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2000
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2

2002
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3
4
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Werkgroep
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5

19.06.2002

Werkgroep

6

21.06.2002

niet

7

25.07.2002

Werkgroep

8

18.11.2002

Werkgroep

9
10

04.02.2004
03.03.2004

Werkgroep
Website

11

29.06.2004

Website

Commentaar
Ontwerpdocument van Wim Dewaele
Werkdocument:
- verwijderen “il y a, il faut”
- aanpassen aan standaardisatienota
Werkdocument:
- attestnummer op 11 posities
- versienummer wordt situatienummer
Document verspreid voor validatie
- Attestnummer opnieuw op 15 posities
- Toevoegen afspraken integraties bij distributie
- Verandering benaming zone 31: “code
voltijds/deeltijds” ipv “arbeidsregime”
- Aantal vakantiedagen 4 pos ipv 7 pos. (zones 35
en 38)
- Tekstueel: dubbel vakantiegeld dekt 4 weken ipv
3 weken en 3 dagen
- Periode_bericht = periode_repertorium
- Integratiecontrole CIMIRe
- Geglobaliseerd attest voor de mutaties
- Consultatiecriteria
- Verbetering referenties voor nieuwe KSZwebsite
- A038,L ipv L038
- Returncodes A038,L
- Toevoegen verklaring codes
- Aanpassen periodes prefix en bijhorende
controles (p 6, 12, 13, 15, 17, 18, 19)

Status:
versie 5: gevalideerd document wat betreft de distributie (A038) tijdens de vergadering dd
4/06/2002 versie 8: akkoord werkgroep rond globalisatie-attest
versie 11: wijziging periodes overeengekomen in vergadering werkgroep dd 21.06.2004
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I.

INLEIDING

A. SITUERING

In het kader van de invoering van de multifunctionele aangifte zal de sector jaarlijkse
vakantie de rechten inzake jaarlijkse vakantie meedelen.
Het betreft de rechten voor arbeiders en kunstenaars.
De vakantiekassen en de RJV kunnen de volgende gegevens verstrekken:
-

de wettelijke vakantieduur (een aantal dagen uitgedrukt in een bepaald
arbeidsstelsel)
het vakantiegeld.

Het gaat om rechten, niet noodzakelijk om opgenomen vakantiedagen of uitbetaald vakantiegeld.

RJV zal instaan voor de globalisering van de attesten. De geglobaliseerde attesten
zullen via een distributiestroom aan de geïnteresseerde instellingen verzonden
worden. De geglobaliseerde attesten zullen raadpleegbaar zijn.
Vakantieduur en vakantiegeld worden bepaald voor een vakantiejaar (dit is een
kalenderjaar) op basis van prestaties in het dienstjaar (dit is het kalenderjaar dat aan
het vakantiejaar voorafgaat).
De trimestriële multifunctionele RSZ-aangifte is op 1 januari 2003 gestart. De eerste
productiegegevens A038, gebaseerd op DmfA, zijn voorzien voor 15 mei 2004. De
eerste attesten zullen dan ook van toepassing zijn op het dienstjaar 2003 en het
vakantiejaar 2004.
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B. BEGRIPPENKADER

De wettelijke vakantieduur zal berekend worden volgens het vernieuwde artikel 35
van het KB van 30.3.1967. De wettelijke vakantieduur bedraagt maximaal 4 weken. In
het geglobaliseerde attest zal rekening worden gehouden met een maximum van 20
dagen, uitgedrukt in de vijfdagenweek.
De vakantiegegevens van het type “algemeen bindend verklaarde CAO-dagen”, die
voorkomen in de sectoren van textiel-, vlas- en diamantnijverheid, zullen eveneens
meegedeeld worden.
Buiten de wettelijke vakantieduur kunnen arbeiders en kunstenaars nog extra
vakantiedagen hebben die betaald worden door de werkgever of door een Sociaal
Fonds. Het recht op deze bijkomende verlofdagen zal door de vakantiekassen niet
worden meegedeeld.
Het wettelijk vakantiegeld is de vergoeding waarmee de wettelijke vakantieperiode
gedekt wordt. Bij volledige prestaties in het dienstjaar dekt het enkel vakantiegeld een
periode van vier weken, ook het dubbel vakantiegeld dekt thans een periode van vier
weken.
Er is ook een verschil tussen gevaloriseerd vakantiegeld en uitbetaald vakantiegeld.
Het verschil wordt veroorzaakt door de onmogelijkheid uit te betalen (adres niet
gekend bvb.) of door het feit dat het nettovakantiegeld per vakantiefonds en per
vakantiejaar lager is dan 10 euro.
Wanneer vakantiegeld uitbetaald wordt, betekent dit niet steeds dat het aan de
werknemer uitbetaald wordt. Het vakantiegeld kan geheel of gedeeltelijk aan
schuldeisers of rechthebbenden uitbetaald worden.
Betalingen en terugvorderingen kunnen ook nog plaatsvinden in een later kalenderjaar
dan het vakantiejaar.
Aanvullende vakantie: Behalve de zogenaamde “wettelijke” vakantie waarover we het
hiervoor hadden, bestaat er sinds 2012 ook “aanvullende” vakantie. Omdat het om
erg weinig gevallen per jaar gaat, werden de vakantieattesten hiervoor niet aangepast.
De sectoren die hierin geïnteresseerd zijn, kunnen informatie over de aanvullende
vakantie krijgen in de vorm van een Excelbestand. Aanvullende vakantie betreft
vakantiedagen die opgenomen worden tijdens het dienstjaar, door werknemers die op
basis van de “wettelijke” dagen geen of geen volledige vakantie krijgen, bijvoorbeeld
doordat het het eerste jaar is waarin ze werken. Het vakantiegeld dat overeenkomt
met de aanvullende vakantie wordt tijdens het dienstjaar al uitbetaald, maar het is
alleen een enkel vakantiegeld, geen dubbel vakantiegeld, en het wordt afgetrokken
van het vakantiegeld van het volgende jaar.
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C.

