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Definitief
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2008
0.4.2
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2008

1.0

11 maart 2009

Verzekerde en verzekeringnemer in bericht opgenomen.
Bronheffing verwijderd. Indicatie zorgtoeslag toegevoegd.
Bankrekeningnummer verplaats van verzekerde naar
verzekeringnemer.

paragraaf 1.2: Plaatje aangepast
paragraaf 2.2.2: Referentielevering wordt gevuld door RINIS.
paragraaf 2.3.1: Huisnummer verplicht bij niet-geheim adres
paragraaf 2.7.1: Bij het bevestigingsbericht de verzekerde in
datarecord optioneel gemaakt om mutatiebericht zonder verzekerde
te kunnen beantwoorden.
Paragraaf 2.8.1: RINIS status uitgebreid met optie
GEENHALFJAAR.
1.1

20 mei 2009

Concept

Peter Dozy

Aanpassingen SOVK en RINIS adres verplicht vullen.
Wijzigingen zitten in het aanmeldbericht, het mutatiebericht en het
type NAWgegevens.

1.2

15 juni 2009

Concept

Peter Dozy

1.2.1

18 januari 2010

Concept

Peter Dozy

Aanpassing huisnummer verplicht t.b.v. adres woonboot

Eerste regel in voorbeelden begint nu met <?xml…
Elementnamen pagina 7 gecorrigeerd
Lengte bestandsnaam pagina 8 en 9 gecorrigeerd Voorletters niet
langer conditioneel verplicht bij NAWgegevens
Nieuwe voorbeelden van RINIS toegevoegd
1.3

02-02-2012

Concept

Henk Boer/ Harm
Arnoldussen

Bestuursrechtelijke verklaring (aanmelden)
Muteren met terugwerkende kracht (muteren) Berichten
Routeren via RINIS (aanmelden, muteren, afmelden)
Versienummer

1.3.1

1.3.2

07-02-2012

10-01-2013

Concept

Concept

Luiken RINIS/ Jack
Broeren

RINIS in lijn gebracht met de xsd cq het RINIS
gegevenswoordenboek

Luiken Swiers

Redenmutatie uitgebreid met waarden "GOEDEBETALER" en
"STOPGOEDEBETALER"
Voorbeeld bericht toegevoegd

1.3.3

20-03-2013

Definitief

Luiken Swiers

Bankrekeningnummer aangepast voor IBAN (pag. 14 en 30)
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1.4

01-01-2017

Definitief

Jeffrey Pleune

- Overal de naam CVZ (Zorginstituut Nederland) gewijzigd in
CAK (met uitzondering van de bestandsnamen). Logo
Zorginstituut Nederland vervangen door CAK logo.
- Bij het kopje “Verspreiding” (pagina 4) de SA-Z en CAK
contactpersonen geactualiseerd.
- Bij paragraaf 1.2 afbeelding met uitleg wijze van koppelen
vervangen door een nieuwe beschrijving.
- Bij Referenties verwijzing naar het document 'Handleiding Zebra
Client' verwijderd.
- Verwijzingen naar SA-Z applicaties en Zebra client
vervangen door VECOZO-applicaties

1.5

29-03-2019

Definitief

VECOZO, CAK,
Vektis

Op verzoek van CAK wijzigingen doorgevoerd t.a.v.de uitstroom
van bijstandsgerechtigden en onder bewind gestelde personen.
Hierdoor is het mogelijk om ook over deze groepen te rapporteren,
zoals dit nu ook al gebeurd voor SOVK en Goede betalers
regelingen. Wijzigingen zijn groen gemarkeerd.

Verspreiding
Dit document is verspreid aan:
Organisatie

Naam

Functie

CAK

Rob Veenendaal

Change Manager

CAK

Rinke Lorist

Rol

VECOZO

Functioneel beheer

Zorgverzekeraars

betrokkenen

Afkortingen
Afkorting

Omschrijving

BSN

Burgerservicenummer (vervanger van het sofinummer)

IMA

Intelligent Message Adapter

IP

Internet Protocol

HTTP(S)

Hyper Text Transfer Protocol (Secured)

SSL

Secure Socket Layer

XML

eXtensible Markup Language; een bestandsformaat

XSD

XML Schema Definition; formele definitie van een XML-bericht. Hiermee kunnen o.a. XMLberichten
gevalideerd worden.

Referenties
# Document naam

Auteur

Versie, datum

1 Functioneel_Koppelvlak_CAK_ZV_Wanbetalers v3 januari

Jeffrey Pleune

V3.0, 23-9-2016

Luiken Swiers

V1.2.4, januari 2013

2017 CAK.docx
2 Berichten_specs_SAZ_ZV_CVZWB_v1.2.4.xsd
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1 Algemeen
1.1

Scope

In dit document is de technische koppeling tussen het CAK en de berichtenverwerkingsapplicaties van de
zorgverzekeraars (ZV’s) in het kader van het wanbetalersbestand beschreven. Het doel is een detail technisch overzicht te
geven van de koppeling met daarbij de berichten die worden verstuurd. Functionele aspecten van de gehele keten worden
beschreven in het Functioneel Koppelvlak tussen ZV en het CAK, zie ref[1].

1.2

Algemene kenmerken van het koppelvlak

Koppelvlak zijde #1

CAK applicaties1

Koppelvlak zijde #2

Berichtenverwerkingsapplicatie ZV
(de applicatie bij de ZV dat de berichten genereert en verwerkt)

Routering

VECOZO applicaties2

Wijze van koppelen

Zorgverzekeraars<->VECOZO webservice (controle bij RBVZ)<->RINIS<->
CAK

Berichten

Aanmeldbericht van ZV naar CAK
Afmeldbericht van ZV naar CAK
Mutatiebericht van ZV naar CAK
Bevestigingbericht van CAK naar ZV

Berichtformaat

XML

Functionele beschrijving

Zie ref[1]

Technische
berichtspecificaties

Zie ref[3]

Transporttypes

Internet (HTTPS/SOAP)

Communicatievorm

Asynchroon

Tekenset/encodering

UTF-8

Ingangsdatum

1 januari 2009

Archivering

Bij ZV moeten alle uitgaande berichten minimaal twee werkdagen bewaard worden in
verband met herstelactiviteiten naar aanleiding van foutsituaties
Bij het CAK worden berichten minimaal 3 jaar na ontvangst en verzending bewaard

Transactie management
Het CAK verwerkt elk aanmeld-, afmeld- en mutatiebericht onafhankelijk van elkaar. Onder
‘transactie’ wordt verstaan ‘het ontvangen van het aanmeld-, afmeld- en mutatiebericht tot en
met het versturen van het bevestigingsbericht.

1

De omschrijving van de CAK applicaties valt buiten de scope van dit document.

2

De omschrijving van de SA-Z applicaties valt buiten de scope van dit document.
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Vertrouwelijkheid en
veiligheid

Er wordt gebruik gemaakt van de serverzijde PKI-certificaat (SSL versleuteling) plus de
autorisatie op basis van de IP toegangslijsten

Technische
beveiligingseisen

De ZV authentiseert zich bij VECOZO met een soft certificate. Een dergelijk certificaat
wordt door VECOZO verstrekt. Daarnaast beschrijft het VECOZO koppelvlak document, op
te vragen bij VECOZO functioneel beheer, het koppelen met VECOZO sluitend weer. De ZV
dient zijn externe IP-adres(sen) bekend te maken bij VECOZO. Dit zijn de IP-adressen
waarmee de ZV op het internet komt.

Integriteit van de
berichtenuitwisseling

De integriteit wordt gegarandeerd door het protocol dat wordt gebruikt

XML-validatie

Beide partijen (VECOZO -applicaties en de berichtenverwerkingsapplicaties van de
ZV’s) doen een schema-validatie voordat het bericht wordt afgehandeld (verstuurd en/of
verwerkt)

(gegarandeerde levering en gecontroleerde uitwisseling)

VECOZO controleert de “well-formedness” van de binnenkomende en uitgaande
berichten3

Logging

VECOZO-applicaties loggen alle berichten die worden ontvangen en verzonden
(track-en-trace functionaliteit van de IMA-Server)
De logging van berichten aan de kant van de ZV is eigen verantwoordelijkheid van de ZV.

