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Historiek
Datum
Versie Opmerking
22.12.2004
1.0
Aanmaken consultatiestroom A014, L:
 Ter consultatie gegevens bij RVA
voor RKW, NIC, VSI en FBZ
24.12.2004
1.1
Aanpassingen n.a.v. opmerkingen J.
Verbruggen (RVA) + opsplitsing in type
consultatie:
 On-line
 Semi on-line
 Batch
19.01.2005
2.0
Aanpassingen naar aanleiding van
werkgroepvergadering
 Bedrag van de uitkering
 Vervolgrecords indien code
vermindering wijzigt
 Toevoeging hoedanigheidscodes
RKW
 Toevoeging returncodes RVA
13.05.2005
2.1
Aanpassingen n.a.v. opmerkingen L.
Holvoet (RVA):
 Gebruik van vervolgrecords
vervangen door het herhalen van
het gegevensgedeelte
 Aanpassingen aan de beschrijving
van het gegevensgedeelte
 Periode ondervraging beperkt tot 5
jaar
Machtiging NIC
Bijwerken error code lijst RVA
13.06.2005
3.0
Aanpassingen naar aanleiding van de
werkgroepvergadering
 Filtering van gegevens op basis van
type verwerking i.p.v. variante
(prefix)
16.06.2005
3.1
Verbeteringen m.b.t. het prefix-gedeelte
n.a.v. opmerkingen J. Willems & J. Buyck
(RKW)
01.08.2005
3.1
Machtiging RKW
26.09.2005
3.2
Verbeteringen n.a.v. opmerkingen G.
Notredame (ziekenfonds)
- toevoeging expliciete verwijziging
consultatie van gegevensbank, niet
van attesten
- meegeven einddatum verplicht
- geen tussentijds antwoord
- gegevens opvraagbaar vanaf
01.01.1996
15.06.06
3.3
Verduidelijkingen / verbeteringen n.a.v.
testen door RKW en ziekenfonds
- ook bij een positief antwoord wordt
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Werkgroep

Werkgroep
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Website KSZ

Website KSZ
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-

een ERC-code (‘000000’ =
verwerking OK) meegegeven
verbetering voorbeeld prefix voor
NIC: type instelling = ‘001’
(secondair netwerk)

Aanvullingen errorcodes RVA
Toevoeging formaat datumvelden in XML

15.10.2008

4.0

10.09.2009

4.1

08.12.2010

5.0

23.01.2014

5.1

Toevoeging machtiging voor RIZIV en
FBZ
Toevoegen
 nieuwe vragende instellingen:
o Vlaams Subsidieagentschap
voor Werk en Sociale
Economie (VSA WSE)
o (Vlaams) Agentschap voor
Onderwijsdiensten (AgODi)
 Machtiging voor VSA WSE en AgODi
Wijziging consultatiestroom A014, C door
toevoegen nieuwe zones:
 type onderbreking
 reden onderbreking
Wijziging consultatiestroom A014, C:
toevoegen nieuwe code voor type
onderbreking:
3 = crisistijdskrediet
Toevoegen nieuwe consultatiestroom
A014, G
Aanpassing volgens SOA migratie
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1.

Situering van het project
1.1.

Inleiding

Voorliggend document behandelt de consultatiestroom waarmee de Rijksdienst voor
Arbeidsvoorziening (RVA) via de Kruispuntbank van Sociale Zekerheid (KSZ) de
raadpleging voorziet van de gegevens betreffende de volledige alsook de gedeeltelijke
loopbaanonderbreking en/of tijdskrediet van een uitkeringsgerechtigde.
De Rijksdienst voor Kinderbijslag voor Werknemers (RKW) is geïnteresseerd in de
consultatie van de gegevens betreffende de volledige loopbaanonderbreking en/of
tijdskrediet.

Het Nationaal Intermutualistisch College (NIC), het Fonds voor Beroepsziekten (FBZ)
en het Rijksinstituut voor Ziekte- en invaliditeitsverzekering (RIZIV) zouden de
consultatiestroom gebruiken voor het opvragen van de gegevens van de volledige en
gedeeltelijke loopbaanonderbreking en/of tijdskrediet en het uitkeringsbedrag dat de
verzekerde hiervoor ontvangt.
Het Vlaams Subsidieagentschap voor Werk en Sociale Economie (VSA WSE) en het
Agentschap voor Onderwijsdiensten (AgODi) gebruiken de consultatiestroom voor het
opvragen van de gegevens van de volledige en de gedeeltelijke loopbaanonderbreking /
tijdskrediet alsook van het type onderbreking en van de reden van de onderbreking.
Deze twee instellingen roepen de consultatiestroom op via de Coördinatiecel Vlaams
e-Government (CORVE).