TOELICHTING BIJ DE ZONEBENAMING

De nummers bij de zonebenaming stemmen overeen met de zonenummering die
gebruikt wordt onder punt D. GEGEVENSSTRUCTUUR.
a. A1-prefix (1 tot 25)
Voor een toelichting zone per zone van het prefix wordt verwezen naar de KSZ1

website “Algemene beschrijving A1-prefix”. (Homepagina / Diensten en support /
Projectaanpak / Klassieke A1-stromen)
Het interne referentienummer (zone 5 in het prefix) wordt door de dienst RJVstelsel aangemaakt.
Begin_repertorium en einde_repertorium duiden het vakantiejaar aan.
[Opmerking: In praktijk wordt hier inderdaad het vakantiejaar geplaatst, maar
eigenlijk is dat fout, want de integratie in het verwijzingsrepertorium wordt
gemaakt voor het dienstjaar, niet voor het vakantiejaar.] De zones begin_bericht
en einde_bericht hebben betrekking op het attest en bevatten het vakantiejaar
(dienstjaar + 1), deze periode kan ook in het attest zelf teruggevonden worden.

1

https://www.ksz-bcss.fgov.be/nl/diensten-en-support/projectaanpak/klassieke-stromen
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b. Identificatie van het geglobaliseerd of individueel attest
-

Attestnummer (26) (15 pos.) (num.)

Individueel attest
De eerste 2 posities duiden het vakantiefonds aan. De 3de positie werd vroeger soms
gebruikt om het regionaal bureau van een vakantiefonds aan te duiden.
De volgende posities zijn een nummering van het record door het vakantiefonds. Hier
wordt bedoeld: een uniek identificatienummer per werknemer per vakantiefonds
per jaar (per werknemer is niet: per betaling). Dit identificatienummer is niet het
INSZ. Het heeft als functie een record terug te vinden wanneer men bijkomende
inlichtingen wil hebben over een bepaalde werknemer van een kas. Het INSZ kan
veranderen, het doorgegeven identificatienummer niet. Praktisch: het vakantiefonds
moet op basis van dit identificatienummer de werknemer kunnen terugvinden, ook als
zijn INSZ gewijzigd werd. Er wordt namelijk geen nieuw attest gemaakt als het INSZ
wijzigt, maar het wel nog steeds om dezelfde persoon gaat.
Geglobaliseerd attest
Wanneer het om een geglobaliseerd attest gaat, begint het nummer met “990”. De
volgende posities zijn een uniek identificatienummer per attest, toegekend door RJV.
-

Situatienummer van het record (27) (2 pos.) (num.)

Bij de doorgave van een later wijzigend bericht zal voor éénzelfde werknemer en
jaar (en vakantiefonds in het geval van de detailvakantieattesten) hetzelfde
attestnummer gebruikt worden. Het situatienummer zal met 1 vermeerderd worden.
De instellingen zullen op basis van het attestnummer en het situatienummer, het
nummer van de vorige attestsituatie kunnen terugvinden.
-

Aard van het record (28) (1 pos.) (alfanum.)

Hiervoor gebruiken we dezelfde codes als in het bericht A820 (DMFA).
0 = ORIGINEEL
1 = VERBETERING

3 = ANNULATIE

-

Aanmaakdatum van het record (29) (8 pos.) (alfanum.)

