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Volledige update van het document :
- Schrappen van de stromen afkomstig van de OCMW’s (werden
nooit geïmplementeerd met de A003, maar wel met het bericht
A036)
- Vervangen van Ministerie van Sociale Zaken door FOD Sociale
Zekerheid
- Vervangen van sociale franchise door sociale maximumfactuur
- Vervangen van RIZIV door Pensioenkadaster
- Vervangen van landsbond door verzekeringsinstelling
Update bijlage 3 gegevensgedeelte :
- Vrijstelling inkomsten echtgenoot, langdurig werkloos, maand van
het attest
Update van bijlage 1 « Lijst van returncodes » : nieuwe versie
Update van bijlage 3 « Gegevensgedeelte » : scenario’s verbetering en
annulering
Vervanging van de leverancier Pensioenkadaster (022) door de FPD (005)
Verbeteringsattest en annulatie-attest (gevallen + kalender DGPH (pag. 3739)
Overzicht van de RVP-voordelen die aanleiding geven tot het verzenden
van een A003-attest
Reactie op de returncodes 35 en 36
Aanpassing van de uitwisseling tussen UI en VI (aantal dagen werkloosheid
+ aanduiding samenwoning)
Vervanging RVP door FPD
6de staatshervorming(VSB als nieuwe leverancier vanaf 1/1/2017)

Versie voor NIC, RVP en Min. Sociale Zaken
Uitgebreid voor RVA
- Uitgebreid voor de sector OCMW’s
- Tussentijdse antwoorden NIC toegevoegd (slaging_stroom “I” bij dubbele
inschrijving)
- Inhoudsopgave toegevoegd
- Lay-out aangepast + diverse kleinere verbeteringen
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Inleiding
A. Betrokken partners bij stroom A003
Deze tekst handelt over de gegevensstroom waarmee de FOD Sociale Zekerheid, de FPD, de
VSB en de RVA de attesten met betrekking tot de verhoogde tegemoetkoming en de
maximumfactuur via de KSZ meedelen aan het Nationaal Intermutualistisch College (NIC),
dat ze op zijn beurt verdeelt onder de verzekeringsinstellingen.
- De FOD Sociale Zekerheid maakt deze attesten aan voor de personen met een handicap.
- De FPD maakt ze aan voor de gepensioneerden (gewaarborgd minimum).
- De RVA zamelt de attesten van de werklozen in bij de verschillende uitbetalingsinstellingen
en maakt ze over aan de KSZ.
- De VSB maakt deze attesten aan voor de personen met een handicap (die een
tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden genieten)
B. Elektronische en papieren attesten
Alle attesten worden in principe elektronisch doorgestuurd. Zodra een instelling over de
informatie beschikt om een attest aan te maken, zal ze eerst proberen dit attest elektronisch
door te sturen. Als het elektronische attest geweigerd wordt omwille van integratieproblemen,
hetzij bij de KSZ, hetzij bij het NIC of bij de verzekeringsinstellingen, dan zal een papieren
attest worden uitgereikt. Voor TER-nummers zal altijd een papieren attest worden opgemaakt.
Deze regel geldt zowel voor de originele als voor de verbeteringsattesten. Het kan zijn dat een
origineel attest op papier doorgestuurd wordt en het verbeteringsattest via elektronische weg
(en vice versa).
C. Inhouse-file-formaat
In deze functionele analyse gaan we ervan uit dat zowel de FOD Sociale Zekerheid, als en
het NIC met genormaliseerde inhouse files (IHFN) werken, zowel voor de attesten als voor de
antwoorden.
D. Mailbox
De gegevensuitwisseling met betrekking tot de sociale maximumfactuur tussen de
verschillende instellingen van sociale zekerheid zal gebeuren via mailboxen.
Elke instelling plaatst haar records m.b.t. de sociale maximumfactuur (eventueel samen met
andere berichten bestemd voor de KSZ en andere instellingen) in een mailbox.
E. Inhoud van deze nota
In het eerste hoofdstuk wordt de gegevensstroom in zijn geheel voorgesteld. Na de toelichting
van enkele basisbegrippen en definities worden de 4 mogelijke scenario's uiteengezet. In de
volgende hoofdstukken wordt de gegevensstroom in detail besproken.
In hoofdstuk twee wordt uitgelegd hoe de KSZ de binnenkomende attesten verwerkt. In het
derde hoofdstuk wordt toegelicht hoe het NIC en de verzekeringsinstellingen de attesten
verwerken. Het doorsturen van antwoorden van het NIC naar de leverancier van de attesten
via de KSZ wordt besproken in hoofdstuk vier.
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F. Inhoud van de bijlagen
Bijlage 1: returncodes van het NIC + slaging stroom
Bijlage 2: toelichting over het gebruik van het prefix
Bijlage 3: beschrijving van het attest + antwoorden
Bijlage 4: technische specificaties van de mailbox
Bijlage 5: documentatie genormaliseerde inhouse file (IHFN) A003
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1. Algemene gegevensstroom
A. Basisprincipes:
1. 1 voorlegging = 1 definitief antwoord
Voor elk attest dat de FOD Sociale Zekerheid, de RVA, de FPD of de VSB doorstuurt naar de
KSZ (= een voorlegging) wordt altijd één enkel definitief antwoord teruggestuurd. Als er een
definitief antwoord gegeven werd, kan er GEEN tweede antwoord verstuurd worden. De
voorlegging wordt afgesloten op het moment dat er een definitief antwoord gegeven wordt.
Er zijn 4 soorten definitieve antwoorden:
- de verzekeringsinstellingen aanvaarden het attest (positief definitief antwoord)
- de verzekeringsinstellingen verwerpen het attest (negatief )
- het NIC verwerpt het attest (negatief )
- de KSZ verwerpt het attest (negatief )
2. Tussentijdse antwoorden
Een definitief antwoord kan worden voorafgegaan door een tussentijds antwoord. Zowel de
KSZ, het NIC als de verzekeringsinstellingen kunnen tussentijdse antwoorden versturen naar
de FOD Sociale Zekerheid, naar de FPD, naar de VSB of naar de RVA.
Voorbeelden van tussentijdse antwoorden:
- de KSZ heeft de voorlegging van de FOD Sociale Zekerheid goed ontvangen en heeft ze
overgemaakt aan het NIC. De KSZ meldt dit aan de FOD Sociale Zekerheid via een
tussentijds antwoord.
- Er is een dubbele inschrijving bij het NIC en het definitieve antwoord kan niet binnen de
normale termijn gegeven worden. Het NIC stuurt dan een tussentijds antwoord naar de
FPD of naar de FOD Sociale Zekerheid (via de KSZ).
Zodra er echter een definitief antwoord gegeven wordt, zijn er GEEN tussentijdse
antwoorden meer mogelijk voor dit attest. Het aantal tussentijdse antwoorden per
voorlegging is in principe onbeperkt.

B. Scenario's
Bij het versturen van de attesten van de FOD Sociale Zekerheid, de FPD, de VSB of de RVA
naar de verzekeringsinstellingen via het NIC zijn er 4 definitieve antwoorden mogelijk. Voor
elk antwoord werd het scenario uitgewerkt.
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1. Het attest wordt aanvaard door de verzekeringsinstelling

FOD Sociale Zekerheid,
of FPD of RVA of VSB

KSZ

Verzekeringsinstelling

NIC

Tussentijds antwoord
Tussentijds antwoord
Attest aanvaard
(definitief antwoord)

-

Tussentijds antwoord

Attest aanvaard
(definitief antwoord)

Attest aanvaard
(definitief antwoord)

De FOD Sociale Zekerheid, de FPD, de VSB of de RVA stuurt een attest naar de KSZ.
De KSZ stuurt een tussentijds antwoord naar de FOD Sociale Zekerheid, de FPD of de
RVA nadat ze het attest doorgestuurd heeft naar het NIC.
Bij een dubbele inschrijving stuurt het NIC een tussentijds antwoord om dit probleem te
signaleren.
Enkel een verzekeringsinstelling kan een attest aanvaarden. In dat geval wordt via het NIC
en de KSZ een definitief antwoord naar de FOD Sociale Zekerheid, de FPD, de VSB of de
RVA gestuurd.

2. Het attest wordt verworpen door de verzekeringsinstelling

FOD Sociale Zekerheid,
of FPD of RVA of VSB

KSZ

Verzekeringsinstelling

NIC

Tussentijds antwoord
Tussentijds antwoord

Attest geweigerd
(definitief antwoord)

Tussentijds antwoord

Attest geweigerd
(definitief antwoord)

Attest geweigerd
(definitief antwoord)

Idem als scenario 1. Maar hier wordt het attest verworpen door de verzekeringsinstelling.
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3. Het attest wordt verworpen door het NIC

FOD Sociale Zekerheid,
of FPD of RVA of VSB

KSZ

NIC

Tussentijds antwoord
Attest geweigerd
(definitief antwoord)

-

Attest geweigerd
(definitief antwoord)

De FOD Sociale Zekerheid, de FPD, de VSB of de RVA stuurt een attest naar de KSZ.
De KSZ stuurt een tussentijds antwoord naar de FOD Sociale Zekerheid, de FPD of de
RVA nadat ze het attest doorgestuurd heeft naar het NIC.
Het NIC verwerpt het attest en stuurt via de KSZ een definitief antwoord naar de afzender.

