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Contact   

Bezoekadres  

Vektis  Vektis  

Postbus 703  Sparrenheuvel 18  

3700 AS ZEIST  3708 JE ZEIST  

 

Telefoon: 030 – 8008 300  

 

 

Voor veel gestelde vragen en om je specifieke vraag te stellen kun je terecht op de website 

van Vektis: www.vektis.nl.  

Informatie over standaarden kun je vinden op www.vektis.nl/streams/standaardisatie. 

 

De inhoud van de Vektis standaardisatie documentatie is met uiterste zorgvuldigheid tot 

stand gebracht. De inhoud wordt regelmatig gecontroleerd en geactualiseerd. Vektis kan 

echter niet aansprakelijk worden gesteld voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de 

website. Vektis is niet aansprakelijk voor eventuele schade of consequenties ontstaan door 

direct of indirect gebruik van de inhoud van de documentatie. 

 

Informatie uit deze documentatie mag je overnemen mits je daarbij de bron vermeldt. 

  

http://www.vektis.nl/
http://www.vektis.nl/streams/standaardisatie
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Revisie Aan- en afmelding Zvw- en buitenlandverzekerde 

 

Versie EI-

standaard 

Uitgave 

document 

Aard/reden wijzigingen Datum uitgave 

1.0 9 Negende uitgave voor eerste versie 19-06-2019 

1.0 8 Achtste uitgave voor eerste versie 28-05-2019 

1.0 7 Zevende uitgave voor eerste versie 22-05-2019 

1.0 6 Zesde uitgave voor eerste versie 09-05-2019 

1.0 5 Vijfde uitgave voor eerste versie 03-04-2019 

1.0 4 Vierde uitgave voor eerste versie 26-02-2019 

1.0 3 Derde uitgave voor eerste versie 31-01-2019 

1.0 2 Tweede uitgave voor eerste versie 07-12-2018 

1.0 1 Eerste uitgave voor eerste versie 07-11-2018 

 

Doelgroepen: 

 Zorgverzekeraars 

 VECOZO 

 CAK 

 Orgaan van de woonplaats (CZ) 

 

Beheer EI-standaard 

De EI-standaarden worden functioneel beheerd door CAK.  

Het technisch beheer wordt uitgevoerd door Vektis.  

 

Dit document is tot stand gekomen in opdracht van CAK/Zorgverzekeraars Nederland.  

De EI-standaard is opgesteld in afstemming met CAK/Zorgverzekeraars Nederland en Vektis. 
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Voorwoord 
 

Dit document betreft de berichtspecificatie Externe integratie Aan- en afmelding Zvw- en 

buitenlandverzekerde, 7-11-2018, VZ805 versie 1.0.  

 

Het document verschijnt samen met de documenten: 

 Externe integratie Aan- en afmelding Zvw- en buitenlandverzekerde retour VZ806, 

berichtspecificatie [BER]; 

 Externe integratie Aan- en afmelding Zvw- en buitenlandverzekerde VZ805-VZ806, 

standaardbeschrijving [STB]; 

 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]. 

 VZ805-VZ806v1.0_XSDu1.zip; XML Schema definition: Basisschema.xsd, VZ805.xsd’s, 

VZ806.xsd’s   

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

 

Dit document bevat de beschrijving van de gedetailleerde berichtspecificaties voor het 

elektronisch uitwisselen van gegevens in het kader van Aan- en afmelding Zvw- en 

buitenlandverzekerde. Voor de beschrijving van het ketenproces en de algemene 

procedurele aspecten wordt verwezen naar de meest recente uitgave van de 

standaardbeschrijving VZ805-VZ806v1.0_STBu[n].pdf. 

 
De externe-integratievorm die wordt toegepast is de gestructureerde gegevensuitwisseling 

met behulp van XML.  
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1 Berichtstructuur Aan- en afmelding Zvw- en 
buitenlandverzekerde 

1.1 Bericht 

Eén aan- en afmelding Zvw- en buitenlandverzekerde bericht bestaat uit alle bij elkaar 

behorende gegevens voor aanlevering van één verdragsgerechtigde met zijn/haar recht, en 

geen of één verzekeringnemer  van één zorgverzekeraar of orgaan van woonplaats naar het 

CAK.   

1.2 Klassendiagram  

 

 

Eén VZ805 Aan- en afmelding Zvw- en buitenlandverzekerde bericht bestaat altijd uit één 

Header, één Verdragsgerechtigde klasse met een Recht klasse en geen of één 

Verzekeringnemer klasse (alleen voor buitenlandverzekerden). Verdragsgerechtigde heeft 

één Recht en geen of één Verzekeringnemer. Als Verdragsgerechtigde een medeverzekerd 

gezinslid is, dan bevat het bericht de Verzekeringnemer (hoofdverzekerde). 

Met andere woorden, een bericht bevat de verdragsgerechtigde met zijn recht en de 

verzekeringnemer, als verdragsgerechtigde een medeverzekerde/gezinslid is. 

1.3 Referenties in de berichtstructuur 

Een referentie is een verwijzing naar informatie ter ondersteuning van een bericht. Naar deze 

informatie wordt gerefereerd d.m.v. koppelingen (identificaties) met de referentiegegevens. 

Via het toekennen van een identificatie (zoals BSN) worden elementen en objecten 

geïdentificeerd. 

 

VZ805 Aan- en afmelding Zvw- en buitenland- 
verzekerden

Verdrags-
gerechtigde

HeaderBericht

1

Verzekering-
nemer

0,1

Recht

1
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In een XSD worden referenties op verschillende wijzen benoemd:  

 Als externe bron via een url, bijvoorbeeld Postcode 

<xs:appinfo>source="https://www.postcode.nl/"</xs:appinfo> 

 Als statische lijsten en berichtspecifieke codes binnen een codelijst (enumeratie).  
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2 Elementen Aan- en afmelding Zvw- en buitenlandverzekerde 

2.1 Inleiding 

De VZ805 betreft 16 berichten, elk met een code EI, zie Header berichtcode. 

Eén bericht hebben betrekking op één van de volgende twee categorieën berichten: 

 Zvw-verzekerde 

Voor zorgverzekeraars is alleen deze categorie relevant. 

 Buitenlandverzekerde 

Voor het ‘Orgaan van woonplaats’ is alleen deze categorie relevant. 

Er is één berichtspecificatie VZ805, die geldt over alle BUC’s heen. In het STB staan de 

relevante BUC’s en berichtstromen beschreven.   

 

In dit hoofdstuk is de berichtstructuur VZ805 en de daarin voorkomende elementen 

weergegeven.  

 

Legenda 

In de berichtspecificatie VZ805 is sprake is van één berichtstructuur voor 16 berichten.  

 

In deze legenda volgt een uitleg over hoe de in de kolommen “voorkomen” en “toelichting” 

weergegeven informatie gezien moet worden in relatie tot het wel of niet vullen van een 

(samengesteld) element in de 16 mogelijke berichten. 

 

Kolom Toelichting:  

 Onder het kopje Zvw-verzekerde en Buitenlandverzekerde staat in cursief bij welke 

berichten (berichtcodes) een (samengesteld) element kan voorkomen. Dit wordt met de 

term ‘valide’ weergegeven.  

 Onder het kopje Niet valide staat bij welke berichten een (samengesteld) element niet 

voorkomt. Indien is aangegeven dat een (samengesteld) element niet voorkomt, dan wil 

dat zeggen dat het niet gedefinieerd (niet van toepassing) is voor het aangegeven 

bericht. In andere woorden er is geen informatiebehoefte met betrekking tot dit 

(samengesteld)element voor dat bericht. 

 Onder het kopje Invulinstructie staat een CD (= conditie), een CS (= constraint), 

en/of een toelichting op het vullen van het (samengesteld) element voor de valide 

berichten. Een verwijzing naar het volgnummer van een verbandcontrole in het 

document VZ805vn.n_RBCun.xlsx is weergegeven als VCnn (= Verbandcontrole). 

 

Kolom Voorkomen:  

In de kolom voorkomen staat het voorkomen van een (samengesteld) element.  

 Als voorkomen is 1, dan moet het (samengesteld) element altijd voorkomen.  
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 Als voorkomen is 0 of 1, dan kan een conditie bepalen af of het (samengesteld) element 

voorkomt.  

 

Kolom DataType: 

 Date: een Datumveld altijd vullen als als EEJJ-MM-DD. 

 

Waar staat validiteit  

 De validiteit op samengesteld element niveau is de optelling van de validiteit van alle 

onderliggend samengestelde elementen en elementen.  

 Als de validiteit voor alle elementen van een samengesteld element identiek is, dan  

wordt de validiteit alleen bij het samengesteld element weergegeven. 

 Als de validiteit van een (samengesteld) element afwijkt van die bij bovenliggende 

(samengesteld) element, dan wordt de afwijkende validiteit bij dit (samengesteld) 

element weergegeven.  

2.2 Header 

De header bevat elementen om het bericht op het hoogste niveau te specificeren en de 

ontvanger en afzender te onderscheiden. 

 

De Header is voor alle berichtcodes valide. De validiteit van een (samengesteld) element in 

Header kan daarvan afwijken. Als dit zo is, dan is dat bij dat (samengesteld) element 

weergegeven.  

 

Element DataType  Voorkomen Toelichting 

Berichtcode String  

Max 3 posities 

 1 maal Code ter identificatie van een (soort) 

(externe integratie)bericht, zie ook 

Code EI-bericht. 

 

Invulinstructie 

Tabel Berichtcode 

CS: mogelijke waarden, 

voor Zvw-verzekerde: 

 252 (= Informatie over Inschrijving 

woonplaats (S073)) 

 254 (= Document dat recht aantoont - 

woonplaats (S072)) 

 256 (= Verzoek om document, dat 

recht aantoont - woonplaats  (S071)) 

 258 (= Intrekking document dat recht 

aantoont - woonplaats (S016)) 

https://www.vektis.nl/streams/standaardisatie/codelijsten/COD002-VEKT
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Element DataType  Voorkomen Toelichting 

 260 (= Antwoord op intrekking 

document, dat recht aantoont (S017)) 

 262 (= Intrekking inschrijving (S018)) 

 264 (= Antwoord op intrekking 

inschrijving (S019)) 

 282 (=Portable document (PD_S1) 

Mogelijke waarden voor 

buitenlandverzekerde: 

 266 (= Informatie over inschrijving - 

woonplaats (S073)) 

 268 (= Document dat recht aantoont - 

woonplaats (S072)) 

 270 (= Verzoek om document, dat 

recht aantoont - woonplaats (S071)) 

 272 (= Intrekking document, dat recht 

aantoont (S016)) 

 274 (= Antwoord op intrekking 

document, dat recht aantoont (S017)) 

 276 (= Intrekking inschrijving (S018)) 

 278 (= Antwoord op intrekking 

inschrijving (S019)) 

 280 (= Betwisting (S050)) 

BerichtVersie Integer  

Max waarde 

99 

 1 maal Volgnummer van de formele uitgifte van 

een versie van een (externe-

integratie)berichtstandaard. 