Naast de datum van levering van gegevens in batch (zone 14 in het prefix: dag en uur
van de verzending), komt in elk attest een aanmaakdatum voor, die door het bevoegd
vakantiefonds werd aangegeven om de “versheid” van het gegeven aan te duiden.
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Op basis van door de RSZ gecontroleerde en verzonden loonaangiften maken de
vakantiefondsen hun arbeidersrekeningen op voor het uitbetalen van vakantiegeld.
Opmerking: om rechten toe te kennen is het niet noodzakelijk dat de werkgever zijn
bijdragen betaald heeft. Deze laatste instelling ziet toe of de werkgevers hun bijdragen
betalen.
Wanneer alle kwartaalaangiften binnengekomen zijn en alle aangiften volledig en juist
zijn, kan men zeggen dat de betreffende arbeidersrekeningen voor die bepaalde
werkgever of voor dat bepaald contract geconsolideerd zijn. De toekenning van de
rechten op basis van de gevaloriseerde arbeidersrekening kan in die gevallen
“definitief” genoemd worden.
Niemand kan echter met zekerheid zeggen of de aangiften volledig en juist zijn.
Daarvoor zou men de situatie in het bedrijf moeten kennen. Ontbrekende
kwartaalaangiften kunnen wel opgespoord en beheerd worden. Het kan soms een hele
tijd duren vooraleer die ontbrekende aangiften toekomen.
Op een gegeven moment kan men, op basis van statistieken van binnengekomen
aangiftelijnen, een redelijk idee verkrijgen over de volledigheid van de aangiften in
het algemeen, zonder dat deze statistieken iets vertellen over een concreet bedrijf. De
statistieken worden opgemaakt op basis van het aantal loonstaatregels van de vorige
jaren en gaan ervan uit dat men min of meer volledigheid heeft, wanneer evenveel
loonstaatregels ontladen zijn als de vorige jaren. Dit uitgangspunt is niet 100%
betrouwbaar, maar laat toch toe een idee te hebben. Het onbetrouwbaar aspect ligt in
het feit dat er niet elk jaar evenveel loonstaatregels zijn. Een economische heropleving
of een grotere flexibiliteit bij de uitzendkantoren kunnen de oorzaak zijn van een
toename van het aantal loonstaatregels.
Op basis van die statistieken “consolidatiedatum” schuift de sector jaarlijkse vakantie
30 juni naar voor als referentiedatum. Dit betekent dat IN HET ALGEMEEN de
prestaties volledig binnengekomen zijn.
Maar voor geen enkele arbeidersrekening in het bijzonder kan de RJV garanderen dat
er geen te valoriseren gegevens meer zullen toekomen. De sector jaarlijkse vakantie
verwijst hierbij naar de aangifte in 1997 van winstaandelen van Agfa-Gevaert voor
ongeveer 4.000 arbeiders, voor de jaren 1985 tot 1992.
De enige WETMATIGHEID die de vakantiesector kan meegeven, is: hoe later de
aanmaakdatum van het attest, hoe groter de waarschijnlijkheid dat de rechten
definitief zijn.
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c. Gegevensgroep
-

Vakantiejaar (30) (4 pos.) (num.)

Dit is het jaar waarin de vakantie genomen wordt en waarin het vakantiegeld
doorgaans uitbetaald wordt. Het vakantiejaar is het jaar volgend op het dienstjaar.
-

Code voltijds/deeltijds (31) (1 pos.) (num.)

Hiervoor worden de RSZ-codes overgenomen. Er zijn 2 mogelijkheden die worden
aangegeven met een qualifier:
o Code 0 = “voltijds”
o Code 1 = “deeltijds”
In praktijk wordt alleen de code “0” gebruikt: de vakantierechten worden altijd
uitgedrukt in voltijds equivalent.

Wettelijke vakantie versus “algemeen bindend verklaarde CAO”-vakantie
Bij elke doorgave zal elk vakantiefonds slechts één record per arbeider meedelen voor
de gewone, wettelijke vakantieduur. Voor de rechten op vakantie van het type
“algemeen bindend verklaarde CAO” (textiel, vlas, diamant) wordt een apart segment
voorzien in hetzelfde record.

-

Enkel brutovakantiegeld (33 ) (9 pos.) (num.)

Het vakantiegeld wordt uitgedrukt in eurocenten.
-

Dubbel brutovakantiegeld (34) (9 pos.) (num.)

Het vakantiegeld wordt uitgedrukt in eurocenten.
-

Vakantiedagen (35) (4 pos.) (num.)

De wettelijke vakantieduur zal in hondersten van dagen meegedeeld worden. De
rechten die voor één vakantiejaar meegedeeld worden door verschillende
vakantiefondsen worden door RJV opgeteld voor de geglobaliseerde attesten.
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De vakantiekassen zullen de duur in volle dagen meedelen.
Te vermelden valt dat de sector jaarlijkse vakantie niet beschikt over gegevens inzake
het arbeidsstelsel in het vakantiejaar. In afspraak met de instellingen van sociale
zekerheid zullen de vakantiefondsen de vakantieduur meedelen in de vijfdagenweek
en in voltijds equivalent. Door toepassing van de regel van drie kan iedereen de
gegevens omzetten in eender welk arbeidsstelsel.