1.2. Machtiging van het Sectoraal Comité van de sociale
zekerheid (het vroegere Toezichtscomité)
Vermits het gaat om een uitwisseling van sociale gegevens van persoonlijke aard
vertrekkende vanuit een instelling die behoort tot het netwerk van instellingen van
sociale zekerheid, moet hiervoor een machtiging worden aangevraagd bij het Sectoraal
Comité van de sociale zekerheid.
Beraadslaging Nr. 05/008 van 15 februari 2005 m.b.t. de mededeling van
persoonsgegevens door de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening aan de
Verzekeringsinstellingen, via de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid en het
Nationaal Intermutualistisch College – Elektronisch bericht A014
Beraadslaging Nr. 05/032 van 19 juli 2005 m.b.t. de mededeling van persoonsgegevens
door de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening aan de Rijksdienst voor Kinderbijslag
voor werknemers en de Kinderbijslagfondsen – Elektronisch bericht A014
Beraadslaging Nr. 07/059 van 6 november 2007 m.b.t. de mededeling van
persoonsgegevens inzake loopbaanonderbreking en tijdskrediet door de Rijksdienst voor
Arbeidsvoorziening aan het Rijksinstituut voor Ziekte- en invaliditeitsverzekering, aan
de hand van het elektronisch bericht A014
Beraadslaging Nr. 07/061 van 6 november 2007 m.b.t. de mededeling van
persoonsgegevens inzake loopbaanonderbreking en tijdskrediet door de Rijksdienst voor
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Arbeidsvoorziening aan het Fonds voor de Beroepsziekten, aan de hand van het
elektronisch bericht A014
Beraadslaging Nr. 08/053 van 7 oktober 2008 m.b.t. de mededeling van
persoonsgegevens aan het Vlaams Subsidieagentschap voor Werk en Sociale Economie
met het oog op het toekennen van aanmoedigingspremies
Beraadslaging Nr. 09/012 van 3 maart 2009 m.b.t. de mededeling van persoonsgegevens
aan het Agentschap voor Onderwijsdiensten en het Agentschap voor Hoger Onderwijs,
Volwassenenonderwijs en Studietoelagen van het Vlaams Ministerie van Onderwijs en
Vorming met het oog op het beheer van de dossiers inzake loopbaanonderbreking van
het onderwijzend personeel in Vlaanderen
Beraadslaging nr 08/053 van 7 oktober 2008, gewijzigd op 9 november 2010 met
betrekking tot de mededeling van persoonsgegevens aan het Vlaams
Subsidieagentschap voor Werk en Sociale Economie met het oog op het toekennen van
aanmoedigingspremies
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2.

Architectuur van de gegevensstroom
2.1.

Formaat

De vraag wordt gesteld in een voorlegging bestaande uit een A1-prefix en een
gegevensgedeelte.
In het prefix is het INSZ en ook de zone periode bericht voorzien waarin de sociaal
verzekerde en de periode moeten aangeduid worden waarop de gegevens vermeld in het
bericht betrekking hebben en komt dus overeen met de gewenste consultatie van de
databank.
Om in de conversie van inhouse-file naar XML-formaat en omgekeerd te kunnen
voorzien, zal het gegevensgedeelte van de voorlegging het INSZ en de periode bericht
van het prefix hernemen.
Het antwoord op de consultatiestroom bestaat uit een A1-prefix en een
gegevensgedeelte. Het gegevensgedeelte van de stroom zal zowel in inhouse-file
(IHFN) als in XML-formaat beschikbaar zijn.
Ook de conversie van de vraag en het antwoord naar het formaat XMLite is voorzien.
Hierdoor is het mogelijk om de consultatiestroom via een webservice op te roepen. Het
klassieke bericht wordt in 'verpakt' in respectievelijk een SSDNRequest en een
SSDNReply. Voor de XMLite versie gebeuren de verschillende controles bij KSZ bijna
uitsluitend op niveau van het klassieke bericht, dus de kans dat er een anomalie wordt
vastgesteld in de 'enveloppe SSDNRequest' zal miniem zijn en zullen er dus
waarschijnlijk geen errorcodes in het SSDNReply gedeelte voorkomen. De errorcodes
zitten dus in de prefix (indien afkomstig van KSZ) en in het gegevensgedeelte (indien
afkomstig van RVA).
De KSZ zal het gegevensgedeelte van zowel de vraag als het antwoord overmaken in
het gewenste formaat. Er dient opgemerkt te worden dat de KSZ vooralsnog geen
inhoudelijke validatie verricht en dit noch in het geval van doorgave IHFN naar IHFN,
van XML naar XML of bij conversie. Met inhoudelijke validatie wordt bijvoorbeeld
bedoeld, het controleren van de geldigheid van een datum, het al dan niet voorkomen
van een veld dat afhankelijk is van de waarde van een voorafgaand veld.
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2.2.

Gegevensgedeelte

Beschrijving van het gegevensgedeelte van de voorlegging:
Indien de consultatie voor één specifieke datum geldt, dan dient deze datum zowel in de begindatum als in de einddatum van de voorlegging ingevuld
te worden.
De periode van ondervraging wordt beperkt tot 5 jaar (controle door RVA).
Zone
INSZ werknemer
Datum begin
ondervragingsperiode

Beschrijving
Ofwel RR ofwel BIS nummer

Datum einde
ondervragingsperiode

Formaat YYYYMMDD (IHFN)
Formaat YYYY-MM-DD (XML)

Formaat YYYYMMDD (IHFN)
Formaat YYYY-MM-DD (XML)

Type
AN
N

Lengte
11
8

M/C1

IHFN
PNAB1\521
DTMC1\194

XML / XMLite

M
M

N

8

M

DTMC1\206

Request\SearchPeriod\Enddate

Request\INSS
Request\SearchPeriod\BeginDate

Beschrijving van het gegevensgedeelte van het antwoord:
De lay-out van het gegevensgedeelte in het antwoord op de consultatiestroom (A014, L/C/E) wijkt af van de lay-out van de mutatiestroom (A014,M).
Bij de consultatie wordt de informatie gegeven zoals op dat ogenblik beschikbaar in de gegevensbank van de RVA. Er gebeurt dus een rechtstreekse
consultatie van het dossier voor de in de vraag opgegeven periode. Als antwoord op een consultatie worden dus niet het (de) afgeleverde attest(en) voor
de opgegeven periode meegedeeld. De consultatie geeft steeds de meest recente situatie.
Zone

Beschrijving

Type

Lengte

E2

C

L

G

IHFN

XML / XMLite

INSZ werknemer in
loopbaanonderbreking

Ofwel RR ofwel BIS nummer

AN

11

M

M

M

M

PNAA1\521

Consultation\Reference\I
NSS

Datum aanmaak
bericht

Datum wanneer bericht wordt aangemaakt, niet noodzakelijk de datum
van doorgave
Formaat YYYYMMDD (IHFN)
Formaat YYYY-MM-DD (XML)

N

8

M

M

M

M

DTMA1\509

Consultation\Reference\Cr
eationDate

1
2

Mandatory / conditional
Mandatory / conditional or ‘/’ niet meegedeeld
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Datum begin
loopbaanonderbreking
/ tijdskrediet

