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1 Situering van het project
1.1 Context
Iedere werknemer, zelfstandige, gepensioneerde of sociaal verzekerde die over een
vervangingsinkomen beschikt, kan indien hij aan bepaalde voorwaarden voldoet, bij zijn
ziekenfonds de wettelijke verzekering geneeskundige verzorging en uitkeringen genieten.
De instellingen van sociale zekerheid die bijdragen innen (voor de werknemers en de zelfstandigen)
of inhoudingen doen (de gepensioneerden) en de instellingen van sociale zekerheid die
vervangingsinkomens (in de sector van de werkloosheid, de arbeidsongevallen en de
beroepsziekten) toekennen, melden de betaalde bijdragen en inhoudingen of de
vervangingsinkomens elektronisch aan de ziekenfondsen die bijgevolg het recht op de verzekering
geneeskundige verzorging en uitkeringen kunnen openen.

Het attest C77bis heeft betrekking op de deeltijdse werknemers die een aanvraag hebben ingediend
bij de Rijksdienst voor arbeidsvoorziening (RVA) om te kunnen genieten van het statuut van
deeltijdse werknemer met behoud van rechten. Er moet bovendien uit de aanvraag blijken dat hun
prestaties en hun familiale toestand van dien aard zijn dat ze geen aanspraak kunnen maken op het
gewaarborgd inkomen voor één van de volgende redenen:
- ze hebben deze uitkering van gewaarborgd inkomen niet aangevraagd of ze hebben het wel
aangevraagd maar ze voldoen niet aan de voorwaarden;
- voor sommige maanden krijgen ze geen uitkering omdat hun loon het maandelijks
referentieloon bereikt of overschrijdt of omdat de grens van ¾ wordt overschreden.
Zelfs indien het attest C77bis hen geen financieel voordeel biedt, kunnen voormelde werknemers
evenwel op het niveau van de verzekerbaarheid inzake geneeskundige verzorging genieten van het
statuut van gecontroleerde werkloze.
Met een attest C77bis wordt aan het ziekenfonds meegedeeld dat de deeltijdse prestaties die werden
verricht tijdens de periodes gedekt door het recht C77bis, met voltijdse prestaties moeten worden
gelijkgesteld.

De bedoeling van de gegevensstroom A077 is het attest C77bis te automatiseren. Dit document
beschrijft de gegevensstroom A077, Z aangemaakt door de RVA en vervolgens via de
Kruispuntbank van Sociale Zekerheid (KSZ) en het Nationaal Intermutualistisch College (NIC)
overgemaakt worden aan de verzekeringsinstellingen (VI‟s), die op basis hiervan het statuut van
gecontroleerde werkloze van de deeltijdse werknemer met behoud van rechten kunnen vaststellen
en aldus ook de hoedanigheid van rechthebbende in de verplichte ziekte- en
invaliditeitsverzekering.

In uitzonderlijke gevallen kan het gebeuren dat papieren attesten dienen afgeleverd te worden meer
bepaald in het geval dat het INSZ gekend bij de RVA niet hetzelfde is als bij de ziekenfondsen of
wanneer de betrokkene niet aangesloten is bij een ziekenfonds. In dat geval zal een papieren attest
worden afgeleverd dat overgemaakt wordt aan de betrokken sociaal verzekerde met de vraag het
binnen te brengen bij de verzekeringsinstelling van zijn keuze. De ziekenfondsen die een dergelijke
papieren bijdragebon ontvangen dienen deze niet alleen inhoudelijk te verwerken; ze dienen vooral
de correcte identificatie van de betrokken persoon te onderzoeken. Via het elektronische bericht
P077, Z melden ze aan de RVA wat de correcte identificatie is bij de ziekenfondsen. Deze
A077, P077, R077
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elektronische gegevensstroom leidt in de praktijk tot het verbeteren van de identificatie zowel bij de
verzendende als de ontvangende instellingen.

In het geval de ziekenfondsen een elektronisch bericht (ten onrechte) hebben aanvaard of
verworpen, beschikken zij over de mogelijkheid dit elektronisch via R077, Z te melden aan de
verzender van de berichten en eventueel een elektronisch bericht terug op te vragen.

1.2 Machtiging van het Sectoraal Comité van de sociale zekerheid
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, moest
hiervoor een machtiging worden aangevraagd bij het Sectoraal Comité van de sociale zekerheid.
Beraadslaging nr. 98/17 van 10 februari 1998 betreffende een aanvraag van de Kruispuntbank tot
machtiging voor de automatische overmaking van het attest “C77bis” door de werkloosheidssector
aan de sector voor ziekte- en invaliditeit, teneinde de toestand van sommige deeltijdse werknemers
te kunnen regulariseren inzake verzekerbaarheid.

A077, P077, R077
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2 Deeltijds werkloosheidsbewijs (attest C77bis) - A077
2.1 Formaat
Alle partijen werken met genormaliseerde inhouse-files (IHFN) voor de distributiestroom A077.
Elk bericht bestaat uit een A1-prefix en een gegevensgedeelte in IHFN.

2.2 Gegevensgedeelte
In dit bericht verstrekt de RVA gegevens m.b.t. het statuut van de deeltijdse werknemer met behoud
van rechten:
-

het INSZ van de sociaal verzekerde;
de datum vanaf wanneer het statuut van deeltijds werknemer met behoud van rechten is
toegekend;
de begin- en (eventueel) einddatum van de deeltijdse arbeidsovereenkomst;
het RSZ of RSZPPO-stamnummer evenals het KBO-nummer;
de aanduiding dat er socialezekerheidsafhoudingen zijn verricht;
het nummer van het werkloosheidsbureau.

A077, P077, R077
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Beschrijving van het gegevensgedeelte van het attest
Identificatieblok attest

Zone

Beschrijving

Type1

Lengte

M/C2

IHFN

Aard van het bericht

0 = origineel  enige toegelaten waarde

AN

1

M

BGMA1

Nummer van het attest

Uniek nummer toegekend door RVA
De samenstelling is als volgt:
o eerste 2 posities: het jaartal;
o volgende 3 posities: het attest „077‟;
o laatste 10 posities: uniek nummer
vb: 080772367269982

AN

15

M

BGMA1

Nummer van het te annuleren
bericht

Wordt niet gebruikt, alle attesten A077 worden als “origineel” bericht doorgestuurd

AN

15

C

BGMA1

Datum aanmaak bericht

Formaat YYYYMMDD

N

8

M

DTMA1\509

Datablok met betrekking tot de sociaal verzekerde

Zone

Beschrijving

Type

Lengte

M/C

IHFN

INSZ-nummer sociaal
verzekerde

INSZ-nummer van de deeltijdse werknemer met behoud van rechten

AN

11

M

PNAA1\504

Datum toekenning statuut
deeltijds werknemer met
behoud van rechten
(recht C77bis)