Brutovakantiegeld (37) (9 pos.) (num.)

-

Deze zone komt enkel voor wanneer het gaat over de “algemeen bindend verklaarde
CAO”-vakantie. De vakantiesector kan daar niet het onderscheid maken tussen
enkel en dubbel brutovakantiegeld.
Het vakantiegeld wordt uitgedrukt in eurocenten.
Vakantiedagen (38 ) (4 pos.) (num.)

-

Uitgedrukt in hondersten van dagen.

d. Identificatie van de individuele attesten

2

Dit blok wordt in de praktijk niet gebruikt.

Dit blok wordt 1 tot 15 keer herhaald indien een geglobaliseerd attest
doorgegeven wordt. Met behulp van deze identificatiegegevens kunnen de
individuele attesten geraadpleegd worden. Zie voor de eigenschappen bij “b.
Identificatie van het geglobaliseerd of individueel attest”.
-

Attestnummer (39) (15 pos.) (num.)

-

Situatienummer van het record (40) (2 pos.) (num.)

-

Aard van het record (41) (1 pos.) (alfanum.)

2

In de eerste fase van het project zijn de individuele attesten niet beschikbaar, dit betekent dat er
ook geen blok met identificatiegegevens van de geglobaliseerde attesten toegevoegd wordt.
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D. GEGEVENSSTRUCTUUR

Het bericht wordt hier volledig opengevouwen, als zou het een record betreffen
waarvan alle zones zijn ingevuld (M = mandatory als de gegevens voorkomen).

Het blok “identificatie van de individuele attesten” komt in praktijk niet voor. Het
blok is dan ook conditioneel. .
Alle bedragen zijn in eurocent. Alle dagen zijn in honderdsten van dagen.
GEGEVENS
Lengte

Identificatie (geglobaliseerd) attest
26 Attestnummer

N

15

M

27 Situatienummer

N

2

M

28 Aard van het record

AN

1

M

29 Aanmaakdatum

AN

8

M

30 Vakantiejaar

N.

4

M

31 Arbeidsregime (aanduiding met qualifier) 0 = voltijds; 1 = deeltijds

N

1

M

32 Code “wettelijke vakantie” (=A)

AN

1

M

33 Enkel brutovakantiegeld

N

9

M

34 Dubbel brutovakantiegeld

N

9

M

35 Vakantiedagen (voltijds equivalent) in de vijfdagenweek (recht op) met
honderdsten
36 Code “algemeen bindend verklaarde CAO vakantie” (=B)

N

4

M

AN

1

M

37 Brutovakantiegeld

N

9

M

38 Vakantiedagen (voltijds equivalent) in de vijfdagenweek (recht op) met
honderdsten

N

4

M

Gegevensgroep (geglobaliseerd)

1 tot 99 keer

C
C

Identificatie individuele attesten
39 Attestnummer

N

15

M

40 Situatienummer

N

2

M

41 Aard van het record

AN

1

M

Het XML-bericht:

3

Met uitzondering van de startfase waarin de detailattesten niet consulteerbaar zijn.
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II.

DISTRIBUTIE

A. DATA EN FREQUENTIE VAN LEVERING VAN GEGEVENS

De rechten worden berekend op basis van de prestaties in het dienstjaar. Slechts rond
eind april in het vakantiejaar beschikt de sector Jaarlijkse Vakantie over de overgrote
meerderheid van de loon- en arbeidstijdgegevens van de vier kwartalen van het
dienstjaar. Vandaar dat de uitbetaling van het vakantiegeld ook maar op zijn vroegst
gebeurt op 2 mei.
Vanaf begin mei leidt elke wijziging van de vakantierechten tot het aanmaken van een
nieuwe versie van het globale vakantieattest. Dit kan doorgaan tot aan de verjaring.
De verjaringstermijn is drie kalenderjaren.
Voor de oude vakantiejaren zal men niet vroeger teruggaan dan het startjaar van de
uitwisseling van de gegevens.
RJV-stelsel brengt de gegevens van de verschillende vakantiefondsen bijeen en
globaliseert de gegevens. De vakantiefondsen kunnen hun gegevens via file transfer
overmaken aan RJV-stelsel.