Formaat YYYYMMDD (IHFN)
Formaat YYYY-MM-DD (XML)

N

8

M

M

M

M

DTMB1\626

Consultation\CareerBreak\
BreakBeginDate

Datum einde
loopbaanonderbreking
/ tijdskrediet

Formaat YYYYMMDD (IHFN)
Formaat YYYY-MM-DD (XML)

N

8

M

M

M

M

DTMB1\627

Consultation\CareerBreak\
BreakEndDate

Code bijkomende
activiteit

1 = zelfstandige;
2 = werknemer

N

1

C

C

C

C

ATTA1\553

Consultation\CareerBreak\
ComplementaryActivity

Code vermindering
loopbaanonderbreking
/ tijdskrediet

1 = volledige onderbreking;
2 = vermindering van de prestaties tot de helft
3 = vermindering van de prestaties met 1/3
4 = vermindering van de prestaties met 1/4
5 = vermindering van de prestaties met 1/5
6 = vermindering van de prestaties tot de helft voor diegene die ¾
werken

AN

2

/

M

M

M

STSA1\540

Consultation\CareerBreak\
CareerBreakCode

Bedrag uitkering
loopbaanonderbreking
/ tijdskrediet 3

De maanduitkering toegekend door de RVA

N

9

/

/

M

M

MOAA1\649

Consultation\CareerBreak\
AllowanceAmount

 Indien vraag voor een bepaalde datum
o tijdens de loopbaanonderbreking / tijdskrediet: het bedrag van
de uitkering op die datum
o buiten de periode van de loopbaanonderbreking / tijdskrediet:
errorcode
 Indien vraag voor een bepaalde periode
o en volledige periode valt binnen de periode van de
loopbaanonderbreking / tijdskrediet: het bedrag van de
uitkering op de begindatum van de gevraagde periode
o en de periode begint vóór de begindatum van de
loopbaanonderbreking / tijdskrediet: het bedrag van de
uitkering op de begindatum van de loopbaanonderbreking /
tijdskrediet
o en de periode begint ná de begindatum en eindigt ná de
einddatum van de loopbaanonderbreking / tijdskrediet: het
bedrag van de uitkering op de begindatum van de gevraagde
periode

3

Het bedrag is uitgedrukt in eurocent, d.w.z. 150 staat voor 1,50 €.
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Type van onderbreking

1 = tijdskrediet;
2 = loopbaanonderbreking;
3 = crisistijdskrediet

AN

1

/

M

/

M

RFFA1\718

Consultation\CareerBreak\
CareerBreakType

AN

1

/

C

/

C

ATTB1\643

Consultation\CareerBreak\
CareerBreakReason

 Indien vraag voor een bepaalde datum
o tijdens de loopbaanonderbreking / tijdskrediet: het type van
onderbreking geldend op die datum
o buiten de periode van de loopbaanonderbreking / tijdskrediet:
errorcode
 Indien vraag voor een bepaalde periode
o en volledige periode valt binnen de periode van de
loopbaanonderbreking / tijdskrediet: het type van onderbreking
geldend op de einddatum van de periode van
loopbaanonderbreking / tijdskrediet
o en er is minstens 1 dag overlap met de periode van de
loopbaanonderbreking / tijdskrediet: het type van onderbreking
geldend op de einddatum van de periode van
loopbaanonderbreking / tijdskrediet
o en er is geen dag overlap met een periode van
loopbaanonderbreking / tijdskrediet: errorcode
Reden van
onderbreking

1 = loopbaanonderbreking in het kader van verzorging voor zwaar
zieke;
2 = loopbaanonderbreking in het kader van ouderschapsverlof;
3 = loopbaanonderbreking in het kader van palliatieve zorgen;
4 = gedeeltelijke loopbaanonderbreking voor voor werknemers van 50
jaar of ouder OF tijdskrediet 1/5 voor werknemers van 50jaar of
ouder.
Er wordt geen reden meegedeeld indien het gaat over
loopbaanonderbreking / tijdskrediet in het kader van het algemene
stelsel.
 Indien vraag voor een bepaalde datum
o tijdens de loopbaanonderbreking / tijdskrediet: de reden van

A014, L/C/E/G
Consultatiestroom periodes loopbaanonderbreking/tijdskrediet

pagina 10 van 24

onderbreking geldend op die datum
o buiten de periode van de loopbaanonderbreking / tijdskrediet:
errorcode
 Indien vraag voor een bepaalde periode
o en volledige periode valt binnen de periode van de
loopbaanonderbreking / tijdskrediet: de reden van onderbreking
geldend op de einddatum van de periode van
loopbaanonderbreking / tijdskrediet
o en er is minstens 1 dag overlap met de periode van de
loopbaanonderbreking / tijdskrediet: : de reden van
onderbreking geldend op de einddatum van de periode van
loopbaanonderbreking / tijdskrediet
o en er is geen dag overlap met een periode van
loopbaanonderbreking / tijdskrediet: errorcode
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De periodes van loopbaanonderbreking / tijdskrediet volgen elkaar op zonder
overlappingen. Onderbrekingen tussen periodes van loopbaanonderbreking / tijdskrediet
zijn mogelijk.
Indien er meerdere periodes voorkomen, worden de periodes in chronologische
volgorde herhaald in het gegevensgedeelte van het antwoord.
Indien de sociaal verzekerde tijdens de gevraagde periode verandert van type
loopbaanonderbreking / tijdskrediet, i.e., overgaat van een bepaalde code vermindering
naar een andere code vermindering, zal er ook een nieuw gegevensgedeelte worden
aangemaakt.
Indien de loopbaanonderbreking / tijdskrediet voor een bepaalde tijd wordt opgeschort,
zal dit door de RVA als een stopzetting worden beschouwd. De loopbaanonderbreking /
tijdskrediet zal eindigen op de datum van de opschorting en een nieuwe
loopbaanonderbreking / tijdskrediet zal beginnen te lopen vanaf de einddatum van de
opschorting.
De RVA deelt enkel de goedgekeurde dossiers van loopbaanonderbreking / tijdskrediet
mee waarvoor zij een uitkering toekennen.
Voorbeeld:
Een sociaal verzekerde was in volledige loopbaanonderbreking tijdens de periode van
25.09.07 tot en met 14.12.07. Op 25.12.07 ontvangt de RVA een aanvraag voor
verlenging.
De RVA keurt de aanvraag goed en zal de volgende bedragen uitkeren:
- voor de periode van 25.12.07 t/m 24.03.08: een bedrag van 418.76 €
- voor de periode van 25.03.08 t/m 24.06.08: een bedrag van 427.14 €
- voor de periode van 25.06.08 t/m 24.09.08: een bedrag van 0 €
Bij de consultatie voor de periode van 01.01.07 tot en met 31.12.08, zal de RVA in het
antwoord de volgende gegevens meedelen:
- de periode 25.09.07 tot en met 24.06.08 (= ononderbroken periode, zelfde type
namelijk ‘volledige loopbaanonderbreking’)
- het maandbedrag geldig op de begindatum van de periode, dus het bedrag geldig op
25.09.07 = 418,76 €.
Voor de periode 25.06.08 tot 24.09.08 worden geen gegevens meegedeeld daar
betrokkene niet wordt vergoed.
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3.