 

Invulinstructie 

CS, mogelijke waarde: 

 1 (= versie 1.0) 

BerichtSubversie Integer  

Max waarde 

99 

 1 maal Volgnummer van de formele uitgifte van 

een subversie van een (Externe Integratie) 

berichtstandaard. 

 

Invulinstructie 

CS, mogelijke waarde: 

 0 (= subversie 1.0) 

BerichtSoort String 

Max 1 positie 

 1 maal Doel van het bestand. 

 

Invulinstructie 
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Element DataType  Voorkomen Toelichting 

Tabel BerichtSoort 

CS, mogelijke waarden: 

 P (= productiebericht) 

 T (= testbericht) 

VerzendendOrgaan Van het type 

orgaan 

 1 maal Gegevens over de verzender van het 

bericht. 

 

OntvangendOrgaan Van het type 

orgaan 

 0 of 1 maal Gegevens over de ontvanger  van het 

bericht. 

 

Zvw-verzekerde 

Ontvanger als berichtcode heeft waarde: 

252, 254, 256, 258, 260, 262 of 264.  

Buitenlandverzekerde 

Ontvanger als berichtcode heeft waarde: 

266, 268, 270, 272, 274, 276, 278 of 280. 

Niet valide 

Als berichtcode waarde 282 heeft, dan is 

OntvangendOrgaan niet valide. 

 

Invulinstructie 

CD: Als berichtcode valide is, dan 

OntvangendOrgaan verplicht vullen. 

AfzenderReferentienu

mmer 

String  

Max 20 

posities 

 0 of 1 maal Unieke aanduiding van het bericht, 

toegekend door de  opsteller (zender) van 

het bericht. 

 

Invulinstructie 

CD: De zender bepaalt of dit gegeven te 

vullen. 

Verzenddatum Date  1 maal Datum wanneer de gegevens door de 

verzender zijn verzonden. 

 

Invulinstructie 

CD: Verzenddatum mag niet in de 

toekomst liggen. VC1 

ReferentienummerCA

K 

String 

Max 20 

posities 

 0 of 1 maal Uniek nummer uitgegeven door CAK ter 

identificatie van een bij elkaar horend 

setje berichten van één BUC.  
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Element DataType  Voorkomen Toelichting 

 

Zvw-verzekerde 

CD: Als berichtcode waarde 252, 254, 256, 

260, 262 of 264 heeft, dan is 

ReferentienummerCAK valide. 

Buitenlandverzekerde 

CD: Als berichtcode waarde 266, 268, 272, 

274, 278 of 280 heeft, dan is 

ReferentienummerCAK valide. 

Niet valide 

Als berichtcode waarde, 258, 282, 270 of 

276 heeft, dan is  ReferentienummerCAK 

niet valide. 

 

Invulinstructie 

Zodra het CAK een VZ805 bericht van een 

nieuw setje aanmaakt of ontvangt wordt 

de identificatie bepaald en ingevuld. In 

een vervolgbericht van het setje blijft de 

identificatie gelijk en neemt de ontvanger 

van het bericht dit nummer weer over. In 

een vervolgbericht is de ontvanger van dit 

bericht verplicht dit nummer te vullen. 

CD: Als zorgverzekeraar of Orgaan van 

woonplaats als eerste het bericht van één 

BUC van één verzekerde aanmaakt, dan is 

ReferentienummerCAK niet te vullen. 

ReferentienummerZor

gverzekeraar 

String 

Max 20 

positiies 

 0 of 1 maal Uniek nummer uitgegeven door 

zorgverzekeraar of Orgaan van 

woonplaats ter identificatie van een bij 

elkaar horend setje berichten van één 

BUC.  

 

Zvw-verzekerde 

Als berichtcode waarde 252, 254, 258, 260, 

262, 264 of 282 heeft, dan is 

ReferentienummerZorgverzekeraar valide. 

Buitenlandverzekerde 
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Element DataType  Voorkomen Toelichting 

Als berichtcode waarde 266, 268, 270, 274, 

276, 278 of 280 heeft, dan is 

ReferentienummerZorgverzekeraar valide. 

Niet valide 

Als berichtcode waarde 256 of 272 heeft, 

dan is ReferentienummerZorgverzekeraar 

niet valide. 

 

Invulinstructie 

Een zorgverzekeraar of het orgaan van 

woonplaats maakt een 

ReferentienummerZorgverzekeraar aan als 

sprake is van een eerste VZ805 bericht in 

een BUC (nieuw setje) of als sprake is van 

ontvangst van een VZ805 bericht uit het 

buitenland, waar 

ReferentienummerZorgverzekeraar niet is 

gevuld.  

In de vervolgberichten van een BUC blijft 

de identificatie gelijk en neemt de 

ontvanger van het bericht dit nummer 

telkens weer over. Zie document 

invulinstructie. 

CD: Als het CAK als eerste een VZ805 

bericht in één BUC van één verzekerde 

aanmaakt (bij berichtcode 262 en 268), 

dan is ReferentienummerZorgverzekeraar 

niet te vullen.   

AantalBijgevoegdeDo

cumenten 

Integer  

Min waarde 

00 

Max waarde 

99 

 1 maal Het aantal documenten dat bijgevoegd is. 

In deze versie van het berichtenverkeer het 

aantal documenten dat het CAK uit het 

buitenland heeft ontvangen of het Orgaan 

van de woonplaats gaat verzenden. 

 

Invulinstructie 

CD: Als geen documenten zijn ontvangen 

of te verzenden, dan waarde ‘0’ vullen. 

Bij deze versie van de VZ805 géén 

documenten meesturen. 
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2.2.1 Orgaan 

Is samengesteld. 

De validiteit is bij VerzendendOrgaan en OntvangendOrgaan in par 2.2 Header 

aangegeven.  

 

Element DataType  Voorkomen Toelichting 

LandCodeOrgaan String 

Max 2 posities, 

van het type 

EU-EFTA 

 1 maal Identificatie van een land of gebiedsdeel 

waar een verzendend/ontvangend orgaan 

gevestigd is. 

Code van de Alpha-2 code van de NEN-

ISO-landencodelijst invullen. 

 

Invulinstructie 

Altijd de landcode van een Europees land 

vullen. 

 

Source 

EU EFTA 

CodeOrgaan String 

Max 25 

posities 

 1 maal Unieke code van het 

verzendend/ontvangend orgaan. 

 

Invulinstructie 

Het UZOVI-nummer (Zorgverzekeraar of 

eenheid) of buitenlandsorgaan. 

UZOVI-nummer waaronder deze bekend is 

in de aanleverlijst van VECOZO. 

Code orgaan moet uit source komen.  

UZOVI-nummer is numeriek vier posities (kan 

op positie één een 0 bevatten). 

 

Source 

Institution Repository 

NaamOrgaan String 

Max 65 

posities 

 1 maal Naam van het verzendend/ontvangend 

orgaan. 

 

Source 

Institution Repository 
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2.3 Verdragsgerechtigde 

Identificatie van een verdragsgerechtigde gebeurt in Nederland via een PINBSN of 

PINVerzekerdenNummer, en in buitenland door een PINBuitenlandBSN of 

PINBuitenlandVerzekerdenNummer. Een verdragsgerechtigde 

is de verzekeringnemer of een gezinslid van de verzekeringnemer. 

 

De verdragsgerechtigde is voor alle berichtcodes valide. De validiteit van een 

(samengesteld) element in Verdragsgerechtigde kan daarvan afwijken. Als dit zo is, dan is 

dat bij dat (samengesteld) element weergegeven.  

 

Element DataType  Voorkomen Toelichting 

PersoonsgegevensV

erdragsgerechtigde 

 

Type 

persoonsgege

vens  

 1 maal Samengestelde persoonsgegevens van de 

verdragsgerechtigde 

 

Invulinstructie 

Geen invulinstructie. 

AdresgegevensVerd

ragsgerechtigde 

Type 

adresgegeve

ns 

  

 0 of 1 maal Samengestelde adresgegevens van de 

verdragsgerechtigde.  

 

Zvw-verzekerde 

Als berichtcode waarde 252, 254, 256, 258, 

260, 262, 264 of 282 heeft, dan is 

AdresgegevensVerdragsgerechtigde valide. 

Buitenlandverzekerde 

Als berichtcode waarde 266, 268, 270, 272, 

274, 276 of 278 heeft, dan is 

AdresgegevensVerdragsgerechtigde valide. 

Niet valide 

Als berichtcode waarde 280 heeft, dan is 

AdresgegevensVerdragsgerechtigde niet 

valide. 

 

Invulinstructie 

CD: Als berichtcode valide is, dan 

AdresgegevensVerdragsgerechtigde 

verplicht vullen.  

Woonadres vullen. 

StatusVerdragsgerec

htigde 

String 

2 posities 

 0 of 1 maal De status van verdragsgerechtigde 

waarvoor een verdragsrecht is afgegeven. 
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Element DataType  Voorkomen Toelichting 

Zvw-verzekerde 

Als berichtcode waarde 252, 254, 256 of 282 

heeft, dan is StatusVerdragsgerechtigde 

valide. 

Buitenlandverzekerde 

Als berichtcode waarde 266, 268 of 270 

heeft, dan is StatusVerdragsgerechtigde 

valide. 

Niet valide 

Als berichtcode waarde 258, 260, 262, 264, 

272, 274, 276, 278 of 280 heeft, dan is 

StatusVerdragsgerechtigde niet valide. 

 

Invulinstructie 

Tabel StatusVerdragsgerechtigde 

CS, mogelijke waarden: 

 01 = Verzekerde 

 02 = Gezinslid van verzekerde 

 03 = Gepensioneerde 

 04 = Gezinslid van gepensioneerde 

 05 = Aanvrager van pensioen 

 

CS: Voor Zvw-verzekerden is alleen waarde 

01 mogelijk.  

CS: Voor buitenlandverzekerden zijn alle 

waarden mogelijk.  

CD: Als berichtcode valide is, dan 

StatusVerdragsgerechtigde verplicht vullen. 

Recht Samengesteld  1 maal Informatie over bij verdragsgerechtigde 

geldend wel recht, geen recht, einde recht 

of betwisting rechtsperiode.  

 

Invulinstructie 

Geen invulinstructie. 

Verzekeringnemer Samengesteld  0 of 1 maal Samengestelde gegevens over 

verzekeringnemer (hoofdverzekerde), indien 

de verdragsgerechtigde zelf geen 

verzekeringnemer betreft.  
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Element DataType  Voorkomen Toelichting 

Zvw-verzekerde 

Niet van toepassing. 

Buitenlandverzekerde 

Als berichtcode waarde 266, 268, 270, 272 of 

276 heeft, dan is Verzekeringnemer valide. 

Niet valide 

Als berichtcode waarde 252, 254, 256, 258, 

260, 262, 264, 274, 278, 280 of 282 heeft, dan 

is Verzekeringnemer niet valide. 