B. INTEGRATIECONTROLE

De KSZ zal voor RJV op basis van het distributiebericht automatisch integreren
met hoedanigheidscode 10 voor de periode van het vakantiejaar. [Opmerking: De
automatische integratie zou moeten gemaakt worden voor het dienstjaar, niet voor
het vakantiejaar. Als er automatisch geïntegreerd wordt voor het vakantiejaar zal
het resultaat zijn dat er voor elk geval telkens twee jaren geïntegreerd worden, want
de integratie voor het dienstjaar gebeurt al automatisch op basis van de DMFAattesten. De automatische integratie is bovendien alleen nodig als er nog geen
enkele integratie bestond (voor geen van de vier kwartalen van het dienstjaar).]
Ongeldige, onbestaande of vervangen INSZ-nummers zullen geweigerd worden.
Voor NIC (HC 2) en RVA (HC 1) zal een integratiecontrole gedaan worden in
vergelijking met het vakantiejaar. Voor VFBeZ (HC 10) zal een voorafgaande
periode in rekening genomen worden, omdat rekening moet gehouden worden met
de DmfA-integraties waarvan op het moment van verzending A038,M slechts 1
trimester geïntegreerd is. Naar Sigedis zal alles doorgestuurd worden, zonder
integratiecontrole.
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C. SCENARIO’S GEGEVENSSTROOM

Een attest kan door de KSZ naar meerdere bestemmelingen doorgestuurd worden.
Bij doorgave van een attest wordt enkel de nieuwe toestand van de gegevens
doorgegeven. Indien een bestemmeling om welke reden ook een aantal voorafgaande
berichten van een attest niet ontvangen heeft, dan volstaat het meest recent
ontvangen bericht om het eigen dossier op punt te stellen.
-

Scenario 1 : Syntax- & Veiligheidsproblemen

Voorlegging
RJV

KSZ
Antwoord - variante N000





-

De KSZ ontvangt een voorlegging van RJV en controleert de geldigheid van
het INSZ uit de voorlegging.
De voorlegging wordt verworpen omwille van veiligheidsproblemen, syntactische
problemen prefix of problemen met de automatische integratie van de RJV.
Het antwoord blijft beperkt tot een prefix antwoord variante N000 met
een returncode en slaging_stroom = “E”.
Scenario 2 : Integratieproblemen bestemmeling

Voorlegging
RJV

KSZ
Antwoord - variante N001





De KSZ ontvangt een voorlegging van de RJV en controleert de voorlegging.
De voorlegging wordt verworpen omwille van problemen met de
integratiecontrole van de bestemmeling(en).
Het antwoord is een variante N001-MDP, waarin aangeduid wordt
welke bestemmeling(en) weerhouden werd(en).
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-

Scenario 3 : De voorlegging wordt doorgestuurd

Voorlegging
ISZ
RJV

KSZ

Antwoord - variante N001






Distributie

ISZ

De KSZ ontvangt een voorlegging van de RJV en controleert de voorlegging. De
voorlegging wordt niet verworpen.
De KSZ stuurt een antwoord naar de RJV waarin vermeld wordt dat de
voorlegging doorgestuurd is (variante N001, slaging stroom = “H”).
Het gegevensgedeelte heeft de structuur N001-MDP.
Naar de ISZ stuurt de KSZ een distributie.
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D. HET PREFIX (VOORBEELD)

A038,M

CONSTANTE/netwerkreturncode
VERSIE_PREFIX
SECTOR
TYPE_INSTELLING
INTERNE_REFERENTIE_SECTOR
USER-ID
SOORT-AANVRAAG / ANTWOORD
INSZ
RETURNCODE TOEPASSING

RJV stuurt
KSZ stuurt antwoord naar
voorlegging naar RJV
KSZ
NETWERKGEDEELTE
3004
A1
A1
010 (= RJV)
010 (= RJV)
000
000
KSZ987654321045
00902500371
D0M
F0M
99999999999
99999999999
000000

KSZ distribueert

Blanco
A1
025 (= KSZ)
000
KSZ987654321045
00902500371
F0M
99999999999
000000

FORMULIERGEDEELTE
FORMULIER
VARIANTE
GEDEELTE_BERICHT

A038
Blanco

A038
N000/N001
Blanco

A038
Blanco

BEHEER ANTWOORDGEDEELTE

Blanco
Blanco
KSZ987654321045
INTERNE_REF_BEANTWOORDER
DATUM_VERSTUREN_AANVRAAG YYMMDDHHMM YYMMDDHHMM
YYMMDDHHMM
DATUM_VERSTUREN_ANTWOORD J10
ANTWOORD_TERMIJN
M
ACTIE_TIMEOUT
0
(=origineel)
A (=voorlegging aanvaard)
SLAGING_STROOM
E (=voorlegging geweigerd)
IDENTIFICATIE_TOEPASSING

Blanco
YYMMDDHHMM
YYMMDDHHMM
0 (=origineel)

REPERTORIUMGEDEELTE

010
00
BEGIN_REPERTORIUM (vakantiejaar) YYYYMMDD
YYYYMMDD
EINDE_REPERTORIUM (vakantiejaar)
BEGIN_BERICHT (vakantiejaar)
YYYYMMDD
YYYYMMDD
EINDE_BERICHT (vakantiejaar)
Blanco
SECTOR_LEVERANCIER
TYPE_INSTELLING_LEVERANCIER Blanco
HOEDANIGHEIDSCODE
FASE