4. Het attest wordt verworpen door de KSZ

FOD Sociale Zekerheid,
of FPD of RVA of VSB

KSZ

Attest geweigerd
(definitief antwoord)

-

De FOD Sociale Zekerheid, de FPD, de VSB of de RVA stuurt een attest naar de KSZ. De
KSZ stuurt onmiddellijk een definitief antwoord naar de afzender en de stroom is
afgesloten.
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C. Structuur van de berichten

1. Attest (= voorlegging)
Voor de voorleggingen wordt steeds het voorleggingsprefix gebruikt. Dit prefix wordt
gevolgd door een gegevensgedeelte. Voor alle attesten werd één standaardformaat
gedefinieerd, zodat alle attesten dezelfde basisstructuur hebben. Het formulier A003 (attest
sociale maximumfactuur) werd afgeleid van de basisstructuur. In de zone formulier staat de
naam van het attest vermeld. Het gegevensgedeelte is steeds in IHFN.
Er bestaat een XML-versie en transformatie inh->xml et xml->inh
Er bestaat ook equivalent X001 voor N001
De voorlegging die de FOD Sociale Zekerheid, de FPD, de VSB of de RVA naar de KSZ
stuurt, heeft dezelfde structuur als de voorlegging van de KSZ voor het NIC.
2. Antwoorden
Voor alle antwoorden (definitieve en tussentijdse) wordt het antwoordprefix gebruikt. Een
antwoord bestaat uit een antwoordprefix en een gegevensgedeelte. De zone variante duidt het
formaat van het gegevensgedeelte van het antwoord aan. De naam van het formulier A003
wordt altijd in zone formulier ingevuld.
a. Antwoorden van het NIC (en de verzekeringsinstellingen)
Voor alle antwoorden van het NIC (en de verzekeringsinstellingen) wordt dezelfde structuur
gebruikt, namelijk het genormaliseerd bericht N001.
Hetzelfde formaat wordt zowel gebruikt voor de tussentijdse antwoorden als voor de
negatieve en positieve definitieve antwoorden.
b. Tussentijdse antwoorden van de KSZ
Voor het tussentijdse antwoord van de KSZ wordt ook het bericht N001 gebruikt. Dit wijkt
wel af van de N001 die gebruikt wordt voor de definitieve antwoorden van het NIC (en de
verzekeringsinstellingen).
c. Definitieve antwoorden van de KSZ
Definitieve antwoorden van de KSZ kunnen enkel verwerpingen zijn. Hiervoor gebruikt men
een prefix zonder gegevensgedeelte. Als variante wordt “N000” opgegeven. De zone
Slaging_stroom heeft de waarde “E” en de reden van de verwerping wordt ofwel in de zone
‘netwerkreturncode’, ofwel in de zone ‘toepassingsreturncode’ aangeduid.
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D. Mailbox

1. De KSZ ontvangt een mailbox van een instelling
Als voorbeeld nemen we een mailbox afkomstig van de FOD Sociale Zekerheid die A003attesten bevat.

MAILBOX input
FOD Sociale
Zekerheid

ontvangst
mailbox bij
KSZ

Verwerking
mailbox

verwerking
attesten
door KSZ
Correcte
attesten

ACR
MAILBOX output
FOD Sociale
Zekerheid

Definitieve antwoorden
(verwerpingen door KSZ)

Verzending
attesten
via mailbox

Tussentijdse antwoorden

Attesten
Mailbox output
NIC

-

Alle attesten worden door de FOD Sociale Zekerheid in de mailbox geplaatst. Het eerste
record van de mailbox moet een header-record zijn. Deze header bevat o.a. het
identificatienummer van de mailbox en het aantal records dat de mailbox bevat.

-

Na het lezen van de mailbox creëert de KSZ een ACR: dit is een speciaal antwoordbericht
(antwoordprefix + formulier N003) waarmee de ontvangst van de mailbox bevestigd
wordt. Dit bericht wordt in de output-mailbox van de FOD Sociale Zekerheid geplaatst.

-

De attesten worden vervolgens verwerkt zoals uiteengezet in de volgende hoofdstukken.
De resultaten worden via een mailbox naar de FOD Sociale Zekerheid en naar het NIC
gestuurd. Van de FOD Sociale Zekerheid en het NIC wordt verwacht dat ze de ontvangst
van de mailbox bevestigen.
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2. Een instelling ontvangt een mailbox van de KSZ
Als voorbeeld nemen we de mailbox met de attesten die het NIC ontvangt.

MAILBOX
input NIC

ontvangst
mailbox bij
NIC

verwerking
attesten door
NIC

Verzekeringsinstelling

ACR
MAILBOX
output NIC

Tussentijdse en definitieve antwoorden

-

Alle attesten worden door KSZ in de mailbox voor het NIC geplaatst. Het eerste record
van de mailbox is een header-record. Deze header bevat o.a. het identificatienummer van
de mailbox en het aantal records dat de mailbox bevat.

-

Voor elke mailbox die het NIC ontvangt moet er een ACR (antwoordprefix + formulier
N003) naar de KSZ gestuurd worden, waarmee de ontvangst van de mailbox bevestigd
wordt. Dit bericht wordt in de output-mailbox van het NIC geplaatst.

-

De resultaten van de verwerking worden in de output-mailbox gezet.

-

Voor elke mailbox die het NIC naar de KSZ stuurt, zal het NIC dan ook een speciaal
antwoordbericht, een ACR, ontvangen.
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De FOD Sociale Zekerheid, de FPD, de VSB en de RVA sturen
attesten naar de KSZ

FOD Sociale Zekerheid,
Of FPD of RVA of VSB

Voorleggingsprefix

KSZ

Tussentijds antwoord
Attest geweigerd
(definitief antwoord)

A.

Verzending van een attest sociale maximumfactuur door de FOD Sociale
Zekerheid, de FPD, de VSB en de RVA naar de KSZ

1. Prefix
De FOD Sociale Zekerheid, de RVA en de FPD gebruiken het voorleggingsprefix voor de
doorgave van het attest.
1.1. Sector + type_instelling
Sector

type_instelling

Instelling

016

000

FOD Sociale Zekerheid

018

001

RVA

005

000

FPD

089

002

VSB

1.2. Slaging stroom
Voor elk attest dat de FOD Sociale Zekerheid, de FPD of de RVA doorstuurt, wordt in
het prefix aangeduid of het gaat om een origineel of een verbeteringsattest. Dit maakt
een betere opvolging door de KSZ mogelijk (statistieken). Deze informatie wordt in
de zone slaging stroom ingevuld.
Slaging stroom kan de volgende waarden aannemen:
0 = origineel attest
1 = verbeteringsattest
1.3. Type aanvraag
In deze zone van het prefix wordt 'D0Z' ingevuld :
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D = (Différé) = uitgestelde verwerking (of batch-verwerking)
0 (=nul) = geen variabel prefixgedeelte
Z = gegevensdoorgave (voor de attesten: met opvolging)
1.4. Hoedanigheidscodes
Afzender
FOD Sociale Zekerheid
FPD

Hoedanighei
dscode
001
000

RVA
VSB

001
260

Omschrijving
Persoon met een handicap (uitkering)
Rechthebbende op een wettelijk of
bovenwettelijk pensioenvoordeel
Gecontroleerde werkloze
Tegemoetkoming Hulp aan Bejaarden
(THAB)

1.5. Periode Dossier
Voor de FOD Sociale Zekerheid
BEGIN_REPERTORIUM (=begindatum dossier) is verplicht.
EINDE_REPERTORIUM (= einddatum dossier) is optioneel.
Voor de FPD en de RVA
BEGIN_REPERTORIUM en EINDE_REPERTORIUM zijn optioneel
EINDE_REPERTORIUM mag enkel worden ingevuld als BEGIN_REPERTORIUM
ingevuld is
Voor de VSB
BEGIN_REPERTORIUM (=begindatum dossier) is verplicht.
EINDE_REPERTORIUM (= einddatum dossier) is optioneel.
2. Periodiciteit
Een mogelijke periodiciteit zou kunnen zijn:
- hoofdzending: één keer per jaar wordt de grote massa overgemaakt
- bijkomende zending: bv. één keer per trimester worden de intussen ingezamelde attesten
(laattijdige, verbeteringen, ...) doorgestuurd.
Momenteel sturen de authentieke bronnen maandelijkse attesten.
3. Verwerkingstermijn
Normaal verwerkt de KSZ alle voorleggingen binnen de 5 werkdagen, te rekenen vanaf de
ontvangst van de band tot het doorsturen van de resultaten naar het NIC en de leverancier van
het attest.
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B. Verwerking van een attest door de KSZ
1. Controle
De KSZ controleert het prefix: syntax en volledigheid van het prefix, veiligheid,
verwijzingsrepertorium en integratie. Bij een verwerping wordt er een definitief antwoord
(met antwoordprefix) gestuurd naar de FOD Sociale Zekerheid, de FPD, de VSB of de RVA.
In de netwerk- en de toepassingsreturncode staat de reden van de verwerping.
2. Tussentijds antwoord
Voor elk attest waarbij de controle en de eventuele omzetting geen problemen opleverde,
wordt er een tussentijds antwoord gestuurd naar de FOD Sociale Zekerheid, de FPD, de VSB
of de RVA. Enkel deze attesten zullen naar het NIC verstuurd worden.
C. De KSZ stuurt een antwoord naar de afzender
De KSZ zal voor elk attest slechts 1 antwoordbericht aanmaken. Dit kan slechts 1 van de 3
mogelijke antwoorden zijn. In het prefix wordt aangeduid dat het antwoordbericht afkomstig
is van de KSZ:
zone sector leverancier en type instelling leverancier :
Hierin komt de sectorcode van KSZ ( 025) en het type instelling van de KSZ (000).
zone formulier : A003 (sociale maximumfactuur)
1. Tussentijds antwoord
Voor elk correct attest (na controle prefix + omzetting) wordt een bericht teruggestuurd dat
aanduidt dat het attest doorgestuurd is naar het NIC.
Dit tussentijds antwoord bestaat uit een antwoordprefix en een gegevensgedeelte :
- variante : N001 (= genormaliseerd bericht)
- Soort antwoord : I0Z
o I =(intermediair antwoord)= tussentijds antwoord
o 0 (= nul) = geen variabel gegevensgedeelte in prefix
o Z = gegevensdoorgave
- slaging stroom : H (= gegevens doorgestuurd)
- toepassingsreturncode : 000000 (netwerkcode = 0000)
2. Definitief antwoord
Alle verwerpingen die voortvloeien uit de controles op het prefix worden teruggestuurd via
een antwoordbericht. Dit bericht bevat enkel een antwoordprefix. De netwerk- of de
toepassingsreturncode wordt ingevuld. De twee codes kunnen nooit allebei ingevuld worden.
Het gegevensgedeelte (= het eigenlijke attest) wordt weggelaten.
Bij de definitieve antwoorden die door de KSZ worden opgemaakt, zijn er twee variantes
mogelijk: N000 of N001.
-

variante : N000 (= er volgt GEEN gegevensgedeelte)
Soort antwoord : F0Z
o F =(Finaal antwoord)= definitief antwoord
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o 0 (= nul) = geen variabel gegevensgedeelte in prefix
o Z = gegevensdoorgave
Slaging stroom : E (=voorlegging geweigerd)
Gebruik : indien de voorlegging verworpen wordt omwille van veiligheidsproblemen,
syntactische problemen of problemen met de integratiecontrole bij de afzender