Datum waarop het statuut van deeltijds werknemer met behoud van rechten werd
toegekend en dit
- voor een ononderbroken periode van deeltijdse tewerkstelling
- bij eenzelfde werkloosheidsbureau

AN

8

C

DTMC1\628

Behoudens een laattijdige aanvraag (termijn = 2 maanden) bij de RVA, zal deze
datum overeenkomen met de begindatum van de deeltijdse betrekking. In geval van
laattijdige aanvraag, zal deze datum overeenkomen met de datum van aanvraag bij
de RVA.
Deze datum wordt niet vermeld indien het einde van de tewerkstelling wordt
aangegeven.
Formaat YYYYMMDD

1

Alfanumeriek / Numeriek
Mandatory / conditional
A077, P077, R077
Deeltijds werkloosheidsbewijs
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Begindatum deeltijdse
arbeidsovereenkomst

Datum waarop de werknemer effectief een deeltijdse betrekking begint onder het
statuut van deeltijds werknemer met behoud van rechten bij één en dezelfde
werkgever

AN

8

M

DTMB1\629

AN

8

C

DTMC1\630

Behoudens een laattijdige aanvraag (termijn = 2 maanden) bij de RVA, zal deze
datum overeenkomen met de toekenningsdatum van het statuut van de deeltijdse
werknemer met behoud van rechten.
Formaat YYYYMMDD
Einddatum deeltijdse
arbeidsovereenkomst

Datum waarop de werknemer de deeltijdse betrekking beëindigt
Deze datum wordt niet vermeld indien zowel de toekenningsdatum van het statuut
van deeltijdse werknemer met behoud van rechts alsook de begindatum van de
deeltijdse betrekking worden meegedeeld
Formaat YYYYMMDD

Code werkloosheidsbureau

Het werkloosheidsbureau dat bevoegd is voor het dossier

AN

2

M

GIRA1\513

Code boekhouding

De eerste 3 posities van het RSZ-nummer dat het percentage van de toe te passen
werkgeversbijdrage aanduidt

AN

3

C

ATTA1\622

Identificatie werkgever

Enkel aanwezig indien de indicator onderworpen sociale zekerheid = „1‟:
BG1 gevolgd door het RSZ nummer of
BG2 gevolgd door het RSZPPO nummer of
BG0 gevolgd door het KBO nummer

AN

9

C

PNAB1

Indicator onderwerping
sociale zekerheid

Aanwezig indien
ofwel de toekenningsdatum statuut deeltijds werknemer met behoud van rechten
ofwel de einddatum van de deeltijdse betrekking is ingevuld:
0 = de werknemer is niet onderworpen aan de sociale zekerheid
1 = de werknemer is onderworpen aan de sociale zekerheid

AN

1

C

GISA1\503

A077, P077, R077
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Beschrijving van het gegevensgedeelte van het antwoord
Voor elk overgemaakt bericht A077 verwacht de RVA een antwoord van de bestemmeling.
Zone

Beschrijving

Type

Lengte

M/C3

IHFN

Nummer van het attest

De samenstelling is als volgt:
 6 blanco‟s
 Attestnummer van het originele bericht waarvoor antwoord wordt gegeven (15
posities)

AN

21

C

BGMA1

Datum aanmaak bericht

Formaat YYYYMMDD

N

8

M

DTMA1\149

Errorcode

Aanduiding van het resultaat van de verwerking.
Zie Lijst errorcodes van de VI‟s (22.07.1997), p 15

AN

6

M

ERCA1

Lijstnummer

Nummer van de lijst waarop de errorcode voorkomt
007 = lijst bijdragebonnen werklozen  enige toegelaten waarde

AN

3

M

ERCA1

3

Mandatory / conditional
A077, P077, R077
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De RVA verstuurt één attest per tewerkstelling. Indien de deeltijds werknemer met behoud van
rechten is tewerkgesteld bij 2 verschillende werkgevers (ongeacht of de periodes van tewerkstelling
opeenvolgend zijn dan wel overlappend), stuurt de RVA 2 attesten.
Voorbeelden:
Situatie 1:
De werknemer, die volledige werkloos was tot 15/07/1997, begint een deeltijdse betrekking op
16/07/1997 en vraagt het statuut van deeltijds werknemer met behoud van rechten aan op deze
datum.
 de RVA stuurt 1 attest met begindatum deeltijdse arbeidsovereenkomst = 16/07/1997 en met
datum toekenning statuut = 16/07/1997.
Indien dezelfde werknemer, die volledige werkloos was tot 15/07/1997 en een deeltijdse betrekking
begon op 16/07/1997, slechts op 01/10/1997 (buiten de termijn) het statuut van deeltijds werknemer
met behoud van rechten aanvraagt.
 de RVA stuurt 1 attest met begindatum deeltijdse arbeidsovereenkomst = 16/07/1997 en met
datum toekenning statuut = 01/10/1997.

Op 01/04/2004 wordt deze werknemer opnieuw volledig werkloos. De einddatum van de
tewerkstelling is 31/03/2004.
 de RVA stuurt 1 attest met begindatum deeltijdse arbeidsovereenkomst = 16/07/1997 en met
einddatum deeltijdse arbeidsovereenkomst = 31/03/2004.

