retourcode is gekoppeld aan een berichtklasse uit het retour bericht.

Onderstaand figuur geeft de samenhang tussen een RBC, retourcodetabel, XSD, XML en
XSLT.

3

XSLT is een standaard voor het omzetten van de informatie in een XML-document naar een ander formaat, of een anders

gestructureerd XML-document. XSLTs zijn ondersteunend voor partijen en maken makkelijke en eenduidige implementatie van
regels mogelijk. Wanneer een EI- bericht verbandcontroles kent wordt, indien haalbaar, een XSLT ontwikkeld. Deze XSLT is in
de gehele keten te gebruiken en transformeert het heen bericht naar een kopie van het heen bericht met de geconstateerde
retourcodes. Het getransformeerd bericht kan gebruikt worden voor meerdere services in de keten, waaronder het
samenstellen van het retourbericht.
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<VZ805/>

<VZ806/>

XSD

XSD

controleert
structuur en elementen

RBC verbandcontrole
kent een retourcode

<VZ805/>

retourcode

XML

file COD954

controleert
verbanden

XSLT controle voor een
retourcode (verband)

<VZ805val
/>

<retour
code/>

component in

XSLT

controleert
structuur en elementen

beoordeling
via retourcode

<VZ806/>
XML

XSLT

transformeert
VZ805 bericht in

<VZ806+
ret.codes/>
XML

6.5

Vulling retourcodes in retourinformatie

Vektis hanteert voor XML-retourberichten vergelijkbare basisprincipes als voor Asciiretourberichten:


Als VECOZO een fout in de VZ805 Aan- en afmelding Zvw- en buitenlandverzekerde
signaleert in de Header, de Verdragsgerechtigde, de Recht en/of indien relevant de
Verzekeringnemer klasse, dan wordt een VZ806 met een kopie van de Header, een kopie
van de Verdragsgerechtigde klasse, een kopie van de Recht klasse en een kopie van de
Verzekeringnemer klasse uit het VZ805-bestand teruggezonden (goede en foute). Een
foute klasse bevat één of meer retourcodes. Bij elke klasse zonder fouten wordt
retourcode 0200 ingevuld.
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Als VECOZO in het VZ805 bericht geen fouten signaleert, dan wordt het volledige VZ805
bericht doorgestuurd naar de ontvanger.

Betekenis gebruikte retourcodes (COD954)


0001 Bericht is afgekeurd om technische redenen



0200 Geen opmerking bij deze berichtklasse

In het geval van een afgekeurd berichtklasse wordt één of meer keer een ‘retourcode’
gevuld om de inhoudelijke reden van afkeuren aan te geven.
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7 Operationele afspraken
7.1

VECOZO koppeling

De uitwisseling van Aan- en afmelding Zvw- en buitenlandverzekerde berichten VZ805 en
VZ806 vindt uitsluitend plaats via de VSP-koppeling met een webservice via de
berichtenservice van VECOZO of het VSP-portaal. De aansluitdocumenten en de wsdl’s zijn
te vinden op het kennisportaal van VECOZO, zie ook www.vecozo.nl.

7.2

Aanleverende partijen

Aan- en afmelding Zvw- en buitenlandverzekerde-gegevens van zorgverzekeraars wordt
aangeleverd aan VECOZO, dit is een zorgverzekeraar zelf. Centrale verwerkingseenheden,
die namens één of meerdere zorgverzekeraars Aan-en afmelding Zvw-verzekerde berichten
aanleveren zijn toegestaan.
Zie lijst 78 UZOVI-codes.

7.3

Naamgeving berichten

Een zorgverzekeraar en Het CAK zijn vrij in het vullen van een bestandsnaam.
Vektis doet geen voorstel voor een vaste bestandsnaam, omdat gebruik wordt gemaakt van
webservices. Wel behoort elke bestandsnaam voor een betreffende zorgverzekeraar uniek te
zijn.

7.4

Tekenset

In de communicatie tussen de landen geldt UTf8 compleet. Het CAK zorgt dat voor de
berichten op basis van de nationale standaard binnen Nederland een werkende tekenset
geldt.

7.5

Periodiciteit

De berichten kunnen dagelijks worden uitgewisseld. Er is niet een bepaalde frequentie of
periodiciteit voor de berichtwisseling afgesproken.
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8

Bijlagen
8.1

Afkortingen

Afkorting

Betekenis

AP

Access Point
Access Point NL is het Access Point in Nederland.