ConsultatieStroom
3.1.

Verwerking gegevensstroom

Voor de consultatie geeft de RVA de informatie door zoals op dat moment beschikbaar
in haar gegevensbank. Het is dus mogelijk dat de situatie meegedeeld in een antwoord
op een vraag verschillend is van de informatie doorgestuurd in het laatste attest.
De gegevens van loopbaanonderbreking / tijdskrediet zijn opvraagbaar vanaf
01.01.1996.
De consultatie is beschikbaar 7 op 7 en 23 op 24, met dagelijks tussen 24:00 en 01:00
een tijdelijke onderbreking op niveau van de KSZ. Eveneens is er een onderbreking op
vrijdagavond tussen 18:00 en 24:00 omwille van backup redenen bij de RVA.
Eventueel kan van de hierboven vermelde beschikbaarheid worden afgeweken op
vooraf aangekondigde tijdstippen wegens technische onderhoudswerkzaamheden.
Die consultatie gebeurt altijd on-line tussen KSZ en RVA. Maar tussen klanten en KSZ,
die consultatie mag zoals on-line (A1 of SSDN – XMLite) als batch (A1 Mailbox of
SSDNBatch – XMLite) gebeuren.

De consultatiestroom gebeurt volledig on-line
De stroom krijgt de volgende architectuur van gegevensovermaking.
1. on-line / Batch

3. on-line

KSZ

Vragende
instelling
2./5. on-line / Batch

RVA
4. on-line

1. De vragende instelling stuurt de voorlegging met de vraag on-line of Batch op naar
de KSZ.
2. De KSZ voert de controles uit. Indien het bericht wordt verworpen door de KSZ
omdat er fouten zijn in de syntax, de veiligheids- of de integratiecontroles, stuurt de
KSZ een on-line of batch, volgens het mode door het request gebruikt, definitief
negatief antwoord naar de vragende instelling.
3. Indien het bericht voldoet aan de controles van de KSZ, wordt het bericht on-line
overgemaakt aan de RVA.
4. De RVA antwoordt on-line aan de KSZ.
5. De KSZ maakt het antwoord van de RVA on-line of batch door aan de vragende
instelling.

3.2.

Integratiecontrole

Voor deze gegevensstroom zal de KSZ een blokkerende integratiecontrole verrichten
zowel ten opzichte van de aanvrager(s) als van de bestemmeling.
Dit houdt dus in dat de berichten waarvan het INSZ niet door de RVA, noch door de
vragende instellingmet de juiste hoedanigheid en periode werden geïntegreerd in het
personenrepertorium van de KSZ, verworpen worden en niet worden overgemaakt.
A014, L/C/E
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Er wordt een uitzondering gemaakt voor het VSA WSE omdat voor deze instelling de
integratie in het verwijzingsrepertorium pas gebeurt op basis van deze consultatie.
Indien blijkt dat de sociaal verzekerde bij RVA gekend is met een dossier van
loopbaanonderbreking / tijdskrediet, zal het INSZ geïntegreerd worden voor het VSA
WSE.
De leverancier (RVA) zal de informatie overmaken voor dossiers van personen die ze
geïntegreerd heeft met hoedanigheidcode ‘002’ (werknemer in loopbaanonderbreking /
tijdskrediet).
De RKW kan de gegevens betreffende de volledige loopbaanonderbreking en/of
tijdskrediet raadplegen voor de sociaal verzekerde voor wie de RKW voorafgaandelijk
een dossier heeft geïntegreerd in het verwijzingsrepertorium van de KSZ met een van de
volgende hoedanigheidscodes:
‘101’ (rechthebbende),
‘102’ (bijslagtrekkende type 1),
‘103’ (bijslagtrekkende type 2),
’104’ (rechtgevend kind),
‘105’ (derde persoon type 1),
‘106’ (derde persoon type 2).
Het NIC hanteert als hoedanigheidcode ‘002’ (persoon met dossier
arbeidsongeschiktheid).
Het FBZ hanteert de hoedanigheidcode ‘010’ (vergoeding aan slachtoffers).
De RIZIV hanteert als hoedanigheidcode ‘001’ (persoon met dossier RIZIV).
CORVE hanteert voor het VSA WSE, type instelling ‘006’ de hoedanigheidcode ‘112’
en voor het AgODi, type instelling ‘011’ de hoedanigheidcode ’119’.
Om aan de integratiecontrole te voldoen, is een overlapping van 1 dag tussen de periode
bericht zoals meegegeven in het repertorium gedeelte van het prefix en de periode van
integratie in het verwijzingsrepertorium, voldoende. De periode bericht wordt
meegegeven in het prefix van de vraag en bevat de datum of de periode voor dewelke de
gegevens worden opgevraagd.

3.3.