Situatie 2:
De werknemer, die volledige werkloos was tot 15/07/1997, begint een deeltijdse betrekking op
16/07/1997 en vraagt het statuut van deeltijds werknemer met behoud van rechten aan op deze
datum.
Op 31/12/1997, verlaat deze werknemer de werkgever 1 om een nieuwe deeltijdse betrekking te
beginnen bij werkgever 2 op 01/01/1998. De aangifte is tijdig bij RVA ingediend.
 Bij het begin van de eerste tewerkstelling, stuurt de RVA 1 attest met begindatum deeltijdse
arbeidsovereenkomst = 16/07/1997 en met datum toekenning statuut = 16/07/1997.
 Om deze eerste tewerkstelling af te sluiten, stuurt de RVA 1 attest met datum toekenning
statuut = 16/07/1997 en met einddatum deeltijdse arbeidsovereenkomst = 31/12/1997.
 Bij het begin van de nieuwe tewerkstelling, stuurt de RVA vervolgens 1 attest met
begindatum deeltijdse arbeidsovereenkomst = 01/01/1998 en met datum toekenning statuut
= 16/07/1997.
Indien dezelfde werknemer beschreven in situatie 2, de aangifte van de nieuwe betrekking op
18/03/1998 (dit is, buiten de wettelijke termijn) zou hebben ingediend, zouden volgende attesten
zijn verstuurd.
 Bij het begin van de eerste tewerkstelling, stuurt de RVA 1 attest met begindatum deeltijdse
arbeidsovereenkomst = 16/07/1997 en met datum toekenning statuut = 16/07/1997.
 Om deze eerste tewerkstelling af te sluiten, stuurt de RVA 1 attest met begindatum
deeltijdse arbeidsovereenkomst = 16/07/1997 en met einddatum deeltijdse
arbeidsovereenkomst = 31/12/1997.
A077, P077, R077
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 Bij het begin van de nieuwe tewerkstelling, stuurt de RVA vervolgens 1 attest met
begindatum deeltijdse arbeidsovereenkomst = 01/01/1998 en met datum toekenning statuut
= 18/03/1998.
Opmerking :
Als de periodes van deeltijdse tewerkstelling elkaar ononderbroken opvolgen, zou de VI
stelselmatig de einddatum van de eerste tewerkstelling moeten vergelijken met de datum van
toekenning van het statuut, die doorgegeven wordt bij de nieuwe tewerkstelling om een
eventuele opschorting van het statuut van deeltijdse werknemer met behoud van rechten te
kunnen nagaan.
Situatie 3:
De werknemer, die volledige werkloos was tot 15/07/1997, begint een deeltijdse betrekking op
16/07/1997 en vraagt het statuut van deeltijds werknemer met behoud van rechten aan op deze
datum.
Op 01/01/1998, begint deze werknemer bij dezelfde werkgever een voltijdse betrekking. Gezien
hiervan geen aangifte bij RVA gebeurt, kan de RVA geen attest hiervoor versturen.
Op 15/10/1999, wordt de werknemer opnieuw volledig werkloos. De RVA wordt op de hoogte
gebracht van de feiten en zal alsnog een attest versturen met als doel de situatie te regulariseren.
 De RVA stuurt 1 attest met datum toekenning statuut = 16/07/1997 en met einddatum
deeltijdse arbeidsovereenkomst = 31/12/1997.
Situatie 4:
De werknemer, die volledige werkloos was tot 15/07/1997, begint een deeltijdse betrekking bij
werkgever 1 op 16/07/1997 en vraagt het statuut van deeltijds werknemer met behoud van rechten
aan op deze datum.
Op 01/01/1998, begint deze werknemer een tweede deeltijdse betrekking bij werkgever 2 (de eerste
deeltijdse betrekking bij werkgever 1 loopt gewoon verder) en dient de aangifte hiervan tijdig bij RVA
in. Het statuut van deeltijdse werknemer met behoud van rechten blijft behouden.
 Bij het begin van de eerste tewerkstelling, stuurt de RVA 1 attest met begindatum deeltijdse
arbeidsovereenkomst = 16/07/1997 en met datum toekenning statuut = 16/07/1997.
 Bij het begin van de nieuwe tewerkstelling, stuurt de RVA 1 attest met begindatum
deeltijdse arbeidsovereenkomst = 01/01/1998 en met datum toekenning statuut =
16/07/1997.
Opmerking :
De VI krijgt geen bericht met de vermelding van de einddatum van de eerste tewerkstelling
omdat deze gewoon verder loopt.

A077, P077, R077
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Situatie 5:
Dezelfde situatie als beschreven in situatie 4, maar op 18/03/1998 eindigt de deeltijdse betrekking
bij werkgever 1. De werknemer meldt dit tijdig aan de RVA.
De tweede deeltijdse betrekking bij werkgever 2 loopt gewoon verder.
 Om deze eerste tewerkstelling af te sluiten, stuurt de RVA 1 attest met begindatum
deeltijdse arbeidsovereenkomst = 16/07/1997 en met einddatum deeltijdse
arbeidsovereenkomst = 18/03/1998.

Situatie 6:
De werknemer begint een deeltijdse betrekking bij werkgever 1 op 16/07/1997 en vraagt het statuut
van deeltijds werknemer met behoud van rechten aan op deze datum. (1)
Op 01/01/1998, begint deze werknemer een tweede deeltijdse betrekking bij werkgever 2. Het statuut
van deeltijdse werknemer met behoud van rechten blijft behouden. (2)
Op 15/01/1998, wordt de werknemer gezinshoofd waardoor hij opnieuw werkloosheidsuitkeringen
ontvangt vanaf 1 februari. (3)
Op 20/07/1998, is de werknemer opnieuw samenwonend. Hierdoor verliest hij het recht op
werkloosheidsuitkeringen en krijgt hij vanaf 1 augustus het statuut terug van deeltijds werknemer met
behoud van rechten. (4)
Op 01/04/2004, wordt hij terug volledig werkloos (de beide deeltijdse betrekkingen zijn beëindigd). (5)
 Bij het begin van de eerste tewerkstelling (1), stuurt de RVA 1 attest met begindatum
deeltijdse arbeidsovereenkomst = 16/07/1997 en met datum toekenning statuut =
16/07/1997.
 Bij het begin van de nieuwe tewerkstelling (2), stuurt de RVA 1 attest met begindatum
deeltijdse arbeidsovereenkomst = 01/01/1998 en met datum toekenning statuut =
16/07/1997.
 Om het einde van het statuut van deeltijds werknemer met behoud van rechten mee te delen
(3), zal de RVA 2 attesten sturen om de twee deeltijdse tewerkstellingen af te sluiten: 1
attest met begindatum deeltijdse arbeidsovereenkomst = 16/07/1997 en met einddatum
deeltijdse arbeidsovereenkomst = 31/01/1998 (= fictieve datum) + 1 attest met begindatum
deeltijdse arbeidsovereenkomst = 01/01/1998 en met einddatum deeltijdse
arbeidsovereenkomst = 31/01/1998 (= fictieve datum).
 Om de herneming van het statuut van deeltijds werknemer met behoud van rechten mee te
delen (4), zal de RVA 2 attesten: 1 attest met begindatum deeltijdse arbeidsovereenkomst =
16/07/1997 en met datum toekenning statuut = 01/08/1998 + 1 attest met begindatum
deeltijdse arbeidsovereenkomst = 01/01/1998 en met datum toekenning statuut =
01/08/1998.
 Vervolgens stuurt de RVA 2 attesten deze beide deeltijdse tewerkstellingen af te sluiten (5),
1 attest met datum toekenning statuut = 16/07/1997 en met einddatum deeltijdse
arbeidsovereenkomst = 31/03/2004 + 1 attest met datum toekenning statuut = 01/01/1998 en
met einddatum deeltijdse arbeidsovereenkomst = 31/03/2004.
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Het statuut van deeltijds werknemer met behoud van rechten wordt toegekend door een
werkloosheidsbureau. De overstap naar een ander werkloosheidsbureau (bijvoorbeeld door verhuis)
maakt dat het toegekende statuut wordt afgesloten en dat de sociaal verzekerde een nieuwe
aanvraag moet indienen bij het nieuwe werkloosheidsbureau om dit statuut te verkrijgen. De
toekenningsdatum van het statuut is de nieuwe begindatum vanaf wanneer het statuut bij het nieuwe
werkloosheidsbureau is toegekend. Dit heeft een weerslag op het aantal te versturen attesten door de
RVA.
Voorbeelden:
Situatie 7:
De werknemer begint een deeltijdse betrekking op 16/07/1997 en vraagt het statuut van deeltijds
werknemer met behoud van rechten aan op deze datum.
Op 16/12/1997, begint deze werknemer een tweede deeltijdse betrekking bij werkgever 2. Het statuut
van deeltijdse werknemer met behoud van rechten blijft behouden. Ondertussen is hij ook verhuisd en
is een ander werkloosheidsbureau (B) bevoegd voor zijn dossier.
 de RVA stuurt 1 attest met begindatum deeltijdse arbeidsovereenkomst = 16/07/1997 en met
datum toekenning statuut = 16/07/1997.
 Om het einde van het statuut van deeltijds werknemer met behoud van rechten bij het
voormalige werkloosheidsbureau mee te delen, stuurt de RVA 1 attest met begindatum
deeltijdse arbeidsovereenkomst = 16/07/1997 en met einddatum deeltijdse
arbeidsovereenkomst = 15/12/1997 (= fictieve afsluiting eerste tewerkstelling).
 Om de verderzetting van de eerste deeltijdse tewerkstelling bij het nieuwe
werkloosheidsbureau mee te delen, stuurt de RVA vervolgens 1 attest met begindatum
deeltijdse arbeidsovereenkomst = 16/07/1997 en met datum toekenning statuut =
16/12/1997.
 Eveneens wordt de nieuwe tewerkstelling meegedeeld: de RVA stuurt 1 attest met
begindatum deeltijdse arbeidsovereenkomst = 16/12/1997 en met datum toekenning statuut
= 16/12/1997.
Alle attesten A077 worden als „origineel‟ bericht doorgestuurd. Om bijkomende gegevens of
correcties mee te delen, wordt steeds de volledige situatie hernomen, d.w.z., elk nieuw bericht A077
annuleert het voorgaande bericht.
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Lijst errorcodes van de VI’s (22.07.1997)
In het antwoord wordt informatie doorgegeven betreffende de verwerking van de attesten door de
VI‟s:
Errorcode
000000
000001
000002
000003
000005
000015
000031
000033
000034
000035
000036
000037
000039
000040
000041
000047