 

Invulinstructie 

CD: Als berichtcode is valide en 

verdragsgerechtigde een gezinslid betreft, 

dan vullen. Hier dan de hoofdverzekerde 

(verzekeringnemer) vullen.   

 

2.3.1 Persoonsgegevens 

Is samengesteld. 

De validiteit is bij PersoonsgegevensVerdragsgerechtigde in par 2.3 Verdragsgerechtigde en 

is bij PersoonsgegevensVerzekeringnemer in par 2.5 Verzekeringnemer aangegeven.  

De validiteit van een element in Persoonsgegevens kan daarvan afwijken. Als dit zo is, dan is 

dat bij dat element weergegeven.  

 

Element DataType  Voorkomen Toelichting 

PINBSN String  

Max 20 

posities 

L 0 of 1 maal Persoonlijk identificatienummer (PIN) BSN van 

de verdragsgerechtigde of verzekeringnemer 

in Nederland.  

 

Invulinstructie 

Hier het BSN van verdragsgerechtigde of 

verzekeringnemer vullen.  

CD: Als PINBSN bekend is, dan vullen.VC34 

PINVerzekerdenNum

mer 

String – 

alfanumeriek 

Max 15 

posities  

L 0 of 1 maal Nummer waaronder een verzekerde bij de 

Nederlandse zorgverzekeraar is ingeschreven. 

 

Invulinstructie 
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Element DataType  Voorkomen Toelichting 

Hier het PINVerzekerdenNummer van 

verdragsgerechtigde of verzekeringnemer 

vullen.  

CD: Als berichtcode waarde 254, 258, 264, 266, 

270, 274, 276 of 282 heeft, dan 

PINVerzekerdenNummer verplicht vullen.  

CD: Als berichtcode waarde 254 heeft en 

PINVerzekerdenNummer is niet bekend, dan 

PINVerzekerdenNummer volledig met nullen 

vullen. 

PINBuitenlandBSN String  

Max 20 

posities 

L 0 of 1 maal Persoonlijk identificatienummer (PIN) BSN van 

de verdragsgerechtigde of verzekeringnemer 

in het buitenland. 

De term BSN is indicatief, de landen in Europa 

hanteren eigen termen voor een PIN. 

 

Invulinstructie 

CS: Hier een door het buitenland uitgegeven/ 

toegekende PIN BSN van 

verdragsgerechtigde of verzekeringnemer 

vullen.  

CD: Als verdragsgerechtigde of 

verzekeringnemer geen PIN in buitenland 

heeft, dan komt PINBuitenlandBSN niet voor. 

PINBuitenlandLandC

ode 

String max  

2 posities, van 

het type EU-

EFTA 

 0 of 1 maal Identificatie van het land of gebiedsdeel waar 

verdragsgerechtigde of verzekeringnemer een 

PINBuitenlandBSN heeft. 

 

Invulinstructie 

CD: Als PINBuitenlandBSN is gevuld, dan 

PINBuitenlandLandCode verplicht vullen. VC2, 

VC3 

 

Source 

EU EFTA 

PINBuitenlandVerzek

erdenNummer 

String  

Max 20 

posities 

L 0 of 1 maal Nummer waaronder een verzekerde bij de 

Buitenlandse zorgverzekeraar is ingeschreven.  

 

Invulinstructie 
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Element DataType  Voorkomen Toelichting 

CS: Hier een door het buitenland uitgegeven/ 

toegekend VerzekerdenNummer van 

verdragsgerechtigde of verzekeringnemer 

vullen.  

CD: Als verdragsgerechtigde of 

verzekeringnemer geen VerzekerdenNummer 

in buitenland heeft, dan komt 

PINBuitenlandVerzekerdenNummer niet voor. 

Geboortedatum Date  1 maal Datum waarop een natuurlijk persoon 

geboren is. 

 

Invulinstructie valide berichtcodes 

CS: Altijd volledig de werkelijke datum vullen, 

die niet in de toekomst ligt. VC4, VC5 

CD: Geboortedatum verdragsgerechtigde of 

verzekeringnemer ligt vóór de systeemdatum 

bij ontvangst Aan- en afmelding Zvw- en 

buitenlandverzekerde ontvanger (VECOZO of 

CAK). 

GeslachtCode String  

1 positie 

 1 maal Unieke aanduiding van de sexe van een 

natuurlijk persoon, het niet bekend zijn 

daarvan, het ontbreken of niet 

gespecificeerd zijn. 

 

Invulinstructie 

Tabel GeslachtCode 

CS, mogelijke waarden: 

 0 = Onbekend,  

 1 = Mannelijk 

 2 = Vrouwelijk 

CD: Als GeslachtCode niet bekend is, dan 

waarde ‘0’ vullen. 

 

Source 

https://www.vektis.nl/streams/standaardisatie

/codelijsten/COD046-NEN 

Voornamen String  

Max 155 

posities 

 1 maal De voornamen van een natuurlijk persoon. 

 

Invulinstructie 

https://www.vektis.nl/streams/standaardisatie/codelijsten/COD046-NEN
https://www.vektis.nl/streams/standaardisatie/codelijsten/COD046-NEN
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Element DataType  Voorkomen Toelichting 

 Het gaat om de voornamen bij geboorte. 

Voorletters met puntjes tussen de letters 

vullen. 

Familienaam String 

Max 155 

posities 

 1 maal De achternaam van een natuurlijk persoon, 

indien nodig verkort weergegeven (significant 

deel).  

 

Invulinstructie 

CS: De familienaam van de 

verdragsgerechtigde of verzekeringnemer 

vullen inclusief eventuele voorvoegsels.  

CD: Als zorgverzekeraar is zender, dan tussen 

voorvoegsel(s) en achternaam een spatie 

vullen.  

CD: Als CAK is zender, dan voorvoegsel en 

achternaam zoals ontvangen vullen. 

FamilienaamGeboor

te 

String 

Max 155 

posities 

 0 of 1 maal De achternaam van een natuurlijk persoon bij 

geboorte, indien nodig verkort weergegeven 

(significant deel). 

 

Invulinstructie 

CD: Als FamilienaamGeboorte van de 

Verdragsgerechtigde of verzekeringnemer 

bekend is en indien afwijkend van 

Familienaam, dan vullen. 

CD: Als zorgverzekeraar is zender, dan tussen 

voorvoegsel(s) en achternaam een spatie 

vullen.  

CD: Als CAK is zender, dan voorvoegsel en 

achternaam zoals ontvangen vullen.  

Geboorteplaats String-

alfanumeriek 

Max 40 

posities 

 0 of 1 maal De geboorteplaats van een natuurlijk persoon. 

 

Verdragsgerechtigde 

Zvw-verzekerde 

Als berichtcode waarde 252, 254, 256, 258, 

260, 262 of 264 heeft, dan is Geboorteplaats 

valide. 

Buitenlandverzekerde 
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Element DataType  Voorkomen Toelichting 

CD: Als berichtcode waarde 266, 268, 270, 

272, 274, 276, 278 of 280 heeft, dan is 

Geboorteplaats valide. 

Niet valide 

Als berichtcode waarde 282 heeft, dan is 

Geboorteplaats niet valide. 

 

Invulinstructie 

CD: Als berichtcode is valide, als 

geboorteplaats onbekend, dan ‘Onbekend’ 

of ‘Unknown’ verplicht vullen. 

CD: Als berichtcode is valide, als PINBSN en 

PINBuitenlandBSN niet voorkomen, dan 

Geboorteplaats vullen. Dit mag ‘Onbekend’ of 

‘Unknown’ zijn. VC6, VC7 

Geboorteland String max  

4 posities, van 

het type 

WorldCountry

Historic 

 0 of 1 maal Het geboorteland van verdragsgerechtigde. 

 

Verdragsgerechtigde 

Zvw-verzekerde 

Als berichtcode waarde 252, 254, 256, 258, 

260, 262 of 264 heeft, dan is Geboorteland 

valide. 

Buitenlandverzekerde  

 

CD: Als berichtcode waarde 266, 268, 270, 

272, 274, 276, 278 of 280 heeft, dan is 

Geboorteland valide. 

Niet valide 

Als berichtcode waarde 282 heeft, dan is 

Geboorteland niet valide. 

 

Invulinstructie 

CD: Als berichtcode valide is, en als 

geboorteplaats gevuld is, dan geboorteland 

verplicht vullen. VC8, VC9 

CD: Als berichtcode valide is, als 

Geboorteland onbekend is, dan landcode 

van het Buitenlandsorgaan verplicht vullen. 
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Element DataType  Voorkomen Toelichting 

Source 

World Country Historic 

Nationaliteit String max  

4 posities, van 

het type  

Nationality 

 0 of 1 maal De nationaliteit van een natuurlijk persoon. 

 

Invulinstructie 

Code van de Alpha-2 code van de NEN-ISO-

landencodelijst invullen. 

CD: Nationaliteit vullen als het bekend is. 

CD: Als een persoon meerdere nationaliteiten 

heeft, dan de nationaliteit binnen de EU vullen. 

 

Source 

Nationality 

 

2.3.2 Adresgegevens 

De validiteit is bij AdresgegevensVerdragsgerechtigde in par 2.3 Verdragsgerechtigde en is in  

AdresgegevensVerzekeringnemer in par 2.5 Verzekeringnemer aangegeven.  

 

Element DataType  Voorkome

n 

Toelichting 

StraatnaamHuisnum

mer 

String 

alfanumeriek 

max 155 

posities 

 0 of 1 maal De straatnaam en eventueel het huisnummer 

en huisnummertoevoeging van het adres van 

verdragsgerechtigde of verzekeringnemer.  

 

Invulinstructie 

CD: Als bekend, dan StraatnaamHuisnummer 

vullen. 

Plaats String-

alfanumeriek 

Max 40 

posities 

 1 maal Woonplaats van de verdragsgerechtigde of 

verzekeringnemer.  

 

Invulinstructie 

Geen invulinstructie  

Postcode String 

Max 25 

posities 

 0 of 1 maal Aanduiding van de postcode van 

verdragsgerechtigde of verzekeringnemer.. 

 

Invulinstructie 

CD: Als bekend, dan Postcode vullen. 
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Element DataType  Voorkome

n 

Toelichting 

Regio String 

Max 65 

posities 

 0 of 1 maal Aanduiding van de regio waar een 

verdragsgerechtigde of verzekeringnemer. 

woonachtig is. 

 

Invulinstructie 

CD: Als bekend, dan Regio vullen. 

LandCodeAdres String max  

2 posities, van 

het type 

EU-EFTA-World 

Country  

 1 maal Identificatie van een land of gebiedsdeel 

waar verdragsgerechtigde of 

verzekeringnemer woonachtig is. 

 

Invulinstructie 

CD: Als verdragsgerechtigde een gezinslid is 

dan, dan een code uit Wereld actueel vullen. 

Anders een code uit EU/EFTA vullen. 

 

Source 

EU EFTA, World Country 

DatumWoonachtigL

and 

Date  0 of 1 maal  De datum vanaf wanneer de 

verdragsgerechtigde of verzekeringnemer. 

woonachtig is in zijn of haar woonland. 