Scenario’s

Elke vraag (= voorlegging) dat de KSZ ontvangt van de vragende instelling, zal zij op
haar beurt doorsturen naar de RVA die vermeld staat in de zone ‘sector leverancier’ van
het repertorium gedeelte van de voorlegging.
De bestemmeling (RVA) die de vraag ontvangt, stuurt één definitief antwoord steeds
on-line naar de KSZ. Eenmaal een definitief antwoord gegeven, wordt de voorlegging
afgesloten. Als een definitief antwoord nadien rechtgezet moet worden, dan kan dit met
een nieuwe voorlegging (= nieuwe stroom) of via een mutatiestroom.
Er zijn 3 soorten definitieve antwoorden:
 Verwerping van de vraag door de KSZ = negatief definitief antwoord
 Aanvaarding van de vraag door de bestemmeling = positief definitief antwoord
A014, L/C/E
Consultatiestroom periodes loopbaanonderbreking/tijdskrediet

pagina 5 van 24



Verwerping van de vraag door de bestemmeling = negatief definitief antwoord

Verwerping van de vraag door de KSZ
De vragende instelling maakt de voorlegging A014,L/C/E/G on-line over aan de KSZ.
De KSZ voert on-line controles uit en hieruit blijkt dat zij de voorlegging niet kan
doorsturen naar de RVA. De KSZ stuurt onmiddellijk een definitief antwoord naar de
vragende instelling en de stroom is afgesloten. Dit antwoord wordt on-line opgestuurd
naar de afzender.

Aanvaarding van de vraag door de RVA
De vragende instelling maakt de vraag A014,L/C/E/G on-line of batch over aan de KSZ.
De KSZ verwerkt het bericht en stuurt de vraag ook on-line door naar de RVA.
Als de RVA de vraag A014,L/C/E/G aanvaardt, wordt een definitief antwoord on-line
naar de KSZ verstuurd. Dit antwoord doorgestuurd naar de afzender in het mode
gebruikt voor het vraag (online of batch).
De afzender krijgt, in het gegevensgedeelte van het bericht, niet enkel de gegevens
omtrent de periodes van loopbaanonderbreking / tijdskrediet zoals hierboven
beschreven (zie pagina 8), maar krijgt ook de ERC-code ‘00000’, die aanduidt dat de
verwerking goed is verlopen.

Verwerping van de vraag door de RVA
Idem als voorgaande scenario maar hier wordt het attest verworpen door de RVA.
De vragende instelling maakt de voorlegging A014,L/C/E/G on-line of batch over aan
de KSZ. De KSZ verwerkt het berichten stuurt de vraag on-line door naar de RVA.
De RVA aanvaardt de vraag A014,L/C/E/G niet en stuurt een definitief negatief
antwoord on-line naar de KSZ. Dit negatieve antwoord wordt doorgestuurd naar de
afzender in de mode van de vraag. De reden van verwerping wordt aangeduid aan de
hand van een ERC-code, opgenomen in de lijst bijgevoegd op het einde van dit
document.
Het gegevensgedeelte van het bericht dat naar de afzender wordt gestuurd bevat enkel
de ERC-code.

3.4.

Voorleggingsprefix

Voor de voorleggingen wordt steeds het voorleggingsprefix gebruikt. Dit prefix wordt
gevolgd door een gegevensgedeelte.
De consultatie is mogelijk op basis van een combinatie van een INSZ en een bepaalde
periode. Indien de vraag over een bepaalde datum gaat, dient deze datum zowel als
begin- en als de einddatum in de voorlegging meegegeven worden.
Zowel de gevraagde periode als het INSZ komt voor in het voorleggingsprefix. Om in
de conversie van IHFN naar XML-formaat en omgekeerd, worden deze gegevens ook
herhaald in het gegevensgedeelte van de voorlegging.

Type verwerking
Opdat de RVA de gegevens die ze doorstuurt zou kunnen filteren in overeenstemming
met de toegekende machtigingen, zal de RVA zich baseren op het type verwerking. De
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filtering van de gegevens zal dus niet gebeuren op basis van de zone variante die zich in
het prefix bevindt. Het type verwerking wordt door de convertor [IHFN-XML]
meegegeven als attribuut in het XML-gedeelte. Op deze manier zullen alle zones die de
RVA in staat stellen de filtering te doen, zich in het XML-gedeelte van het bericht
bevinden.
Het type verwerking ‘L’ bevat al de informatie die de RVA omtrent een werknemer in
loopbaanonderbreking en/of tijdskrediet zal verstrekken. Het NIC, het FBZ en het
RIZIV wensen de gegevens betreffende de werknemers in volledige en gedeeltelijke
loopbaanonderbreking en/of tijdskrediet te ontvangen evenals het bedrag van de
onderbrekingsuitkering. Zij zullen de consultatiestroom A014, L voorleggen.
Het AgODi wenst naast de gegevens betreffende de volledige loopbaanonderbreking /
tijdskrediet ook de gegevens te ontvangen van de werknemers die hun prestaties
gedeeltelijk hebben verminderd in het kader van een loopbaanonderbreking /
tijdskrediet. De instelling is niet geïnteresseerd in het bedrag van de
onderbrekingsuitkering maar wel in het type onderbreking en in de reden van
onderbreking. Het AgODi zal een consultatiestroom A014, C voorleggen.
De RKW wenst enkel de gegevens van de werknemers met een volledige
loopbaanonderbreking / tijdskrediet ontvangen. De RKW heeft geen nood aan het
bedrag van de onderbrekingsuitkering. De RKW zal voor de opvraging van deze
gegevens gebruik maken van de consultatiestroom A014, E.
Het VSA WSE wenst naast de gegevens betreffende de volledige én gedeeltelijke
loopbaanonderbreking / tijdskrediet ook het bedrag van de onderbrekingsuitkering, het
type onderbreking en de reden van onderbreking te kennen. Het VSA WSE zal een
consultatiestroom A014, G voorleggen.

3.5.