Beschrijving
Attest aanvaard
Ongeldige of onvolledige gegevens (foutief formaat behalve voor een datum)
Ongeldige datum (datum bestaat niet of foutief formaat)
Of einddatum afhoudingsperiode > dagdatum
Foutieve check digit in het attestnummer
Aard van het attest is foutief
Begindatum tewerkstelling is groter dan einddatum tewerkstelling
De sociaal verzekerde is overleden op begindatum van recht
Foutieve toekenning van INSZ aan de V.I.
Foutieve toekenning van INSZ aan RVA
INSZ niet gekend bij de V.I.
INSZ niet gekend op het niveau van het NIC
Eenzelfde attestnummer werd reeds ontvangen
Referentiejaar van attest is < 1977
Verbeterend attest zonder te verbeteren attestnummer of oorspronkelijk attest met
te verbeteren attestnummer
Dubbele aansluiting bij NIC
Datum van aanmaak van het attest is > dan verwerkingsdatum door V.I.

Actie
G
B
B
B
B
B
I
F
I+F
F
F
B
B
B
G
B

Lijst met acties
Alle acties die de RVA moet ondernemen als zij een antwoord A077 ontvangt
Deze lijst is enkel illustratief. De actie is geïntegreerd in de returncode. De actie wordt NIET als
aparte zone doorgestuurd.
Actie
B
F
G
I

Omschrijving
Het programma bij de RVA verbeteren en het attest met een ander nummer
terugsturen
Een papieren attest aanmaken
Nihil
Het geval bij de RVA onderzoeken.
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2.3 Distributiestroom met antwoord
De RVA verwacht bij deze gegevenstransmissie een antwoord van het NIC en de VI‟s. De stroom
krijgt bijgevolg de architectuur van een gegevensovermaking met opvolging.

VI

1.

3.

KSZ

RVA
2./7.

4.

NIC

VI

6.
5.

VI

1. De RVA maakt de attesten over aan de KSZ = voorlegging.
2. De KSZ voert de controles uit en maakt een tussentijds of definitief antwoord over aan
de RVA met vermelding of het bericht al dan niet werd doorgestuurd.
3. De KSZ maakt het bericht over aan het NIC.
4. Het NIC geeft de informatie door aan de bevoegde VI.
5. De bevoegde VI antwoordt aan het NIC.
6. Het NIC geeft het antwoord door aan de KSZ.
7. De KSZ maakt het antwoord van het NIC / VI door aan de RVA.

2.4 Integratiecontrole
Voor deze gegevensstroom zal de KSZ een blokkerende integratiecontrole verrichten zowel ten
opzichte van de afzender als van de bestemmeling.
Dit houdt dus in dat de berichten waarvan het INSZ niet door de RVA, noch door de sector
gezondheidszorg met de juiste hoedanigheid en periode werden geïntegreerd in het
personenrepertorium van de KSZ, verworpen worden en niet worden overgemaakt.
De RVA zal berichten overmaken voor dossiers van personen die ze geïntegreerd heeft met
hoedanigheidcode „001‟ (gecontroleerde werkloze). Er zal worden nagegaan of de periode bericht
zoals meegegeven in het prefix volledig samenvalt met de integratie van de sociaal verzekerde in
het verwijzingsrepertorium van de KSZ.
Het NIC hanteert als hoedanigheidcode „001‟ (verzekering geneeskundige verzorging). Een
overlapping van 1 dag tussen de periode bericht zoals meegegeven in het repertoriumgedeelte van
het prefix en de periode van integratie in het verwijzingsrepertorium, is voldoende om aan de
integratiecontrole te voldoen.
Als de periode bericht niet ingevuld is in het prefix, wordt de datum van verwerking van het bericht
bij de KSZ gebruikt als periode voor de integratiecontroles.
A077, P077, R077
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2.5 Verwerking
Elke instelling zet zijn records die te maken hebben met de attesten A077 (eventueel samen met
andere berichten bestemd voor de KSZ en andere instellingen) in een mailbox. Deze mailbox wordt
via filetransfer aan de KSZ overgemaakt.
Elke instelling zal tevens alle berichten i.v.m. de attesten via een mailbox ontvangen van de KSZ.