AVG

Aanlevering Verzekerde gegevens (bij VECOZO)

BER

Berichtspecificatie

BUC

Business Use Case

BRP

Basis Registratie Persoonsgegevens

CAK

Centraal Administratie Kantoor

EESSI

Electronic Exchange of Social Security Information

EI

Externe integratie

EHIC

European Health Insurance Card

GBA

Gemeentelijke Basis Registratie

INV

Invulinstructie

NBS

Nationale BerichtStandaard

PD

Portable Document

RINIS

Routerings Instituut (inter)Nationale Informatiestromen

SED

Structured Electronic Document

STB

Standaardbeschrijving

XSD

XML Structure Definition

VECOZO

VEilige COmmunicatie in de ZOrg

8.2

Samenstelling werkgroep

Organisatie

Naam

CAK

Bregt Berger

CAK

Leo Ammerlaan

CAK

John de Nijs

Standaardbeschrijving (Retourinformatie) Aan- en afmelding Zvw- en buitenlandverzekerde
VZ805-VZ806, versie 1.07, 7-11-2018 / uitgave 6, 28-5-2019

42 / 49

Organisatie

Naam

CAK

Cees van Engelenhoven

CZ

Edwin Paas

CZ

Kelly Bongaerts

CZ

Rob de Bont

ENO

Ali Hamzi

Menzis

Sieds de Jager

ONVZ

Kaj van Lammeren

ONVZ

Paul Bosman

VECOZO

René Meegens

VECOZO

Jeroen Jansen

VGZ

Bert Snippe

VGZ

Roosmarie Breij

Vektis

Erik Pastoor

Vektis

Jan Janssens

Vektis

Wiecher Huisman

Zilveren Kruis

Peter Beelen

ZN

Guido Reuvers
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8.3
Datum

Mutatieoverzicht
RfC# /

Documentdeel

Aard wijziging

Par 3.2

Punt 4 tekst gewijzigd:

CorrID
28-05-2019

Correctief

onderhoud S_BUC_ 02

“De zorgverzekeraar in het woonland stuurt als reactie
op een SED_S050 altijd een nieuw SED_S073 via het
Access Point NL naar het CAK. Deze kan nieuwe
informatie bevatten.
wordt
“De zorgverzekeraar in het woonland stuurt als reactie
op een SED_S050 een nieuw SED_S073 via het Access
Point NL naar het CAK. Deze kan nieuwe informatie
bevatten.”
Punt 5 tekst toegevoegd:
“Als de zorgverzekeraar in het woonland, zelfs na
rappelleren door het CAK (niet in schema), geen
SED_S073 stuurt als reactie op de SED_S050, dan sluit het
CAK af door een VZ805 (252) via VECOZO naar de
Nederlandse zorgverzekeraar te sturen.”

28-05-2019

Correctief

Par 3.3

onderhoud S_BUC_ 01a

Punt 5 tekst gewijzigd:
“De zorgverzekeraar in het woonland stuurt als reactie
op een SED_S050 altijd een nieuw SED_S073 via het
Access Point NL naar het CAK. Deze kan nieuwe
informatie bevatten.”
wordt
“De zorgverzekeraar in het woonland stuurt als reactie
op een SED_S050 een nieuw SED_S073 via het Access
Point NL naar het CAK. Deze kan nieuwe informatie
bevatten.”
Punt 6 tekst toegevoegd:
“Als de zorgverzekeraar in het woonland, zelfs na
rappelleren door het CAK (niet in schema), geen
SED_S073 stuurt als reactie op de SED_S072 of SED_S050,
dan sluit het CAK af door een VZ805 (252) naar de
zorgverzekeraar te sturen”.
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Datum

RfC# /

Documentdeel

Aard wijziging

Par 3.4

Punt 7 tekst gewijzigd:

CorrID
28-05-2019

Correctief

onderhoud S_BUC_ 01

“De zorgverzekeraar in het woonland stuurt als reactie
op een SED_S050 altijd een nieuw SED_S073 via het
Access Point NL naar het CAK. Deze kan nieuwe
informatie bevatten. “
wordt
“De zorgverzekeraar in het woonland stuurt als reactie
op een SED_S050 een nieuw SED_S073 via het Access
Point NL naar het CAK. Deze kan nieuwe informatie
bevatten.”
Punt 8 tekst toegevoegd:
“Als de zorgverzekeraar in het woonland, zelfs na
rappelleren door het CAK (niet in schema), geen
SED_S073 stuurt als reactie op de SED_S050, dan sluit het
CAK af door een VZ805 (252) via VECOZO naar de
Nederlandse zorgverzekeraar te sturen.”