Antwoordprefix

Voor alle antwoorden wordt het antwoordprefix gebruikt. Een antwoordt bestaat uit een
antwoordprefix en een gegevensgedeelte. Het type verwerking duidt het formaat van het
gegevensgedeelte van het antwoord aan. De RVA zal naargelang het type verwerking
het gewenste antwoord versturen.
Bij definitieve antwoorden zijn er 2 verschillende formaten voorzien voor het
gegevensgedeelte:
 Geen gegevensgedeelte (= variante N000 ongeacht of in IHFN formaat of in
XML formaat) als het definitieve antwoord door de KSZ wordt verstuurd
tengevolge van een verwerping van de KSZ
 Genormaliseerd bericht (met gegevensgedeelte) voor alle antwoorden van de
RVA

3.6.

Voorbeelden prefix

Hierna volgen er voorbeelden van het prefix zoals zij gebruikt worden voor het attest
A014,L/C/E/G.

Enkele toelichtingen bij het schema


Elke kolom in het schema stelt een specifieke prefix voor
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Een streepje (-) in een zone: deze zone wordt niet gebruikt voor deze prefix
Een zone in grijs: deze zone in het antwoordprefix is overgenomen uit de zone
van het voorleggingsprefix
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RKW stuurt attest naar KSZ weigert attest
KSZ stuurt attest naar
KSZ (voorlegging)
(negatief definitief antw.) RVA (voorlegging)

RVA stuurt definitief
antwoord naar KSZ

KSZ stuurt positief antw. KSZ stuurt negatief
van RVA door naar
antw. van RVA door
RKW
naar RKW

Xxxx

Xxxx

TAPE

0000

0000

0000

A1
007 (= RKW)

A1
007 (= RKW)

A1
025 (= KSZ)

A1
025 (= KSZ)

A1
007 (= RKW)

A1
007 (= RKW)

TYPE_INSTELLING
INTERNE_REFERENTIE_SECTOR
USER-ID

000

000

Referentie RKW

Referentie RKW

INSZ user RKW of
programma-nummer
RKW

INSZ user RKW of
programma-nummer
RKW

000
Referentie KSZ
INSZ user KSZ

000

Referentie RKW

000
Referentie KSZ
INSZ user KSZ

000

Referentie RKW

INSZ user RKW of
programma-nummer
RKW

INSZ user RKW of
programma-nummer
RKW

SOORT-AANVRAAG / SOORT ANTWOORD
INSZ
RETURNCODE TOEPASSING

O0E
INSZ verzekerde
A014
-

F0E
INSZ verzekerde
000000
A014
N000

O0E
INSZ verzekerde
A014
blanco

F0E
INSZ verzekerde
000000
A014
blanco

F0E
INSZ verzekerde
000000
A014
N001

Blanco
Blanco
-

Blanco
Blanco
Referentie KSZ

Blanco
Blanco
-

F0E
INSZ verzekerde
000000
A014
Blanco (positief) of
N001 (negatief)
Blanco
Blanco
Referentie RVA

Blanco
Blanco
Referentie KSZ

Blanco
Blanco
Referentie KSZ

Datum aanvraag
M05

Datum aanvraag
Datum verwerking KSZ
-

Datum aanvraag
Datum verwerking KSZ
M05

Datum aanvraag
Datum verwerking KSZ
-

Datum aanvraag
Datum aanvraag
Datum verwerking KSZ Datum verwerking KSZ
-

S

-

S

-

-

-

0(=origineel)

E (=voorlegging geweigerd)

0 (=origineel)

A (=voorlegging aanvaard)
E (=voorlegging geweigerd)

A (=voorlegging aanvaard)

E (=voorlegging geweigerd)

002

002

00

018 (= RVA)

00
Datum integratie RVA
Datum integratie RVA
YYYYMMDD
YYYYMMDD
018 (= RVA)

101 of 102, 103, 104,
105, 106
00
Datum integratie RKW
Datum integratie RKW
YYYYMMDD
YYYYMMDD
018 (= RVA)

101 of 102, 103, 104,
105, 106
00
Datum integratie RKW
Datum integratie RKW
YYYYMMDD
YYYYMMDD
018 (= RVA)

000

000

000

000

A014,E
CONSTANTE/netwerkreturncode
VERSIE_PREFIX
SECTOR

FORMULIER
VARIANTE
GEDEELTE_BERICHT
IDENTIFICATIE_TOEPASSING
INTERNE_REFERENTIE_
BEANTWOORDER
DATUM_VERSTUREN_AANVRAAG
DATUM_VERSTUREN_ANTWOORD
ANTWOORD_TERMIJN
ACTIE_TIMEOUT
SLAGING_STROOM
HOEDANIGHEIDSCODE
FASE
BEGIN_REPERTORIUM
EINDE_REPERTORIUM
BEGIN_BERICHT
EINDE_BERICHT
SECTOR_LEVERANCIER
TYPE_INSTELLING_LEVERANCIER

101 of 102, 103, 104, 101 of 102, 103, 104,
105, 106
105, 106
00
00
Datum integratie RKW Datum integratie RKW
Datum integratie RKW Datum integratie RKW
YYYYMMDD
YYYYMMDD
YYYYMMDD
YYYYMMDD
018 (= RVA) of 025 (= KSZ)
blanco
000 of blanco
000
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NIC stuurt attest naar
KSZ (voorlegging)

KSZ weigert attest
KSZ stuurt attest naar
(negatief definitief antw.) RVA (voorlegging)

Xxxx

Xxxx

A1
011 (= NIC)

A1
011 (= NIC)