 

Invulinstructie 

CD: Als bekend, dan DatumWoonachtigLand 

vullen. 

Als bij adresgegevens. 

 

2.4 Recht 

Recht is voor alle berichtcodes van Verdragsgerechtigde valide. De validiteit van een 

(samengesteld) element in Recht wijkt hiervan af en is bij elk (samengesteld) element 

weergegeven.  

 

Element DataType  Voorkome

n 

Toelichting 

WelRecht Samengesteld  0 of 1 maal Informatie over aan verdragsgerechtigde 

verleende recht op verzekering. 

 

Zvw-verzekerde 
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Als berichtcode waarde 252, 254, 256 of 282 

heeft, dan is WelRecht valide. 

Buitenlandverzekerde 

Als berichtcode waarde 266, 268 of 270 heeft, 

dan is WelRecht valide. 

Niet Valide 

Als berichtcode waarde 258, 260, 262, 264, 

272, 274, 276, 278 of 280 heeft, dan is WelRecht 

niet valide. 

 

Invulinstructie 

CS: WelRecht, GeenRecht, EindeRecht of 

BetwistingRechtsperiode sluiten elkaar uit. Eén 

van de vier vullen.  

CD: Als berichtcode waarde 252, 254, 266 of 

268 heeft, dan WelRecht of GeenRecht vullen. 

VC10, VC11. 

CD: Als berichtcode is 256, 282 of 270, dan 

WelRecht vullen.  

GeenRecht Samengesteld  0 of 1 maal Informatie over waarom verzekerde geen 

recht op verzekering heeft. 

 

Zvw-verzekerde 

Als berichtcode waarde 252 of 254 heeft, dan 

is GeenRecht valide. 

Buitenlandverzekerde 

Als berichtcode waarde 266 of 268 heeft, dan 

is GeenRecht valide. 

Niet Valide 

Als berichtcode waarde 256, 258, 260, 262, 

264, 270, 272, 274, 276, 278, 280 of 282 heeft, 

dan is GeenRecht niet valide. 

 

Invulinstructie 

CS: WelRecht, GeenRecht, EindeRecht of 

BetwistingRechtsperiode sluiten elkaar uit. Eén 

van de vier vullen. 

CD: Als berichtcode waarde 252, 254, 266 of 

268 heeft, dan WelRecht of GeenRecht vullen. 

VC10, VC11. 
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EindeRecht Samengesteld  0 of 1 maal Informatie over het einde van het recht van 

een verdragsgerechtigde. 

 

Zvw-verzekerde 

Als berichtcode waarde 258, 260, 262 of 264 

heeft, dan is EindeRecht  valide.   

Buitenlandverzekerde 

Als berichtcode waarde 272, 274, 276 of 278 

heeft, dan is EindeRecht valide. 

Niet Valide 

Als berichtcode waarde 252, 254, 256, 266, 

268, 270, 280 of 282 heeft, dan is EindeRecht 

niet valide. 

 

Invulinstructie 

Informatie over waarom verzekerde geen 

recht op verzekering heeft. 

WelRecht, GeenRecht, EindeRecht of 

BetwistingRechtsperiode sluiten elkaar uit. Eén 

van de vier vullen.  

CD: Als berichtcode waarde 258, 260, 262, 264, 

272, 274, 276 of 278 heeft, dan EindeRecht 

vullen.  

BetwistingRechtsperi

ode 

Samengesteld  0 of 1 maal Informatie over de betwisting van de 

rechtsperiode van een verdragsgerechtigde. 

 

Zvw-verzekerde 

Niet van toepassing. 

Buitenlandverzekerde 

Als berichtcode waarde 280 heeft, dan is 

BetwistingRechtsperiode valide. 

Niet Valide 

Als berichtcode waarde 252, 254, 256, 258, 

260, 262, 264, 266, 268, 270, 272, 274, 276, 278 

of 282 heeft, dan is BetwistingRechtsperiode 

niet valide. 

 

Invulinstructie 
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CS: WelRecht, GeenRecht, EindeRecht of 

BetwistingRechtsperiode sluiten elkaar uit. Eén 

van de vier vullen.  

CD: Als berichtcode waarde 280 heeft, dan 

BetwistingRechtsperiode 

vullen.  

 

2.4.1 WelRecht 

Informatie over aan een verdragsgerechtigde verleend recht op verzekering. 

 

De validiteit is bij WelRecht in par 2.4 Recht aangegeven. De validiteit van een element in 

WelRecht kan daarvan afwijken. Als dit zo is, dan is dat bij dat element weergegeven. 

 

 

Element DataType  Voorkome

n 

Toelichting 

PeriodeType String  

Max 2 posities 

 1 maal Het type periode, waarop recht geldt. 

 

Invulinstructie 

Tabel PeriodeType 

CS, mogelijke waarden: 

 01 = Open periode  

 02 = Vaste periode 

 98 = Afgesloten periode, einddatum 

onbekend 

Begindatum Date  1 maal Begindatum recht op verzekering 

 

Invulinstructie 

CS: Altijd volledig met een bestaande en de 

werkelijke datum vullen. 

Einddatum Date  0 of 1 maal Einddatum recht op verzekering, is laatste dag 

waarop recht geldt. 

 

Invulinstructie 

CS: Altijd volledig met een bestaande en de 

werkelijke datum vullen.  

CD: Als PeriodeType waarde 02 (= Vaste 

periode) heeft, dan Einddatum verplicht 

vullen. VC14 
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Element DataType  Voorkome

n 

Toelichting 

CD: Als PeriodeType waarde 01 (= Open 

periode) of 98 (= Afgesloten periode, 

einddatum onbekend) heeft, dan komt 

Einddatum niet voor. VC15 

CD: Als Einddatum gevuld is, dan moet 

Einddatum gelijk zijn aan of groter zijn dan 

Begindatum. VC16 

TypeVerwijsDocume

nt 

String 

Max 4 posities 

 0 of 

1 maal 

De identificatie van het type document, 

waarnaar verwezen wordt (SED, PD of E-

formulier). 

 

Zvw-verzekerde 

Als berichtcode waarde 252 heeft, dan is 

TypeVerwijsDocument valide. 

Buitenlandverzekerde 

Als berichtcode waarde 266 heeft, dan is 

TypeVerwijsDocument valide. 

Niet valide 

Als berichtcode waarde 254, 256, 268, 270 of 

282 heeft, dan is TypeVerwijsDocument niet 

valide. 

 

Invulinstructie 

Tabel TypeVerwijsDocument 

CS, mogelijke waarden: 

S073  

 7301 = Portable document S1  

 7302 = SED S050 

 7303 = SED S072 

NB. Codes relevant en afkomstig van een 

SED_S073, zichtbaar op positie 1 en 2. 

CD: Als berichtcode is valide, dan 

TypeVerwijsDocument verplicht vullen. 

VerzenddatumVerwij

sDocument 

Date  0 of 1 maal De verzenddatum van het document, 

waarnaar verwezen wordt. 

 

Zvw-verzekerde 
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Element DataType  Voorkome

n 

Toelichting 

Als berichtcode waarde 252 heeft,  dan is 

VerzenddatumVerwijsDocument valide. 

Buitenlandverzekerde 

Als berichtcode waarde 266 heeft,  dan is 

VerzenddatumVerwijsDocument valide. 

Niet valide 

Als berichtcode waarde 254, 256, 268, 270 of 

282 heeft, dan is 

VerzenddatumVerwijsDocument niet valide. 

 

Invulinstructie 

CD: Als berichtcode valide is, dan 

VerzenddatumVerwijsDocument verplicht 

vullen. 

RedenAfwijkendeDa

tumIngangRecht 

String 

Max 255 

posities 

 0 of 1 maal Omschrijving van een reden van afwijken van 

de begindatum van recht op verzekering. 

 

Zvw-verzekerde 

Als berichtcode waarde 252 heeft, dan is 

RedenAfwijkendeDatumIngangRecht valide. 

Buitenlandverzekerde 

Niet valide.  

Niet valide 

Als berichtcode waarde 254, 256, 266, 268, 270 

of 282 heeft, dan is 

RedenAfwijkendeDatumIngangRecht niet 

valide. 

 

Invulinstructie 

CD: Als berichtcode valide is, datum SED072 

en SED073 niet overeen komen en reden  

bekend is, dan  

RedenAfwijkendeDatumIngangRecht vullen.  

 

2.4.2 GeenRecht 

Informatie over aan een verdragsgerechtigde niet verleend recht op verzekering. 
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De validiteit is bij GeenRecht in par 2.4 Recht aangegeven. De validiteit van een element in 

GeenRecht kan daarvan afwijken. Als dit zo is, dan is dat bij dat element weergegeven. 

 

Element DataType  Voorkome

n 

Toelichting 

TypeVerwijsDocume

nt 

String 

Max 4 posities 

 0 of 

1 maal 

De identificatie van het type document, 

waarnaar verwezen wordt (SED, PD of E-

formulier). 

 

Zvw-verzekerde 

Als berichtcode waarde 252 heeft, dan is 

TypeVerwijsDocument valide. 

Buitenlandverzekerde 

Als berichtcode waarde 266 heeft, dan is 

TypeVerwijsDocument valide. 

Niet valide 

Als berichtcode waarde 254 of 268 heeft, dan 

is TypeVerwijsDocument niet valide. 

 

Invulinstructie 

Tabel TypeVerwijsDocument 

CS, mogelijke waarden: 

S073  

 7301 = Portable document S1  

 7302 = SED S050 

 7303 = SED S072 

NB. Codes relevant en afkomstig van een 

SED_S073, zichtbaar op positie 1 en 2. 

CD: Als berichtcode valide is, dan 

TypeVerwijsDocument verplicht vullen. 

VerzenddatumVerwij

sDocument 

Date  0 of 1 maal De verzenddatum van het document, 

waarnaar verwezen wordt. 

 

Zvw-verzekerde 

Als berichtcode waarde 252 heeft, dan is 

VerzenddatumVerwijsDocument valide. 

Buitenlandverzekerde 

Als berichtcode waarde 266 heeft,  dan is 

VerzenddatumVerwijsDocument valide. 

Niet valide 
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Element DataType  Voorkome

n 

Toelichting 

Als berichtcode waarde 254 of 268 heeft, dan 

is VerzenddatumVerwijsDocument niet valide. 

 

Invulinstructie 

CD: Als berichtcode valide is, dan 

VerzenddatumVerwijsDocument verplicht 

vullen. 

CodeRedenGeenRe

cht 

String 

4 posities 

 1 maal Gecodeerde aanduiding van de reden 

waarom aan de persoon geen recht op 

verzekering is afgegeven (Nederland), of is 

toegekend (buitenland). 

 

Invulinstructie 

Tabel CodeRedenGeenRecht 

CS, mogelijke waarden 

S072 voor 254 en 268 

 7201 = Niet verzekerd in onze lidstaat sinds 

 7202 = Heeft geen recht op prestaties bij 

ziekte van onze lidstaat sinds 

 7203 = Is in onze lidstaat woonachtig sinds 

 7204 = Is niet meer in uw lidstaat 

woonachtig sinds 

 7205 = Overleden op 

 7206 = Verzekerd in een ander land op 

basis van pensioen als bedoeld in V. 