“–“
bold

010
00
YYYYMMDD
YYYYMMDD
YYYYMMDD
YYYYMMDD
025 (=KSZ)
000
zone wordt niet gebruikt
vaste waarde
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YYYYMMDD
YYYYMMDD
YYYYMMDD
YYYYMMDD
010 (=RJV)
000

A038

E. RETURNCODES

In onderstaande lijst vindt u een omschrijving van alle netwerk- en
applicatiereturncodes die voortvloeien uit de verwerking van voorleggingen met
soort_behandeling ‘M’. Voor meer informatie wordt verwezen naar de website van
4
de Kruispuntbank “Algemene voorstelling flux M”.
( Homepagina / Diensten en support / Projectaanpak / Klassieke A1-stromen)
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 voorafgaan aan begindatum dossier
4003
Periode bericht ongeldig (formaat datum)
4004
Einddatum bericht mag niet voorafgaan aan 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 een voorlegging niet versturen.
Applicatiereturncodes
000000 Er is geen probleem vastgesteld. De voorlegging kan minstens naar één
bestemmeling verstuurd worden.
000050
De structuur van het bericht is niet conform de berichtendocumentatie (voorlegging).
100000 Intern probleem KSZ (teveel lijnen gevonden in verwijzingsrepertorium)
300010 De afzender heeft geen machtiging om het formulier naar de bestemmeling te sturen.
300020 De afzender heeft het INSZ niet geïntegreerd bij de KSZ met de correcte
hoedanigheidscode.
300030 De afzender heeft het INSZ geïntegreerd bij de KSZ met de correcte
hoedanigheidscode, maar de fase is niet groot genoeg.
300040 De afzender heeft het INSZ geïntegreerd bij de KSZ met de correcte
hoedanigheidscode, maar de periode is foutief.
400010 Het INSZ is voor geen enkele bestemmeling correct geïntegreerd
500000 Het INSZ is voor de afzender noch voor een bestemmeling correct geïntegreerd.
990000 Controle integratie kan niet uitgevoerd worden omdat er een zone ontbreekt in het
prefix (INSZ of periode dossier of periode bericht).

4

https://www.ksz-bcss.fgov.be/nl/diensten-en-support/projectaanpak/klassieke-stromen
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III.
CONSULTATIE
Ten allen tijde is batch en on line consultatie van de laatste situatie van (geglobaliseerde)
attesten mogelijk, op basis van ofwel een combinatie van een INSZ-nummer en een
vakantiejaar, ofwel een attestnummer (eventueel met er een situatienummer bij). De
inhoud van deze attesten is dezelfde als van de attesten die verspreid worden via de
mutaties. De RJV zal een gecentraliseerd opvolgingsbestand bijhouden, dat up-to-date
gehouden wordt door de vakantiekassen, en een bestand met de geglobaliseerde attesten.
In het antwoord op een consultatie wordt per record 1 attest meegegeven.
Afhankelijk van de datum waarop aan de sector jaarlijkse vakantie een vraag wordt
gesteld, is het mogelijk dat het vakantieattest nog niet aangemaakt werd. De
gegevens kunnen dan bepaald worden door een simulatie van de valorisatie. Deze
simulaties zijn niet elektronisch beschikbaar. Men kan dan telefonisch bij RJV-stelsel
het aantal vakantiedagen vragen. Het antwoord daarop zal gefaxt worden. Hiervoor
doet RJV een simulatie van de valorisatie, op basis van de reeds beschikbare
(onvolledige) gegevens. Het vakantiegeld zal nooit meegedeeld worden.
De volledigheid van de gegevens wordt door de vakantiekas niet gewaarborgd.
De gegevensuitwisseling kan on line gebeuren of via mailboxen. In beide gevallen
wordt gebruik gemaakt van een A1- voorleggings- en antwoord-prefix.
A. INTEGRATIECONTROLE

De Kruispuntbank zal voor sommige instellingen van sociale zekerheid een
blokkerende integratiecontrole doen op basis van hoedanigheidscodes en
periode. Voor afzender en ontvanger zal hiervoor gebruik worden gemaakt van
het verwijzingsrepertorium van de KSZ.
B. CONSULTATIECRITERIA

De consultatie gebeurt zowel on line als in batch op basis van ofwel een
combinatie van een INSZ-nummer en een vakantiejaar, ofwel een attestnummer
en optioneel een situatienummer. Consultatie van vorige vakantiejaren is
mogelijk.
In het IHF-bericht staat zowel de gevraagde periode als het INSZ in het
voorleggingsprefix, in het gegevensgedeelte staat eventueel attestnummer en/of
situatienummer. In het XML-bericht worden deze gegevens ook herhaald in
het gegevensgedeelte van de voorlegging.
C. HET PREFIX (VOORBEELD)

In de eerste tabel staan de gebruikte prefixen voor batch-consultatie, in de
tweede tabel de prefixen voor de on line consultatie.