D. Opmerkingen
1. Opvolging van een attest
1.1 Algemeen
Om de verwerking van de meegedeelde berichten te kunnen opvolgen, moet ieder bericht
uiteraard een unieke referentie hebben. In het prefix heeft men twee zones die voor dit doel
bestemd zijn.
In de voorbeelden van bijlage 2 worden deze twee zones respectievelijk aangeduid als
“interne_referentie_sector” en “interne_referentie_beantwoorder”.
1.2. Berichtuitwisseling tussen KSZ en de sector die een attest aflevert
Bij de voorlegging van het attest vult de sector die het attest aflevert de zone
“interne_referentie_sector” in, terwijl de zone “interne_referentie_beantwoorder” blanco
wordt gelaten.
De sector bepaalt zelf hoe deze interne referentie eruit ziet.
In de tijdelijke of definitieve antwoorden die de KSZ aanmaakt of doorstuurt na ontvangst van
het NIC, wordt die waarde in diezelfde zone geplaatst. Op die manier kan de voorleggende
sector de link leggen tussen de KSZ-berichten en de voorleggingen die hij zelf gestuurd heeft.
De KSZ-berichten hebben ook elk een unieke KSZ-referentie. Die staat in de zone
“Interne_referentie_beantwoorder”.
1.3. Uitwisseling van berichten tussen de KSZ en het NIC
Voor de uitwisseling van berichten tussen de KSZ en het NIC wordt een gelijkaardig systeem
toegepast.
De KSZ gebruikt de zone “interne_referentie_sector” en vult daar de KSZ-referentie in,
terwijl de zone “interne_referentie_beantwoorder” blanco wordt gelaten.
In de tijdelijke of definitieve antwoorden die het NIC naar de KSZ stuurt, wordt deze waarde
in diezelfde zone geplaatst. Op die manier kan de KSZ de link leggen tussen de NIC-berichten
en de berichten die ze zelf naar het NIC gestuurd heeft.
De berichten van het NIC hebben ook elk een unieke NIC-referentie. Die staat in de zone
“Interne_referentie_beantwoorder”.
1.4. Referentie van het eigenlijke attest sociale maximumfactuur
In het gegevensgedeelte van de voorleggingen heeft elk attest verder ook nog een uniek
nummer (zie bijlage 3). Dit nummer is opgebouwd als “jjKKKnnnnnnnncc” waarbij :
- “jj” het jaar is waarop het attest betrekking heeft
- “KKK” de voorleggende sector aanduidt (203 voor de FPD, enz.)
- nnnnnnnnnn een uniek volgnummer binnen de sector is
- cc de check-digit is.
De KSZ geeft de data uit het gegevensgedeelte gewoon door aan het NIC, maar gebruikt deze
data niet voor de verwerking van de berichten.
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2. Returncodes
Alle returncodes (van de KSZ; netwerk- en toepassingsreturncodes) zijn gestandaardiseerd.
Zij zijn gelijk voor alle stromen, zowel voor de doorgave van attesten, als voor fonetische
ondervragingen en de raadpleging van de LATG. De netwerkreturncode zal vooral worden
gebruikt voor veiligheids- en syntactische controles. De toepassingsreturncode wordt
voornamelijk gebruikt bij controles op het niveau van het verwijzings- en
personenrepertorium.
Bijlage 1 bevat een lijst met returncodes.

3. De KSZ stuurt de attesten naar het NIC

KSZ

NIC

Verzekeringsinstelling

(Eventueel) tussentijds
antwoord
Definitief antwoord

A. Verzending van een attest door de KSZ
Alle attesten waarvoor de KSZ een tussentijds antwoord gestuurd heeft naar de leverancier
van het attest (zie 2.C.1 Tussentijds antwoord) worden doorgestuurd naar het NIC aangezien
ze op het niveau van de KSZ aan alle voorwaarden voldoen.
1. Prefix
1.1. Algemeen
De KSZ gebruikt het voorleggingsprefix. De KSZ kent een nieuwe interne referentie toe.
Dankzij deze referentie kan de KSZ de link leggen tussen het attest ontvangen van de
afzender en het bericht dat naar het NIC gestuurd is.
1.2. Sector + type_instelling
sector 025 :
de voorlegging is afkomstig van de KSZ
type_instelling 001 : de voorlegging is bestemd voor een instelling binnen het secundaire
netwerk (hier: de eindbestemming van een bijdragebon is niet het NIC
maar wel een verzekeringsinstelling).
1.3. Hoedanigheidscodes
NIC : 000
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1.4. Periode Dossier
= periode waarvoor een verzekeringsinstelling geïntegreerd is bij de KSZ. Meestal is enkel de
begindatum ingevuld. Deze datum wordt opgehaald uit het personenrepertorium van de KSZ.
BEGIN_REPERTORIUM (=begindatum dossier) is verplicht
EINDE_REPERTORIUM (= einddatum dossier) is optioneel
1.5. Sector + type instelling (leverancier)
De instelling van waar het attest A003 afkomstig is.
Sector
016
018
005
089

type_instelling
000
001
000
002

Instelling
FOD Sociale Zekerheid
RVA
FPD
VSB

B. Verwerking van het attest door het NIC
1. Verdeling
Op basis van het INSZ (vermeld in het prefix) gaat het NIC in zijn (sectoraal)
personenrepertorium na naar welke verzekeringsinstelling het attest gestuurd moet worden.
Er zijn 3 mogelijkheden :
- De persoon (=INSZ) is gekend bij 1 verzekeringsinstelling. Het attest wordt overgemaakt
aan deze verzekeringsinstelling. De verzekeringsinstelling bepaalt of het attest al dan niet
aanvaard wordt.
- De persoon is gekend bij meerdere verzekeringsinstellingen (= dubbele inschrijving). Er
wordt een tussentijds antwoord naar de leverancier van het attest gestuurd (= de FOD
Sociale Zekerheid, de FPD, de VSB of de RVA) om te melden dat het attest geblokkeerd
is omwille van een dubbele inschrijving en dat er een definitief antwoord zal worden
gestuurd zodra de dubbele inschrijving opgelost is.
- De persoon (INSZ) bestaat niet in het personenrepertorium (dit zou normaal niet kunnen).
In dat geval wordt ook een definitief antwoord teruggestuurd.
2. Verzending van de antwoorden van de verzekeringsinstellingen
Het NIC verzamelt de antwoorden van de verzekeringsinstellingen. Deze antwoorden worden
regelmatig via mailbox naar de KSZ gestuurd.

C. Verwerking van de attesten door de verzekeringsinstellingen
-

-

De verzekeringsinstellingen ontvangen alle (elektronische) attesten via het NIC.
Ze controleren of het attest voldoet aan hun eisen. Zij zijn het die bepalen of het attest
inhoudelijk aanvaardbaar is. Voor elk attest moet er binnen de afgesproken termijn een
definitief (positief of negatief) antwoord gestuurd worden .
Ze sturen hun antwoorden naar het NIC.
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D. Het NIC stuurt de antwoorden naar de KSZ
Na controle van de attesten door het NIC en/of de verzekeringsinstellingen, wordt voor elk
attest een definitief antwoord naar de KSZ gestuurd. Zowel voor de correcte als voor de
foutieve attesten wordt een bericht verstuurd.
definitief antwoord = antwoordprefix gevolgd door een gegevensgedeelte. De zone variante
duidt het formaat van het antwoord aan.
zone sector leverancier en type instelling leverancier : Hierin komt de sectorcode van het
NIC, met name 011.
Type instelling kan 2 mogelijke waarden hebben :
- 000 : antwoord komt van het NIC zelf.
- 001 : antwoord komt van een verzekeringsinstelling.
zone formulier : A003 (MAF)
zone variante : N001 (Voor de antwoorden werd een vast formaat gekozen; zodat alle
antwoorden (zowel de tussentijdse als de definitieve) steeds dezelfde structuur hebben). Dit
formaat zal ook voor andere stromen gebruikt worden.
Slaging stroom : In de zone slaging stroom van het prefix wordt de aard van het antwoord
gespecificeerd. Voor de positieve antwoorden (= attest aanvaard) wordt in de zone slaging
stroom de waarde A ingevuld. In bijlage 1 staat de volledige lijst met alle waarden voor deze
zone. De details van het antwoord volgen in het gegevensgedeelte.
Soort antwoord : F0Z of IOZ
- FOZ :
F =(Finaal antwoord)= definitief antwoord
0 (= nul) = geen variabel gegevensgedeelte in prefix
Z = gegevensdoorgave
- IOZ :
F =(Intermediair antwoord)= tussentijds antwoord
0 (= nul) = geen variabel gegevensgedeelte in prefix
Z = gegevensdoorgave
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Opmerkingen in verband met de returncodes :
De returncodes, voorzien in het prefix, zijn voorbehouden aan de KSZ. De andere instellingen
mogen deze zones niet gebruiken voor hun returncodes. Deze returncodes moeten in het
gegevensgedeelte staan. De twee returncodes in het prefix krijgen de waarde 0.
E. Verwerkingscodes
Het NIC moet binnen de maand een antwoordbericht terugsturen naar de KSZ.
F. Opmerkingen
1. Het ontvangen attest (gegevensgedeelte) wordt NOOIT teruggestuurd naar de KSZ en/of
de leverancier.
2. Het gegevensgedeelte van de definitieve antwoorden zal NIET door de KSZ
geïnterpreteerd worden. Deze antwoorden moeten in het formaat INHOUSE-file zijn.
Er bestaat een XML-versie en transformatie inh->xml et xml->inh
Er bestaat ook equivalent X001 voor N001
3. Het NIC en/of de verzekeringsinstellingen kunnen slechts één definitief antwoord
terugsturen. Als later blijkt dat het antwoord verbeterd moet worden, moet dit aan de hand
van een aparte stroom gebeuren.
4. Het invullen van het antwoordprefix wordt verduidelijkt in de bijlage 2.

4.
De KSZ stuurt antwoorden naar de FOD Sociale Zekerheid, de
FPD of de RVA.

FOD Sociale Zekerheid,
of FPD of RVA of VSB

antwoord

KSZ

antwoord

NIC

A. De KSZ ontvangt de antwoorden van het NIC
-

In het antwoord dat het NIC terugstuurt moet de "interne referentie" van de KSZ vermeld
worden. Op die manier weet de KSZ bij de verwerking van de antwoorden op welk attest
het antwoord betrekking heeft en naar welke instelling het antwoord gestuurd moet
worden.