Persistentie

3

VECOZO bewaart de informatie van de berichten totdat de gehele transactie is verwerkt (zie
ook transactie management)

An XML document is well-formed if starting tags match closing tags, elements are nested correctly, there are no misplaced or
missing characters (such as an entity without its semi-colon delimiter), etc.
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2 Berichten
2.1

Algemene structuur van berichten

Elk bericht is in de XML-terminologie één element van een complex type. De namen van deze elementen zijn als volgt:
zvAanmeldBerichtCVZWB
zvAfmeldBerichtCVZWB
zvMutatieBerichtCVZWB
sazBevestigingsBerichtCVZWB
Systeemtechnisch is elk bericht één XML-bestand. Er mogen dus niet meerdere berichten binnen één bestand opgenomen
worden. De naam van het bestand wordt vastgesteld door middel van de bestandsnaamconventie beschreven in paragraaf
2.1.2.
Elk bestand is maximaal 1 Mbyte groot.
De huidige versie van de xsd (ref [3]) is 1.2. In het berichtenverkeer wordt deze versie weer omgenummerd naar versie
1.0. Hiermee wordt voorkomen dat bij kleine veranderingen in de versie, de programmatuur moet worden aangepast.
Wanneer een overgang naar een nieuwe versie voor alle verzekeraars noodzakelijk is, wordt een versie 2.0 gemaakt met
daarna 2.1 en verder.
Het is van belang dat de berichtenverwerkingsapplicatie van de ZV unieke namen aan elk bestand toekent.
Elk bevestigingsbericht vanuit het CAK naar de ZV bevat de referentie naar het bijbehorende aanmeld-, afmeld-/ en
mutatiebericht. Het is daarom van belang dat de berichtenverwerkingsapplicatie van de ZV het veld berichtreferentie met
een unieke waarde vult (bijvoorbeeld een volgnummer of een waarde afgeleid uit de datum/tijd).
Elk bericht bestaat uit het voorlooprecord en een aantal (minimaal – 1, maximaal – 1000) datarecords:

Elk datarecord betreft één BSN voor de verzekeringnemer en maximaal 100 BSN voor de bijbehorende verzekerden. Een
bericht mag alleen 1000 datarecords bevatten wanneer de 1 Mbyte limiet daarbij niet overschreden wordt. Een bericht
met 1000 verzekeringsnemers met elk 1 of 2 verzekerden blijft naar schatting binnen de 1Mbyte limiet, wanneer in de
XML geen commentaar wordt opgenomen en de witruimte niet te veel spaties bevat.
Elk bevestigingsbericht bevat hetzelfde aantal datarecords als het bijbehorende aanmeld-/afmeld-/ mutatiebericht.
De berichtenstructuur wordt in de volgende paragrafen beschreven middels de diagrammen van de XMLSpytool. De
volgende notatie wordt gebruikt voor de aanduiding van de verplichte elementen:

De volgende notatie wordt gebruikt voor de aanduiding van optionele (facultatieve) elementen:
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Sommige elementen zijn conditioneel verplicht – afhankelijk van de waarden van andere elementen. Indien een element
conditioneel verplicht is, dan wordt dit in de omschrijving van dit element aangegeven, bijvoorbeeld:

Omdat XML-schema’s geen ondersteuning bieden voor het definiëren en het controleren van conditionele
afhankelijkheden tussen de elementen, moeten de bijbehorende controles door de applicaties uitgevoerd worden
(VECOZO-applicatie en ook de berichtenverwerkingsapplicaties van de ZV’s).
De Nulldatum (= onbekende datum, zie ook ref[1]) wordt opgegeven als ‘00000000’ (de regel bestaande uit acht nullen).

2.1.1 Leeswijzer
In paragraaf 2.2 worden de voorlooprecords van alle berichten beschreven. De voorlooprecords van aanmeld/afmeld-/mutatieberichten zijn identiek en worden door middel van het complexe type typeVoorlooprecordNaarSAZ
vastgelegd. Het voorlooprecord van bevestigingsberichten wordt middels het complexe type
typeVoorlooprecordBevestigingsBericht vastgelegd.
In de paragrafen 2.3 tot en met 4.2 worden de datarecords van alle berichten beschreven. De datarecords worden aan de
hand van de diagrammen van de XMLSpy-tool gepresenteerd. Daarnaast bevat de beschrijving van elk bericht ook één of
meer voorbeeldberichten.
Ten slotte beschrijft paragraaf 4.3.1 types van de berichtenelementen die alleen een aantal vaste waarden kunnen hebben
– de enumerations (codelijsten). Paragraaf 4.3.2 beschrijft de overige types van de berichtenelementen.
Opmerkingen
•

•
•

•

Per 1 januari 2017 vindt een overdracht van de burgerregelingen van Zorginstituut Nederland aan het CAK
plaats. Voorafgaand aan de voorgenomen overdracht per 1 januari 2017 vindt een migratie van de IT-systemen
naar het CAK-platform plaats rond 1 oktober 2016.
In het gehele document is de naam CVZ (Zorginstituut Nederland) gewijzigd in CAK (met uitzondering van de
bestandsnamen).
Vektis zit niet meer in de dagelijkse stroom Wanbetalers/onverzekerden. Echter, vanwege controle doeleinden
wordt vanuit de VECOZO Wanbetalers/Onverzekerden systemen via een webservice het RBVZ bij Vektis
geraadpleegd. In juli/augustus 2014 is RINIS met VECOZO opgenomen in de routering.
Met ingang van 16 oktober 2013 is de IMA/ZEBRA niet meer in gebruik en worden alle berichten uitgewisseld
via een webservice met VECOZO.

2.1.2 Berichtenvolgorde en de bestandsnaamconventie
Aanmeld/afmeld/mutatieberichten
De berichtenverwerkingsapplicatie van de ZV moet aan alle uitgaande XML-bestanden
(aanmeld/afmeld/mutatieberichten) de volgende namen geven
CVZWBJJJJMMDDuummssnnLZZZZ.xml (29 of 30 karakters inclusief 4 karakters voor de file-extensie)
Waarin:
CVZWB = vaste prefix
JJJJ = jaar, 2005...9999
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MM = maand, 01...12
DD = dag, 01...31
uu = uur, 00...23
mm = minuten, 00..59
ss = seconden, 00...59
nn = volgnummer van het bestand indien deze samen met aantal andere (aanmeld/afmeld/mutatie) bestanden op
hetzelfde tijdstip aangemaakt is, anders nn = 00
L = locatie code, 1…9 (optioneel)
ZZZZ = UZOVI-code van de zorgverzekeraar of zijn eventuele gevolmachtigde
De VECOZO-applicaties controleren of de binnenkomende bestanden aan de opgegeven naamconventie voldoen. Deze
naamconventie is van belang voor de juiste verwerkingsvolgorde. Het is dus in het belang van de zorgverzekeraars dat
hun berichten in de juiste volgorde verwerkt worden. De VECOZO-applicaties zullen de binnenkomende berichten in
alfabetische volgorde verwerken, wat conform deze naamsconventie inhoudt: oudste bericht eerst, jongste bericht laatst.
Voorbeelden
1 Bestand met het aanmeld/afmeld/mutatiebericht van gevolmachtigde met UZOVI-code 1234 aangemaakt op 1 maart
2009, om 13:00:00:
CVZWB20090301130000001234.XML
2

Bestand met het aanmeld/afmeld/mutatiebericht van zorgverzekeraar met UZOVI-code 1234 aangemaakt op 1 maart
2009, om 13:00:00, locatiecode = 2
CVZWB200903011300000021234.XML

3

Twee bestanden met aanmeld/afmeld/mutatieberichten van zorgverzekeraar met UZOVI-code 1234 aangemaakt op 1
maart 2009, beide bestanden (berichten) zijn aangemaakt om 14:00:00:
CVZWB20090301140000001234.XML
CVZWB20090301140000011234.XML

Bevestigingsberichten
De inkomende bestanden met bevestigingsberichten (gegenereerd door VECOZO) krijgen de volgende namen:
CVZWBJJJJMMDDuummssnnZZZZSAZ.XML (32 karakters inclusief 4 karakters voor de file-extensie) Waarin de
verschillende onderdelen van de naam dezelfde betekenis hebben (dus tijdstempel van het aanmaken/verwerken van
dit bestand door SA-Z plus de UZOVI-code van de zorgverzekeraar of zijn eventuele gevolmachtigde plus vaste
letters ‘SAZ’).
De berichtenverwerkingsapplicaties van de ZV moeten de bevestigingsberichten ook in de juiste alfabetische volgorde
verwerken, wat conform deze naamconventie inhoudt: oudste bericht eerst, jongste bericht laatst. De tijdstempel van het
bestand zelf (Windows tijdstempel) dient dan genegeerd te worden.
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2.2

Voorlooprecords

2.2.1 Aanmeld/afmeld/mutatiebericht
Dit type definieert het voorlooprecord van aanmeld-/afmeld-/mutatieberichten
(zvAanmeldBerichtCVZWB.Voorlooprecord, zvAfmeldBerichtCVZWB.Voorlooprecord,
zvMutatieBerichtCVZWB.Voorlooprecord).

NB. Indien het element LocatieCode niet gevuld is dan wordt door SA-Z de default locatiecode 1 gebruikt (locatiecode
die altijd bestaat).