TYPE_INSTELLING
INTERNE_REFERENTIE_SECTOR
USER-ID

001

001

Referentie NIC

Referentie NIC

INSZ user NIC of
programma-nummer
NIC

INSZ user NIC of
programma-nummer NIC

SOORT-AANVRAAG / SOORT ANTWOORD
INSZ
RETURNCODE TOEPASSING

O0L
INSZ verzekerde
A014
-

A014,L
CONSTANTE/netwerkreturncode
VERSIE_PREFIX
SECTOR

FORMULIER
VARIANTE
GEDEELTE_BERICHT
IDENTIFICATIE_TOEPASSING
INTERNE_REFERENTIE_
BEANTWOORDER
DATUM_VERSTUREN_AANVRAAG
DATUM_VERSTUREN_ANTWOORD
ANTWOORD_TERMIJN
ACTIE_TIMEOUT
SLAGING_STROOM
HOEDANIGHEIDSCODE
FASE
BEGIN_REPERTORIUM
EINDE_REPERTORIUM
BEGIN_BERICHT
EINDE_BERICHT
SECTOR_LEVERANCIER
TYPE_INSTELLING_LEVERANCIER

RVA stuurt definitief
antwoord naar KSZ

KSZ stuurt antw. van
RVA door naar NIC

TAPE

0000

0000

A1
025 (= KSZ)

A1
025 (= KSZ)

A1
011 (= NIC)

001
Referentie KSZ
INSZ user KSZ

001
Referentie KSZ
INSZ user KSZ

001

F0L
INSZ verzekerde
000000
A014
N000

O0L
INSZ verzekerde
A014
blanco (default)

Blanco
Blanco
-

Blanco
Blanco
Referentie KSZ

Blanco
Blanco
-

F0L
INSZ verzekerde
000000
A014
Blanco (positief)
N001 (negatief)
Blanco
Blanco
Referentie RVA

Datum aanvraag
M05

Datum aanvraag
Datum verwerking KSZ
-

Datum aanvraag
Datum verwerking KSZ
M05

Datum aanvraag
Datum verwerking KSZ
-

Datum aanvraag
Datum verwerking KSZ
-

S

-

S

-

-

0(=origineel)

E (=voorlegging geweigerd)

0 (=origineel)

A (=voorlegging aanvaard)
E (=voorlegging geweigerd)

A (=voorlegging aanvaard)
E (=voorlegging geweigerd)

002
00
Datum integratie NIC
Datum integratie NIC
YYYYMMDD
YYYYMMDD
018 (= RVA) of
blanco
000 of blanco

002
00
Datum integratie NIC
Datum integratie NIC
YYYYMMDD
YYYYMMDD
025 (= KSZ)

002

018 (= RVA)

002
00
Datum integratie RVA
Datum integratie RVA
YYYYMMDD
YYYYMMDD
018 (= RVA)

002
00
Datum integratie NIC
Datum integratie NIC
YYYYMMDD
YYYYMMDD
018 (= RVA)

000

000

000

000
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Referentie NIC

INSZ user NIC of
programma-nummer
NIC

F0L
INSZ verzekerde
000000
A014
of Blanco (positief)
N001 (negatief)
Blanco
Blanco
Referentie KSZ

of

Algemene beschrijving van de zones in de voorlegging
















Zone ‘constante’:
o ‘TAPE’ voor mailbox-voorleggingen
o ‘X25T’ voor on-line voorleggingen in testomgeving
o ‘X25P’ voor on-line voorleggingen in productieomgeving
Zone ‘sector’: sector die de vraag stelt
Zone ‘interne referentie’: een referentie gecreëerd en beheerd door elke
instelling.
De interne referentie sector van de vragende instelling maakt de opvolging van
doorgestuurde antwoorden van de KSZ mogelijk. Deze interne referentie wordt
niet meegedeeld aan de bestemmeling. Deze referentie zal wel in elk antwoord
dat de vragende instelling ontvangt van de KSZ overgenomen worden.
De interne referentie van de KSZ wordt meegegeven in de voorlegging aan de
RVA en deze gebruikt op haar beurt de referentie in het antwoord aan de KSZ.
Deze interne referentie wordt niet meegedeeld aan de vragende instelling.
Zone ‘user-id’: deze zone wordt gebruikt om de toegangsmachtiging te
controleren
Zone ‘soort aanvraag’:
o ‘D0L’ of ‘D0E’ of ‘D0C’ of ‘D0G’ staat voor een on-line vraag
waarvoor men een mailbox-antwoord verlangt
o ‘O0L’ of ‘O0E’ of ‘O0C’ of ‘O0G’ staat voor een on-line vraag
waarvoor men een on-line antwoord verlangt
Zone ‘INSZ’: het INSZ van de sociaal verzekerde, hier de werknemer met
loopbaanonderbreking / tijdskrediet
Zone ‘antwoord termijn’: ‘M05’ staat voor 5 minuten; de termijn binnen
dewelke een antwoord verwacht wordt
Zone ‘actie timeout’: te ondernemen actie indien de antwoordtermijn wordt
overschreden
o ‘S’ staat voor het supprimeren van de vraag
o ‘M’ staat voor het in een wachtbestand plaatsen van de vraag en een
antwoord in uitgesteld relais via mailbox versturen
Zone ‘slagingstroom’: ‘0’ staat voor een origineel attest
Zones ‘hoedanigheidcode, fase, begin- en einddatum repertorium’: geeft
kenmerken weer van het dossier dat de vragende sector heeft over de sociaal
verzekerde
Zones ‘begin- en einddatum bericht’: specificeren de periode waarover men
gegevens vraagt. Zowel de begindatum als de einddatum is verplicht.

