Foutcodes Vektis

Toelichting

DBBC
Factuurnummer declarant ontbreekt, is onjuist of is niet uniek
0030 (nummer is reeds gebruikt in een voorgaande factuur).

Factuurnummer is niet uniek voor zorgaanbieder. Gaarne opnieuw factureren met nieuw factuurnummer.

Tarief prestatie ontbreekt of is niet in overeenstemming met
0611 landelijke of contractafspraken.

Tarief prestatie ontbreekt of is niet in overeenstemming met landelijke of contractafspraken. Controleer of het
gecontracteerde tarief factureerd is. Zie uw contractafspraak.

8017 Van deze creditering is geen debitering bekend.

Het declaratiebedrag is niet identiek aan aan het declaratiebedrag van de oorspronkelijke debetregel.

8019 Overschrijding/overlapping DBC-periode

Er is een overlappende verblijfperiode geconstateerd. Indien u opnieuw een prestatie aanbiedt, controleer
dan of de creditering reeds geheel was verwerkt op het moment van indienen.

Referentienummer dit prestatie- verblijfrecord ontbreekt of is niet Het referentienummer van de oorspronkelijke debetregel (prestatie) moet voor deze zorgaanbieder in het
8021 uniek (reeds aangeleverd).
systeem bekend zijn. Het systeem heeft de debetregel niet gevonden.
Er is geen contract met de aangeduide declarant voor de
8060 opgegeven prestatie.

De AGB-code op het plaatsingsbesluit komt niet overeen met de AGB-code in de factuur. Controleer of het
juiste plaatsingsnummer gebruikt is.

Er is geen contract met de aangeduide declarant voor de
8060 opgegeven prestatie.

De combinatie van de AGB-code en contractnummer is niet bekend. Controleer of het juiste contractnummer
gebruikt is.

Er is geen contract met de aangeduide declarant voor de
8060 opgegeven prestatie.

Het contract is niet actueel op de startdatum van de prestatie. Controleer of het contractnummer(jaar) past
bij de startdatum van de te factureren DBBC.

Er is geen contract met de aangeduide declarant voor de
8060 opgegeven prestatie.

Het contract is niet geldig op de dagtekening van de factuur. Het contract is geblokkeerd, omdat het
contractjaar is afgerekend.
De combinatie SKN, prestatie en behandelperiode is reeds eerder ingediend door deze zorgaanbieder en
goedgekeurd. Controleer of de creditering al volledig was verwerkt op het moment van opnieuw indienen van
de prestatie.

8067 Declaratie is reeds eerder ingediend

Declaratie is niet in behandeling genomen; voor meer informatie,
8074 neem contact op met de zorgverzekeraar.
Declaratie is niet in behandeling genomen; voor meer informatie, neem contact op met de zorgverzekeraar.
Plaatsingsbesluitnummer Ministerie van Justitie ontbreekt of is
8107 onjuist.

De combinatie met SKN en plaatsingsbesluitnummer is niet juist. Controleer of zowel het skn-nummer als het
plaatsingsnummer juist zijn.

Plaatsingsbesluitnummer Ministerie van Justitie ontbreekt of is
8107 onjuist.

Er is een dummywaarde (9x9) ingevoerd als plaatsingsbesluitnummer. Het juiste plaatsingsnummer dient
vermeld te worden.

Behandelperiode valt niet (volledig) binnen periode
8110 strafrechtelijke titel.

Controleer of de gefactureerde zorgperiode valt binnen de periode strafrechtelijke titel.

8120 Code verblijfsoort ontbreekt of is onjuist.

De gefactureerde verblijfssoort mag niet zwaarder zijn dan die welke geïndiceerd is (zie plaatsingsbesluit)

8290 Er is geen (correcte ) melding aanvang zorg (MAZ) aanwezig.

Controleer of de plaatsing de status Afgesloten of Geplaatst heeft. Mogelijk is de werkelijke startdatum fz niet
ingevuld.

Voor deze creditpost is bij de voorgaande declaratie geen
8428 debetpost bekend.

De debitering behorend bij deze creditering is niet goedgekeurd door het financieel systeem.

8431 Afkeuring op basis van status plaatsingsbesluit.

Controleer of de plaatsing de status Afgesloten of Geplaatst heeft. Mogelijk is de werkelijke startdatum fz niet
ingevuld.

Beveiligingsniveau verblijf is hoger dan beveiligingsniveau verblijf Het beveiligingsniveau van dit verblijf tariefrecord is ongeldig (moet gelijk of lager zijn als in het
8432 op het plaatsingsbesluit.
plaatsingsbesluit).

Het NHC bedrag komt niet overeen met het bedrag in het
8433 contract.

Het NHC bedrag komt niet overeen met het bedrag in het contract. Controleer of het juiste NHC bedrag is
meegegeven op de factuur.

Beveiligingsniveau dagbesteding is niet gelijk aan
8854 beveiligingsniveau verblijf.

Het beveiliigingsniveau van de dagbesteding moet overeenkomen met het beveiligingsniveau van het verblijf.
Indien er geen verblijf is, mag uitsluitend dagbesteding met beveiligingsniveau laag worden gedeclareerd.

Foutcodes
ZZP/EP
Vektis
Factuurnummer declarant ontbreekt, is onjuist of is niet uniek
30 (nummer is reeds gebruikt in een voorgaande factuur).