2.2.2 Bevestigingsbericht
Dit type definieert het voorlooprecord van bevestigingsberichten (sazBevestigingsBerichtCVZWB.Voorlooprecord).
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2.3 NAW gegevens
De NAW-gegevens worden in het aanmeld- en het mutatiebericht gebruikt.
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2.3.1

Diagram
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2.4
2.4.1

Aanmeldbericht
Diagram

2.4.2 Voorbeeld
Aanmelding (Nederlands adres):

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<zvAanmeldBerichtCVZWB
xsi:schemaLocation="http://saz.vektis.nl/schemas
Berichten_specs_SAZ_ZV_CVZWB_v1.0.xsd"
xmlns="http://saz.vektis.nl/schemas"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
<Voorlooprecord>
<ReferentieLevering>AAN0003</ReferentieLevering>
<BerichtDatumTijd>2009-09-28T10:27:34</BerichtDatumTijd>
<BerichtVersie>100</BerichtVersie>
<AantalDatarecords>1</AantalDatarecords>
<Verzekeraar>
Technisch_Koppelvlak_CAK_ZV_Wanbetalers_v1.5_maart 2019.docx
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<Zorgverzekeraar>1001</Zorgverzekeraar>
<LocatieCode>2</LocatieCode>
<NaamContactpersoon>De heer J. Smit</NaamContactpersoon>
<TelnrContactpersoon>0101234565</TelnrContactpersoon>
</ Verzekeraar>
</Voorlooprecord>
<Datarecord>
<Verzekeringsnemer>
<BSN>012345670</BSN>
<RedenAanmelding>NIEUW</RedenAanmelding>
<BestuursrechtelijkeVerklaring>1</BestuursrechtelijkeVerklaring>
<Geboortedatum>19800410</Geboortedatum>
<Geslacht>M</Geslacht>
<NAWGegevens>
<Voorletters>A</Voorletters>
<Achternaam>Achterstand</Achternaam>
<Adres>Kalverstraat</Adres>
<Huisnummer>1</Huisnummer>
<Huisnummertoevoeging>a</Huisnummertoevoeging>
<Postcode>1000AA</Postcode>
<Woonplaats>AMSTERDAM</Woonplaats>
<Landcode>NL</Landcode>
<IndicatieGeheimAdres>N</IndicatieGeheimAdres>
</NAWGegevens>
<Bankrekeningnummer>IBAN NL20 INGB 0001 2345 67</Bankrekeningnummer>
</Verzekeringsnemer>
<Verzekerde>
<BSN>012345670</BSN>
<Geboortedatum>19800410</Geboortedatum>
<Geslacht>M</Geslacht>
<NAWGegevens>
<Voorletters>A</Voorletters>
<Achternaam>Achterstand</Achternaam>
<Adres>Kalverstraat</Adres>
<Huisnummer>1</Huisnummer>
<Huisnummertoevoeging>a</Huisnummertoevoeging>
<Postcode>1000AA</Postcode>
<Woonplaats>AMSTERDAM</Woonplaats>
<Landcode>NL</Landcode>
<IndicatieGeheimAdres>N</IndicatieGeheimAdres>
</NAWGegevens>
<AanmelddatumBroninhouding>20090928</AanmelddatumBroninhouding>
<IngangsdatumCompensatie>20090928</IngangsdatumCompensatie>
<Zorgtoeslag>N</Zorgtoeslag>
</Verzekerde>
</Datarecord>
</zvAanmeldBerichtCVZWB>

Aanmelding (buitenlands adres)
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<zvAanmeldBerichtCVZWB xsi:schemaLocation="http://saz.vektis.nl/schemas Berichten_specs_SAZ_ZV_CVZWB_v1.0.xsd"
xmlns="http://saz.vektis.nl/schemas" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"> <Voorlooprecord>
<ReferentieLevering>AAN0002</ReferentieLevering>
<BerichtDatumTijd>2010-01-27T13:30:29</BerichtDatumTijd>
<BerichtVersie>100</BerichtVersie>
<AantalDatarecords>1</AantalDatarecords>
< Verzekeraar>
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<Zorgverzekeraar>1001</Zorgverzekeraar>
<LocatieCode>2</LocatieCode>
<NaamContactpersoon>De heer J. Smit</NaamContactpersoon>
<TelnrContactpersoon>0101234565</TelnrContactpersoon>
</ Verzekeraar>
</Voorlooprecord>
<Datarecord>
<Verzekeringsnemer>
<BSN>123456789</BSN>
<RedenAanmelding>NIEUW</RedenAanmelding>

<BestuursrechtelijkeVerklaring>1</BestuursrechtelijkeVerklaring>
<Geboortedatum>19701021</Geboortedatum>
<Geslacht>V</Geslacht>
<NAWGegevens>
<Voorletters>F</Voorletters>
<Tussenvoegsels>de</Tussenvoegsels>
<Achternaam>Boef</Achternaam>
<Adres>rue de Courcelles</Adres>
<Huisnummer>51 - 57</Huisnummer>
<Postcode>75008</Postcode>
<Woonplaats>PARIS</Woonplaats>
<Landcode>FR</Landcode>
<IndicatieGeheimAdres>N</IndicatieGeheimAdres>
</NAWGegevens>
<Bankrekeningnummer>628266282</Bankrekeningnummer>
</Verzekeringsnemer>
<Verzekerde>
<BSN>123456789</BSN>
<Geboortedatum>19701021</Geboortedatum>
<Geslacht>V</Geslacht>
<NAWGegevens>
<Voorletters>F</Voorletters>
<Tussenvoegsels>de</Tussenvoegsels>
<Achternaam>Boef</Achternaam>
<Adres>rue de Courcelles</Adres>
<Huisnummer>51 - 57</Huisnummer>
<Postcode>75008</Postcode>
<Woonplaats>PARIS</Woonplaats>
<Landcode>FR</Landcode>
<IndicatieGeheimAdres>N</IndicatieGeheimAdres>
</NAWGegevens>
<AanmelddatumBroninhouding>20100121</AanmelddatumBroninhouding>
<IngangsdatumCompensatie>20100121</IngangsdatumCompensatie>
<Zorgtoeslag>N</Zorgtoeslag>
</Verzekerde>
</Datarecord>
</zvAanmeldBerichtCVZWB>

Aanmelding (geheim adres)

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<zvAanmeldBerichtCVZWB xsi:schemaLocation="http://saz.vektis.nl/schemas Berichten_specs_SAZ_ZV_CVZWB_v1.0.xsd"
xmlns="http://saz.vektis.nl/schemas" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"> <Voorlooprecord>
<ReferentieLevering>AAN0001</ReferentieLevering>
<BerichtDatumTijd>2010-01-26T07:04:50</BerichtDatumTijd>
<BerichtVersie>100</BerichtVersie>
<AantalDatarecords>1</AantalDatarecords>
< Verzekeraar>
<Zorgverzekeraar>1001</Zorgverzekeraar>
<LocatieCode>2</LocatieCode>
<NaamContactpersoon>De heer J. Smit</NaamContactpersoon>
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<TelnrContactpersoon>0101234565</TelnrContactpersoon>
Verzekeraar>
</Voorlooprecord>
<Datarecord>
<Verzekeringsnemer>
<BSN>123456700</BSN>
<RedenAanmelding>NIEUW</RedenAanmelding>

</

<BestuursrechtelijkeVerklaring>1</BestuursrechtelijkeVerklaring>
<Geboortedatum>19700311</Geboortedatum>
<Geslacht>M</Geslacht>
<NAWGegevens>
<Landcode>NL</Landcode>
<IndicatieGeheimAdres>J</IndicatieGeheimAdres>
</NAWGegevens>
<Bankrekeningnummer>68866886</Bankrekeningnummer>
</Verzekeringsnemer>
<Verzekerde>
<BSN>123456700</BSN>
<Geboortedatum>19700311</Geboortedatum>
<Geslacht>M</Geslacht>
<NAWGegevens>
<Landcode>NL</Landcode>
<IndicatieGeheimAdres>J</IndicatieGeheimAdres>
</NAWGegevens>
<AanmelddatumBroninhouding>20100126</AanmelddatumBroninhouding>
<IngangsdatumCompensatie>20100126</IngangsdatumCompensatie>
<Zorgtoeslag>N</Zorgtoeslag>
</Verzekerde>
</Datarecord>
</zvAanmeldBerichtCVZWB>