2.6 Frequentie van de levering van de gegevens
Maandelijks worden de gegevens betreffende de deeltijdse werknemers met behoud van rechten
doorgestuurd.

Instelling
RVA - ONEM

1ste hoofdzending
Betreft maandelijkse
zending tussen de 8e
en de 10e van elke
maand

Maandzending
verbeteringen
Opgenomen in de
maandelijkse stroom

PAPIEREN ATTESTEN
wegens blokkering in
stroom A012/A077 na
ontvangst returncode
Onmiddellijk volgend
op de ontvangst van
de returncode

2.7 Scenario’s
Voor elk bericht A077 dat de RVA doorstuurt naar de KSZ (= een voorlegging) ontvangt zij altijd
juist één definitief antwoord. Als er een definitief antwoord gegeven is, kan er geen tweede
antwoord verstuurd worden. De voorlegging wordt afgesloten op het moment dat er een definitief
antwoord gegeven wordt. Als een definitief antwoord nadien rechtgezet moet worden, dan kan dit
enkel met een nieuwe voorlegging (een aparte stroom).
Er zijn 4 soorten definitieve antwoorden:
- verwerping van het attest door de KSZ (negatief definitief antwoord)
- verwerping van het attest door het NIC (negatief definitief antwoord)
- verwerping van het attest door de VI (negatief definitief antwoord)
- aanvaarding van het attest door de VI (positief definitief antwoord)
Een definitief antwoord kan voorafgegaan worden door een tussentijds antwoord. Zowel de KSZ als
het NIC of de VI‟s kunnen tussentijdse antwoorden versturen naar de RVA.
Van zodra er een definitief antwoord gegeven is, zijn er geen tussentijdse antwoorden meer
mogelijk voor dit attest. Het aantal tussentijdse antwoorden wordt bij de gegevensstroom A077
beperkt tot de volgende situaties:
 de KSZ heeft de voorlegging afkomstig van de RVA goed ontvangen en overgemaakt aan
het NIC. De KSZ meldt dit aan de RVA via een tussentijds antwoord.
 het definitieve antwoord kan niet binnen de normale termijnen gegeven worden. Het NIC
stuurt naar de RVA (via de KSZ) hiervoor een tussentijds antwoord.
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Aanvaarding van het attest door de VI
De RVA stuurt een attest A077 naar de KSZ. De KSZ stuurt een tussentijds antwoord naar de RVA
nadat ze het attest doorgestuurd heeft naar het NIC.
Eventueel stuurt het NIC een tussentijds antwoord naar de RVA (via de KSZ) vooraleer het
definitieve antwoord wordt verstuurd. Dit tussentijds antwoord kan bijvoorbeeld gebruikt worden
om een dubbele inschrijving te signaleren aan de afzender. Op deze manier is de RVA op de hoogte
waarom er een vertraging is.
Het NIC verstuurt het attest verder door naar de bevoegde VI. Enkel een VI kan het bericht
definitief aanvaarden. In dat geval wordt een definitief antwoord via het NIC en de KSZ naar de
RVA verstuurd.

Verwerping van het attest door de VI
Idem als voorgaande scenario maar hier wordt het attest verworpen door de VI.

Verwerping van het attest door het NIC
De RVA stuurt een attest A077 naar de KSZ. De KSZ stuurt een tussentijds antwoord naar de RVA
nadat ze het attest doorgestuurd heeft naar het NIC.
Het NIC verwerpt het attest en stuurt een definitief antwoord via de KSZ naar de RVA.

Verwerping van het attest door de KSZ
De RVA stuurt een attest A077 naar de KSZ en de KSZ kan het attest niet doorsturen naar het NIC.
De KSZ stuurt onmiddellijk een definitief antwoord naar de RVA en de stroom is afgesloten.

2.8 Prefix
Voorleggingsprefix
Voor de voorleggingen wordt steeds het voorleggingsprefix gebruikt. Dit prefix wordt gevolgd door
een gegevensgedeelte. De voorlegging die de RVA doorstuurt naar de KSZ heeft dezelfde structuur
als de voorlegging van KSZ naar het NIC.

Antwoordprefix
Voor alle antwoorden (definitieve en tussentijdse) wordt het antwoordprefix gebruikt. Een antwoord
bestaat uit een antwoordprefix en eventueel uit een gegevensgedeelte. De zone variante duidt het
formaat van het gegevensgedeelte van het antwoord aan.
Bij definitieve antwoorden zijn er 2 verschillende formaten voorzien voor het gegevensgedeelte:
 Geen gegevensgedeelte (= variante N000) als het definitieve antwoord door de KSZ wordt
verstuurd ten gevolge van een verwerping van de KSZ
 Genormaliseerd bericht (= variante N001) voor alle antwoorden van de gezondheidssector,
zowel de definitieve (positieve en negatieve) van de ziekenfondsen als voor de tussentijdse
van het NIC
Een genormaliseerd bericht (= variante N001) wordt gebruikt voor alle tussentijdse antwoorden.
Het gegevensgedeelte afkomstig van de voorlegging wordt NOOIT teruggestuurd.
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2.9 Voorbeelden prefix
Hierna volgen er voorbeelden van het prefix zoals zij gebruikt worden voor het attest A077,Z.

Enkele toelichtingen bij het schema




Elke kolom in het schema stelt een specifiek prefix voor
Een streepje (-) in een zone: deze zone wordt niet gebruikt voor dit prefix
Een zone in grijs: deze zone in het antwoordprefix is overgenomen uit de zone van het
voorleggingsprefix

A077, P077, R077
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RVA stuurt attest naar
KSZ (voorlegging)

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

TAPE

Xxxx of 0000

A1
018 (= RVA)

A1
018 (= RVA)

TYPE_INSTELLING
INTERNE_REFERENTIE_SECTOR
USER-ID

000
Referentie RVA

SOORT-AANVRAAG / SOORT ANTWOORD
INSZ
RETURNCODE TOEPASSING

A077,Z

KSZ stuurt attest naar
NIC (voorlegging)

NIC stuurt definitief
antwoord naar KSZ

KSZ stuurt antw. van
NIC door naar RVA

0000

TAPE

0000

0000

A1
018 (= RVA)

A1
025 (= KSZ)

A1
025 (= KSZ)

A1
018 (= RVA)