5

e

Deze functionaliteit zal pas in de 2 fase ontwikkeld worden.

Page 17 of 22

A038
ISZ stuurt vraag naar
KSZ

A038,L

KSZ weigert vraag
KSZ stuurt vraag naar
(negatief definitief antw.) RJV

RJV stuurt definitief
antwoord naar KSZ

KSZ stuurt antwoord
van RJV door naar ISZ

NETWERKGEDEELTE
CONSTANTE/netwerkreturncode
VERSIE_PREFIX
SECTOR
TYPE_INSTELLING
INTERNE_REFERENTIE_SECTOR
USER-ID
SOORT-AANVRAAG / SOORT ANTWOORD
INSZ
RETURNCODE TOEPASSING

TAPE

3004

TAPE

0000

0000

A1

A1

A1
025 (= KSZ)

A1
025 (= KSZ)

A1

ABC963852741012

ABC963852741012

11111111111

11111111111

D0L
99999999999
-

F0L
99999999999
000000

000
KSZ987654321045
00902500371
D0L
99999999999
-

000
KSZ987654321045
00902500371
F0L
99999999999
000000

ABC963852741012
11111111111

F0L
99999999999
000000

FORMULIERGEDEELTE
FORMULIER
VARIANTE
GEDEELTE_BERICHT

A038
Blanco

A038
N000
Blanco

BEHEER
IDENTIFICATIE_TOEPASSING
INTERNE_REFERENTIE_
BEANTWOORDER
DATUM_VERSTUREN_AANVRAAG
DATUM_VERSTUREN_ANTWOORD
ANTWOORD_TERMIJN
ACTIE_TIMEOUT
SLAGING_STROOM

Blanco
-

HOEDANIGHEIDSCODE
FASE
BEGIN_REPERTORIUM (vakantiejaar)
EINDE_REPERTORIUM (vakantiejaar)
BEGIN_BERICHT (vakantiejaar)
EINDE_BERICHT (vakantiejaar)
SECTOR_LEVERANCIER

HC ISZ
00
YYYYMMDD
YYYYMMDD
YYYYMMDD
YYYYMMDD
010 (= RJV)
000

A038
-/N001
Blanco

A038
-/N001
Blanco

Blanco
-

Blanco
RJV456789012345

Blanco
KSZ987654321045

YYYYMMDDHHMM
J10
M

YYYYMMDDHHMM
YYYYMMDDHHMM
-

YYYYMMDDHHMM
YYYYMMDDHHMM
-

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

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

HC RJV
00
YYYYMMDD
YYYYMMDD
YYYYMMDD
YYYYMMDD
010 (= RJV)
000 (= RJV zelf)

HC ISZ
00
YYYYMMDD
YYYYMMDD
YYYYMMDD
YYYYMMDD
010 (= RJV)
000 (= RJV zelf)

ANTWOORDGEDEELTE
Blanco
KSZ9876543210

YYYYMMDDHHMM YYYYMMDDHHMM
YYYYMMDDHHMM
J10
M
0(=origineel)

A038
Blanco

E (=voorlegging geweigerd) 0 (=origineel)

REPERTORIUMGEDEELTE

TYPE_INSTELLING_LEVERANCIER
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HC ISZ
00
YYYYMMDD
YYYYMMDD
YYYYMMDD
YYYYMMDD
025 (= KSZ)
000

HC Verwijz.Rep
00
YYYYMMDD
YYYYMMDD
YYYYMMDD
YYYYMMDD
010 (= RJV)
000

A038
ISZ stuurt vraag naar
KSZ

A038,L

KSZ weigert vraag
KSZ stuurt vraag naar
(negatief definitief antw.) RJV

RJV stuurt definitief
antwoord naar KSZ

KSZ stuurt antwoord van
RJV door naar ISZ

NETWERKGEDEELTE
CONSTANTE/netwerkreturncode

On line

3004

On line

0000

0000

VERSIE_PREFIX
SECTOR
TYPE_INSTELLING
INTERNE_REFERENTIE_SECTOR
USER-ID
SOORT-AANVRAAG / SOORT ANTWOORD
INSZ
RETURNCODE TOEPASSING

A1

A1

A1
025 (= KSZ)

A1
025 (= KSZ)

A1

ABC963852741012

ABC963852741012

11111111111

11111111111

O0L
99999999999
-

F0L
99999999999
000000

000
KSZ987654321045
00902500371
O0L
99999999999
-

000
KSZ987654321045
00902500371
F0L
99999999999
000000

FORMULIER
VARIANTE
GEDEELTE_BERICHT

A038
Blanco

IDENTIFICATIE_TOEPASSING
INTERNE_REFERENTIE_
BEANTWOORDER
DATUM_VERSTUREN_AANVRAAG
DATUM_VERSTUREN_ANTWOORD
ANTWOORD_TERMIJN
ACTIE_TIMEOUT
SLAGING_STROOM