Algemene beschrijving van de zones in het antwoord




Zone ‘netwerkreturncode’: de netwerkcode zal gebruikt worden voor veiligheid
en syntactische controles en is voorbehouden aan de KSZ.
Andere instellingen mogen deze zone niet gebruiken, maar moeten de
returncode meegeven in het gegevensgedeelte.4
Zone ‘soort antwoord’:
o ‘F0L’ of ‘F0C’ of ‘F0E’ of ‘F0G’ staat voor een definitief antwoord op
een consultatie

4

Zie ook algemene opmerking
A014, L
Gegevensstroom periodes loopbaanonderbreking/tijdskrediet

pagina 20 van 24










Zone ‘INSZ’: het INSZ van de sociaal verzekerde, hier de werknemer met
loopbaanonderbreking
Zone ‘returncode applicatie’: de applicatie returncode wordt voornamelijk
gebruikt bij controles op het niveau van het verwijzings- en personenrepertorium
en is voorbehouden aan de KSZ.
Andere instellingen mogen deze zone niet gebruiken, maar moeten de
returncode meegeven in het gegevensgedeelte.5
Zone ‘variante’:
o indien het antwoord van de RVA positief is:
 de waarde van de variante uit de voorlegging wordt
overgenomen:
o indien het antwoord van de RVA negatief is:
 ‘N001’ (IHFN formaat) of ‘X001’ (XML formaat) hierna volgt
wel een gegevensgedeelte
Zone ‘slagingstroom’:
o ‘E’ = voorlegging geweigerd door de KSZ omdat er een probleem is
vastgesteld met een zone uit het prefix (zonder gegevensgedeelte) of
verwerping door de RVA omdat de gevraagde gegevens niet kunnen
verstuurd worden
 omdat de sociaal verzekerde niet in loopbaanonderbreking /
tijdskrediet is (met gegevensgedeelte)
 omdat de vraag gesteld is door de RKW en de sociaal verzekerde
niet in volledige loopbaanonderbreking / tijdskrediet is (met
gegevensgedeelte)
o ‘A’ = voorlegging aanvaard en doorgestuurd
Algemene opmerking:
Het lijst van error codes gebruikt door RVA en KSZ mag beneden gevonden
zijn. Als een code staat niet in die lijst, het staat normaal op de WebSite van
KSZ (applicatie CTMS). Als het niet zo is, je mag contact met KSZ nemen.
Per netwerk- en applicatiereturncode wordt in de volgende tabel vermeld welke
waarden de KSZ kan zetten in de zones ‘soort antwoord’, ‘variante’ en
‘slagingstroom’ van het antwoordprefix.
Op deze manier wordt een overzicht gegeven van alle mogelijke antwoorden die
de KSZ of de RVA kan genereren.

5

Zie ook algemene opmerking
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Returncodes van de KSZ
Soort
antwoord

Slagings
stroom

Return
code

Variante

F

E

xxxx

N000

Commentaar
Als een netwerk-returncode ingevuld is, wordt het bericht verworpen
Het netwerk error code lijst mag op het KSZ WebSite (applicatie CTMS) gevonden zijn.

F

E

100000

N000

Intern probleem KSZ: vb teveel lijnen gevonden in het verwijzingsrepertorium

F

E

300010

N000

De afzender heeft geen machtiging om het formulier naar de bestemmeling te sturen

F

E

300020

N000

De afzender heeft het INSZ niet geïntegreerd bij de KSZ met de correcte hoedanigheidcode

F

E

300040

N000

De afzender heeft het INSZ geïntegreerd bij de KSZ met de correcte hoedanigheidcode, maar de
periode is foutief

F

E

400010

N001

Het INSZ is voor geen enkele bestemmeling correct geïntegreerd

F

E

500000

N000

Het INSZ is voor de afzender noch voor een bestemmeling correct geïntegreerd
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Returncodes van de RVA (lijst 003)
Soort
antwoord

Slagings
stroom

Return
code

Variante

F

A

000000

N001

Verwerking OK

F

E

000011

N001

Structuurfout in INSZ

F

E

000012

N001

Ongeldige begindatum / einddatum

F

E

000019

N001

Begindatum is groter dan einddatum

F

E

000022

N001

Period cannot be > 5 years

F

E

000023

N001

Invalid date

F

E

000148

N001

Probleem databank

F

E

002100

N001

Versie van prefix is ongeldig of niet gekend

F

E

003002

N001

Userid not valid

F

E

003004

N001

NISS not valid

F

E

003005

N001

Niet erkende vraag (formulier is niet gekend)

F

E

007030

N001

Server niet beschikbaar

F

E

200000

N001

Geen gegevens beschikbaar voor de opgegeven periode, d.w.z. de sociaal verzekerde is voor de
gevraagde periode niet in volledige loopbaanonderbreking en/of tijdskrediet OF de sociaal
verzekerde is niet gekend als persoon met volledige loopbaanonderbreking en/of tijdskrediet

F

E

500000

N001

INSZ niet geïntegreerd bij de sector werkloosheid, d.w.z. de sociaal verzekerde is niet gekend als
persoon met loopbaanonderbreking en/of tijdskrediet

F

E

500001

N001

INSZ niet geïntegreerd voor uw UI

F

E

801251

N001

Geen records voor het INSZ en de opgegeven periode

F

E

ADA148

N001

Error database

A014, L
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Voorbeeld:
Hypothese:
Bij de RVA is
 de sociaal verzekerde A gekend als
 persoon in volledige loopbaanonderbreking en/of tijdskrediet voor periode X
 persoon in gedeeltelijke loopbaanonderbreking en/of tijdskrediet voor periode Y


de sociaal verzekerde B NIET gekend als persoon in loopbaanonderbreking en/of tijdskrediet, maar wel gekend als werkloze

De consultatie A014 type L en C en G mogen gegevens opvragen voor personen in volledige en gedeeltelijke loopbaanonderbreking en/of
tijdskrediet.
De consultatie A014 type E mag enkel gegevens opvragen voor personen in volledige loopbaanonderbreking en/of tijdskrediet.

1. opvraging voor INSZ A voor periode X
2. opvraging voor INSZ A voor periode Y
3. opvraging voor INSZ A voor periode Z
4. opvraging voor INSZ B voor periode X

A014, L en C en G
Antwoord met gegevens
Antwoord met gegevens
Returncode RVA in bericht gedeeld ‘200000’
Returncode KSZ, in het prefix,‘500000’

A014, L
Gegevensstroom periodes loopbaanonderbreking/tijdskrediet
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A014, E
Antwoord met gegevens
Returncode RVA in bericht gedeeld ‘200000’
Returncode RVA in bericht gedeeld ‘200000’
Returncode KSZ, in het prefix, ‘500000’