000

000
Referentie RVA

INSZ user RVA of
programma-nummer
RVA

INSZ user RVA of
programma-nummer
RVA

INSZ user RVA of
programma-nummer
RVA

001
Referentie KSZ
INSZ user KSZ

001
Referentie KSZ
INSZ user KSZ

000

Referentie RVA

D0Z
INSZ verzekerde
-

F0Z
INSZ verzekerde
000000 of xxxxxx

I0Z
INSZ verzekerde
000000

D0Z
INSZ verzekerde
-

F0Z
INSZ verzekerde
000000

F0Z (of IOZ= tussentijds)
INSZ verzekerde
000000

A077
Blanco
Blanco

A077
N000
Blanco

A077
N001
Blanco

A077
Blanco(=volledig bericht)
Blanco

A077
N001
Blanco

A077
N001
Blanco

Blanco
Blanco

Blanco
Referentie KSZ

Blanco
Referentie KSZ

Blanco
Blanco

Blanco
Referentie NIC

Blanco
Referentie KSZ

Datum aanvraag
J20

Datum aanvraag
Datum verwerking KSZ
-

Datum aanvraag
Datum verwerking KSZ
-

Datum aanvraag
J20

Datum aanvraag
Datum verwerking KSZ
-

Datum aanvraag
Datum verwerking KSZ
-

M

-

-

M

-

-

0(=origineel)

E (=voorlegging geweigerd)

H (= gegevens doorgestuurd)

0 (=origineel)

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

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

NETWERKGEDEELTE
CONSTANTE/netwerkreturncode
VERSIE_PREFIX
SECTOR

Referentie RVA

INSZ user RVA of
programma-nummer
RVA

FORMULIERGEDEELTE
FORMULIER
VARIANTE
GEDEELTE_BERICHT

BEHEER ANTWOORDGEDEELTE
IDENTIFICATIE_TOEPASSING
INTERNE_REFERENTIE_
BEANTWOORDER
DATUM_VERSTUREN_AANVRAAG
DATUM_VERSTUREN_ANTWOORD
ANTWOORD_TERMIJN
ACTIE_TIMEOUT
SLAGING_STROOM

I (= gegevens geblokkeerd)
=tussentijds

REPERTORIUMGEDEELTE
HOEDANIGHEIDSCODE
FASE
BEGIN_REPERTORIUM
EINDE_REPERTORIUM
BEGIN_BERICHT
EINDE_BERICHT
SECTOR_LEVERANCIER
TYPE_INSTELLING_LEVERANCIER
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001
00
Datum integratie RVA
Datum integratie RVA
YYMMDD
YYMMDD
011 (= NIC)
001

001
00
Datum integratie RVA
Datum integratie RVA
YYMMDD
YYMMDD
025 (= KSZ)
000

001
00
Datum integratie RVA
Datum integratie RVA
YYMMDD
YYMMDD
025 (= KSZ)
000
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001
00
Datum integratie NIC
Datum integratie NIC
YYMMDD
YYMMDD
018 (= RVA)
000

001
00
Datum integratie NIC
Datum integratie NIC
YYMMDD
YYMMDD
011 (= NIC)
001

001
00
Datum integratie RVA
Datum integratie RVA
YYMMDD
YYMMDD
011 (= NIC))
001 (of 000 = tussentijds)

Algemene beschrijving van de zones in de voorlegging




Zone „constante‟: „TAPE‟ voor mailbox-voorleggingen
Zone „sector‟: de sector_code en type_instelling van de sector die de voorlegging doet
Zone „interne referentie‟: een referentie gecreëerd en beheerd door elke instelling.
De interne referentie sector van de werkloosheidssector maakt de opvolging van
doorgestuurde attesten en antwoorden van de KSZ mogelijk. Deze interne referentie wordt
niet meegedeeld aan het NIC. Deze referentie zal wel in elk antwoord dat de RVA ontvangt
van de KSZ overgenomen worden.
De interne referentie van de KSZ wordt meegegeven in de voorlegging aan het NIC en deze
gebruikt op zijn beurt de referentie in het antwoord aan de KSZ. Deze interne referentie
wordt niet meegedeeld aan de werkloosheidssector.









Zone „user-id‟: deze zone wordt gebruikt om de toegangsmachtiging te controleren
Zone „soort aanvraag‟: „D0Z‟ staat voor een verspreiding van gegevens met uitgestelde
verwerking waarvoor men een mailbox-antwoord verlangt
Zone „INSZ‟: het INSZ van de sociaal verzekerde, hier de deeltijdse werknemer met behoud
van rechten
Zone „slagingstroom‟: voor elk attest dat de RVA doorstuurt wordt aangeduid in het prefix
of het gaat over een origineel attest of een annulatie. Dit maakt een betere opvolging
mogelijk (statistieken) door de KSZ. Deze informatie wordt in de zone slaging stroom
ingevuld.
o „0‟ staat voor een origineel attest
o „3‟ staat voor een annulatie
Zones „hoedanigheidcode, fase, begin- en einddatum repertorium‟: geeft kenmerken weer
van het dossier dat de vragende sector heeft over de sociaal verzekerde, de periode
repertorium is optioneel
Zones „begin- en einddatum bericht‟: specificeren de periode waarop het attest betrekking
heeft
De begindatum bericht komt overeen met
o de datum van toekenning van het statuut van deeltijdse werknemer met behoud van
rechten indien de RVA het begin van een deeltijdse tewerkstelling meedeelt;
o de begindatum van de tewerkstelling indien de RVA het einde van een deeltijdse
tewerkstelling meedeelt.
De einddatum bericht
o wordt niet ingevuld indien de RVA het begin van een deeltijdse tewerkstelling
meedeelt;
o komt overeen met de einddatum van de tewerkstelling indien de RVA het einde van
een deeltijdse tewerkstelling meedeelt.
Deze zones worden gebruikt als periode voor de integratiecontroles.
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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.
Zone „soort antwoord‟:
o „F0Z‟ staat voor een definitief antwoord op een distributie waarvoor men antwoord
verwacht
o „I0Z‟ staat voor een tussentijds antwoord op een distributie waarvoor men antwoord
verwacht
Zone „INSZ‟: het INSZ van de sociaal verzekerde, hier de deeltijdse werknemer met behoud
van rechten
Zone „returncode applicatie‟: de applicatiereturncode 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.
Zone „variante‟:
o „N000‟ duidt aan dat er geen gegevensgedeelte volgt;
o „N001‟ 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
o „A‟ = voorlegging aanvaard en doorgestuurd
o „H‟ = voorlegging doorgestuurd (bij tussentijds antwoord)
o „I‟ = gegevens geblokkeerd (bij tussentijds antwoord van het NIC om een dubbele
inschrijving te signaleren, zodat de RVA zo op de hoogte is dat de normale
antwoordtermijn (15 werkdagen) niet zal gerespecteerd worden, het NIC krijgt 2
maanden extra om het attest te aanvaarden)
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3 Papieren deeltijds werkloosheidsbewijs – P077
3.1 Formaat
Alle partijen werken met genormaliseerde inhouse-files (IHFN) voor de distributiestroom P077.
Elk bericht bestaat uit een A1-prefix en een gegevensgedeelte in IHFN.