B. Verwerking van de antwoorden door de KSZ
-

De KSZ interpreteert enkel het prefixgedeelte van het antwoord en zal daarom de zone
“slaging_stroom” gebruiken als basis voor haar statistieken (over de kwaliteit van de
uitwisseling).
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-

Zodra de KSZ een definitief (negatief of positief) antwoord ontvangt, wordt de
openstaande vraag als afgehandeld beschouwd. De KSZ voert een minimale controle uit
op het prefix. Bij problemen zal het antwoord teruggestuurd worden naar het NIC (met
identiek gegevensgedeelte; in het prefix wordt de netwerkreturncode ingevuld.)

-

Het oorspronkelijke prefix (voorleggingsprefix) van de leverancier van het attest wordt
opgehaald via interne referentie sector. Dit prefix wordt gebruikt om het antwoordprefix
correct in te vullen. Het voorleggingsprefix afkomstig van de leverancier wordt
opgeslagen bij de KSZ op het moment van ontvangst van de voorlegging door de KSZ.
Via interne referentie kan het teruggevonden worden.

C. De KSZ stuurt de antwoorden naar de leverancier van het attest
-

De KSZ stuurt het antwoordbericht dat ze van het NIC ontvangen heeft naar de
leverancier. Het antwoordprefix wordt aangepast met de gegevens uit het
voorleggingsprefix van het bericht verstuurd door de leverancier. De zone slaging stroom
afkomstig van het NIC wordt overgenomen en de zones sector leverancier en
type_instelling worden ingevuld met de waarden afkomstig van het NIC.

D.
De FOD Sociale Zekerheid of de FPD of de VSB of de RVA ontvangen de
antwoorden van de KSZ.
-

In de zone sector leverancier (+ type instelling leverancier) staat vermeld dat de
antwoorden afkomstig zijn van het NIC of van het secundaire netwerk. Dit geldt zowel
voor de definitieve als voor de tussentijdse antwoorden.

-

Degene die het antwoord ontvangt houdt voor elk attest bij wanneer en welk antwoord
(returncode) hij ontvangen heeft.

BIJLAGEN
Bijlage 1: returncodes van het NIC + slaging stroom
Bijlage 2: toelichting over het gebruik van het prefix
Bijlage 3: beschrijving van het attest + antwoorden
Bijlage 4: technische specificaties van de mailbox
Bijlage 5: documentatie genormaliseerde inhouse file (IHFN) A003
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Bijlage 1: Lijst met returncodes
Lijstnummer: 010 (= attesten sociale maximumfactuur)
De volgende returncodes komen voor in deze lijst:
- definitieve antwoorden van het NIC (en de verzekeringsinstellingen) op A003
- definitieve antwoorden van de RVA (en de uitbetalingsinstellingen) op L003
Nr.

Omschrijving

Bron

000000

Attest aanvaard

Verzekeringsinstelling

000001

Attest niet correct opgemaakt
(kwaliteitsprobleem)

Verzekeringsinstelling

000002

Fout in data/jaar/ maand attest

Verzekeringsinstelling

000003

Uniek (te verbeteren/annuleren)
attestnummer foutief

Verzekeringsinstelling

000004

Type attest ongeldig

Verzekeringsinstelling

000017
000018

Code “Echtgenoot inkomsten indicator”
foutief
Code « aanduiding samenwoning »
foutief

Verzekeringsinstelling
Verzekeringsinstelling

000019

Aantal dagen werkloosheid niet geldig

Verzekeringsinstelling

000035

INSZ niet gekend op ziekenfondsniveau

Verzekeringsinstelling

Soort bericht
definitief
antwoord A003
definitief
antwoord A003
definitief
antwoord A003
definitief
antwoord A003
definitief
antwoord A003
definitief
antwoord A003
definitief
antwoord A003
definitief
antwoord A003
definitief
antwoord A003

FOD

FPD

UI

Actie

Slaging
stroom

Y

Y

Y

D

A

Y

Y

Y

A

E

Y

Y

Y

A

E

Y

Y

Y

A

E

Y

Y

Y

A

E

Y

N

N

A

E

N

N

Y

A

E

N

N

Y

A

E

Y

Y

Y

C

C
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000036

INSZ niet gekend in personenrepertorium
van het NIC

NIC

000037

Identiek record reeds ontvangen

Verzekeringsinstelling

000040
000041
800001
800002

Nr te verbeteren of annuleren attest > <
aard attest
Dubbele inschrijving in
personenrepertorium van het NIC
Werkloze is een potentiële kandidaat voor
de sociale maximumfactuur
Werkloze komt niet in aanmerking voor
de sociale maximumfactuur

Verzekeringsinstelling
NIC
RVA /
uitbetalingsinstelling
RVA /
uitbetalingsinstelling

definitief
antwoord A003
definitief
antwoord A003
definitief
antwoord A003
tussentijds
antwoord A003
definitief
antwoord L003
definitief
antwoord L003

Y

Y

Y

C

B

Y

Y

Y

A

F

Y

Y

Y

A

E

Y

Y

Y

D

I

D

A

D

A

OPM.: Als de leveranciers een returncode 35 of 36 ontvangen, sturen zij een papieren attest naar de betrokkene, die het op zijn beurt overmaakt aan
zijn ziekenfonds.
Ingevolge een akkoord tussen de DGPH en de VI (juni 2013) en de VSB (november 2016) worden de papieren attesten niet langer
automatisch verzonden. De DGPH doet opnieuw een elektronische poging en als dit weer mislukt, neemt de DGPH contact op met de
betrokkene teneinde zijn ziekenfonds te kennen.
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Lijst van acties
Alle acties die de FOD Sociale Zekerheid, de FPD, de VSB en de RVA moeten ondernemen als zij een antwoord A003 ontvangen
Deze lijst is niet exhaustief. De actie is geïntegreerd in de returncode. De actie wordt NIET als aparte zone doorgestuurd.
Actie
A
B
C
D

Omschrijving
Programmatie aanpassen
De integratie controleren
Papieren attest
Nihil
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Lijst met codes SLAGING STROOM
-------------------------------------------------------Deze codes worden gebruikt bij voorleggingen en antwoorden. Ze worden ingevuld in de zone "slaging stroom" van het prefix.
Slaging stroom
0
1
2
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
M
P

Soort bericht
Voorlegging
Voorlegging
Voorlegging
Antwoord
Antwoord
Antwoord
Antwoord
Antwoord
Antwoord
Antwoord
Antwoord
Antwoord
Antwoord/voorlegging
Antwoord/voorlegging
Antwoordmailbox
Antwoordmailbox

Omschrijving
Origineel
Verbetering
Annulatie
Voorlegging aanvaard
Verschil tussen het sectoraal personenrepertorium en het personenrepertorium van de KSZ
Integratieprobleem binnen het secundaire netwerk
Probleem met INSZ (waarschijnlijk foutief geïntegreerd)
Voorlegging geweigerd (wacht op correctie)
Voorlegging overbodig (vb. 2x zelfde voorlegging)
Gegevensgedeelte onleesbaar (probleem inhouse-file-formaat)
Gegevens doorgestuurd
Voorlegging geblokkeerd (kan tijdelijk niet doorgestuurd/verwerkt worden)
Waarschuwing : Integratieprobleem bij afzender
Waarschuwing : integratieprobleem bij uw instelling
Mailbox niet aanvaard
Mailbox aanvaard
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Lijst met netwerk- en toepassingsreturncodes
code
omschrijving
netwerkcodes
3000
Versie prefix ongeldig
3001
Identificatie afzender (sector + type instelling) ongeldig
3002
User-id ongeldig (formaat en inhoud)
3003
Soort aanvraag ongeldig (formaat en inhoud)
3004
INSZ ongeldig (formaat en inhoud)
3005
Formulier of variante foutief
3006
Antwoordtermijn ongeldig
3007
Actie time-out ongeldig
3008
Identificatie leverancier (sector en type instelling) ongeldig (formaat)
4000
Hoedanigheidscode of fase ongeldig (formaat)
4001
Periode dossier ongeldig (formaat datum)
4002
Einddatum dossier mag niet vroeger zijn dan begindatum dossier
4003
Periode bericht ongeldig (formaat datum)
4004
Einddatum bericht mag niet vroeger zijn dan begindatum bericht
4100
Formulier/IT is niet gekend voor Soort Behandeling
4101
Een verplichte zone van het prefix is niet ingevuld.
9000
Veiligheidsprobleem : een gebruiker (UserID) mag geen voorlegging versturen.
Toepassingsreturncodes
000000
100000
300010
300020
300030
300040
400010
500000
990000

Er werd geen probleem vastgesteld. De voorlegging kan naar minstens één
bestemmeling gestuurd worden.
Intern probleem KSZ (te veel lijnen gevonden in verwijzingsrepertorium)
De verzender is niet gemachtigd om het formulier naar de bestemmeling te sturen.
De verzender heeft het INSZ niet met de correcte hoedanigheidscode geïntegreerd
bij de KSZ.
De verzender heeft het INSZ bij de KSZ geïntegreerd met de correcte
hoedanigheidscode, maar de fase is niet groot genoeg.
De verzender heeft het INSZ bij de KSZ geïntegreerd met de correcte
hoedanigheidscode, maar de periode is foutief.
Het INSZ is voor geen enkele bestemmeling correct geïntegreerd.
Het INSZ is noch voor de verzender noch voor een bestemmeling correct
geïntegreerd.
Integratiecontrole kan niet uitgevoerd worden omdat er een zone ontbreekt in het
prefix (INSZ of periode dossier of periode bericht).
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Bijlage 2: Gebruik van het prefix

Deze tekst beschrijft ENKEL de prefixen zoals ze gebruikt worden voor de A003-attesten
sociale maximumfactuur
Elke kolom in een schema stelt een specifiek prefix voor. Voor elk soort bericht (voorlegging,
definitief antwoord en ontvangstmelding) wordt het prefix volledig ingevuld.
Er zijn 2 mogelijke zones in een prefix:
1. standaardzone : de waarde in deze zone is altijd dezelfde.
In de schema’s zijn dit de
gearceerde
zones
vb. TAPE : In elke voorleggingsprefix moet de waarde TAPE staan als constante.
2. variabele zone : de waarde hangt af van de situatie.
In de schema’s zijn dit de
zones zonder arcering
bv. 45010100148 : het is niet altijd dezelfde gebruiker die de attesten overmaakt naar de
KSZ.