Blanco
-

ABC963852741012
11111111111

F0L
99999999999
000000

FORMULIERGEDEELTE
A038
N000
Blanco

A038
Blanco

A038
-/N001
Blanco

A038
-/N001
Blanco

Blanco
-

Blanco
RJV456789012345

Blanco
KSZ987654321045

YYYYMMDDHHMM
M03
M

YYYYMMDDHHMM
YYYYMMDDHHMM
-

YYYYMMDDHHMM
YYYYMMDDHHMM
-

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

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

HC RJV
00
YYYYMMDD
YYYYMMDD
YYYYMMDD
YYYYMMDD
010 (= RJV)
000 (= RJV zelf)

HC ISZ
00
YYYYMMDD
YYYYMMDD
YYYYMMDD
YYYYMMDD
010 (= RJV)
000 (= RJV zelf)

BEHEER ANTWOORDGEDEELTE
Blanco
KSZ9876543210

YYYYMMDDHHMM YYYYMMDDHHMM
YYYYMMDDHHMM
M03
M
0(=origineel)

E (=voorlegging geweigerd) 0 (=origineel)

REPERTORIUMGEDEELTE
HOEDANIGHEIDSCODE
FASE
BEGIN_REPERTORIUM (vakantiejaar)
EINDE_REPERTORIUM (vakantiejaar)
BEGIN_BERICHT (dienstjaar)
EINDE_BERICHT (dienstjaar)
SECTOR_LEVERANCIER
TYPE_INSTELLING_LEVERANCIER

HC ISZ
00
YYYYMMDD
YYYYMMDD
YYYYMMDD
YYYYMMDD
010 (= RJV)
000
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HC ISZ
00
YYYYMMDD
YYYYMMDD
YYYYMMDD
YYYYMMDD
025 (= KSZ)
000

HC Verwijz.Rep
00
YYYYMMDD
YYYYMMDD
YYYYMMDD
YYYYMMDD
010 (= RJV)
000

A038

D. SCENARIO’S GEGEVENSSTROOM
-

Scenario 1: Syntax- en veiligheidsproblemen

Voorlegging
ISZ

KSZ
Antwoord - variante N000

 De KSZ ontvangt een voorlegging van de ISZ en controleert deze.
 De voorlegging wordt verworpen omwille van veiligheidsproblemen,
syntactische problemen prefix of problemen met de integratiecontrole van de ISZ.
 Het antwoord blijft beperkt tot een prefix antwoord variante N000 met
een returncode en slaging_stroom = “E”. Dit is een definitief antwoord.

-

Scenario 2: Integratieproblemen bij leverancier of bestemmeling

Voorlegging
ISZ

KSZ
Antwoord - variante N001

 De KSZ ontvangt een voorlegging van de ISZ en controleert de voorlegging.
 De voorlegging wordt verworpen omwille van problemen met de
integratiecontrole bij de ISZ of RJV.
 Het definitieve antwoord is een variante N001-MDP (segment GIR, segment GIS
met processingscode 0 en segment ERC met een returncode = 000111) of variante
X001, met een slaging_stroom = “E”.
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-

Scenario 3: De voorlegging wordt doorgestuurd

Voorlegging

Voorlegging

ISZ

KSZ
Antwoord tussentijds of definitief

RJV
Antwoord

 De KSZ ontvangt een voorlegging van de ISZ en controleert de voorlegging.
 De voorlegging wordt niet verworpen.
 De KSZ stuurt een tussentijds antwoord naar de ISZ waarin vermeld wordt dat
de voorlegging doorgestuurd is naar de RJV.
 De KSZ ontvangt een definitief positief of negatief antwoord van de RJV en stuurt
dit door naar de ISZ.
Indien het gaat om een positief antwoord met de code slaging_stroom = “A” wordt
het prefix gevolgd door een gegevensgedeelte dat het antwoord op de voorlegging
bevat.
Indien het gaat om een negatief antwoord met de code slaging_stroom = “E”,
wordt het prefix gevolgd door een gegevensgedeelte, aangeduid door de
variante N001/X001, met daarin de reden van niet-antwoord.

E. RETURNCODES

Voor de returncodes afkomstig van de KSZ zie lijst returncodes bij de mutaties.
Bijkomende returncodes van de RJV volgen later.

Applicatiereturncodes KSZ
000050
De structuur van het bericht is niet conform de berichtendocumentatie (voorlegging)
000051 De structuur van het bericht is niet conform de berichtendocumentatie (antwoord).
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