883/2004, art, 24 lid 2, onder b) 

 7207 = Status persoon is gewijzigd.  

 7299 = Andere reden 

 

S073 voor 252 en 266 

 7301 = Verzekerd als loontrekker of 

zelfstandige in lidstaat van woonplaats 

sedert 

 7302 = Verzekerd als gepensioneerde in 

lidstaat van woonplaats sedert 

 7303 = Voldoet niet aan voorwaarden 

voor erkenning als gezinslid in lidstaat van 

woonplaats 
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Element DataType  Voorkome

n 

Toelichting 

 7304 = Is niet woonachtig in deze lidstaat 

 7305 = Is uit deze lidstaat verhuisd op 

 7306 = Overleden op 

 7399 = Andere reden 

 

CD: Als berichtcode waarde 254 of 268 heeft, 

dan in CodeRedenGeenRecht een waarde uit 

tabel S072 vullen.  

CD: Als berichtcode waarde 252 of 266 heeft, 

dan in CodeRedenGeenRecht een waarde uit 

tabel S073 vullen. 

DatumRedenGeenR

echt 

Date  0 of 1 maal De datum waarop de reden van het niet 

verlenen van recht is ontstaan. 

 

Invulinstructie 

CD: Als berichtcode waarde 254 of 268 heeft 

en CodeRedenGeenRecht waarde 7201, 7202, 

7203, 7204 of 7205 heeft, dan 

DatumRedenGeenRecht vullen. VC17 

CD: Als berichtcode waarde 252 of 266 heeft 

en CodeRedenGeenRecht waarde  7301, 

7302, 7305 of 7306 heeft, dan 

DatumRedenGeenRecht vullen. VC18 

CS: Altijd volledig met een bestaande en de 

werkelijke datum vullen.   

LandCodeRedenGe

enRecht  

String max  

2 posities, van 

het type EU-

EFTA 

 0 of 1 maal Identificatie van een land of gebiedsdeel 

waar een persoon woonachtig is, waarvoor 

geen recht op verzekering is vastgesteld. 

 

Zvw-verzekerde 

Als berichtcode waarde 254 heeft, dan is 

LandCodeRedenGeenRecht valide. 

Buitenlandverzekerde 

Als berichtcode waarde 268 heeft, dan is 

LandCodeRedenGeenRecht valide. 

Niet valide 

Als berichtcode waarde 252 of 266 heeft, dan 

is LandCodeRedenGeenRecht niet valide. 
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Element DataType  Voorkome

n 

Toelichting 

 

Invulinstructie 

CD: Als berichtcode waarde 254 of 268 heeft 

en CodeRedenGeenRecht waarde 7206 

heeft, dan LandCodeRedenGeenRecht vullen. 

VC19 

 

Source 

EU EFTA  

AndereRedenGeen

Recht 

String 

Max 255 

posities 

 0 of 1 maal Omschrijving van een overige reden van geen 

recht. 

 

Invulinstructie 

CD: Als berichtcode waarde 254 of 268 heeft 

en CodeRedenGeenRecht waarde 7299  (= 

Andere reden) heeft, dan 

AndereRedenGeenRecht vullen. VC20 

CD: Als berichtcode waarde 252 of 266 heeft 

en CodeRedenGeenRecht waarde 7399 (= 

Andere reden) heeft, dan 

AndereRedenGeenRecht vullen. VC21 

 

 

2.4.3 EindeRecht 

Informatie over de beëindiging van het verzekeringsrecht van een verdragsgerechtigde. 

 

De validiteit is bij EindeRecht in par 2.4 Recht aangegeven. De validiteit van een element in 

EindeRecht kan daarvan afwijken. Als dit zo is, dan is dat bij dat element weergegeven.  

 

Element DataType  Voorkome

n 

Toelichting 

TypeVerwijsDocume

nt 

String 

Max 4 posities 

 1 maal De identificatie van het type document, 

waarnaar verwezen wordt (SED, PD of E-

formulier). 

 

Invulinstructie 

Tabel TypeVerwijsDocument 

CS, mogelijke waarden 
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Element DataType  Voorkome

n 

Toelichting 

S016 voor 258 en 272 

 1601 = Portable document S1  

 1602 = SED S072 

 1603 = E106 

 1604 = E109 

 1605 = E120 

 1606 = E121 

S018 voor 262 en 276 

 1801 = Portable document S1  

 1802 = SED S072 

 1803 = E106 

 1804 = E109 

 1805 = E120 

 1806 = E121 

S017 voor 260 en 274 

 1701 = SED S016 

 1702 = SED S050 

S019 voor 264 en 278 

 1901 = SED S018 

 1902 = SED S050 

 

CD: Als berichtcode waarde 258 heeft, dan in 

Type VerwijsDocument waarde 1601, 1602 of 

1603 vullen. VC038 

CD: Als berichtcode waarde 272 heeft, dan in 

TypeVerwijsDocument een waarde uit tabel 

S016 vullen.  

CD: Als berichtcode waarde 262 heeft, dan in 

Type VerwijsDocument waarde 1801, 1802 of 

1803 vullen. VC039 

CD: Als berichtcode waarde 276 heeft, dan in 

TypeVerwijsDocument een waarde uit tabel 

S018 vullen.  

CD: Als berichtcode waarde 260 of 274 heeft, 

dan in TypeVerwijsDocument een waarde uit 

tabel S017 vullen.  

CD: Als berichtcode waarde 264 of 278 heeft 
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Element DataType  Voorkome

n 

Toelichting 

, dan in TypeVerwijsDocument een waarde uit 

tabel S019 vullen. 

VerzenddatumVerwij

sDocument 

Date  1 maal De verzenddatum van  het document, 

waarnaar verwezen wordt. 

 

Invulinstructie 

CS: Altijd volledig met een bestaande en de 

werkelijke datum vullen. 

OorspronkelijkePerio

deType 

String  

Max 2 positie 

 0 of 1 maal Het oorspronkelijke type periode, waarop recht 

geldt. 

 

Zvw-verzekerde 

Als berichtcode waarde 258 of 262 heeft, dan is 

OorspronkelijkePeriodeType valide. 

Buitenlandverzekerde 

Als berichtcode waarde 272 of 276 heeft, dan is 

OorspronkelijkePeriodeType valide. 

Niet valide 

Als berichtcode waarde 260, 264, 274 of 278 

heeft, dan is OorspronkelijkePeriodeType niet 

valide. 

 

Invulinstructie 

Tabel OorspronkelijkPeriodeType 

CS, mogelijke waarden: 

 01 = Open periode  

 02 = Vaste periode 

 98 = Afgesloten periode, einddatum 

onbekend 

CD: Als berichtcode valide is, dan 

OorspronkelijkePeriodeType verplicht vullen. 

OorspronkelijkeBegin

datum 

Date   0 of 1 maal Eerste dag van het recht uit het document, 

waarnaar verwezen wordt. 

 

Zvw-verzekerde 

Als berichtcode waarde 258 of 262 heeft, dan is 

OorspronkelijkeBegindatum valide. 

Buitenlandverzekerde 
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Element DataType  Voorkome

n 

Toelichting 

Als berichtcode waarde 272 of 276 heeft, dan is 

OorspronkelijkeBegindatum valide. 

Niet valide 

Als berichtcode waarde 260, 264, 274 of 278 

heeft, dan is OorspronkelijkeBegindatum niet 

valide. 

 

Invulinstructie 

CD: Als berichtcode valide is, dan 

OorspronkelijkeBegindatum verplicht vullen. 

OorspronkelijkeEindd

atum 

Date  0 of 1 maal Laatste dag van het recht uit het document, 

waarnaar verwezen wordt.  

 

Zvw-verzekerde 

Als berichtcode waarde 258 of 262 heeft, dan is 

OorspronkelijkeEinddatum valide. 

Buitenlandverzekerde 

Als berichtcode waarde 272 of 276 heeft, dan is 

OorspronkelijkeEinddatum valide. 

Niet valide 

Als berichtcode waarde 260, 264, 274 of 278 

heeft, dan is OorspronkelijkeEinddatum niet 

valide. 

 

Invulinstructie 

CD: Als berichtcode valide is en 

OorspronkelijkePeriodeType waarde 02 (= Vaste 

periode) heeft, dan OorspronkelijkeEinddatum 

verplicht vullen. VC22 

CD: Als berichtcode valide is en Oorspronkelijke 

PeriodeType waarde 01 (= Open periode) of 98 

(= Afgesloten periode, einddatum onbekend) 

heeft, dan komt OorspronkelijkeEinddatum niet 

voor. VC23 

CD: Als OorspronkelijkeEinddatum gevuld is, dan 

moet OorspronkelijkeEinddatum gelijk zijn aan of 

groter zijn dan OorspronkelijkeBegindatum. 

VC24 
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Element DataType  Voorkome

n 

Toelichting 

NieuweEinddatum Date  1 maal Einddatum recht op verzekering, is laatste dag 

waarop recht geldt. 

 

Invulinstructie 

CS: Altijd volledig met een bestaande en de 

werkelijke datum vullen.  

CD: Als berichtcode heeft waarde 258, 262, 272 

of 276, dan NieuweEinddatum is gelijk aan of 

groter dan OorspronkelijkeBegindatum. VC37.   

RedenAfwijkendeDa

tumEindeRecht 

String 

Max 255 

posities 

 0 of 1 maal Omschrijving van een reden van afwijken van 

de einddatum van recht op verzekering. 

 

Zvw-verzekerde 

Als berichtcode waarde 260 of 262 heeft, dan is 

RedenAfwijkendeDatumEindeRecht valide. 

Buitenlandverzekerde 

Niet valide. 

Niet valide 

Als berichtcode waarde 258, 264, 272, 274, 276 

of 278 heeft, dan is 

RedenAfwijkendeDatumEindeRecht niet valide. 

 

Invulinstructie 

CD: Als berichtcode valide is, einddatum 

SED016 & SED017 of SED018 & SED019 na 

betwisting niet overeenkomen en reden bekend 

is, dan RedenAfwijkendeDatumEindeRecht 

vullen.  

CodeRedenEindeRe

cht 

String max  

4 posities 

 0 of 1 maal Gecodeerde aanduiding van de reden 

waarom aan de persoon een einde in het recht 

op verzekering is gegeven. 

 

Zvw-Verzekerde 

Als berichtcode waarde 258 of 262 heeft, dan is 

CodeRedenEindeRecht valide.  

Buitenland-verzekerden 

Als berichtcode waarde 272 of 276 heeft, dan  

is CodeRedenEindeRecht valide. 
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Element DataType  Voorkome

n 

Toelichting 

Niet valide 

Als berichtcode waarde 260, 264, 274 of 278 

heeft, dan is CodeRedenEindeRecht niet valide.  