Aanmelding (reden afgewezen stabilisatieovereenkomst)
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<zvAanmeldBerichtCVZWB xsi:schemaLocation="http://saz.vektis.nl/schemas Berichten_specs_SAZ_ZV_CVZWB_v1.0.xsd"
xmlns="http://saz.vektis.nl/schemas" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"> <Voorlooprecord>
<ReferentieLevering>AAN0023</ReferentieLevering>
<BerichtDatumTijd>2010-01-18T13:38:41</BerichtDatumTijd>
<BerichtVersie>100</BerichtVersie>
<AantalDatarecords>1</AantalDatarecords>
< Verzekeraar>
<Zorgverzekeraar>1001</Zorgverzekeraar>
<LocatieCode>2</LocatieCode>
<NaamContactpersoon>De heer J. Smit</NaamContactpersoon>
<TelnrContactpersoon>0101234565</TelnrContactpersoon>
</ Verzekeraar>
</Voorlooprecord>
<Datarecord>
<Verzekeringsnemer>
<BSN>456789123</BSN>
<RedenAanmelding>NIEUWAFGEWEZENSOVK</RedenAanmelding>

<BestuursrechtelijkeVerklaring>1</BestuursrechtelijkeVerklaring>
<Geboortedatum>19830625</Geboortedatum>
<Geslacht>M</Geslacht>
<NAWGegevens>
<Voorletters>W</Voorletters>
<Achternaam>Steen</Achternaam>
<Adres>Straatweg</Adres>
<Huisnummer>155</Huisnummer>
<Postcode>3051BB</Postcode>
<Woonplaats>ROTTERDAM</Woonplaats>
<Landcode>NL</Landcode>
<IndicatieGeheimAdres>N</IndicatieGeheimAdres>
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</NAWGegevens>
<Bankrekeningnummer>623106</Bankrekeningnummer>
</Verzekeringsnemer>
<Verzekerde>
<BSN>456789123</BSN>
<Geboortedatum>19830625</Geboortedatum>
<Geslacht>M</Geslacht>
<NAWGegevens>
<Voorletters>W</Voorletters>
<Achternaam>Steen</Achternaam>
<Adres>Straatweg</Adres>
<Huisnummer>155</Huisnummer>
<Postcode>3051BB</Postcode>
<Woonplaats>ROTTERDAM</Woonplaats>
<Landcode>NL</Landcode>
<IndicatieGeheimAdres>N</IndicatieGeheimAdres>
</NAWGegevens>
<AanmelddatumBroninhouding>20100118</AanmelddatumBroninhouding>
<IngangsdatumCompensatie>20091018</IngangsdatumCompensatie>
<Zorgtoeslag>N</Zorgtoeslag>
</Verzekerde>
</Datarecord>
</zvAanmeldBerichtCVZWB>
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3 Afmeldbericht
3.1.1 Diagram

3.1.2 Voorbeeld
Afmelden (wegens overlijden)
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<zvAfmeldBerichtCVZWB xsi:schemaLocation="http://saz.vektis.nl/schemas Berichten_specs_SAZ_ZV_CVZWB_v1.0.xsd"
xmlns="http://saz.vektis.nl/schemas" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
<Voorlooprecord>
<ReferentieLevering>AF0003</ReferentieLevering>
<BerichtDatumTijd>2010-01-13T16:58:41</BerichtDatumTijd>
<BerichtVersie>100</BerichtVersie>
<AantalDatarecords>1</AantalDatarecords>
< Verzekeraar>
<Zorgverzekeraar>1001</Zorgverzekeraar>
<LocatieCode>2</LocatieCode>
<NaamContactpersoon>De heer J. Smit</NaamContactpersoon>
<TelnrContactpersoon>0101234565</TelnrContactpersoon>
</ Verzekeraar>
</Voorlooprecord>
<Datarecord>
<Verzekeringsnemer>
<BSN>012345678</BSN>
</Verzekeringsnemer>
<Verzekerde>
<BSN>012345678</BSN>
<RedenAfmelding>OVERLEDEN</RedenAfmelding>
<EinddatumWanbetaler>20100109</EinddatumWanbetaler>
<Overlijdensdatum>20100109</Overlijdensdatum>
</Verzekerde>
</Datarecord>
</zvAfmeldBerichtCVZWB>
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4 Mutatiebericht
4.1.1 Diagram
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4.1.2 Voorbeeld
Mutatie (verhuizing buitenland)
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<zvMutatieBerichtCVZWB xmlns="http://saz.vektis.nl/schemas" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xsi:schemaLocation="http://saz.vektis.nl/schemas Berichten_specs_SAZ_ZV_CVZWB_v1.0.xsd">
<Voorlooprecord>
<ReferentieLevering>MUT0004</ReferentieLevering>
<BerichtDatumTijd>2009-12-31T09:30:47</BerichtDatumTijd>
<BerichtVersie>100</BerichtVersie>
<AantalDatarecords>1</AantalDatarecords>
< Verzekeraar>
<Zorgverzekeraar>1001</Zorgverzekeraar>
<LocatieCode>2</LocatieCode>
<NaamContactpersoon>De heer J. Smit</NaamContactpersoon>
<TelnrContactpersoon>0101234565</TelnrContactpersoon>
</ Verzekeraar>
</Voorlooprecord>
<Datarecord>
<Verzekeringsnemer>
<BSN>123456798</BSN>
<RedenMutatie>VERHUIZINGBUITENLAND</RedenMutatie>
<NAWGegevens>
<Landcode>IT</Landcode>
<IndicatieGeheimAdres>J</IndicatieGeheimAdres>
</NAWGegevens>
</Verzekeringsnemer>
<Verzekerde>
<BSN>123456798</BSN>
<NAWGegevens>
<Landcode>IT</Landcode>
<IndicatieGeheimAdres>J</IndicatieGeheimAdres>
</NAWGegevens>
</Verzekerde>
</Datarecord>
</zvMutatieBerichtCVZWB>

Mutatie (SOVK)
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<zvMutatieBerichtCVZWB xmlns="http://saz.vektis.nl/schemas" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xsi:schemaLocation="http://saz.vektis.nl/schemas Berichten_specs_SAZ_ZV_CVZWB_v1.0.xsd">
<Voorlooprecord>
<ReferentieLevering>MUT0023</ReferentieLevering>
<BerichtDatumTijd>2010-01-31T09:30:47</BerichtDatumTijd>
<BerichtVersie>100</BerichtVersie>
<AantalDatarecords>1</AantalDatarecords>
<Verzekeraar>
<Zorgverzekeraar>1001</Zorgverzekeraar>
<LocatieCode>2</LocatieCode>
<NaamContactpersoon>De heer J. Smit</NaamContactpersoon>
<TelnrContactpersoon>0101234565</TelnrContactpersoon>
</Verzekeraar>
</Voorlooprecord>
<Datarecord>
<Verzekeringsnemer>
<BSN>032145678</BSN>
<RedenMutatie>SOVK</RedenMutatie>
</Verzekeringsnemer>
<Verzekerde>
<BSN>032145678</BSN>
<IngangsdatumSOVK>20120423</IngangsdatumSOVK>
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</Verzekerde>
</Datarecord>
</zvMutatieBerichtCVZWB>

Mutatie (afgewezen SOVK)
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<zvMutatieBerichtCVZWB xmlns="http://saz.vektis.nl/schemas" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xsi:schemaLocation="http://saz.vektis.nl/schemas Berichten_specs_SAZ_ZV_CVZWB_v1.0.xsd">
<Voorlooprecord>
<ReferentieLevering>MUT0023</ReferentieLevering>
<BerichtDatumTijd>2010-01-31T09:30:47</BerichtDatumTijd>
<BerichtVersie>100</BerichtVersie>
<AantalDatarecords>1</AantalDatarecords>
< Verzekeraar>
<Zorgverzekeraar>1001</Zorgverzekeraar>
<LocatieCode>2</LocatieCode>
<NaamContactpersoon>De heer J. Smit</NaamContactpersoon>
<TelnrContactpersoon>0101234565</TelnrContactpersoon>
</Verzekeraar>
</Voorlooprecord>
<Datarecord>
<Verzekeringsnemer>
<BSN>032145678</BSN>
<RedenMutatie>AFGEWEZENSOVK</RedenMutatie>
</Verzekeringsnemer>
<Verzekerde>
<BSN>032145678</BSN>
<AanmelddatumBroninhouding>20100131</AanmelddatumBroninhouding>
<IngangsdatumCompensatie>20091031</IngangsdatumCompensatie>
</Verzekerde>
</Datarecord>
</zvMutatieBerichtCVZWB>