Enkele toelichtingen bij de volgende schema's
-

-

Een streepje (-): deze zone wordt niet gebruikt voor dit prefix
Blanco's (): hier moeten spaties ingevuld worden
3005: in het tweede schema wordt deze waarde ingevuld in de zone netwerkreturncode
Deze waarde is enkel als voorbeeld bedoeld.
Interne_referentie: de eerste 3 letters duiden aan wie deze referentie gecreëerd heeft en
beheert. Deze structuur van de interne referentie is helemaal niet verplicht, ze wordt enkel
gegeven bij wijze van voorbeeld.
Elk schema komt overeen met een hoofdstuk.
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Schema 1a : De FPD stuurt de attesten naar de KSZ (zie hoofdstuk 2)
De FPD stuurt een attest naar de
De FPD ontvangt een antwoord van de KSZ
KSZ
attest
naar
KSZ
(met Tussentijds antwoord
Verwerping
voorleggingsprefix)
(netwerkreturncode)

Verwerping
(toepassingsreturncode)

NETWERKGEDEELTE
CONSTANTE/netwerkreturncode
VERSIE_PREFIX
SECTOR
TYPE_INSTELLING
INTERNE_REFERENTIE_SECTOR
USER-ID
SOORT AANVRAAG
INSZ
TOEPASSINGSRETURNCODE

TAPE
A1
005 (= FPD)
000
RIZ456789012345
45010100148
D0Z
48120400101
-

0000
A1
005 (= FPD)
000
RIZ456789012345
45010100148
I0Z
48120400101
000000

3005
A1
005 (= FPD)
000
RIZ456789012345
45010100148
F0Z
48120400101
000000

0000
A1
005 (= FPD)
000
RIZ456789012345
45010100148
F0Z
48120400101
500000

A003
N000


A003
N000


FORMULIERGEDEELTE
FORMULIER
VARIANTE
BERICHTGEDEELTE

A003



A003
N001


GEDEELTE BEHEER ANTWOORD


IDENTIFICATIE_TOEPASSING
INTERNE_REFERENTIE_BEANTWOO  KSZ123456789012
RDER
9610151030
DATUM_VERZENDING_AANVRAAG 9610151030
9610210821
DATUM_VERZENDING_ANTWOORD ANTWOORDTERMIJN
J20
ACTIE_TIMEOUT
M
SLAGING_STROOM
0 (= origineel)
H (= Attest doorgestuurd)


KSZ123456789012


KSZ123456789012

9610151030
9610210821
E (= voorlegging geweigerd)

9610151030
9610210821
E (= voorlegging geweigerd)

REPERTORIUMGEDEELTE
HOEDANIGHEIDSCODE
FASE
BEGIN_REPERTORIUM

000
00


000
00


000
00


000
00
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,, ... duiden blanco’s aan
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19960101
19961231
011 (= NIC)
001


19960101
19961231
025 (= KSZ)
000


19960101
19961231
025 (= KSZ)
000


19960101
19961231
025 (= KSZ)
000

Schema 1 b: De FOD Sociale Zekerheid stuurt de attesten naar de KSZ (zie hoofdstuk 2)
FOD SZ stuurt attest naar de De FOD Sociale Zekerheid ontvangt een antwoord van de KSZ
KSZ
Verwerping
Verwerping
(met voorleggingsprefix)
Tussentijds antwoord
(netwerkreturncode)
(toepassingsreturncode)

NETWERKGEDEELTE
CONSTANTE/netwerkreturncode
VERSIE_PREFIX
SECTOR
TYPE_INSTELLING
INTERNE_REFERENTIE_SECTOR
USER-ID
SOORT AANVRAAG
INSZ
TOEPASSINGSRETURNCODE

TAPE
A1
016 (= FOD SZ)
000
MSZ456789012345
45010100148
D0Z
48120400101
-

FORMULIER
VARIANTE
BERICHTGEDEELTE

A003



0000
A1
016 (= FOD SZ)
000
MSZ456789012345
45010100148
I0Z
48120400101
000000

3005
A1
016 (= FOD SZ)
000
MSZ456789012345
45010100148
F0Z
48120400101
000000

0000
A1
016 (= FOD SZ)
000
MSZ456789012345
45010100148
F0Z
48120400101
400010

A003
N000


A003
N000


FORMULIERGEDEELTE
A003
N001


GEDEELTE BEHEER ANTWOORD


IDENTIFICATIE_TOEPASSING
INTERNE_REFERENTIE_BEANTWOO  KSZ123456789012

RDER


KSZ123456789012


KSZ123456789012

DATUM_VERZENDING_AANVRAAG 9610151030

9610151030

9610151030

9610151030
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Attesten Sociale MAF
DATUM_VERZENDING_ANTWOORD
ANTWOORDTERMIJN
ACTIE_TIMEOUT
SLAGING_STROOM

v2. 8
J20
M
0 (= origineel)

9610210821
H (= attest doorgestuurd)

9610210821
E (=voorlegging geweigerd)

9610210821
E (=voorlegging geweigerd)

001
00
19920515

19960101
19961231
025 (= KSZ)
000

001
00
19920515

19960101
19961231
025 (= KSZ)
000

REPERTORIUMGEDEELTE
HOEDANIGHEIDSCODE
FASE
BEGIN_REPERTORIUM
EINDE_REPERTORIUM
BEGIN_BERICHT
EINDE_BERICHT
SECTOR_LEVERANCIER
TYPE_INSTELLING_LEVERANCIER
,, ... duiden blanco’s aan

001
00
19920515

19960101
19961231
011 (= NIC)
001

001
00
19920515

19960101
19961231
025 (= KSZ)
000

Schema 1 c: De RVA stuurt de attesten naar de KSZ (zie hoofdstuk 2)
De RVA stuurt het attest naar De RVA ontvangt een antwoord van de KSZ
de KSZ
Verwerping
(met voorleggingsprefix)
Tussentijds antwoord
(netwerkreturncode)

Verwerping
(toepassingsreturncode)

NETWERKGEDEELTE
CONSTANTE/netwerkreturncode
VERSIE_PREFIX
SECTOR
TYPE_INSTELLING
INTERNE_REFERENTIE_SECTOR
USER-ID
SOORT AANVRAAG
INSZ
TOEPASSINGSRETURNCODE

TAPE
A1
018 (= RVA)
001
RVA456789012345
45010100148
D0Z
48120400101
-

0000
A1
018 (= RVA)
001
RVA456789012345
45010100148
I0Z
48120400101
000000

3005
A1
018 (= RVA)
001
RVA456789012345
45010100148
F0Z
48120400101
000000

0000
A1
018 (= RVA)
001
RVA456789012345
45010100148
F0Z
48120400101
400010

FORMULIERGEDEELTE
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Attesten Sociale MAF
FORMULIER
VARIANTE
BERICHTGEDEELTE

v2. 8
A003



A003
N001


A003
N000


A003
N000


GEDEELTE BEHEER ANTWOORD

IDENTIFICATIE_TOEPASSING
INTERNE_REFERENTIE_BEANTWOO 

RDER
DATUM_VERZENDING_AANVRAAG 9610151030
DATUM_VERZENDING_ANTWOORD ANTWOORDTERMIJN
J20
ACTIE_TIMEOUT
M
SLAGING_STROOM
0 (= origineel)


KSZ123456789012


KSZ123456789012


KSZ123456789012

9610151030
9610210821
H (= attest doorgestuurd)

9610151030
9610210821
E (=voorlegging geweigerd)

9610151030
9610210821
E (=voorlegging geweigerd)

000
00


19960101
19961231
025 (= KSZ)
000

000
00


19960101
19961231
025 (= KSZ)
000

REPERTORIUMGEDEELTE
HOEDANIGHEIDSCODE
FASE
BEGIN_REPERTORIUM
EINDE_REPERTORIUM
BEGIN_BERICHT
EINDE_BERICHT
SECTOR_LEVERANCIER
TYPE_INSTELLING_LEVERANCIER
,, ... duiden blanco’s aan

000
00


19960101
19961231
011 (= NIC)
001

000
00


19960101
19961231
025 (= KSZ)
000

Schema 1 d: De VSB stuurt de attesten naar de KSZ (zie hoofdstuk 2)
De VSB stuurt het attest naar De VSB ontvangt een antwoord van de KSZ
de KSZ
Verwerping
(met voorleggingsprefix)
Tussentijds antwoord
(netwerkreturncode)

Verwerping
(toepassingsreturncode)

NETWERKGEDEELTE
CONSTANTE/netwerkreturncode
VERSIE_PREFIX
SECTOR

TAPE
A1
089 (= VSB)

0000
A1
089 (= VSB)

3005
A1
089 (= VSB)

0000
A1
089 (= VSB)
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TYPE_INSTELLING
INTERNE_REFERENTIE_SECTOR
USER-ID
SOORT AANVRAAG
INSZ
TOEPASSINGSRETURNCODE

002
VSB456789012345
45010100148
D0Z
48120400101
-

002
VSB456789012345
45010100148
I0Z
48120400101
000000

FORMULIER
VARIANTE
BERICHTGEDEELTE

A003



IDENTIFICATIE_TOEPASSING
INTERNE_REFERENTIE_BEANTWOO
RDER
DATUM_VERZENDING_AANVRAAG
DATUM_VERZENDING_ANTWOORD
ANTWOORDTERMIJN
ACTIE_TIMEOUT
SLAGING_STROOM




9610151030
J20
M
0 (= origineel)

HOEDANIGHEIDSCODE
FASE
BEGIN_REPERTORIUM
EINDE_REPERTORIUM
BEGIN_BERICHT
EINDE_BERICHT
SECTOR_LEVERANCIER
TYPE_INSTELLING_LEVERANCIER
,, ... duiden blanco’s aan

000
00


19960101
19961231
011 (= NIC)
001

002
VSB456789012345
45010100148
F0Z
48120400101
000000

002
VSB456789012345
45010100148
F0Z
48120400101
400010

A003
N000


A003
N000


FORMULIERGEDEELTE
A003
N001


GEDEELTE BEHEER ANTWOORD

KSZ123456789012


KSZ123456789012


KSZ123456789012

9610151030
9610210821
H (= attest doorgestuurd)

9610151030
9610210821
E (=voorlegging geweigerd)

9610151030
9610210821
E (=voorlegging geweigerd)

000
00


19960101
19961231
025 (= KSZ)
000

000
00


19960101
19961231
025 (= KSZ)
000

REPERTORIUMGEDEELTE
000
00


19960101
19961231
025 (= KSZ)
000

Schema 2 : De KSZ stuurt de attesten naar het NIC (zie hoofdstuk 3)
Het NIC ontvangt het attest van