28-05-2019

Correctief

Par 3.5

onderhoud S_BUC_03

Punt 5 tekst gewijzigd:
“De zorgverzekeraar in het woonland stuurt als reactie
op een SED_S050 altijd een nieuw SED_S017 via het
Access Point NL naar het CAK. Deze kan nieuwe
informatie bevatten. “
wordt
“De zorgverzekeraar in het woonland stuurt als reactie
op een SED_S050 een nieuw SED_S017 via het Access
Point NL naar het CAK. Deze kan nieuwe informatie
bevatten.”
Punt 6 tekst toegevoegd:
“Als de zorgverzekeraar in het woonland, zelfs na
rappelleren door het CAK, geen SED_S017 stuurt als
reactie op de SED_S016, dan sluit het CAK af door een
VZ805 (260) naar de zorgverzekeraar te sturen.”

28-05-2019

Correctief

Par 4.4

onderhoud S_BUC_01

Punt 3 tekst toegevoegd:
“Als de zorgverzekeraar in het buitenland, zelfs na
rappelleren door het CAK, geen SED_S072 stuurt als
reactie op de SED_S071, dan sluit het CAK af door een
VZ805 (268) naar Orgaan van de Woonplaats te sturen.”
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Datum

RfC# /

Documentdeel

Aard wijziging

Par 4.6

Punt 3 tekst toegevoegd:

CorrID
28-05-2019

Correctief

onderhoud S_BUC_01

“Als de zorgverzekeraar in het buitenland, zelfs na
rappelleren door het CAK (niet in schema), geen
SED_S019 stuurt als reactie op de SED_S018, dan sluit het
CAK af door een VZ805 (278) naar het orgaan van de
woonplaats te sturen.”
Punt 7 tekst toegevoegd:
“Als de zorgverzekeraar in het buitenland, zelfs na
rappelleren door het CAK (niet in schema), geen
SED_S019 stuurt als reactie op de SED_S050, dan sluit het
CAK af door een VZ805 (278) naar het orgaan van de
woonplaats te sturen.”

09-05-2019

Correctief

Par 3.5 Intrekking Tekstuele aanpassing punt 4:

onderhoud verdragsrecht
(S_BUC_03)

“Als de ingangsdata van de SED_S016 en SED_S017
afwijken, zal het CAK een SED_S050 (Betwisting) via een
Access Point NL naar de zorgverzekeraar in het
woonland sturen.”
wordt
“Als de einddata van de SED_S016 en SED_S017 afwijken,
zal het CAK een SED_S050 (Betwisting) via een Access
Point NL naar de zorgverzekeraar in het
woonland sturen.”

03-04-2019

Correctief

Par 3.2

onderhoud Verdragsrecht in

Tekstuele aanpassing:
“5. Als de betwisting is beëindigd transformeert het CAK

buitenland via

het SED_S073 bericht naar de nationale

portable

berichtstandaard VZ805 (252) en routeert deze via

document,

VECOZO naar de Nederlandse zorgverzekeraar,

initiatief bij

waarvan de grensarbeider het PD_S1 document heeft

woonland

ontvangen.”

(S_BUC_02)

wordt
“5. Bij geen betwisting of bij een betwisting, nadat deze is
beëindigd, transformeert het CAK het SED_S073 bericht
naar de nationale berichtstandaard VZ805 (252) en
routeert deze via VECOZO naar de Nederlandse
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Datum

RfC# /

Documentdeel

Aard wijziging

CorrID
zorgverzekeraar, waarvan de grensarbeider het PD_S1
document heeft ontvangen.”
03-04-2019

Correctief

Par 3.3

onderhoud Verdragsrecht in

Tekstuele aanpassing:
“6. Als de betwisting is beëindigd transformeert het CAK

buitenland

het SED_S073 bericht naar de nationale

zonder portable

berichtstandaard VZ805 (252) en routeert deze via

document,

VECOZO naar de Nederlandse zorgverzekeraar.”

initiatief bij

wordt

verzekeringsland “6. Bij geen betwisting of bij een betwisting, nadat deze is
(S_BUC_01a)

beëindigd, transformeert het CAK het SED_S073 bericht
naar de nationale berichtstandaard VZ805 (252) en
routeert deze via VECOZO naar de Nederlandse
zorgverzekeraar.”