3.2 Gegevensgedeelte
Indien de doorgave van een elektronisch bericht niet mogelijk is, zal de RVA een papieren attest
A077 aan de deeltijdse werknemer met behoud van rechten overhandigen, die hem op zijn beurt zal
overmaken aan zijn VI. Wanneer de VI een papieren attest ontvangt, zal zij, ter aanvaarding van de
inhoud van het attest, een elektronisch bericht P077 sturen naar de RVA.
In dit bericht bevestigen de VI‟s de ontvangst van een papieren bewijs betreffende het statuut van
deeltijds werknemer met behoud van rechten en verstrekken gegevens m.b.t. de identificatie van de
sociaal verzekerde.
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Beschrijving van het gegevensgedeelte van het attest
Identificatieblok attest

Zone

Beschrijving

Type4

Lengte

M/C5

IHFN

Nummer van het attest

Attestnummer van het papieren attest

AN

15

M

BGMA1

Datum aanmaak bericht

Formaat YYYYMMDD

N

8

M

DTMA1

Beschrijving

Type
AN

Lengte
6

M/C

IHFN

M

ERCA1

Datablok met vermelding reden

Zone
Errorcode

000000 = geen foutmelding  enige toegelaten waarde

Lijstnummer

Nummer van de lijst waarop de errorcode voorkomt
007  enige toegelaten waarde

AN

3

M

ERCA1

INSZ-nummer sociaal
verzekerde

INSZ-nummer van de deeltijdse werknemer met behoud van rechten

AN

11

M

PNAA1

Naam sociaal verzekerde

Naam van de deeltijdse werknemer met behoud van rechten

AN

70

C

PNAA1

Voornaam van de deeltijdse werknemer met behoud van rechten

AN

70

C

PNAA1

controlecijfer voor het opsporen van eventuele fraudeattesten en te
voorkoming van fouten bij ingave op ziekenfondsniveau  niet gebruikt

AN

2

C

ADRA1

Voornaam sociaal verzekerde
Resultaat algoritme

Beschrijving van het gegevensgedeelte van het antwoord
Voor elk overgemaakt bericht P077 verwacht de VI een antwoord van de RVA.
Zone

Beschrijving

Type

Lengte

M/C

IHFN

Nummer van het attest

De samenstelling is als volgt:
 6 blanco‟s
 Attestnummer waarvoor antwoord wordt gegeven (15 posities)

AN

21

C

BGMA1

Datum aanmaak bericht

Formaat YYYYMMDD

N

8

M

DTMA1

Errorcode

Aanduiding van het resultaat van de verwerking.

AN

6

M

ERCA1

Lijstnummer

Nummer van de lijst waarop de errorcode voorkomt
003 = lijst werkloosheidssector  enige toegelaten waarde

AN

3

M

ERCA1

4

Alfanumeriek / Numeriek
Mandatory / conditional
A077, P077, R077
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3.3 Distributiestroom met antwoord
De VI‟s verwachten bij deze gegevenstransmissie een antwoord van de RVA. De stroom krijgt
bijgevolg de architectuur van een gegevensovermaking met opvolging.

VI
2.
1.

4.

KSZ

NIC
3./6.

RVA
5.

VI

1. De VI‟s maken de gegevens i.v.m. papieren attesten over aan het NIC = voorlegging.
2. Het NIC maakt de gegevens over aan de KSZ = voorlegging.
3. De KSZ voert de controles uit en maakt een tussentijds of definitief antwoord over aan het
NIC met vermelding of het bericht al dan niet werd doorgestuurd.
4. De KSZ maakt het bericht over aan de RVA.
5. De RVA stuurt een antwoord aan de KSZ.
6. De KSZ maakt het antwoord van de RVA door aan het NIC.

3.4 Integratiecontrole
Voor deze gegevensstroom zal de KSZ geen blokkerende integratiecontrole verrichten noch ten
opzichte van de afzender noch van de bestemmeling.
Dit houdt dus in dat er geen berichten zullen worden verworpen ten gevolge van een ontbrekende
integratie van het INSZ in het personenrepertorium van de KSZ.
De VI dat een papieren attest met betrekking tot het statuut van deeltijdse werknemer met behoud
van rechten van de sociaal verzekerde ontvangt, meldt via deze gegevensstroom de correcte
identificatie van de betrokken persoon aan de RVA. De RVA kan aan hand van dit bericht de
identificatie verbeteren en bij de volgende doorgave, zal het attest op elektronische wijze kunnen
worden overgemaakt.

3.5 Verwerking
Elke instelling zet zijn records die te maken hebben met de attesten P077 (eventueel samen met
andere berichten bestemd voor de KSZ en andere instellingen) in een mailbox. Deze mailbox wordt
via filetransfer aan de KSZ overgemaakt.
Elke instelling zal tevens alle berichten i.v.m. attesten via een mailbox ontvangen van de KSZ

3.6 Frequentie van de levering van de gegevens
Afhankelijk van de afgifte van papieren attesten.
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3.7 Scenario’s
Voor elk bericht P077 dat de VI doorstuurt naar de KSZ (= een voorlegging) ontvangt zij altijd juist
één definitief antwoord. Als er een definitief antwoord gegeven is, kan er geen tweede antwoord
verstuurd worden. De voorlegging wordt afgesloten op het moment dat er een definitief antwoord
gegeven wordt. Als een definitief antwoord nadien rechtgezet moet worden, dan kan dit enkel met
een nieuwe voorlegging (een aparte stroom).
Er zijn 3 soorten definitieve antwoorden:
- verwerping van het attest door de KSZ (negatief definitief antwoord)
- verwerping van het attest door de RVA (negatief definitief antwoord)
- aanvaarding van het attest door de RVA (positief definitief antwoord)

Verwerping van het attest door de KSZ
De VI stuurt een attest P077 naar de KSZ en de KSZ kan het attest niet doorsturen naar de RVA. De
KSZ stuurt onmiddellijk een definitief antwoord naar het NIC en de stroom is afgesloten.

Aanvaarding van het attest door de RVA
De VI stuurt een attest P077 naar de KSZ. De KSZ stuurt een tussentijds antwoord naar het NIC
nadat ze het attest doorgestuurd heeft naar de RVA.
De RVA verstuurt een definitief antwoord via de KSZ naar het NIC verstuurd.