Het NIC stuurt een antwoord naar de KSZ
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de KSZ (met
voorleggingsprefix)

def. antw. (aanvaard)

def. antw. ( geweigerd)

tussentijds antwoord

0000
A1
025 (= KSZ)
000
KSZ123456789012
00902500173
F0Z
48120400101
000000

0000
A1
025 (= KSZ)
000
KSZ123456789012
00902500173
I0Z
48120400101
000000

A003
N001


A003
N001



NIC014725836901
9610210830
9610300821
E = (voorl. geweigerd)


NIC014725836901
9610210830
9610300821
I=(dubbele inschrijving )

000
00


19960101
19961231
011 (= NIC)

000
00


19960101
19961231
011 (= NIC)

NETWERKGEDEELTE
CONSTANTE/netwerkreturncode
VERSIE_PREFIX
SECTOR
TYPE_INSTELLING
INTERNE_REFERENTIE_SECTOR
USER-ID
SOORT_AANVRAAG
INSZ
TOEPASSINGSRETURNCODE

TAPE
A1
025 (= KSZ)
000
KSZ123456789012
00902500173
D0Z
48120400101

FORMULIER
VARIANTE
BERICHTGEDEELTE

A003



IDENTIFICATIE_TOEPASSING
INTERNE_REFERENTIE_BEANTWOORDER
DATUM_VERZENDING_AANVRAAG
DATUM_VERZENDING_ANTWOORD
ANTWOORDTERMIJN
ACTIE_TIMEOUT
SLAGING_STROOM



HOEDANIGHEIDSCODE
FASE
BEGIN_REPERTORIUM
EINDE_REPERTORIUM
BEGIN_BERICHT
EINDE_BERICHT
SECTOR_LEVERANCIER

000
00


19960101
19961231
005 (= FPD), 018 (=RVA)
016 ( = FOD Sociale Zekerheid)

-

0000
A1
025 (= KSZ)
000
KSZ123456789012
00902500173
F0Z
48120400101
000000

FORMULIERGEDEELTE
A003
N001


GEDEELTE BEHEER ANTWOORD


9610210830
J15
M
0 (= origineel)


NIC014725836901
9610210830
9610300821
A = (voorl. aanvaard )

REPERTORIUMGEDEELTE
000
00


19960101
19961231
011 (= NIC)
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TYPE_INSTELLING_LEVERANCIER

v2. 8
000 (indien FPD of FOD SZ)
001 (indien RVA)

001

001
(= 001
(=
verzekeringsinstellingen) verzekeringsinstellingen)
/ 000 (= NIC)
/ 000 (= NIC)

,, ... duiden blanco’s aan
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Schema 3a : De KSZ stuurt de antwoorden door naar de FPD (zie hoofdstuk 4)
De FPD stuurt een attest naar de
De FPD ontvangt een antwoord van het NIC via de KSZ
KSZ (met voorleggingsprefix)
def. antw. : aanvaard
def. antw. : geweigerd
tussentijds antwoord

NETWERKGEDEELTE
CONSTANTE/netwerkreturncode
VERSIE_PREFIX
SECTOR
TYPE_INSTELLING
INTERNE_REFERENTIE_SECTOR
USER-ID
SOORT_AANVRAAG
INSZ
TOEPASSINGSRETURNCODE

TAPE
A1
005 (= FPD)
000
RIZ456789012345
45010100148
D0Z
48120400101
-

FORMULIER
VARIANTE
BERICHTGEDEELTE

A003



0000
A1
005 (= FPD)
000
RIZ456789012345
45010100148
F0Z
48120400101
000000

0000
A1
005 (= FPD)
000
RIZ456789012345
45010100148
F0Z
48120400101
000000

0000
A1
005 (= FPD)
000
RIZ456789012345
45010100148
I0Z
48120400101
000000

A003
N001


A003
N001



KSZ123456789012


KSZ123456789012


KSZ123456789012

9610151030
9611041022
A = (voorl. aanvaard )

9610151030
9611041022
E = (voorl. geweigerd)

9610151030
9611041022
I=(dubbele inschrijving )

000
00


19960101

000
00


19960101

FORMULIERGEDEELTE
A003
N001


GEDEELTE BEHEER ANTWOORD

IDENTIFICATIE_TOEPASSING
INTERNE_REFERENTIE_BEANTWOORDER 

9610151030
DATUM_VERZENDING_AANVRAAG
DATUM_VERZENDING_ANTWOORD
ANTWOORDTERMIJN
J20
ACTIE_TIMEOUT
M
SLAGING_STROOM
0 (= origineel)

REPERTORIUMGEDEELTE
HOEDANIGHEIDSCODE
FASE
BEGIN_REPERTORIUM
EINDE_REPERTORIUM
BEGIN_BERICHT

000
00


19960101

000
00


19960101
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EINDE_BERICHT
SECTOR_LEVERANCIER
TYPE_INSTELLING_LEVERANCIER

v2. 8
19961231
011 (= NIC)
001

19961231
011 (= NIC)
001

19961231
011 (= NIC)
001
(=
verzekeringsinstellingen)
/ 000 (= NIC)

19961231
011 (= NIC)
001
(=
verzekeringsinstellingen)
/ 000 (= NIC)

,, ... duiden blanco’s aan

Schema 3b : De KSZ stuurt de antwoorden door naar de FOD Sociale Zekerheid (zie hoofdstuk 4)
De FOD SZ stuurt een attest De FOD Sociale Zekerheid ontvangt via de KSZ een antwoord van het NIC
naar
de
KSZ
(met definitief antwoord
definitief antwoord
tussentijds antwoord
voorleggingsprefix)

NETWERKGEDEELTE
CONSTANTE/netwerkreturncode
VERSIE_PREFIX
SECTOR
TYPE_INSTELLING
INTERNE_REFERENTIE_SECTOR
USER-ID
SOORT_AANVRAAG
INSZ
TOEPASSINGSRETURNCODE

TAPE
A1
016 (= FOD SZ)
000
MSZ456789012345
45010100148
D0Z
48120400101
-

FORMULIER
VARIANTE
BERICHTGEDEELTE

A003



IDENTIFICATIE_TOEPASSING
INTERNE_REFERENTIE_BEANTWOORDER




9610151030
J20

0000
A1
016 (= FOD SZ)
000
MSZ456789012345
45010100148
F0Z
48120400101
000000

0000
A1
016 (= FOD SZ)
000
MSZ456789012345
45010100148
F0Z
48120400101
000000

0000
A1
016 (= FOD SZ)
000
MSZ456789012345
45010100148
I0Z
48120400101
000000

A003
N001


A003
N001



KSZ123456789012


KSZ123456789012


KSZ123456789012

9610151030
9611041022
-

9610151030
9611041022
-

9610151030
9611041022
-

FORMULIERGEDEELTE
A003
N001


GEDEELTE BEHEER ANTWOORD

DATUM_VERZENDING_AANVRAAG
DATUM_VERZENDING_ANTWOORD
ANTWOORDTERMIJN
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ACTIE_TIMEOUT
SLAGING_STROOM

M
0 (= origineel)

HOEDANIGHEIDSCODE
FASE
BEGIN_REPERTORIUM
EINDE_REPERTORIUM
BEGIN_BERICHT
EINDE_BERICHT
SECTOR_LEVERANCIER
TYPE_INSTELLING_LEVERANCIER
,, ... duiden blanco’s aan

001
00
19920515

19960101
19961231
011 (= NIC)
001

A = (voorl. aanvaard )

E = (voorl. geweigerd)

I=(dubbele inschrijving )

001
00
19920515

19960101
19961231
011 (= NIC)
001 /000

001
00
19920515

19960101
19961231
011 (= NIC)
001 /000

REPERTORIUMGEDEELTE
001
00
19920515

19960101
19961231
011 (= NIC)
001

Schema 3c : De KSZ stuurt de antwoorden door naar de RVA (zie hoofdstuk 4)
De RVA stuurt een attest naar de De RVA ontvangt via de KSZ een antwoord van het NIC.
KSZ (met voorleggingsprefix) definitief antwoord
definitief antwoord
tussentijds antwoord

NETWERKGEDEELTE
CONSTANTE/netwerkreturncode
VERSIE_PREFIX
SECTOR
TYPE_INSTELLING
INTERNE_REFERENTIE_SECTOR
USER-ID
SOORT_AANVRAAG
INSZ
TOEPASSINGSRETURNCODE

TAPE
A1
018 (= RVA)
001
RVA456789012345
45010100148
D0Z
48120400101
-

0000
A1
018 (= RVA)
001
RVA456789012345
45010100148
F0Z
48120400101
000000

0000
A1
018 (= RVA)
001
RVA456789012345
45010100148
F0Z
48120400101
000000

0000
A1
018 (= RVA)
001
RVA456789012345
45010100148
I0Z
48120400101
000000

A003
N001


A003
N001


FORMULIERGEDEELTE
FORMULIER
VARIANTE
BERICHTGEDEELTE

A003



A003
N001


GEDEELTE BEHEER ANTWOORD
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Attesten Sociale MAF
IDENTIFICATIE_TOEPASSING
INTERNE_REFERENTIE_ BEANTWOORDER
DATUM_VERZENDING_AANVRAAG
DATUM_VERZENDING_ANTWOORD
ANTWOORDTERMIJN
ACTIE_TIMEOUT
SLAGING_STROOM

v2. 8



9610151030
J20
M
0 (= origineel)


KSZ123456789012


KSZ123456789012


KSZ123456789012

9610151030
9611041022
A = (voorl. aanvaard )

9610151030
9611041022
E = (voorl. geweigerd)

9610151030
9611041022
I=(dubbele inschrijving )

000
00


19960101
19961231
011 (= NIC)
001 /000

000
00


19960101
19961231
011 (= NIC)
001 /000

REPERTORIUMGEDEELTE
HOEDANIGHEIDSCODE
FASE
BEGIN_REPERTORIUM
EINDE_REPERTORIUM
BEGIN_BERICHT
EINDE_BERICHT
SECTOR_LEVERANCIER
TYPE_INSTELLING_LEVERANCIER
,, ... duiden blanco’s aan

000
00


19960101
19961231
011 (= NIC)
001

000
00


19960101
19961231
011 (= NIC)
001

Schema 3c : De KSZ stuurt de antwoorden door naar de VSB (zie hoofdstuk 4)
De VSB stuurt een attest naar de De VSB ontvangt via de KSZ een antwoord van het NIC.
KSZ (met voorleggingsprefix) definitief antwoord
definitief antwoord
tussentijds antwoord