Mutatie (GOEDEBETALER)
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<zvMutatieBerichtCVZWB xmlns="http://saz.vektis.nl/schemas" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xsi:schemaLocation="http://saz.vektis.nl/schemas Berichten_specs_SAZ_ZV_CVZWB_v1.0.xsd">
<Voorlooprecord>
<ReferentieLevering>MUT0023</ReferentieLevering>
<BerichtDatumTijd>2013-01-31T09:30:47</BerichtDatumTijd>
<BerichtVersie>100</BerichtVersie>
<AantalDatarecords>1</AantalDatarecords>
<Verzekeraar>
<Zorgverzekeraar>1001</Zorgverzekeraar>
<LocatieCode>2</LocatieCode>
<NaamContactpersoon>De heer J. Smit</NaamContactpersoon>
<TelnrContactpersoon>0101234565</TelnrContactpersoon>
</Verzekeraar>
</Voorlooprecord>
<Datarecord>
<Verzekeringsnemer>
<BSN>032145678</BSN>
<RedenMutatie>GOEDEBETALER</RedenMutatie>
</Verzekeringsnemer>
</Datarecord>
</zvMutatieBerichtCVZWB>
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Mutatie (STOPGOEDEBETALER)
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<zvMutatieBerichtCVZWB xmlns="http://saz.vektis.nl/schemas" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xsi:schemaLocation="http://saz.vektis.nl/schemas Berichten_specs_SAZ_ZV_CVZWB_v1.0.xsd">
<Voorlooprecord>
<ReferentieLevering>MUT0023</ReferentieLevering>
<BerichtDatumTijd>2013-01-31T09:30:47</BerichtDatumTijd>
<BerichtVersie>100</BerichtVersie>
<AantalDatarecords>1</AantalDatarecords>
<Verzekeraar>
<Zorgverzekeraar>1001</Zorgverzekeraar>
<LocatieCode>2</LocatieCode>
<NaamContactpersoon>De heer J. Smit</NaamContactpersoon>
<TelnrContactpersoon>0101234565</TelnrContactpersoon>
</Verzekeraar>
</Voorlooprecord>
<Datarecord>
<Verzekeringsnemer>
<BSN>032145678</BSN>
<RedenMutatie>STOPGOEDEBETALER</RedenMutatie>
</Verzekeringsnemer>
<Verzekerde>
<BSN>032145678</BSN>
< IngangsdatumCompensatie >20121201</IngangsdatumCompensatie >
</Verzekerde>
</Datarecord>
</zvMutatieBerichtCVZWB>

Mutatie (Uitstroom Bijstandsgerechtigde)
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<zvMutatieBerichtCVZWB xmlns="http://saz.vektis.nl/schemas" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xsi:schemaLocation="http://saz.vektis.nl/schemas Berichten_specs_SAZ_ZV_CVZWB_v1.0.xsd">
<Voorlooprecord>
<ReferentieLevering>MUT0023</ReferentieLevering>
<BerichtDatumTijd>2010-01-31T09:30:47</BerichtDatumTijd>
<BerichtVersie>100</BerichtVersie>
<AantalDatarecords>1</AantalDatarecords>
<Verzekeraar>
<Zorgverzekeraar>1001</Zorgverzekeraar>
<LocatieCode>2</LocatieCode>
<NaamContactpersoon>De heer J. Smit</NaamContactpersoon>
<TelnrContactpersoon>0101234565</TelnrContactpersoon>
</Verzekeraar>
</Voorlooprecord>
<Datarecord>
<Verzekeringsnemer>
<BSN>032145678</BSN>
<RedenMutatie>UITSTROOMBIJSTANDSGERECHTIGDE</RedenMutatie>
</Verzekeringsnemer>
<Verzekerde>
<BSN>032145678</BSN>
<IngangsdatumSOVK>20120423</IngangsdatumSOVK>
</Verzekerde>
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</Datarecord>
</zvMutatieBerichtCVZWB>

Mutatie (Stop Uitstroom Bijstandsgerechtigde)
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<zvMutatieBerichtCVZWB xmlns="http://saz.vektis.nl/schemas" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xsi:schemaLocation="http://saz.vektis.nl/schemas Berichten_specs_SAZ_ZV_CVZWB_v1.0.xsd">
<Voorlooprecord>
<ReferentieLevering>MUT0023</ReferentieLevering>
<BerichtDatumTijd>2010-01-31T09:30:47</BerichtDatumTijd>
<BerichtVersie>100</BerichtVersie>
<AantalDatarecords>1</AantalDatarecords>
< Verzekeraar>
<Zorgverzekeraar>1001</Zorgverzekeraar>
<LocatieCode>2</LocatieCode>
<NaamContactpersoon>De heer J. Smit</NaamContactpersoon>
<TelnrContactpersoon>0101234565</TelnrContactpersoon>
</Verzekeraar>
</Voorlooprecord>
<Datarecord>
<Verzekeringsnemer>
<BSN>032145678</BSN>
<RedenMutatie>STOPUITSTROOMBIJSTANDSGERECHTIGDE </RedenMutatie>
</Verzekeringsnemer>
<Verzekerde>
<BSN>032145678</BSN>
<AanmelddatumBroninhouding>20100131</AanmelddatumBroninhouding>
<IngangsdatumCompensatie>20100930</IngangsdatumCompensatie>
</Verzekerde>
</Datarecord>
</zvMutatieBerichtCVZWB>

Mutatie (Bewindvoering)
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<zvMutatieBerichtCVZWB xmlns="http://saz.vektis.nl/schemas" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xsi:schemaLocation="http://saz.vektis.nl/schemas Berichten_specs_SAZ_ZV_CVZWB_v1.0.xsd">
<Voorlooprecord>
<ReferentieLevering>MUT0023</ReferentieLevering>
<BerichtDatumTijd>2010-01-31T09:30:47</BerichtDatumTijd>
<BerichtVersie>100</BerichtVersie>
<AantalDatarecords>1</AantalDatarecords>
<Verzekeraar>
<Zorgverzekeraar>1001</Zorgverzekeraar>
<LocatieCode>2</LocatieCode>
<NaamContactpersoon>De heer J. Smit</NaamContactpersoon>
<TelnrContactpersoon>0101234565</TelnrContactpersoon>
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</Verzekeraar>
</Voorlooprecord>
<Datarecord>
<Verzekeringsnemer>
<BSN>032145678</BSN>
<Bewindvoerder>
<Naam>Bewindvoering Midden Nederland</Naam>
<Adres>Postbus</Adres>
<Huisnummer>14135</Huisnummer>
<Postcode>3508SE</Postcode>
<Woonplaats>UTRECHT</Woonplaats>
<Landcode>NL</Landcode>
</Bewindvoerder>
<RedenMutatie>BEWINDVOERING</RedenMutatie>
</Verzekeringsnemer>
<Verzekerde>
<BSN>032145678</BSN>
<IngangsdatumSOVK>20120423</IngangsdatumSOVK>
</Verzekerde>
</Datarecord>
</zvMutatieBerichtCVZWB>

Mutatie (Stop Bewindvoering)
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<zvMutatieBerichtCVZWB xmlns="http://saz.vektis.nl/schemas" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xsi:schemaLocation="http://saz.vektis.nl/schemas Berichten_specs_SAZ_ZV_CVZWB_v1.0.xsd">
<Voorlooprecord>
<ReferentieLevering>MUT0023</ReferentieLevering>
<BerichtDatumTijd>2010-01-31T09:30:47</BerichtDatumTijd>
<BerichtVersie>100</BerichtVersie>
<AantalDatarecords>1</AantalDatarecords>
< Verzekeraar>
<Zorgverzekeraar>1001</Zorgverzekeraar>
<LocatieCode>2</LocatieCode>
<NaamContactpersoon>De heer J. Smit</NaamContactpersoon>
<TelnrContactpersoon>0101234565</TelnrContactpersoon>
</Verzekeraar>
</Voorlooprecord>
<Datarecord>
<Verzekeringsnemer>
<BSN>032145678</BSN>
<RedenMutatie>STOPBEWINDVOERING </RedenMutatie>
</Verzekeringsnemer>
<Verzekerde>
<BSN>032145678</BSN>
<AanmelddatumBroninhouding>20100131</AanmelddatumBroninhouding>
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<IngangsdatumCompensatie>20100901</IngangsdatumCompensatie>
</Verzekerde>
</Datarecord>
</zvMutatieBerichtCVZWB>

4.2

Bevestigingsbericht

4.2.1 Diagram

4.2.2 Melding.Foutmelding
De mogelijke waarden van het element sazBevestigingsBerichtCVZ.Datarecord.Melding.Foutmelding.Code worden niet
gevalideerd door de XSD maar door de applicatie(s) zelf.
.

