
 
 
Beste relatie, 
 
Ons verrekenproces is vernieuwd! Naar verwachting gaan wij eind september live met een nieuw 
digitaal verrekenproces.  
 
Wij sparen alle vorderingen op en verrekenen deze bij de eerstvolgende declaratie  
De mogelijkheid voor het terugstorten van vorderingen vervalt. U ziet in de infographic (bijlage) precies 
hoe dit werkt.  
 
Wij plaatsen verrekenoverzichten in CSV-formaat bij de retourinformatie in VECOZO 
Als wij de uitbetaling van uw declaratie verrekenen met een vordering plaatsen wij het 
verrekenoverzicht bij de declaratie in VECOZO. U vindt vanaf eind september in VECOZO niet alleen 
de retourinformatie maar ook de verrekenoverzichten terug.  
 
Heeft uw softwarepakket al een mogelijkheid om retourinformatie én aanvullende bestanden 
automatisch op te halen? 
U kunt dan ook de verrekenoverzichten automatisch laten ophalen uit VECOZO door uw software. 
VECOZO biedt een webservice om deze functionaliteit te ondersteunen. Om het digitale proces snel 
en soepel te laten verlopen verwijzen wij u naar de softwareleverancier voor deze service. Alle 
softwareleveranciers zijn door ons in juli via VECOZO op de hoogte gesteld van het nieuwe 
verrekenproces.. 
 
In de overgangssituatie ontvangt u papieren verrekenoverzichten als er nog een vordering 
openstaat 
Staat er nog een vordering open van voor eind september? Dan kunt u deze vóór de uiterste 
betaaldatum betalen. Of u laat deze vordering automatisch verrekenen. Hiervan ontvangt u nog een 
papieren verrekenoverzicht 
 
Aanleveren van uw declaraties via een servicebureau 
Heeft u afspraken gemaakt om uw declaraties in de toekomst aan te leveren via een servicebureau? 
Of wilt u uw samenwerking met een servicebureau beëindigen? Zorg er dan voor dat eventuele 
openstaande vorderingen betaald zijn.   
Vorderingen die nog openstaan worden verrekend met de eerst volgende debet declaratie. Het maakt 
hierbij niet uit wie de debet declaratie indient. Zo kan het voorkomen dat een vordering op uw 
persoonlijke AGB code wordt verrekend met een declaratie die wordt ingediend door een 
servicebureau. Dit geldt uiteraard ook andersom.  
 
De afgelopen periode is ons nieuwe verrekenproces uitgebreid getest door een aantal 
zorgaanbieders en servicebureaus 
De input van deze zorgaanbieders hebben we meegenomen in het nieuwe proces. Loopt u toch tegen 
problemen aan? Dan horen wij graag van u. U vindt onze contactgegevens onderaan dit bericht terug. 
 
Heeft u nog vragen na het lezen van dit bericht?  
U vindt veel informatie op onze website. Ook de definitieve datum zodra deze bekend is. Neem 
contact op met ons contactcenter voor zorgaanbieders. U bereikt het contactcenter op 
telefoonnummer 071-7510099 van 08.00 uur tot 18.00 uur of via e-mail: 
info.declaraties@zilverenkruis.nl. Voor vragen over de webservice om bestanden automatisch op te 
halen kunt u contact opnemen met softwareleverancier. 

 
Hartelijke groet, 
 
Relatiebeheer 
Zilveren Kruis | Customer Operations 

https://www.zilverenkruis.nl/zorgaanbieders/declareren/verrekeningen
mailto:info.declaraties@zilverenkruis.nl
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