NETWERKGEDEELTE
CONSTANTE/netwerkreturncode
VERSIE_PREFIX
SECTOR
TYPE_INSTELLING
INTERNE_REFERENTIE_SECTOR
USER-ID
SOORT_AANVRAAG

TAPE
A1
089 (= VSB)
002
VSB456789012345
45010100148
D0Z

0000
A1
089 (= VSB)
002
VSB456789012345
45010100148
F0Z

0000
A1
089 (= VSB)
002
VSB456789012345
45010100148
F0Z

0000
A1
089 (= VSB)
002
VSB456789012345
45010100148
I0Z
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INSZ
TOEPASSINGSRETURNCODE

48120400101
-

FORMULIER
VARIANTE
BERICHTGEDEELTE

A003



IDENTIFICATIE_TOEPASSING
INTERNE_REFERENTIE_ BEANTWOORDER




9610151030
J20
M
0 (= origineel)

48120400101
000000

48120400101
000000

48120400101
000000

A003
N001


A003
N001



KSZ123456789012


KSZ123456789012


KSZ123456789012

9610151030
9611041022
A = (voorl. aanvaard )

9610151030
9611041022
E = (voorl. geweigerd)

9610151030
9611041022
I=(dubbele inschrijving )

000
00


19960101
19961231
011 (= NIC)
001 /000

000
00


19960101
19961231
011 (= NIC)
001 /000

FORMULIERGEDEELTE
A003
N001


GEDEELTE BEHEER ANTWOORD

DATUM_VERZENDING_AANVRAAG
DATUM_VERZENDING_ANTWOORD
ANTWOORDTERMIJN
ACTIE_TIMEOUT
SLAGING_STROOM

REPERTORIUMGEDEELTE
HOEDANIGHEIDSCODE
FASE
BEGIN_REPERTORIUM
EINDE_REPERTORIUM
BEGIN_BERICHT
EINDE_BERICHT
SECTOR_LEVERANCIER
TYPE_INSTELLING_LEVERANCIER
,, ... duiden blanco’s aan

000
00


19960101
19961231
011 (= NIC)
001

000
00


19960101
19961231
011 (= NIC)
001
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Bijlage 3: Gegevensgedeelte
A. Beschrijving van het A003-attest sociale maximumfactuur
Gegevensgedeelte

Datum van uitgifte bericht
Nummer van het attest

Nummer van het te
verbeteren attest

Aard van het attest

Kalenderjaar waarop het
attest betrekking heeft.
Beginmaand van het attest .
Type attest

jjjjmmdd
8 num. pos.
jjkkknnnnnnnncc
15 alfanum. pos.
* jj = jaar waarop het attest betrekking heeft
* kkk :
203 = FPD
403 = FOD Sociale Zekerheid
503 = RVA
603 = VSB
* nnnnnnnn : nummering (uniek per
instelling)
* cc : controlecijfers van het nummer
cc= (97 - (jjkkknnnnnnnn MOD 97))
zelfde structuur als nummer van het attest
15 alfanum. pos.

Verplicht ?
M = mandatory
C = conditional
M
M

C

Enkel bij een niet-origineel attest mag deze zone
ingevuld zijn.
Bij een origineel attest mag deze zone niet ingevuld
zijn.
Nummer te verbeteren attest moet >< blanco als aard
attest = 1 of 3

0 = Origineel
1 = Verbetering
3 = Annulering

01 <= maand <= 12
2 : IGO of inkomensgarantie voor ouderen,
ouderdomsrentebijslag,
weduwenrentebijslag, aanvullende
toeslag mindervaliden, tegemoetkoming
ter aanvulling van het gewaarborgd
inkomen, hulp aan derden (recht op
verhoogde tegemoetkoming)
4 : Tegemoetkoming voor persoon met een
handicap (recht op verhoogde
tegemoetkoming)
7 : Gecontroleerde werkloze

INSZ van de sociaal
verzekerde
Naam van de sociaal
verzekerde
Voornaam 1 van de sociaal
verzekerde
Voornaam 2 van de sociaal
verzekerde
Vrijstelling inkomsten partner 00: vrijstelling inkomsten partner, dus geen
recht op sociale MAF
01: geen vrijstelling inkomsten partner, dus
wel recht op sociale MAF
Aanduiding samenwoning
00 = geen samenwoning
m.b.t. het aantal
01 = samenwoning
gecontroleerde dagen

1 alfanum. pos.

M

4 num. pos.
(formaat JJJJ)
2 num. pos.
(formaat mm)
1 num. pos.

M

11 num. pos.

M

48 alfanum. pos.

C

24 alfanum. pos.

C

24 alfanum. pos.

C

2 num. pos

C

2 num. pos.

C

M
M
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Aantal werkloosheidsdagen
voor de maand van het attest
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Aantal dagen voor de geselecteerde
werkloosheidscodes = zie lijst hieronder*

2 num. pos;

C

*werkloosheidscodes waarvoor de informatie meegedeeld wordt
00 Niet toelaatbaar of niet vergoedbaar, voor zover het een gecontroleerde werkloze betreft met een uitsluiting
zonder beletsel
01 Volledige werkloosheid als voltijdse werknemer
03 Volledige werkloosheid als vrijwillig deeltijdse werknemer
05 Deeltijdse werknemer met recht op de inkomensgarantie-uitkering
09 Werkloosheid met bedrijfstoeslag als voltijdse werknemer
10 Werkloosheid met bedrijfstoeslag als vrijwillig deeltijdse werknemer
11 Beroepsopleiding (voltijds)
12 Tewerkstelling in beschutte werkplaats
15 Bejaarde grensarbeider
16 Toekenning van de premie gedurende de laatste maand van de opleiding – voltijdse werkloze
17 Toekenning van de premie gedurende de laatste maand van de opleiding – vrijwillig deeltijdse werkloze
18 Halftijds brugpensioen
31 Uitkering voor deeltijdse opleiding of stage (geldig vanaf 01/04/2006)
40 Vestigingsuitkering (geldig vanaf 01/04/2006)
57 Vergoedbaar als deeltijdse werknemer rechthebbend op de inkomensgarantie-uitkering (maatregel geldig
vanaf 01/07/2005)
58 Vrijwillig deeltijdse werknemer rechthebbend op inkomensgarantie-uitkering (geldig vanaf 01/07/2013)

Opmerkingen:
-

Voor de codes ‘03’, ‘05’, ‘57’, ‘58’ delen de UI het maximum aantal gecontroleerde
dagen van de betrokken maand mee.
Een volledige werkloosheidsmaand is niet noodzakelijk gelijk aan 26 dagen. De
programma’s van de VI moeten berekenen hoeveel dagen noodzakelijk zijn om de
maand als volledig te beschouwen.
Het aantal dagen dat in aanmerking moet worden genomen is gelijk aan het aantal dagen
in de maand verminderd met het aantal zondagen in de maand. Het programma moet
deze elementen berekenen zowel voor de originele attesten als voor de
verbeteringsattesten.

B. Antwoorden op A003 van het NIC of de verzekeringsinstellingen
Het gegevensgedeelte zal de volgende gegevens bevatten.

Formulier A003 (variante N001) :
Beschrijving van het gegevensgedeelte voor de definitieve antwoorden
Nummer van het bericht

15 num. pos.

Lijstnummer van de returncodes

3 alfanum. pos.

Returncode

6 alfanum. pos.

Datum verzending antwoord

8 numerieke posities (eejjmmdd)

P.S.

1. N001 wordt gebruikt als inhouse-file-structuur (+ Edifact).
2. Het prefix wordt ingevuld volgens de bijgevoegde schema's (zie bijlage 2).
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C. Beschrijving van het tussentijdse antwoord afkomstig van de KSZ (N001)
#BGMA1MDP#GIRA1551011001#GISA111 8 BK#RFFA1583C052000000002151
waarde
Omschrijving
N001 van het type MDP = Bericht van de potentiële
BGMA1MDP
bestemmelingen
GIRA1551011001
opgestuurd naar instelling 011 001
verstuurd via mailbox (returncode 11 van lijst 8; beheerd
GISA111 8 BK
door BK (=KSZ))
de referentie (van de KSZ) van het record dat opgestuurd is
RFFA1583C05200000002151
naar de instelling 011 (NIC)

D. Verbeterings- of annuleringsattest
Het gaat om attesten die verstuurd worden op eigen initiatief of naar aanleiding van een
verwerping door de bestemmeling.
1. Annulering:
- Het annuleringsattest (aard van het attest = 3) bevat een verwijzing naar het nummer van
het te annuleren attest.
- Een annuleringsattest herneemt alle zones van het voorgaande attest dat geannuleerd
wordt. Dit zijn maximum 4 zones. Bijvoorbeeld:
Nationaal register nr.
: 520515-188-04
Datum uitgifte................: 30/01/2013
Anomaliecode..................: 000000 ======> (ATTESTATION
ACCEPTEE)
Attestnummer..................: 134030238442515
Te annuleren attestnummer.....:
Jaar..........................: 2013
Maand.........................: 01
Aard attest...................: 0 =====> (ORIGINAL)
Attest opgesteld door.........: 4 =====> (MIN.DE LA PREV.
SOCIALE)
Echtgenoot inkomstenindicator.: 1 =====> PAS DE REVENU
CONJOINT

-

-

Nationaal register nr.
: 520515-188-04
Datum uitgifte................: 20/02/2013
Anomaliecode..................: 000000 =====> (ATTESTATION
ACCEPTEE)
Attestnummer..................: 134030238447789
Te annuleren attestnummer.....: 134030238442515
Jaar..........................: 2013
Maand.........................: 01
Aard attest...................: 3 =========> (Annulation)
Attest opgesteld door.........: 4 =========> (MIN.DE LA PREV.
SOCIALE)
Echtgenoot inkomstenindicator.: 1 =========> PAS DE REVENU
CONJOINT

Het annuleringsattest heeft betrekking op een attest dat niet had moeten bestaan en niet
aan de VI had moeten worden meegedeeld. Een geannuleerd attest wordt verondersteld
nooit bestaan te hebben. Het betreft een recht dat opgeheven wordt.
Als een attest B reeds een attest A verbeterd of geannuleerd heeft, dan zal ieder nieuw
verbeterend of annulerend attest C uitsluitend betrekking kunnen hebben op attest B.