4.2.3 Voorbeelden
Bevestiging aanmelding succesvol
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<sazBevestigingsBerichtCVZWB xmlns="http://saz.vektis.nl/schemas" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xsi:schemaLocation="http://saz.vektis.nl/schemas Berichten_specs_SAZ_ZV_CVZWB_v1.0.xsd">
<Voorlooprecord>
<ReferentieOorspronkelijkeUitwisseling>
<BerichtSoort>AANMELDEN</BerichtSoort>
<Referentie>AAN0001</Referentie>
</ReferentieOorspronkelijkeUitwisseling>
<ReferentieLevering>BEV011</ReferentieLevering>
<BerichtDatumTijd>2010-01-27T08:14:50</BerichtDatumTijd>
<BerichtVersie>100</BerichtVersie>
<AantalDatarecords>1</AantalDatarecords>
<Verzekeraar>
<Zorgverzekeraar>1001</Zorgverzekeraar>
<LocatieCode>2</LocatieCode>
</ Verzekeraar>
</Voorlooprecord>
<Datarecord>
<Verzekeringsnemer>
<BSN>123456700</BSN>
<Melding>
<Resultaat>AAN</Resultaat>
</Melding>
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</Verzekeringsnemer>
<Verzekerde>
<BSN>123456700</BSN>
<Melding>
<Resultaat>AAN</Resultaat>
</Melding>
</Verzekerde>
</Datarecord>
</sazBevestigingsBerichtCVZWB>

Bevestiging aanmelding (met foutmelding)
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<sazBevestigingsBerichtCVZWB xmlns="http://saz.vektis.nl/schemas" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xsi:schemaLocation="http://saz.vektis.nl/schemas Berichten_specs_SAZ_ZV_CVZWB_v1.0.xsd">
<Voorlooprecord>
<ReferentieOorspronkelijkeUitwisseling>
<BerichtSoort>AANMELDEN</BerichtSoort>
<Referentie>AAN0002</Referentie>
</ReferentieOorspronkelijkeUitwisseling>
<ReferentieLevering>BEV012</ReferentieLevering>
<BerichtDatumTijd>2010-01-28T07:35:21</BerichtDatumTijd>
<BerichtVersie>100</BerichtVersie>
<AantalDatarecords>1</AantalDatarecords>
< Verzekeraar>
<Zorgverzekeraar>1001</Zorgverzekeraar>
<LocatieCode>2</LocatieCode>
</ Verzekeraar>
</Voorlooprecord>
<Datarecord>
<Verzekeringsnemer>
<BSN>123456789</BSN>
<Melding>
<Resultaat>FOUT</Resultaat>
<Foutmelding>
<Code>99</Code>
<Omschrijving>Fout bij verzekerde</Omschrijving>
</Foutmelding>
</Melding>
</Verzekeringsnemer>
<Verzekerde>
<BSN>123456789</BSN>
<Melding>
<Resultaat>FOUT</Resultaat>
<Foutmelding>
<Code>2</Code>
<Omschrijving>BSN komt niet voor in RBVZ op berichtdatum</Omschrijving>
</Foutmelding>
</Melding>
</Verzekerde>
</Datarecord>
</sazBevestigingsBerichtCVZWB>

Bevestiging mutatie (succesvol)
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<sazBevestigingsBerichtCVZWB xmlns="http://saz.vektis.nl/schemas" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xsi:schemaLocation="http://saz.vektis.nl/schemas Berichten_specs_SAZ_ZV_CVZWB_v1.0.xsd">
<Voorlooprecord>
<ReferentieOorspronkelijkeUitwisseling>
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<BerichtSoort>MUTATIE</BerichtSoort>
<Referentie>MUT0004</Referentie>
</ReferentieOorspronkelijkeUitwisseling>
<ReferentieLevering>BEV002</ReferentieLevering>
<BerichtDatumTijd>2010-01-02T07:04:35</BerichtDatumTijd>
<BerichtVersie>100</BerichtVersie>
<AantalDatarecords>1</AantalDatarecords>
<Verzekeraar>
<Zorgverzekeraar>1001</Zorgverzekeraar>
<LocatieCode>2</LocatieCode>
</ Verzekeraar>
</Voorlooprecord>
<Datarecord>
<Verzekeringsnemer>
<BSN>123456798</BSN>
<Melding>
<Resultaat>MUT</Resultaat>
</Melding>
</Verzekeringsnemer>
<Verzekerde>
<BSN>123456798</BSN>
<Melding>
<Resultaat>MUT</Resultaat>
</Melding>
</Verzekerde>
</Datarecord>
</sazBevestigingsBerichtCVZWB>

Bevestiging afmelding (succesvol)
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<sazBevestigingsBerichtCVZWB xmlns="http://saz.vektis.nl/schemas" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xsi:schemaLocation="http://saz.vektis.nl/schemas Berichten_specs_SAZ_ZV_CVZWB_v1.0.xsd">
<Voorlooprecord>
<ReferentieOorspronkelijkeUitwisseling>
<BerichtSoort>AFMELDEN</BerichtSoort>
<Referentie>AF0003</Referentie>
</ReferentieOorspronkelijkeUitwisseling>
<ReferentieLevering>BEV004</ReferentieLevering>
<BerichtDatumTijd>2010-01-14T08:45:41</BerichtDatumTijd>
<BerichtVersie>100</BerichtVersie>
<AantalDatarecords>1</AantalDatarecords>
< Verzekeraar>
<Zorgverzekeraar>1001</Zorgverzekeraar>
<LocatieCode>2</LocatieCode>
</ Verzekeraar>
</Voorlooprecord>
<Datarecord>
<Verzekeringsnemer>
<BSN>012345678</BSN>
<Melding>
<Resultaat>AF</Resultaat>
</Melding>
</Verzekeringsnemer>
<Verzekerde>
<BSN>012345678</BSN>
<Melding>
<Resultaat>AF</Resultaat>
</Melding>
</Verzekerde>
</Datarecord>
</sazBevestigingsBerichtCVZWB>
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4.3

Simple types

4.3.1 Enumerations
simpleType enumBerichtNaarSAZ
namespace

http://saz.vektis.nl/schemas

type
used by
facets

restriction of xsd:string
element typeVoorlooprecordBevestigingsBericht/ReferentieOorspronkelijkeUitwisseling/BerichtSoort
Kind
Value
enumeration AANMELDEN

annotation
documentation
Aanmelden BSN
documentation
Afmelden BSN
documentation
Mutatie BSN

enumeration AFMELDEN
enumeration MUTATIE
annotation

documentation
Codelijst Berichten voor het CAK dat de zorgverzekeraars naar SAZ sturen (aanmelden, afmelden, mutatie)

simpleType enumGeheimAdres
namespace

http://saz.vektis.nl/schemas

type
used by
facets

restriction of xsd:string
element typeNAWGegevens/IndicatieGeheimAdres
Kind
Value
enumeration J
enumeration N

annotation

annotation
documentation
Adres is geheim
documentation
Adres is niet geheim

documentation
Type voor indicatie geheim adres. Bevat J of N

simpleType enumGeslacht
namespace

http://saz.vektis.nl/schemas

type
used by
facets

restriction of xsd:string
elements zvAanmeldBerichtCVZWB/Datarecord/Verzekeringsnemer/Geslacht
zvAanmeldBerichtCVZWB/Datarecord/Verzekerde/Geslacht
Kind
Value
annotation
enumeration M
enumeration V

annotation

documentation
Man
documentation
Vrouw

documentation
Type voor Geslacht. Bevat M of V

simpleType enumRBVZStatus
namespace

http://saz.vektis.nl/schemas
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type
used by
facets

restriction of xsd:string
elements zvAanmeldBerichtCVZWB/Datarecord/Verzekerde/RBVZStatus
zvMutatieBerichtCVZWB/Datarecord/Verzekerde/RBVZStatus
Value
annotation
Kind
GEVONDEN
documentation
enumeration
BSN voldoet aan RBVZ controles
enumeration
GEENACTUELEPERIODE
documentation
BSN niet actueel geregistreerd in RBVZ
enumeration

NIETOPENOPINGANGSDATUM

documentation
BSN niet open in RBVZ op ingangsdatum

enumeration

DUBBELVERZEKERD

documentation
BSN dubbel geregistreerd in RBVZ

enumeration

GEENHALFJAAR

documentation
BSN is geen half jaar aaneengesloten geregistreerd

simpleType enumRedenAanmelding
namespace

http://saz.vektis.nl/schemas

type
used by
facets

annotation

restriction of xsd:string
element zvAanmeldBerichtCVZWB/Datarecord/Verzekeringsnemer/RedenAanmelding
Kind
enumeration

Value
NIEUW

enumeration

NIEUWAFGEWEZENBEZWAAR

enumeration

NIEUWAFGEWEZENSOVK

annotation
documentation
Nieuwe aanmelding
documentation
Nieuwe aanmelding waarbij bezwaar is afgewezen
documentation
Nieuwe aanmelding waarbij SOVK is afgewezen

documentation
Type voor Reden Aanmelding

simpleType enumRedenAfmelding
namespace
type
used by
facets

http://saz.vektis.nl/schemas
restriction of xsd:string
element zvAfmeldBerichtCVZWB/Datarecord/Verzekerde/RedenAfmelding
Kind
enumeration