Toelichting
Factuurnummer is niet uniek voor zorgaanbieder. Gaarne opnieuw factureren met nieuw factuurnummer.

551 Er is geen machtiging afgegeven.
Tarief prestatie ontbreekt of is niet in overeenstemming met
611 landelijke of contractafspraken.

De gedeclareerde zorg past niet bij de geïndiceerde zorgvraag.
Tarief prestatie ontbreekt of is niet in overeenstemming met landelijke of contractafspraken. Controleer of het
gecontracteerde tarief factureerd is. Zie uw contractafspraak.

643 Tijdseenheid zorgperiode ontbreekt of is onjuist.

Tijdseenheid zorgperiode ontbreekt of is onjuist. Controleer of de tijdseenheid per minuut ,uur of etmaal is.

8017 Van deze creditering is geen debitering bekend.
Referentienummer van dit prestatie- verblijfrecord ontbreekt of is
8021 niet uniek (reeds aangeleverd).

Van deze creditering is geen debitering bekend.

8022 Er is geen contract met
Er is geen contract met
8060 opgegeven prestatie.
Er is geen contract met
8060 opgegeven prestatie.
Er is geen contract met
8060 opgegeven prestatie.
Er is geen contract met
8060 opgegeven prestatie.

Er is geen contract met de aangeduide declarant.
De AGB-code op het plaatsingsbesluit komt niet overeen met de AGB-code in de factuur. Controleer of het
juiste plaatsingsnummer gebruikt is.
De combinatie van de AGB-code en contractnummer is niet bekend. Controleer of het juiste contractnummer
gebruikt is.
Het contract is niet actueel op de startdatum van de prestatie. Controleer of het contractnummer(jaar) past bij
de startdatum van de te factureren DBBC.
Het contract is niet geldig op de dagtekening van de factuur. Het contract is geblokkeerd, omdat het
contractjaar is afgerekend.
Er mag per SKN per plaatsingsbesluitnummer slechts één maal een extramurale parameter worden
gedelcareerd.

aangeduide declarant.
de aangeduide declarant voor de
de aangeduide declarant voor de
de aangeduide declarant voor de
de aangeduide declarant voor de

Het referentienummer (veld 0429 van de FZ303 standaard) behoort gevuld te zijn met een unieke waarde.

8067 Declaratie is reeds eerder ingediend.
Prestatie is afgewezen; voor meer informatie, neem contact op met
8072 de zorgverzekeraar.
Prestatie is afgewezen; voor meer informatie, neem contact op met de zorgverzekeraar.
Declaratie is niet in behandeling genomen; voor meer informatie,
8074 neem contact op met de zorgverzekeraar.
Declaratie is niet in behandeling genomen; voor meer informatie, neem contact op met de zorgverzekeraar.
Plaatsingsbesluitnummer Ministerie van Justitie ontbreekt of is
Er is een dummywaarde (9x9) ingevoerd als plaatsingsbesluitnummer. Het juiste plaatsinganummer dient
8107 onjuist.
vermeld te worden.
8108 Startdatum strafrechtelijke titel ontbreekt of is onjuist.

Startdatum forensische titel bevat een waarde van onjuist formaat.

8109 Einddatum strafrechtelijke titel ontbreekt of is onjuist.
Einddatum forensische titel bevat een waarde van onjuist formaat.
Behandelperiode valt niet (volledig) binnen periode strafrechtelijke
8110 titel.
De begindatum van de prestatie valt voor de startdatum forensische zorg periode op het plaatsingsbesluit.
Er is in de gedeclareerde periode voor deze client al eerder een extramurale parameter ingediend en
De gedeclareerde periode heeft een overlap met een reeds eerder goedgekeurd. Controleer of een eventuele creditfactuur reeds volledig was verwerkt op het moment dat de
8216 gedeclareerde niet gecrediteerde debetregel.
declaratie (opnieuw) werd aangeboden.
Controleer of het plaatsingsnummer juist is en of de plaatsing de status Afgesloten of Geplaatst heeft. Mogelijk
8290 Er is geen (correcte) melding aanvangzorg (MAZ) aanwezig.
is de werkelijke startdatum fz niet ingevuld.
Aantal uitgevoerde prestaties is niet gelijk aan aantal dagen in
Aantal uitgevoerde prestaties is niet gelijk aan aantal dagen in periode begindatum deelprestatie t/m einddatum
8308 periode begindatum deelprestratie t/m einddatum deelprestatie.
deelprestatie
Er is in de gedeclareerde periode voor deze client reeds eerder een ZZP ingediend en goedgekeurd. Controleer
Deze prestatie voldoet niet in combinatie met een eerdere prestatie of een eventuele creditfactuur volledig was verwerkt op het moment dat de declaratie (opnieuw) werd
8408 bij dezelfde behandelaar/uitvoerder.
aangeboden.
Combinatie plaatsingsbesluit en strafrechtketennummer is
8859 onbekend.
Combinatie plaatsingsbesluit en strafrechtketennummer is onbekend.
Einddatum prestatie moet kleiner zijn dan of gelijk zijn aan
De zorgperiode in de gedeclareerde prestatie moet eindigen voor of op de einddatum van de forensische titel
8864 einddatum forensische zorgtitel.
op het plaatsingsbesluit.