2. Verbetering:
- Het verbeteringsattest (aard van het attest = 1) herneemt alle verbeterde gegevens en bevat
een verwijzing naar het nummer van het te verbeteren attest.
Voorbeeld: verbetering van de waarde “vrijstelling inkomsten echtgenoot” of vervangen
rijksregisternummer.
3. Wijziging van de vrijstelling (“abattement”) door de DGPH
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De wijziging van de notie « vrijstelling inkomsten echtgenoot » geeft
aanleiding tot een nieuw attest (het betreft niet uitsluitend een verbetering,
maar het kan ook gaan om een statuutwijziging).
Er kunnen verschillende originelen (niet geannuleerd of gewijzigd) van de
A003 categorie 4 (= verstuurd door de FOD Sociale Zekerheid) geldig zijn
voor hetzelfde jaar, ze moeten echter verschillende waarden bevatten in de
zone “Maand” en in de zone “Abattement”
o Als de twee A003-attesten (aard van het attest = 4) verstuurd werden
voor hetzelfde jaar (niet noodzakelijk in hetzelfde jaar) en
 ze niet werden geannuleerd noch gewijzigd én
 ze verschillend zijn wat de zones “maand” en “abattement” betreft,
dan worden de twee attesten geordend op basis van de zone “maand” (en
niet op basis van de datum van ontvangst of het volgnummer) en de
informatieve inhoud van het eerste bericht, m.a.w. de zone “abattement”
wordt dan verondersteld geldig te zijn voor de periode begrepen tussen de
zone “maand” van het eerste bericht en de zone “maand” van het tweede
bericht.
o Als de informatieve inhoud (= zone “abattement”) van een bericht
gewijzigd dient te worden voor eenzelfde persoon – zelfde jaar en zelfde
maand – dan wordt er een verbeteringsattest verstuurd.
o Als het eerste attest een andere maand dan “01” bevat, wordt de persoon
verondersteld niet gerechtigd te zijn op de uitkering gedurende de n
eerste maanden van het jaar.

-

Voorbeeld:
In februari 2013 verstuurt de DGPH een origineel attest
-

Uitgiftedatum : 8/2/2013
Aard van het attest : 0 (= origineel)
Kalenderjaar: 2013
Beginmaand van het attest : 01 (= januari)
Vrijstelling inkomsten echtgenoot : 01 (geen vrijstelling)

In februari 2013 stuurt de DGPH een verbeteringsattest
-

Uitgiftedatum : 8/2/2013
Aard van het attest : 1 (= verbetering)
Nr. van het te verbeteren attest :xxxxxxxxxxxx
Kalenderjaar : 2013
Beginmaand van het attest : 01 (= januari)
Vrijstelling inkomsten echtgenoot : 00 (vrijstelling)

In april 2013 verstuurt de DGPH een origineel attest
-

Uitgiftedatum : 4/4/2013
Aard van het attest : 0 (= origineel)
Kalenderjaar : 2013
Beginmaand van het attest : 04 (= april)
Vrijstelling inkomsten echtgenoot : 01 (geen vrijstelling)
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Vragen / opmerkingen:

-

-

Voor een verbeterings- of annuleringsattest moet ook een antwoord worden verstuurd
(aanvaarding of verwerping).
Bij verwerping van de A003 door de bestemmeling (returncode 000001, 000002, 000003,
000004, 000017, 000037, 000040) volgt er een verbeterings- of annuleringsattest.
Bij verwerping van de A003 door de bestemmeling (returncode 000035 en 000036), wordt
er binnen de 15 dagen een papieren attest naar de betrokkene gestuurd.
De VI mag geen annuleringsattest weigeren als ze het vorige attest niet ontvangen heeft
(meestal een origineel). Deze situatie kan zich voordoen bij een mutatie tussen 2 VI’s (het
nieuwe VI van aansluiting zal het originele attest nooit ontvangen).
Wat doet men als voor de verzender de verwerping door de bestemmeling onterecht is?
Het NIC houdt rekening met de begin- en einddatum van het attest (zoals vermeld in het
prefix) om een verbetering te kunnen sturen naar de betrokken VI (ook als het gaat om de
VI waarbij de betrokkene vroeger aangesloten was? Wat als de periode in het prefix
overeenkomt met een periode van aansluiting bij verschillende VI’s?)
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Bijlage 4: technische specificaties van de mailbox
De KSZ verstuurt een mailbox naar een instelling
Elke mailbox met A003-records die een instelling ontvangt ziet er als volgt uit:
- het eerste record is een mailbox-record dat de zending van de KSZ identificeert.
- de volgende records zijn A003-records.
OPM.: In eenzelfde mailbox kunnen meerdere formulieren geplaatst worden.
A. mailbox-record
Het mailbox-record heeft de volgende lay-out :

PREFIX
NETWERKGEDEELTE
CONSTANTE
TAPE
VERSIE_PREFIX
A1
SECTOR
025 (= KSZ)
TYPE_INSTELLING
000
INTERNE_REFERENTIE_SECTOR
KSZ123456789012
USER-ID
00902500173
SOORT AANVRAAG
D01

INSZ
FORMULIERGEDEELTE

FORMULIER

VARIANTE

BERICHTGEDEELTE
GEDEELTE BEHEER ANTWOORD

IDENTIFICATIE_TOEPASSING
INTERNE_REFERENTIE_BEANTWOO 
RDER
DATUM_VERZENDING_MAILBOX
9507101255

ANTWOORDTERMIJN

ACTIE_TIME-OUT

SLAGING_STROOM
REPERTORIUMGEDEELTE

HOEDANIGHEIDSCODE

FASE

BEGIN_REPERTORIUM

EINDE_REPERTORIUM

BEGIN_BERICHT

EINDE_BERICHT
SECTOR_BESTEMMELING
011 (= NIC)
005 (= FPD)
016 ( = FOD Sociale Zekerheid)
089 (= VSB)
TYPE_INSTELLING_BESTEMMELING 000
GEGEVENSGEDEELTE

4 alfanum. pos.
2 alfanum. pos.
3 num. pos.
3 num. pos.
15 alfanum. pos.
11 num. pos.
3 alfanum. pos.
11 alfanum. pos.
4 alfanum. pos.
4 alfanum. pos.
5 alfanum. pos.
8 alfanum. pos.
15 alfanum. pos.
10 num. pos.
3 alfanum. pos.
1 alfanum. pos.
1 alfanum. pos.
3 alfanum. pos.
2 alfanum. pos.
8 alfanum. pos.
8 alfanum. pos.
8 alfanum. pos.
8 alfanum. pos.
3 num. pos.

3 num. pos.
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NUMMER_MAILBOX
TOTAAL_AANTAL_RECORDS
TOTAAL_AANTAL_KARAKTERS

000000000000012 (*)
000000000000005 (*)
000000000002005 (*)

15 num. pos.
15 num. pos.
15 num. pos.

OPM 1 : SECTOR_BESTEMMELING + TYPE_INSTELLING identificeren de instelling die
de mailbox ontvangt.
OPM 2 : De waarden in het gegevensgedeelte aangeduid met een (*), zijn ingevuld bij wijze van
VOORBEELD.
Per instelling kent de KSZ een volgnummer toe aan elke mailbox. Dit nummer wordt in de zone
NUMMER_MAILBOX ingevuld.

Een instelling verstuurt een mailbox naar de KSZ
Elke mailbox met A003-records (voorlegging of antwoorden) die een instelling verstuurt, ziet er
als volgt uit :
- het eerste record is een mailbox-record dat de instelling identificeert.
- de volgende records zijn A003-records.
OPM.: In eenzelfde mailbox kunnen meerdere formulieren geplaatst worden.
A. mailbox-record
Als voorbeeld nemen we het mailbox-record dat gebruikt wordt door de FOD Sociale Zekerheid.
Het mailbox-record heeft de volgende lay-out :

PREFIX
NETWERKGEDEELTE
CONSTANTE
TAPE
VERSIE_PREFIX
A1
SECTOR
016 ( = FOD Sociale Zekerheid)
TYPE_INSTELLING
000
INTERNE_REFERENTIE_SECTOR
MSZ123456789012
USER-ID
00901600152
SOORT AANVRAAG
D02

INSZ
FORMULIERGEDEELTE

FORMULIER

VARIANTE

BERICHTGEDEELTE
GEDEELTE BEHEER ANTWOORD

IDENTIFICATIE_TOEPASSING
INTERNE_REFERENTIE_BEANTWOO 
RDER
DATUM_VERZENDING_MAILBOX
9509101255

ANTWOORDTERMIJN

ACTIE_TIME-OUT

4 alfanum. pos.
2 alfanum. pos.
3 num. pos.
3 num. pos.
15 alfanum. pos.
11 num. pos.
3 alfanum. pos.
11 alfanum. pos.
4 alfanum. pos.
4 alfanum. pos.
5 alfanum. pos.
8 alfanum. pos.
15 alfanum. pos.
10 num. pos.
3 alfanum. pos.
1 alfanum. pos.
Blz. 45 / 47

Attesten Sociale MAF

REPERTORIUMGEDEELTE

HOEDANIGHEIDSCODE

FASE

BEGIN_REPERTORIUM

EINDE_REPERTORIUM

BEGIN_BERICHT

EINDE_BERICHT

SECTOR_BESTEMMELING
TYPE_INSTELLING_BESTEMMELING 
GEGEVENSGEDEELTE
NUMMER_MAILBOX
000000000000015 (1)
TOTAAL_AANTAL_RECORDS
000000000000007 (2)
TOTAAL_AANTAL_KARAKTERS
000000000050205 (2)
SLAGING_STROOM

v2. 8
1 alfanum. pos.
3 alfanum. pos.
2 alfanum. pos.
8 alfanum. pos.
8 alfanum. pos.
8 alfanum. pos.
8 alfanum. pos.
3 num. pos.
3 num. pos.
15 num. pos.
15 num. pos.
15 num. pos.

OPM.: : De waarden in het gegevensgedeelte aangeduid met een (1) en (2) zijn ingevuld bij
wijze van VOORBEELD.
Opgelet, een instelling moet aan elke mailbox die zij opstuurt een unieke identificatie
(1) toekennen. In tegenstelling tot interne_referentie (een zone in het prefix) wordt de
nummer_mailbox geëxploiteerd door de KSZ.
De KSZ zal controleren of het opgegeven aantal records (en aantal bytes) (2) correct is.
Als dit het geval is, dan zal de KSZ een positieve ACR (een bericht N003) sturen, in
het andere geval een negatieve ACR.
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Bijlage 5: Documentatie genormaliseerde inhouse file (IHFN) A003
De technische documentatie is beschikbaar op de website van de KSZ op de volgende URL:
https://www.bcss.fgov.be/nl/documentation/a1/a003
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