 

Invulinstructie 

Tabel CodeRedenEindeRecht 

CS, mogelijke waarden 

S016 voor 258 en 272: 

 1601 = Niet verzekerd in onze lidstaat sinds 

 1602 = Heeft geen recht op prestaties bij 

ziekte van onze lidstaat sinds 

 1603 = Is in onze lidstaat woonachtig sinds 

 1604 = Is niet meer in uw lidstaat 

woonachtig sinds 

 1605 = Overleden op 

 1606 = Verzekerd in een ander land op basis 

van pensioen als bedoeld in V. 883/2004, 

art, 24 lid 2, onder b) 

 1607 = Status persoon is gewijzigd 

 1699 = Andere reden 

 

CS, mogelijke waarden 

S018 voor 262 en 276: 

 1801 = Verzekerd in onze lidstaat sinds. 

 1802 = Verzekerd in een andere lidstaat 

sinds 

 1803 = Woont niet meer in uw lidstaat sinds 

 1805 = Overleden op. 

 1806 = Status persoon is gewijzigd 

 1899 = Andere reden 

CD: Als berichtcode waarde 258 of 272 heeft, 

dan in CodeRedenEindeRecht een waarde uit 

tabel S016 vullen.  

CD: Als berichtcode waarde 262 of 276 heeft, 

dan in CodeRedenEindeRecht een waarde uit 

tabel S018 vullen.  
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Element DataType  Voorkome

n 

Toelichting 

DatumRedenEindeR

echt 

Date   0 of 1 maal De datum van de reden waarom het recht 

beëindigd wordt, bijvoorbeeld bij overlijden of 

verhuizing. 

 

Zvw-Verzekerde 

Als berichtcode waarde 258 of 262 heeft, dan is 

DatumRedenEindeRecht valide.  

Buitenland-verzekerden 

Als berichtcode waarde 272 of 276 heeft, dan  

is DatumRedenEindeRecht valide. 

Niet valide 

Als berichtcode waarde 260, 264, 274 of 278 

heeft, dan is DatumRedenEindeRecht niet 

valide.  

 

Invulinstructie 

CD: Als berichtcode waarde 258 of 272 heeft en 

CodeRedenEindeRecht waarde 1601, 1602, 

1603, 1604 of 1605 heeft, dan 

DatumRedenEindeRecht verplicht vullen. VC25 

CD: Als berichtcode waarde 262 of 276 heeft en 

CodeRedenEindeRecht waarde 1801, 1802, 

1803 of 1805 heeft, dan 

DatumRedenEindeRecht verplicht vullen. VC26 

LandCodeRedenEin

deRecht 

String max  

2 posities, van 

het type EU-

EFTA 

 0 of 1 maal Identificatie van een land of gebiedsdeel waar 

verzekerde is verzekerd, wat leidt tot 

beëindiging van het recht. 

 

Zvw-Verzekerde 

Als berichtcode waarde 258 of 262 heeft, dan is 

LandCodeRedenEindeRecht valide.  

Buitenland-verzekerden 

Als berichtcode waarde 272 of 276 heeft, dan  

is LandCodeRedenEindeRecht valide. 

Niet valide 

Als berichtcode waarde 260, 264, 274 of 278 

heeft, dan is LandCodeRedenEindeRecht niet 

valide.  
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Element DataType  Voorkome

n 

Toelichting 

 

Invulinstructie 

CD: Als berichtcode waarde 258 of 272 heeft en 

CodeRedenEindeRecht waarde 1606 heeft, 

dan LandCodeRedenEindeRecht verplicht 

vullen. VC27 

CD: Als berichtcode waarde 262 of 276 heeft en 

CodeRedenEindeRecht waarde 1802 heeft, 

dan LandCodeRedenEindeRecht verplicht 

vullen. VC28 

 

Source 

EU EFTA 

AndereRedenEindeR

echt 

String 

Max 255 

posities 

 0 of 1 maal Omschrijving van een reden van beëindiging 

recht. 

 

Zvw-Verzekerde 

Als berichtcode waarde 258 of 262 heeft, dan is 

AndereRedenEindeRecht valide.  

Buitenland-verzekerden 

Als berichtcode waarde 272 of 276 heeft, dan  

is AndereRedenEindeRecht valide. 

Niet valide 

Als berichtcode waarde 260, 264, 274 of 278 

heeft, dan is AndereRedenEindeRecht niet 

valide.  

 

Invulinstructie 

CD: Als berichtcode waarde 258 of 272 heeft en 

CodeRedenEindeRecht waarde 1699 (= andere 

reden) heeft, dan AndereRedenEindeRecht 

verplicht vullen. VC29 

CD: Als berichtcode waarde 262 of 276 heeft en 

CodeRedenEindeRecht waarde 1899 (= andere 

reden) heeft, dan AndereRedenEindeRecht 

verplicht vullen. VC30 
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2.4.4 BetwistingRechtsperiode 

Informatie over de betwisting van de rechtsperiode van een verdragsgerechtigde. 

 

De validiteit is bij BetwistingRechtsperiode in par 2.4 Recht aangegeven.  

 

Element DataType  Voorkome

n 

Toelichting 

TypeVerwijsDocume

nt 

String 

Max 4 posities 

 1 maal De identificatie van het type document, 

waarnaar verwezen wordt (SED, PD of E-

formulier). 

 

Invulinstructie 

Tabel TypeVerwijsDocument 

CS, mogelijke waarden: 

 5001 = SED S017  

 5002 = SED S019 

 5003 = SED S073 

 5004 = SED S131 

VerzenddatumVerwij

sDocument 

Date  1 maal De verzenddatum van  het document, 

waarnaar verwezen wordt. 

 

Invulinstructie 

CS: Altijd volledig met een bestaande en de 

werkelijke datum vullen. 

OorspronkelijkePerio

deType 

String  

Max 2 positie 

 1 maal Het oorspronkelijke type periode, waarop 

recht geldt. 

 

Invulinstructie 

Tabel OorspronkelijkePeriodeType 

CS, mogelijke waarden: 

 01 = Open periode  

 02 = Vaste periode 

 98 = Afgesloten periode, einddatum 

onbekend 

OorspronkelijkeBegin

datum 

Date   1 maal Eerste dag van het verzekeringsrecht in het 

document behorend bij 

TypeVerwijsDocument, waarnaar verwezen 

wordt. 

 

Invulinstructie 
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Element DataType  Voorkome

n 

Toelichting 

CS: Altijd volledig met een bestaande en de 

werkelijke datum vullen.  

OorspronkelijkeEindd

atum 

Date  0 of 1 maal Laatste dag van het verzekeringsrecht in het 

document behorend bij 

TypeVerwijsDocument, waarnaar verwezen 

wordt.  

 

Invulinstructie 

CS: Altijd volledig met een bestaande en de 

werkelijke datum vullen.  

CD: Als OorspronkelijkePeriodeType waarde 02 

(= Vaste periode) heeft, dan 

OorspronkelijkeEinddatum vullen. VC22 

CD: Als OorspronkelijkePeriodeType waarde 01 

(= Open periode) of 98 (= Afgesloten periode, 

einddatum onbekend) heeft, dan komt 

OorspronkelijkeEinddatum niet voor. VC23 

CD: Als OorspronkelijkeEinddatum gevuld is, 

dan moet OorspronkelijkeEinddatum gelijk zijn 

aan of groter zijn dan 

OorspronkelijkeBegindatum. VC24  

NieuwePeriodeType String  

Max 2 positie 

 1 maal Het nieuwe type periode, waarop recht geldt. 

 

Invulinstructie 

Tabel NieuwePeriodeType 

CS, mogelijke waarden: 

 01 = Open periode  

 02 = Vaste periode 

 98 = Afgesloten periode, einddatum 

onbekend 

NieuweBegindatum Date  1 maal De datum aanvang verdragsrecht volgens het 

orgaan dat betwist. 

 

Invulinstructie 

CS: Altijd volledig met een bestaande en de 

werkelijke datum vullen.  

NieuweEinddatum Date  0 of 1 maal De datum einde verdragsrecht volgens het 

orgaan dat betwist. 
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Element DataType  Voorkome

n 

Toelichting 

 

Invulinstructie 

CS: Altijd volledig met een bestaande en de 

werkelijke datum vullen.  

CD: Als NieuwePeriodeType waarde 02 (= 

Vaste periode) heeft, dan NieuweEinddatum. 

vullen. VC31 

CD: Als NieuwePeriodeType waarde 01 (= 

Open periode) of 98 (= Afgesloten periode, 

einddatum onbekend) heeft, dan komt 

NieuweEinddatum niet voor. VC32 

CD: Als NieuweEinddatum is gevuld, dan moet 

NieuweEinddatum gelijk zijn aan of groter zijn 

dan NieuweBegindatum. VC33 

RedenBetwisting String 

Max 500 

posities 

 1 maal Omschrijving van een reden van betwisting. 

 

Invulinstructie 

Geen invulinstructie. 

 

2.5 Verzekeringnemer 

Identificatie van een verzekeringnemer gebeurt in Nederland via een PINBSN of 

PINVerzekerdennummer, en in buitenland door een PINBuitenlandBSN of 

PINBuitenlandVerzekerdenNummer.  

 

De validiteit van Verzekeringnemer is bij Verzekeringnemer in par 2.3 Verdragsgerechtigde 

aangegeven.  

 

Element DataType  Voorkomen Toelichting 

PersoonsgegevensV

erzekeringnemer 

 

Samengesteld 

Type 

persoonsgege

vens  

 1 maal Samengestelde persoonsgegevens van de 

verzekeringnemer. 

 

Invulinstructie 

Geen invulinstructie. 

AdresgegevensVerz

ekeringnemer 

Samengesteld 

Type 

adresgegeve

ns  

 1 maal Samengestelde adresgegevens van de 

verzekeringnemer.  

 

Invulinstructie 
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Element DataType  Voorkomen Toelichting 

Woonadres vullen. 
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3 Codelijsten Aan- en afmelding Zvw- en buitenlandverzekerde 
(enumeraties) 

Een aantal elementen moet voldoen aan het waardebereik binnen een codelijst, deze 

worden in de XSD als een enumeratie van een element opgenomen. In onderstaande 

paragrafen zijn de codelijsten voor het basisschema opgenomen. 

3.1 UZOVI-Nummer 

De UZOVI-nummers die gevuld worden in het Aan- en afmelding Zvw-verzekerde bericht 

moeten voorkomen in het UZOVI-register.   

 

Afgesproken is dat alle zorgverzekeraars elke werkdag de Aan- en afmelding Zvw-verzekerde 

berichten leveren. Ook kunnen andere partijen zoals een centrale verwerkingseenheid Aan- 

en afmelding Zvw-verzekerde berichten van meerdere zorgverzekeraars in één Aan- of 

afmelding Zvw-verzekerde bericht verzenden. De verzender wijkt dan af van de 

zorgverzekeraar van de cliënt. 