03-04-2019

Correctief

Par 3.4

onderhoud Verdragsrecht in

Tekstuele aanpassing:
“8. Als de betwisting is beëindigd transformeert het

buitenland

CAK het SED_S073 bericht naar de nationale

zonder portable

berichtstandaard VZ805(252) en routeert deze naar de

document

Nederlandse zorgverzekeraar.”

(S_BUC_01)

wordt
“8. Bij geen betwisting of bij een betwisting, nadat deze is
beëindigd, transformeert het CAK het SED_S073 bericht
naar de nationale berichtstandaard VZ805(252) en
routeert deze naar de Nederlandse zorgverzekeraar.”

26-02-2019

Correctief

Par 5.3

Toegevoegd paragraaf 5.3 Operationele afspraken.

onderhoud Operationele
afspraken

18-01-2019

Correctief

Par 6.1.1

onderhoud

Eerste tabel bij Nr 3 en 9 en tweede tabel bij Nr 4 en 8
Bijzonderheden aangepast:


en par 6.1.2

“In het retourbericht wordt in het geval van afkeur in
alleen de header een VZ806 met de Header retour
gestuurd.



In het retourbericht wordt in geval van afkeur in de
Verdragsgerechtigde klasse een VZ806 met de
Header, de Verdragsgerechtigde klasse, de Recht
klasse en de Verzekeringnemer klasse uit het VZ805bestand teruggezonden.
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In het retourbericht wordt in geval van afkeur in de
Recht klasse een VZ806 met de Header, de
Verdragsgerechtigde klasse, de Recht klasse en de
Verzekeringnemer klasse uit het VZ805-bestand
teruggezonden.



In het retourbericht wordt in geval van afkeur in de
Verzekeringnemer klasse een VZ806 met de Header,
de Verdragsgerechtigde klasse, de Recht klasse en
de Verzekeringnemer klasse uit het VZ805-bestand
teruggezonden.”

wordt


“In het retourbericht wordt in het geval van een (of
meer) afkeur in Header, Verdragsgerechtigde, Recht
en als van toepassing Verzekeringnemer een VZ806
met Header, Verdragsgerechtigde, Recht en als van
toepassing Verzekeringnemer retour gestuurd.”

Par 6.4

Aanpassing figuur:

Vastlegging en

VZ805+ retourcodes

samenhang

Wordt

retoursystematie

VZ806+ retourcodes

k
Par 6.5 Vulling

Tekstuele aanpassing:

retourcodes in



retourinformatie

“Als VECOZO uitsluitend een fout in de VZ805 Header
signaleert, dan wordt een VZ806 met alleen de
Header uit het VZ805-bestand naar de afzender
teruggezonden, met in de Header een retourcode
0001 (Bericht is afgekeurd om technische redenen).



Als VECOZO een fout in de VZ805 Aan- en afmelding
Zvw- en buitenlandverzekerde signaleert in een
ander klasse dan de Header, dan wordt een VZ806
met de Header, een kopie van de
Verdragsgerechtigde klasse, een kopie van de
Recht klasse en een kopie van de Verzekeringnemer
klasse uit het VZ805-bestand teruggezonden (goede
en foute). Een foute klasse bevat één of meer
retourcodes. Bij elke klasse zonder fouten wordt
retourcode 0200 ingevuld.”
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“Als VECOZO een fout in de VZ805 Aan- en
afmelding Zvw- en buitenlandverzekerde signaleert
in de Header, de Verdragsgerechtigde, de Recht
en/of indien relevant de Verzekeringnemer klasse,
dan wordt een VZ806 met een kopie van de Header,
een kopie van de Verdragsgerechtigde klasse, een
kopie van de Recht klasse en een kopie van de
Verzekeringnemer klasse uit het VZ805-bestand
teruggezonden (goede en foute). Een foute klasse
bevat één of meer retourcodes. Bij elke klasse zonder
fouten wordt retourcode 0200 ingevuld.”
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