Value
SCHULDVOLDAAN

annotation
documentation
Schuld voldaan

enumeration

NIETMEERVERZEKERD

Documentation
Niet meer verzekerd

enumeration

OVERLEDEN

Documentation
Overleden

enumeration

TENONRECHTEAANGEMELD

documentation
Ten onrechte aangemeld

enumeration

NIETMEERPREMIEPLICHTIG

documentation
Niet meer premieplichtig

enumeration

WSNP

documentation
WSNP

enumeration

SCHULDREGELING

Documentation
Schuldregeling
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annotation

documentation
Type voor Reden Afmedling

simpleType enumRedenMutatie
namespace

http://saz.vektis.nl/schemas

type

restriction of xsd:string

used by

element zvMutatieBerichtCVZWB/Datarecord/Verzekeringsnemer/RedenMutatie
Kind

Value

annotation

enumeratie

VERHUIZINGBUITENLAND

Enumeratie

SOVK

documentation
Verhuizing naar buitenland

documentation
SOVK is ingegaan

Facets

Enumeratie

AFGEWEZENSOVK

documentation
SOVK is afgewezen

Enumeratie

GOEDEBETALER

documenation
GOEDEBETALER is ingegaan

Enumeratie

STOPGOEDEBETALER

documenation
GOEDEBETALER is gestopt

Enumeratie

UITSTROOMBIJSTANDSGERECHTIGDE

documentation
UITSTROOMBIJSTANDSGERECHTIGDE is ingegaan

Enumeratie

STOPUITSTROOMBIJSTANDSGERECHTIGDE documentation
UITSTROOMBIJSTANDSGERECHTIGDE is gestopt

Enumeratie

BEWINDVOERING

documentation
BEWINDVOERING is ingegaan

Enumeratie

STOPBEWINDVOERING

documentation
BEWINDVOERING is gestopt

documentation
Type voor Reden Mutatie

annotation

simpleType enumResultaatVerzekerde
namespace

http://saz.vektis.nl/schemas

type
used by
facets

restriction of xsd:string
element sazBevestigingsBerichtCVZWB/Datarecord/Verzekerde/Melding/Resultaat
Kind Value
enumeration AAN

annotation
documentaion
BSN is succesvol aangemeld

enumeration AF

documentation
BSN is succesvol afgemeld

enumeration MUT

documentation
BSN succesvol gemuteerd

enumeration FOUT

documentation
Er is een fout opgetreden. Zie foutmelding
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annotation

documentation
Codelijst Resultaat voor verzekerde (resultaat van het verwerken van een afzonderlijke BSN record binnen het aanmeld, afmeld of
mutatiebericht)

simpleType enumResultaatVerzekeringsnemer
namespace
type
used by
facets

http://saz.vektis.nl/schemas
restriction of xsd:string
element sazBevestigingsBerichtCVZWB/Datarecord/Verzekeringsnemer/Melding/Resultaat
Kind Value
enumeration AAN

annotation
documentation
BSN is succesvol aangemeld
documentation
BSN is succesvol afgemeld

enumeration AF

annotation

enumeration MUT

documentation
BSN succesvol gemuteerd

enumeration FOUT

documentation
Er is een fout opgetreden. Zie foutmelding

documentation
Codelijst Resultaat voor verzekeringsnemer (resultaat van het verwerken van een afzonderlijke BSN record binnen het aanmeld,
afmeld of mutatiebericht)

simpleType enumVersieBerichtspecs
namespace

http://saz.vektis.nl/schemas

type
used by
facets
annotation

restriction of xsd:string
elements typeVoorlooprecordNaarSAZ/BerichtVersie typeVoorlooprecordBevestigingsBericht/BerichtVersie
Kind
Value annotation
enumeration 100
documentation
Type voor de versie van berichtspecificaties. Bevat altijd de waarde 100.

simpleType enumZorgtoeslag
namespace

http://saz.vektis.nl/schemas

type
used by
facets

restriction of xsd:string
element zvAanmeldBerichtCVZWB/Datarecord/Verzekerde/Zorgtoeslag
Kind Value annotation
enumeration J
enumeration N

documentation
Zorgtoeslag wordt ontvangen door zorgverzekeraar
documentation
Zorgtoeslag wordt niet ontvangen door zorgverzekeraar

documentation
Type voor Zorgtoeslag ontvangen door zorgverzekeraar. Bevat J of N

Technisch_Koppelvlak_CAK_ZV_Wanbetalers_v1.5_maart 2019.docx

pagina 32

simpleType enumBestuursrechtelijkeVerklaring
namespace

http://saz.vektis.nl/schemas

type
used by
facets

restriction of xsd:Integer
elements zvAanmeldBerichtCVZWB/Datarecord/Verzekeringsnemer/BestuursrechtelijkeVerklaring
Kind

Value

enumeration 1

annotation

annotation
documentation
Vaste waarde

Documentation
Type voor afgeven van de bestuursrechtelijke verklaring als onderdeel van de aanmelding

4.3.2 Overige types
simpleType typeAantal
namespace

http://saz.vektis.nl/schemas

type
used by
facets
annotation

restriction of xsd:nonNegativeInteger
elements typeVoorlooprecordNaarSAZ/AantalDatarecords

typeVoorlooprecordBevestigingsBericht/AantalDatarecords

Kind
Value annotation
totalDigits 4
documentation
Type voor het aantallen van datarecords binnen de berichten

simpleType typeAchternaam
namespace

http://saz.vektis.nl/schemas

type
used by
annotation

xsd:string
element typeNAWGegevens/Achternaam
documentation
Type voor Achternaam

simpleType typeAdres
namespace

http://saz.vektis.nl/schemas

type
used by

annotation

xsd:string
element typeNAWGegevens/Adres
typeBewindvoerder/Adres
documentation
Type voor Adres

simpleType typeBankrekeningnummer
namespace

http://saz.vektis.nl/schemas
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type
used by
facets
annotation

restriction of xsd:string
element zvAanmeldBerichtCVZWB/Datarecord/Verzekeringsnemer/Bankrekeningnummer
Kind

Value annotation maxLength 34

documentation
Type voor bankrekeningnummer

simpleType typeBerichtDatumTijd
namespace

http://saz.vektis.nl/schemas

type
used by
annotation

xsd:dateTime
elements typeVoorlooprecordNaarSAZ/BerichtDatumTijd

typeVoorlooprecordBevestigingsBericht/BerichtDatumTijd

documentation
Type voor het aanduiding van het tijdstip waarop het bericht is aangemaakt. De eventuele tijdzone wordt genegeerd (alle verzenders
en ontvangers bevinden zich in de CET tijdzone)

simpleType typeBerichtReferentienr
namespace

http://saz.vektis.nl/schemas

type
used by

restriction of xsd:string
elements typeVoorlooprecordBevestigingsBericht/ReferentieOorspronkelijkeUitwisseling/Referentie
typeVoorlooprecordNaarSAZ/ReferentieLevering
Kind

typeVoorlooprecordBevestigingsBericht/ReferentieLevering
Value annotation maxLength 30

facets
annotation

documentation
Type voor referenties tussen berichten

simpleType typeBSN
namespace

http://saz.vektis.nl/schemas

type
used by

restriction of xsd:string
elements zvAanmeldBerichtCVZWB/Datarecord/Verzekeringsnemer/BSN
zvAanmeldBerichtCVZWB/Datarecord/Verzekerde/BSN
zvAfmeldBerichtCVZWB/Datarecord/Verzekeringsnemer/BSN zvAfmeldBerichtCVZWB/Datarecord/Verzekerde/BSN
zvMutatieBerichtCVZWB/Datarecord/Verzekeringsnemer/BSN
zvMutatieBerichtCVZWB/Datarecord/Verzekerde/BSN
sazBevestigingsBerichtCVZWB/Datarecord/Verzekeringsnemer/BSN

facets

annotation

Kind
Value
annotation
length 9 pattern [0-9]{9}

documentation
Type voor burgerservicenummers

simpleType typeDatumGeenNulldatum
namespace

http://saz.vektis.nl/schemas
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type
used by

restriction of xsd:string
elements zvAfmeldBerichtCVZWB/Datarecord/Verzekerde/EinddatumWanbetaler
zvAanmeldBerichtCVZWB/Datarecord/Verzekeringsnemer/Geboortedatum
zvAfmeldBerichtCVZWB/Datarecord/Verzekerde/Overlijdensdatum

facets

Kind

Value

annotation length 8

pattern [1-2][0-9]{3}(0[1-9]|1[0-2])(0[1-9]|[1-2][0-9]|3[0-1])
annotation

documentation
Datumtype voor de datum die geen Nulldatum kan zijn. Formaat = JJJJMMDD. JJJJ (jaar) = 1000...2999, MM (maand)
= 01....12, DD (dag) = 01...31

simpleType typeDatumNullDatum
namespace

http://saz.vektis.nl/schemas

type
used by
facets

restriction of xsd:string
element zvAanmeldBerichtCVZWB/Datarecord/Verzekerde/Geboortedatum
Kind
length 8