 

  

https://www.vektis.nl/streams/zorgverzekeraars-vinden
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4 Bijlagen 

4.1 Mutatieoverzicht 

Datum RfC# / CorrID Documentdeel Aard wijziging 

19-06-2019 Correctief 

onderhoud 

Par 2.4.3 

EindeRecht 

Element TypeVerwijsDocument  

Invulinstructie gewijzigd:  

 1604 = E107 

wordt 

 1604 = E109 

En 

 1804 = E107 

wordt 

 1804 = E109 

Toegevoegd: 

“CD: Als berichtcode waarde 258 heeft, dan in Type 

VerwijsDocument waarde 1601, 1602 of 1603 vullen. 

VC038” 

Gewijzigd: 

“CD: Als berichtcode waarde 258 of 272 heeft, dan in 

TypeVerwijsDocument een waarde uit tabel S016 vullen.“ 

wordt 

“CD: Als berichtcode waarde 272 heeft, dan in 

TypeVerwijsDocument een waarde uit tabel S016 vullen.”  

Toegevoegd: 

“CD: Als berichtcode waarde 262 heeft, dan in Type 

VerwijsDocument waarde 1801, 1802 of 1803 vullen. 

VC039” 

Gewijzigd: 

“CD: Als berichtcode waarde 262 of 276 heeft, dan in 

TypeVerwijsDocument een waarde uit tabel S018 vullen.”  

wordt 

“CD: Als berichtcode waarde 276 heeft, dan in 

TypeVerwijsDocument een waarde uit tabel S018 vullen.” 

    

28-05-2019 Correctief 

onderhoud 

Par 2.2 Header Element ReferentienummerZorgverzekeraar 

Invulinstructie gewijzigd:  

“Zodra de zorgverzekeraar of het Orgaan van 

woonplaats een VZ805 bericht van een nieuw setje 

aanmaakt of ontvangt wordt de identificatie bepaald en 
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Datum RfC# / CorrID Documentdeel Aard wijziging 

ingevuld. In de vervolgberichten van het setje blijft de 

identificatie gelijk en neemt de ontvanger van het bericht 

dit nummer weer over.” 

wordt 

“Een zorgverzekeraar of het orgaan van woonplaats 

maakt een ReferentienummerZorgverzekeraar aan als 

sprake is van een eerste VZ805 bericht in een BUC (nieuw 

setje) of als sprake is van ontvangst van een VZ805 bericht 

uit het buitenland, waar 

ReferentienummerZorgverzekeraar niet is gevuld.  

In de vervolgberichten van een BUC blijft de identificatie 

gelijk en neemt de ontvanger van het bericht dit nummer 

telkens weer over. Zie document invulinstructie.” 

En 

“CD: Als het CAK als eerste een VZ805 bericht in één BUC 

van één verzekerde aanmaakt”,  dan is 

ReferentienummerZorgverzekeraar niet te vullen.”  

wordt 

“CD: Als het CAK als eerste een VZ805 bericht in één BUC 

van één verzekerde aanmaakt (bij berichtcode 262 en 

268), dan is ReferentienummerZorgverzekeraar niet te 

vullen.”  

    

22-05-2019 Correctief 

onderhoud 

Par 2.4.2 Geen 

Recht 

Element DatumRedenGeenRecht 

Omschrijving gewijzigd: 

“De datum waarop de reden van geen recht op 

verzekering van een persoon is vastgesteld.” 

wordt 

“De datum waarop de reden van het niet verlenen van 

recht is ontstaan.” 

22-05-2019 Correctief 

onderhoud 

Par 2.3.1 

Persoonsgegev

ens 

Element Geboorteplaats 

Invulinstructie gewijzigd: 

“CD: Als berichtcode is valide, als geboorteplaats 

onbekend, dan ‘Onbekend’ verplicht vullen. 

wordt 

“CD: Als berichtcode is valide, als geboorteplaats 

onbekend, dan ‘Onbekend’ of ‘Unknown’ verplicht vullen. 
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“CD: Als berichtcode is valide, als PINBSN en 

PINBuitenlandBSN niet voorkomen, dan Geboorteplaats 

vullen. Dit mag ‘Onbekend’ zijn.” 

wordt 

“CD: Als berichtcode is valide, als PINBSN en 

PINBuitenlandBSN niet voorkomen, dan Geboorteplaats 

vullen. Dit mag ‘Onbekend’ of ‘Unknown’ zijn.” 

    

09-05-2019 Correctief 

onderhoud 

Par 2.3.1 

Persoonsgegev

ens 

Element PINVerzekerdenNummer 

Invulinstructie toevoegen: 

CD: Als berichtcode waarde 254 heeft en 

PINVerzekerdenNummer is niet bekend, dan 

PINVerzekerdenNummer volledig met nullen vullen. 

    

03-04-2019 Correctief 

onderhoud 

Par 2.2.1 

Orgaan 

Element CodeOrgaan 

Source gewijzigd: 

“Nog onbekend” 

wordt 

“Institution Repository” 

03-04-2019 Correctief 

onderhoud 

Par 2.2.1 

Orgaan 

Element CodeOrgaan 

Source gewijzigd: 

“Nog onbekend” 

wordt 

“Institution Repository” 

03-04-2019 Correctief 

onderhoud 

Par 2.3.1 

Persoonsgegev

ens 

Element voornamen 

Toelichting toegevoegd: 

Voorletters met puntjes tussen de letters vullen. 

03-04-2019 Correctief 

onderhoud 

Par 2.3.1 

Persoonsgegev

ens 

Element Geboorteplaats 

Tekst wijzigen 

CD: Als berichtcode is valide, als onbekend, dan 

‘Onbekend’ verplicht vullen. 

Wordt 

CD: Als berichtcode is valide, als geboorteplaats 

onbekend, dan ‘Onbekend’ verplicht vullen. 

03-04-2019 Correctief 

onderhoud 

Par 2.3.2  

Adresgegeven

s 

Element StraatnaamHuisnummer 

Toelichting gewijzigd: 

“De straatnaam en eventueel het huisnummer van het 

adres van verdragsgerechtigde of verzekeringnemer.” 
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wordt 

“De straatnaam en eventueel het huisnummer en 

huisnummertoevoeging van het adres van 

verdragsgerechtigde of verzekeringnemer.” 

03-04-2019 Correctief 

onderhoud 

Par 2.4.2 Geen 

Recht 

Element TypeVerwijsDocument 

Tabel TypeVerwijsDocument 

Mogelijke waarde toegevoegd: 

 7302 = SED S050 

    

26-02-2019 Correctief 

onderhoud 

Par 2.3 

Verdragsgerec

htigde 

Element AdresgegevensVerdragsgerechtigde 

Invulinstuctie gewijzigd: 

“Correspondentie adres vullen, anders woonadres vullen.” 

wordt 

“Woonadres vullen.” 

26-02-2019 Correctief 

onderhoud 

Par 2.3.2 

Adresgegeven

s 

Element Plaats: 

Toelichting gewijzigd: 

“Plaats van correspondentie of woonplaats van de 

verdragsgerechtigde of verzekeringnemer.”  

wordt 

“Woonplaats van de verdragsgerechtigde of 

verzekeringnemer.” 

26-02-2019 Correctief 

onderhoud 

2.4.3 

EindeRecht 

Toevoegen element:  

NieuweEinddatum, 

Datatype: Date, 

Voorkomen: 1 maal  

Toelichting: Einddatum recht op verzekering, is laatste dag 

waarop recht geldt. 

Invulinstructie: CS: Altijd volledig met een bestaande en de 

werkelijke datum vullen.  

CD: Als berichtcode heeft waarde 258, 262, 272 of 276, 

dan NieuweEinddatum is gelijk aan of groter dan 

OorspronkelijkeBegindatum. VC37.  

 

NB De validiteit van het element wijkt niet af van die van 

EindeRecht.  

26-02-2019 Correctief 

onderhoud 

2.4.3 

EindeRecht 

Toevoegen element:  

RedenAfwijkendeDatumEindeRecht, 

Datatype: String Max 255 posities, 

Voorkomen: 0 of 1 maal  
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Toelichting: Omschrijving van een reden van afwijken van 

de einddatum van recht op verzekering. 

Invulinstructie: CD: Als berichtcode valide is, einddatum 

SED016 & SED017 of SED018 & SED019 na betwisting niet 

overeenkomen en reden bekend is, dan 

RedenAfwijkendeDatumEindeRecht vullen. 

 

NB De validiteit van het element wijkt af van die van 

EindeRecht.  

26-02-2019 Correctief 

onderhoud 

Par 2.5 

Verzekeringne

mer 

Element Plaats: 

Toelichting gewijzigd: 

“Plaats van correspondentie of woonplaats van de 

verdragsgerechtigde of verzekeringnemer.”  

wordt 

“Woonplaats van de verdragsgerechtigde of 

verzekeringnemer.” 

    

31-01-2019 Correctief 

onderhoud 

Par 2.1 

Inleiding 

Legenda: 

Date: een Datumveld altijd vullen als DD-MM-EEJJ. 

wijzigen in 

Date: een Datumveld altijd vullen als EEJJ-MM-DD. 

31-01-2019 Correctief 

onderhoud 

Par 2.3 

Verdragsgerec

htigde 

Element Recht: 

Toelichting gewijzigd: 

“Informatie over aan verdragsgerechtigde verleende 

recht op verzekering.” 

wordt 

“Informatie over bij verdragsgerechtigde geldend wel 

recht, geen recht, einde recht of betwisting 

rechtsperiode.” 

31-01-2019 Correctief 

onderhoud 

Par 2.4 Recht Samengesteld element BetwistingRechtsperiode 

Toelichting gewijzigd: 

"Samengestelde gegevens over een betwisting." 

wordt 

"Informatie over de betwisting van de rechtsperiode van 

een verdragsgerechtigde." 

31-01-2019 Correctief 

onderhoud 

2.3.1 

Persoonsgegev

ens 

Element Geboorteplaats 

Invulinstructie gewijzigd: 

CD: Als berichtcode is valide, als onbekend, dan 

‘Onbekend’ vullen. 
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wijzigen in 

CD: Als berichtcode is valide, als onbekend, dan 

‘Onbekend’ verplicht vullen. 

31-01-2019 Correctief 

onderhoud 

2.3.1 

Persoonsgegev

ens 

Element Geboorteplaats 

Invulinstructie gewijzigd: 

“CD: Als berichtcode valide is, als Geboorteland 

onbekend is, dan landcode van het Buitenlandsorgaan 

vullen.” 

wijzigen in 

“CD: Als berichtcode valide is, als Geboorteland 

onbekend is, dan landcode van het Buitenlandsorgaan 

verplicht vullen.” 

    

07-12-2018 Correctief 

onderhoud 

Diverse 

paragrafen 

Diverse elementen: 

Toelichting toegevoegd: 

VCnn, verwijst naar verbandcontrole in document 

VZ805vn.n_RBCun. 

07-12-2018 Correctief 

onderhoud 

Diverse 

paragrafen 

Diverse elementen: 

Consistent woordgebruik, lay-out doorgevoerd. 

