2.11.7 Retourcodes 325
Code Melding
Goedgekeurd
1.
8001 Declaratie/Factuur is volledig toegewezen.
Technisch op bericht niveau
2.
8847 Begindatum declaratie-/factuurperiode moet gelijk zijn
aan of voor de systeemdatum liggen.
3.
9333 Declaratienummer is niet uniek
Creditering controles
4.
8017 Van deze credit prestatie is geen debet prestatie
bekend.

5.

8853

6.

8854

Creditering van een afgekeurde prestatie is niet
toegestaan in geval van een declaratie.
Prestatie is al eerder gecrediteerd.

Controle

De begindatum van de declaratieperiode moet op of voor vandaag liggen
Het declaratienummer uit het bericht mag niet reeds voorkomen bij een eerder
aangeleverde declaratiebericht van deze leverancier en wet.
Sleutelvelden van de credit prestatie moeten overeenkomen met de debetprestatie
IV091: In de IngediendBedrag-regel van een Prestatie wordt met DebetCredit
aangegeven of de indienende partij een vordering (debet) of een terugvordering
(credit) doet bij de ontvanger van de declaratie.
Crediteren declaratie:
Een creditprestatie is identiek aan de oorspronkelijke debetprestatie, met uitzondering
van:
ReferentieNummer: de creditprestatie krijgt een nieuw ReferentieNummer.
- VorigReferentieNummer wordt gevuld met het ReferentieNummer van de
oorspronkelijke debetprestatie.
- DebetCredit in IngediendBedrag wordt gevuld met C (Credit)
Crediteren is alleen mogelijk na ontvangst van het declaratie-antwoordbericht
waarin de te crediteren prestatie is toegekend, (zie IV085).
Een credit prestatieregel wordt afgekeurd indien de bijbehorende debetregel in
ZorgNed is afgekeurd
Een credit prestatieregel wordt afgekeurd indien de te crediteren declaratieregel reeds
een goedgekeurde credit prestatieregel heeft

Technisch op regelniveau
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7.

8021

Referentienummer prestatie is reeds aangeleverd.

8.

9319

De prestatieperiode valt niet geheel binnen een
factuur-of declaratieperiode.

9.

9346

Eenheid is ongelijk is aan waarde 83 (Euro's), maar
IngediendBedrag is niet gelijk aan GeleverdVolume
vermenigvuldigd met (het onafgeronde) ProductTarief.
Tarief controle
10.
0611 Het ingediende tarief komt niet overeen met het
contractuele tarief
Controles voor koppelen declaratieregel aan toewijzing
11.
8187 De prestatie hoort niet bij deze cliënt.

12.

9311

De declarant is niet de aanbieder of haar
administratieve eenheid gerelateerd aan de toewijzing.
13.
9338 Niet iedere prestatie in een declaratiebericht is
gerelateerd aan een toegewezen product op basis van
het toewijzingsnummer
Controles product en eenheid
14.
9339 ProductCategorie in de prestatie is niet gelijk aan
ProductCategorie in het ToegewezenProduct.
15.
9340 ProductCode in de Prestatie is niet gelijk aan
ProductCode in het ToegewezenProduct.
16.
9341 Eenheid in de Prestatie past niet bij Eenheid in het
ToegewezenProduct

Het referentienummer prestatie uit het bericht mag niet reeds voorkomen bij een
eerder aangeleverde declaratieregel van deze leverancier en wet.
IV084, IV089, IV090
De productperiode van de declaratieregel moet binnen 1 kalendermaand vallen. Een
productperiode die over 2 of meer kalendermaanden loopt wordt afgekeurd en moet
als 2 of meer declaratieregels worden aangeleverd
Indien de eenheid uit de prestatie ongelijk is aan euro’s dan moet het ingediende
bedrag gelijk zijn aan het geleverde volume vermenigvuldigd met het producttarief
(ook IV081 van belang)
Het tarief uit de declaratieregel moet overeenkomen met het tarief bij het
bijbehorende contract
Op basis van gemeente, regeling en toewijzingsnummer wordt het BSN bepaald in
ZorgNed. Deze moet overeenkomen met het BSN behorende bij de prestatieregel uit
het bericht
Op basis van gemeente, regeling en toewijzingsnummer wordt de toewijzing
gevonden. Hiervan moet de leverancier overeenkomen (OP276)
Het toewijzingsnummer uit de prestatieregel moet overeenkomen in ZorgNed voor
dezelfde gemeente en regeling.

De productcategorie uit de prestatie moet gelijk zijn aan de productcategorie van de
toewijzing indien deze gevuld is (kan leeg zijn bij budget)
De productcode uit de prestatie moet gelijk zijn aan de productcode van de toewijzing
indien deze gevuld is (kan leeg zijn bij aspecifiek en budget)
IV081 De eenheid uit de prestatie moet gelijk zijn aan de eenheid van de toewijzing
indien deze gevuld is (kan leeg zijn bij aspecifiek). Alleen minuten en uren zijn
uitwisselbaar
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17.

18.

Controles productperiode declaratieregel
9307 Begindatum prestatie ligt niet tussen de
ingangsdatum en einddatum toewijzing
9308

Einddatum prestatie ligt niet tussen de ingangsdatum
en einddatum toewijzing

Volume controles
19.
9321 Het ingediende volume overschrijdt het toegewezen
volume.
20.

9322

De som van de ingediende volumes overschrijdt het
toegewezen volume

21.

9369

Budget is meegegeven, maar de som van
GeleverdVolume in alle ingediende Prestaties passen
niet binnen het toegewezen Budget.

Afhankelijk van de inrichting beschouwen we de datum velden:
- DAT_INGANG_301 en DAT_EINDEGELDIG_301
DAT_START_305 en DAT_EINDE_307
Afhankelijk van de inrichting beschouwen we de datum velden:
- DAT_INGANG_301 en DAT_EINDEGELDIG_301
DAT_START_305 en DAT_EINDE_307
Onder andere IV076, IV077, IV078, IV081
De prestatieregel bevat het geleverde volume. Op basis van de productperiode en de
toewijzing wordt bepaald wat het maximaal te leveren volume is
Onder andere IV076, IV077, IV078, IV081
Deze controle is in aanvulling op 9321. Nu wordt er ook gecontroleerd tegen alle
eerder ingediende declaratieregels. Eerst binnen de productperiode van de
prestatieregel. Ten tweede over de gehele toewijzingsperiode.
Hier onderscheid maken in de frequentie “Per beschikking” en periodiek!
Indien de toewijzing een budget betreft moet het geleverde volume van alle prestaties
binnen het budget passen.
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