Value

annotation

pattern 00000000|([1-2][0-9]{3}(0[1-9]|1[0-2])(0[1-9]|[1-2][0-9]|3[0-1]))
annotation

documentation
Datumtype voor de datum die de Nulldatum kan zijn. Formaat = JJJJMMDD, Nulldatum = 00000000. JJJJ (jaar) = 1000...2999, MM
(maand) = 01....12, DD (dag) = 01...31

simpleType typeFoutmeldingCode
namespace

http://saz.vektis.nl/schemas

type
used by

xsd:positiveInteger
elements sazBevestigingsBerichtCVZWB/Datarecord/Verzekeringsnemer/Melding/Foutmelding/Code
sazBevestigingsBerichtCVZWB/Datarecord/Verzekerde/Melding/Foutmelding/Code

simpleType typeFoutmeldingOmschrijving
namespace

http://saz.vektis.nl/schemas

type
used by

restriction of xsd:string
elements sazBevestigingsBerichtCVZWB/Datarecord/Verzekeringsnemer/Melding/Foutmelding/Omschrijving
sazBevestigingsBerichtCVZWB/Datarecord/Verzekerde/Melding/Foutmelding/Omschrijving
Kind
Value annotation maxLength 500

facets

simpleType typeHuisnummer
namespace

http://saz.vektis.nl/schemas

type
used by

xsd:string
element typeNAWGegevens/Huisnummer
typeBewindvoerder/Huisnummer
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annotation

documentation
Type voor Huisnummer

simpleType typeHuisnummertoevoeging
namespace

http://saz.vektis.nl/schemas

type
used by

annotation

xsd:string
element typeNAWGegevens/Huisnummertoevoeging
typeBewindvoerder/Huisnummertoevoeging
documentation
Type voor Huisnummertoevoeging

simpleType typeIngangsdatum
namespace

http://saz.vektis.nl/schemas

type
used by

facets

restriction of xsd:string
elements zvAanmeldBerichtCVZWB/Datarecord/Verzekerde/AanmelddatumBroninhouding
zvMutatieBerichtCVZWB/Datarecord/Verzekerde/AanmelddatumBroninhouding
zvAanmeldBerichtCVZWB/Datarecord/Verzekerde/IngangsdatumCompensatie
zvMutatieBerichtCVZWB/Datarecord/Verzekerde/IngangsdatumCompensatie
Kind
length 8

Value

zvMutatieBerichtCVZWB/Datarecord/Verzekeringsnemer/IngangsdatumSOVK
annotation

pattern 2[0-9]{3}(0[1-9]|1[0-2])(0[1-9]|[1-2][0-9]|3[0-1])
annotation

documentation
Datumtype voor de ingangsdatum (kan nooit de Nulldatum zijn). Formaat = JJJJMMDD. JJJJ (jaar) = 2000...2999, MM
(maand) = 01....12, DD (dag) = 01...31

simpleType typeJaar
namespace

http://saz.vektis.nl/schemas

type
facets
annotation

restriction of xsd:string
Kind
Value
pattern [1-2][0-9]{3}

annotation

documentation
Type voor jaar. Formaat JJJJ. JJJJ=1000.2999

simpleType typeLandcode
namespace

http://saz.vektis.nl/schemas

type
used by

facets
annotation

restriction of xsd:string
element typeNAWGegevens/Landcode
typeBewindvoerder/Landcode
Kind Value annotation length 2
documentation
Type voor Landcode
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simpleType typeLocatie
namespace

http://saz.vektis.nl/schemas

type
used by
facets

restriction of xsd:nonNegativeInteger
element typeZorgverzekeraar/LocatieCode
Kind

Value annotation totalDigits 2

simpleType typeNaamContactpersoon
namespace

http://saz.vektis.nl/schemas

type
used by
facets
annotation

restriction of xsd:string
element typeZorgverzekeraar/NaamContactpersoon
Kind

Value annotation maxLength 50

documentation
Type voor Naam Contactpersoon

simpleType typePostcode
namespace

http://saz.vektis.nl/schemas

type
used by

annotation

xsd:string
element typeNAWGegevens/Postcode
typeBewindvoerder/Postcode
documentation
Type voor Postcode

simpleType typeTelefoonnummer
namespace

http://saz.vektis.nl/schemas

type
used by

restriction of xsd:string
element typeZorgverzekeraar/TelnrContactpersoon
Kind

Value annotation maxLength 10

facets

simpleType typeTussenvoegsels
namespace

http://saz.vektis.nl/schemas

type
used by
annotation

xsd:string
element typeNAWGegevens/Tussenvoegsels
documentation
Type voor Tussenvoegsels
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simpleType typeUZOVI
namespace

http://saz.vektis.nl/schemas

type
used by
facets

annotation

restriction of xsd:string
elements typeZorgverzekeraar/Gevolmachtigde typeZorgverzekeraar/Zorgverzekeraar
Kind
length 4

Value annotation
pattern [0-9]*

documentation
UZOVI code voor de aanduiding van zorgverzekeraars en gevolmachtigden. Elke zorgverzekeraar heeft hier slechts één code. Elke
gevolmachtigde heeft hier ook slechts één code.

simpleType typeVoorletters
namespace

http://saz.vektis.nl/schemas

type
used by
annotation

xsd:string
element typeNAWGegevens/Voorletters
documentation
Type voor Voorletters

simpleType typeWoonplaats
namespace

http://saz.vektis.nl/schemas

type
used by

annotation

xsd:string
element typeNAWGegevens/Woonplaats
typeBewindvoerder/Woonplaats
documentation
Type voor Woonplaats

simpleType typeNaamBewindvoerder
namespace

http://saz.vektis.nl/schemas

type
used by
annotation

xsd:string
element typeBewindvoerder/Naam
documentation
Type voor Naam van Bewindvoerder
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4.4 Complextypes
4.4.1 TypeBewindvoerder
complexType TypeBewindvoerder
diagram

namespace
children
used by
Annotation

http://saz.vektis.nl/schemas
Naam Adres Huisnummer Huisnummertoevoeging Postcode Woonplaats Landcode
element

zvMutatieBerichtCVZWB/Datarecord/Verzekeringsnemer/Bewindvoerder

documentation
Informatie over de bewindvoerder
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4.4.2 typeNAWGegevens
complexType typeNAWGegevens
diagram

namespace
children
used by

http://saz.vektis.nl/schemas
Voorletters Tussenvoegsels Achternaam Adres Huisnummer Huisnummertoevoeging Postcode Woonplaats Landcode
IndicatieGeheimAdres
elements

zvAanmeldBerichtCVZWB/Datarecord/Verzekeringsnemer/NAWGegevens
zvAanmeldBerichtCVZWB/Datarecord/Verzekerde/NAWGegevens
zvMutatieBerichtCVZWB/Datarecord/Verzekeringsnemer/NAWGegevens
zvMutatieBerichtCVZWB/Datarecord/Verzekerde/NAWGegevens
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4.4.3 typeVoorlooprecordBevestigingsBericht
complexType typeVoorlooprecordBevestigingsBericht
diagram

namespace
children
used by
annotation

http://saz.vektis.nl/schemas
ReferentieOorspronkelijkeUitwisseling ReferentieLevering BerichtDatumTijd BerichtVersie AantalDatarecords
Verzekeraar
element

sazBevestigingsBerichtCVZWB/Voorlooprecord

documentation
Definitie van het voorlooprecord van bevestigingsberichten

4.4.4 typeVoorlooprecordNaarSAZ
complexType typeVoorlooprecordNaarSAZ
diagram

namespace

http://saz.vektis.nl/schemas
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children
used by
annotation

ReferentieLevering BerichtDatumTijd BerichtVersie AantalDatarecords Verzekeraar
zvAanmeldBerichtCVZWB/Voorlooprecord zvAfmeldBerichtCVZWB/Voorlooprecord
zvMutatieBerichtCVZWB/Voorlooprecord
documentation
Definitie van het voorlooprecord van aanmeld, afmeld en mutatie berichten
elements

4.4.5 typeZorgverzekeraar
complexType typeZorgverzekeraar
diagram

namespace
children
used by
annotation

http://saz.vektis.nl/schemas
Zorgverzekeraar Gevolmachtigde LocatieCode NaamContactpersoon TelnrContactpersoon
elements

typeVoorlooprecordNaarSAZ/Verzekeraar typeVoorlooprecordBevestigingsBericht/Verzekeraar

documentation
Informatie over de zorgverzekeraar of eventuele gevolmachtigde die het bericht verstuurt of ontvangt
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