07-12-2018 Correctief 

onderhoud 

Par 2.2 

Header 

Element: VerzendendOrgaan 

DataType gewijzigd 

”Samengesteld Van het type orgaan” 

wordt  

“Van het type orgaan” 

07-12-2018 Correctief 

onderhoud 

Par 2.2 

Header 

Element: OntvangendOrgaan 

DataType gewijzigd 

”Samengesteld Van het type orgaan” 

wordt  

“Van het type orgaan” 

07-12-2018 Correctief 

onderhoud 

Par 2.2.1 

Orgaan 

Tekst toegevoegd 

“Ïs samengesteld” 

07-12-2018 Correctief 

onderhoud 

Par 2.2.1 

Orgaan 

Element: LandCode   

Naam gewijzigd 

“LandCode” 

wordt 

“LandCodeOrgaan” 

Datatype gewijzigd 

“String max 2 posities” 
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wordt 

“String max 2 posities, van het type EU-EFTA” 

07-12-2018 Correctief 

onderhoud 

Par 2.3 

Verdragsgerec

htigde 

Element: PersoonsgegevensVerdragsgerechtigde 

DataType gewijzigd 

”Samengesteld Van het type persoonsgegevens” 

wordt  

“Van het type persoonsgegevens” 

07-12-2018 Correctief 

onderhoud 

Par 2.3 

Verdragsgerec

htigde 

Element: AdresgegevensVerdragsgerechtigde 

DataType gewijzigd 

”Samengesteld Van het type adresgegevens” 

wordt  

“Van het type adresgegevens” 

07-12-2018 Correctief 

onderhoud 

Par 2.3.1 

Persoonsgegev

ens 

Element: PINBuitenlandBSN 

Invulinstructie gewijzigd 

“CD: Als verdragsgerechtigde of verzekeringnemer geen 

PIN in buitenland heeft, dan PINBuitenlandBSN niet vullen."  

wordt 

“CD: Als verdragsgerechtigde of verzekeringnemer geen 

PIN in buitenland heeft, dan komt PINBuitenlandBSN niet 

voor.” 

07-12-2018 Correctief 

onderhoud 

Par 2.3.1 

Persoonsgegev

ens 

Element: PINBuitenlandLandCode 

Datatype gewijzigd 

“String max 2 posities” 

wordt 

“String max 2 posities, van het type EU-EFTA” 

07-12-2018 Correctief 

onderhoud 

Par 2.3.1 

Persoonsgegev

ens 

Element: PINBuitenlandVerzekerdenNummer 

Invulinstructie gewijzigd 

“CD: Als verdragsgerechtigde of verzekeringnemer geen 

VerzekerdenNummer in buitenland heeft, dan 

PINBuitenlandVerzekerdenNummer niet vullen."  

wordt 

“CD: Als verdragsgerechtigde of verzekeringnemer geen 

VerzekerdenNummer  in buitenland heeft, dan komt 

PINBuitenlandVerzekerdenNummer niet voor.” 

07-12-2018 Correctief 

onderhoud 

Par 2.3.1 

Persoonsgegev

ens 

Element: Geslachtscode 

Voorkomen gewijzigd: 

“String Max 1 positie”  

wordt 

“String 1 positie” 
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07-12-2018 Correctief 

onderhoud 

Par 2.3.1 

Persoonsgegev

ens 

Element: GeboortePlaats 

Datatype gewijzigd 

“String-alfanumeriek Max 24 posities” 

wordt 

“String-alfanumeriek Max 40 posities”  

Voorkomen gewijzigd 

“1 maal” 

wordt 

 “0 of 1 maal” 

Invulinstructie gewijzigd 

“CD: Indien onbekend, dan ‘Onbekend’ vullen.” 

wordt 

“CD: Als berichtcode is valide, als geboorteplaats is 

onbekend, dan ‘Onbekend’ vullen.”” 

Invulinstructie gewijzigd.” 

“CD: Als PINBSN en PINBuitenlandBSN niet gevuld zijn, dan 

Geboorteplaats vullen. Dit mag ‘Onbekend’ zijn.” 

wordt 

“CD: Als berichtcode is valide, als PINBSN en 

PINBuitenlandBSN niet voorkomen, dan Geboorteplaats 

vullen. Dit mag ‘Onbekend’ zijn.” 

07-12-2018 Correctief 

onderhoud 

Par 2.3.1 

Persoonsgegev

ens 

Element: GeboorteLand 

Datatype gewijzigd 

“String max 2 posities”  

wordt 

“String max 4 posities, van het type WorldCountryHistoric” 

Invulinstructie gewijzigd 

“CD: Als geboorteplaats gevuld is, dan geboorteland 

verplicht vullen.” 

wordt 

“CD: Als berichtcode is valide, als geboorteplaats gevuld 

is, dan geboorteland verplicht vullen.” 

Invulinstructie gewijzigd 

“CD: Als Geboorteland onbekend is, dan landcode van 

het Buitenlandsorgaan vullen.” 

wordt 

“CD: Als berichtcode is valide , als Geboorteland 

onbekend is, dan landcode van het Buitenlandsorgaan 

vullen.” 
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07-12-2018 Correctief 

onderhoud 

Par 2.3.1 

Persoonsgegev

ens 

Element: Nationaliteit 

Datatype gewijzigd 

“String max 2 posities”  

wordt 

“String max 4 posities, van het type Nationality” 

07-12-2018 Correctief 

onderhoud 

Par 2.3.2 

Adresgegeven

s 

Element: Plaats 

Datatype gewijzigd 

“String alfanumeriek Max 24 posities”  

wordt 

“String alfanumeriek Max 40 posities” 

07-12-2018 Correctief 

onderhoud 

Par 2.3.2 

Adresgegeven

s 

Element: Postcode 

Datatype gewijzigd 

“String 9 posities”  

wordt 

“String max 25 posities” 

07-12-2018 Correctief 

onderhoud 

Par 2.3.2 

Adresgegeven

s 

Element: Landcode 

Naam gewijzigd 

“Landcode” 

wordt  

“LandCodeAdres” 

Datatype gewijzigd 

“String max 2 posities”  

wordt 

“String max 2 posities, van het type EU-EFTA-WorldCountry” 

07-12-2018 Correctief 

onderhoud 

Par 2.4 Recht WelRecht 

Invulinstructie gewijzigd 

“CD: Als GeenRecht, EindeRecht en 

BetwistingRechtsperiode niet zijn gevuld, dan WelRecht 

verplicht vullen.” 

wordt 

“CD: Als berichtcode is 252, 254, 266 of 268, dan WelRecht 

of GeenRecht vullen.” 

“CD: Als berichtcode is 256, 282 of 270, dan WelRecht 

vullen.” 

07-12-2018 Correctief 

onderhoud 

Par 2.4 Recht GeenRecht 

Invulinstructie gewijzigd 

“CD: Als WelRecht, EindeRecht en 

BetwistingRechtsperiode niet zijn gevuld, dan GeenRecht 

verplicht vullen.” 
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wordt 

“CD: Als berichtcode is 252, 254, 266 of 268, dan WelRecht 

of GeenRecht vullen.” 

07-12-2018 Correctief 

onderhoud 

Par 2.4 Recht EindeRecht 

Invulinstructie gewijzigd 

“CD: Als WelRecht, GeenRecht en 

BetwistingRechtsperiode niet zijn gevuld, dan EindeRecht 

verplicht vullen.” 

wordt 

“CD: Als berichtcode is 258, 260, 262, 264, 272, 274, 276 of 

278, dan EindeRecht vullen.” 

07-12-2018 Correctief 

onderhoud 

Par 2.4 Recht BetwistingRechtsperiode 

Invulinstructie gewijzigd 

“CD: Als WelRecht, GeenRecht en EindeRecht niet zijn 

gevuld, dan BetwistingRechtsperiode  verplicht vullen.” 

wordt 

“CD: Als berichtcode is 280, dan BetwistingRechtsperiode 

vullen.” 

07-12-2018 Correctief 

onderhoud 

Par 2.4.1 

WelRecht 

Element: PeriodeType 

Invulinstructie verwijderd 

“CD: PeriodeType verplicht vullen.” 

07-12-2018 Correctief 

onderhoud 

Par 2.4.2 Geen 

Recht 

Element: LandCodeRedenGeenRecht 

Datatype gewijzigd 

“String max 2 posities” 

wordt 

“String max 2 posities, van het type EU-EFTA” 

Toelichting gewijzigd 

“Identificatie van een land of gebiedsdeel waar een cliënt 

woonachtig is.” 

wordt 

“Identificatie van een land of gebiedsdeel waar een 

persoon woonachtig is, waarvoor geen recht op 

verzekering is vastgesteld.” 

07-12-2018 Correctief 

onderhoud 

Par 2.4.3 Einde 

Recht 

Tekst toegevoegd 

"Informatie over de beëindiging van het verzekeringsrecht 

van een verdragsgerechtigde." 

07-12-2018 Correctief 

onderhoud 

Par 2.4.3 Einde 

Recht 

Element: OorspronkelijkeEinddatum 

Invulinstructie Toegevoegd tekst 

“Tabel OorspronkelijkePeriodeType” 
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Invulinstructie gewijzigd 

“CD: Als PeriodeType heeft waarde 01(= Open periode) of 

98 (= Afgesloten periode, einddatum onbekend), dan 

komt OorspronkelijkeEinddatum niet voor. 

wordt 

“CD: Als berichtcode is valide en 

OorspronkelijkePeriodeType heeft waarde 01(= Open 

periode) of 98 (= Afgesloten periode, einddatum 

onbekend), dan komt OorspronkelijkeEinddatum niet 

voor.” 

07-12-2018 Correctief 

onderhoud 

Par 2.4.3 Einde 

Recht 

Element: CodeRedenEindeRecht 

Invulinstructie verwijderd 

“CD: Als niet valide, dan niet vullen.” 

07-12-2018 Correctief 

onderhoud 

Par 2.4.3 Einde 

Recht 

Element: LandCodeRedenEindeRecht 

Datatype gewijzigd 

“String max 2 posities” 

wordt 

“String max 2 posities, van het type EU-EFTA” 

07-12-2018 Correctief 

onderhoud 

Par 2.4.4 

BetwistingRech

tsPeriode 

Tekst toegevoegd 

"Informatie over de betwisting van de rechtsperiode van 

een verdragsgerechtigde." 

07-12-2018 Correctief 

onderhoud 

Par 2.4.4 

BetwistingRech

tsPeriode 

Element: OorspronkelijkeBegindatum 

“Eerste dag van het recht uit het document, waarnaar 

verwezen wordt.” 

wordt 

“Eerste dag van het verzekeringsrecht in het document 

behorend bij TypeVerwijsDocument, waarnaar verwezen 

wordt.” 

07-12-2018 Correctief 

onderhoud 

Par 2.4.4 

BetwistingRech

tsPeriode 

Element: OorspronkelijkeEinddatum 

“Laatste dag van het recht uit het document, waarnaar 

verwezen wordt.” 

wordt 

“Laatste dag van het verzekeringsrecht in het document 

behorend bij TypeVerwijsDocument, waarnaar verwezen 

wordt.” 

 