Verwerping van het attest door de RVA
Idem als voorgaande scenario maar hier wordt het attest verworpen door de RVA.

3.8 Prefix
Voorleggingsprefix
Voor de voorleggingen wordt steeds het voorleggingsprefix gebruikt. Dit prefix wordt gevolgd door
een gegevensgedeelte.

Antwoordprefix
Voor alle antwoorden (definitieve en tussentijdse) wordt het antwoordprefix gebruikt. Een antwoord
bestaat uit een antwoordprefix en eventueel uit een gegevensgedeelte. De zone variante duidt het
formaat van het gegevensgedeelte van het antwoord aan.
Bij definitieve antwoorden zijn er 2 verschillende formaten voorzien voor het gegevensgedeelte:
 Geen gegevensgedeelte (= variante N000) als het definitieve antwoord door de KSZ wordt
verstuurd ten gevolge van een verwerping van de KSZ
 Genormaliseerd bericht (= variante N001) voor alle antwoorden van de sector werkloosheid,
zowel de definitieve (positieve en negatieve) als voor de tussentijdse
Een genormaliseerd bericht (= variante N001) wordt gebruikt voor alle tussentijdse antwoorden.
Het gegevensgedeelte afkomstig van de voorlegging wordt NOOIT teruggestuurd.
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3.9 Voorbeelden prefix
Hierna volgen er voorbeelden van het prefix zoals zij gebruikt worden voor het attest P077,Z.

Enkele toelichtingen bij het schema




Elke kolom in het schema stelt een specifiek prefix voor
Een streepje (-) in een zone: deze zone wordt niet gebruikt voor dit prefix
Een zone in grijs: deze zone in het antwoordprefix is overgenomen uit de zone van het
voorleggingsprefix
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P077,Z

NIC stuurt attest naar
KSZ (voorlegging)

KSZ weigert attest
KSZ stuurt tussentijds
(negatief definitief antw.) antwoord naar NIC

KSZ stuurt attest naar
RVA (voorlegging)

RVA stuurt definitief
antwoord naar KSZ

KSZ stuurt antw. van
RVA door naar NIC

0000
A1
011 (= NIC)
001
Referentie NIC
INSZ user NIC of
programma-nummer
NIC
F0Z
Blanco
000000

NETWERKGEDEELTE
TAPE
A1
011 (= NIC)
001
Referentie NIC
INSZ user NIC of
programma-nummer
NIC
SOORT-AANVRAAG / SOORT ANTWOORD D0Z
INSZ
blanco
RETURNCODE TOEPASSING
FORMULIERGEDEELTE

Xxxx of 0000
A1
011 (= NIC)
001
Referentie NIC
INSZ user NIC of
programma-nummer
NIC
F0Z
blanco
000000 of xxxxxx

0000
A1
011 (= NIC)
001
Referentie NIC
INSZ user NIC of
programma-nummer
NIC
I0Z
blanco
000000

TAPE
A1
025 (= KSZ)
000
Referentie KSZ
INSZ user KSZ

0000
A1
025 (= KSZ)
000
Referentie KSZ
INSZ user KSZ

D0Z
blanco
-

F0Z
blanco
000000

P077
Blanco
Blanco

P077
N000
Blanco

P077
N001
Blanco

P077
P077
Blanco(=volledig bericht) N001
Blanco
Blanco

P077
N001
Blanco

Blanco
Blanco

Blanco
Referentie KSZ

Blanco
Referentie KSZ

Blanco
Blanco

Blanco
Referentie RVA

Blanco
Referentie KSZ

Datum aanvraag
J15

Datum aanvraag
Datum verwerking KSZ
-

Datum aanvraag
Datum verwerking KSZ
-

Datum verwerking KSZ
-

Datum aanvraag
Datum verwerking KSZ
-

Datum aanvraag
Datum verwerking KSZ
-

M

-

-

-

-

-

0(=origineel)

E (=voorlegging geweigerd)

H (= gegevens doorgestuurd)

0 (=origineel)

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

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

001
00
Blanco
Blanco
YYMMDD
YYMMDD
018 (= RVA)
000

001
00
Blanco
Blanco
YYMMDD
YYMMDD
025 (= KSZ)
000

001
00
Blanco
Blanco
YYMMDD
YYMMDD
025 (= KSZ)
000

000
00
Blanco
Blanco
YYMMDD
YYMMDD
011 (= NIC)
001

000
00
Blanco
Blanco
YYMMDD
YYMMDD
018 (= RVA)
000

001
00
Blanco
Blanco
YYMMDD
YYMMDD
018 (= RVA)
000

CONSTANTE/netwerkreturncode
VERSIE_PREFIX
SECTOR
TYPE_INSTELLING
INTERNE_REFERENTIE_SECTOR
USER-ID

FORMULIER
VARIANTE
GEDEELTE_BERICHT

BEHEER ANTWOORDGEDEELTE
IDENTIFICATIE_TOEPASSING
INTERNE_REFERENTIE_
BEANTWOORDER
DATUM_VERSTUREN_AANVRAAG
DATUM_VERSTUREN_ANTWOORD
ANTWOORD_TERMIJN
ACTIE_TIMEOUT
SLAGING_STROOM

REPERTORIUMGEDEELTE
HOEDANIGHEIDSCODE
FASE
BEGIN_REPERTORIUM
EINDE_REPERTORIUM

BEGIN_BERICHT
EINDE_BERICHT
SECTOR_LEVERANCIER
TYPE_INSTELLING_LEVERANCIER
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Algemene beschrijving van de zones in de voorlegging









Zone „constante‟: „TAPE‟ voor mailbox-voorleggingen
Zone „sector‟: de sector_code en type_instelling van de sector die de voorlegging doet
Zone „interne referentie‟: een referentie gecreëerd en beheerd door elke instelling.
Zone „user-id‟: deze zone wordt gebruikt om de toegangsmachtiging te controleren
Zone „soort aanvraag‟: „D0Z‟ staat voor een verspreiding van gegevens met uitgestelde
verwerking waarvoor men een mailbox-antwoord verlangt
Zone „INSZ‟: als het INSZ van de sociaal verzekerde niet op het papieren attest staat, wordt
deze zone niet ingevuld. In dit geval, blijft deze zone blanco tijdens de hele uitwisseling,
zelfs als de RVA over het juiste INSZ beschikt.
Zones „hoedanigheidcode en fase repertorium‟: geeft kenmerken weer van het dossier dat de
sector heeft over de sociaal verzekerde, de periode repertorium is optioneel
Zones „begin- en einddatum bericht‟: specificeren de periode waarop het bewijs betrekking
heeft

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.
Zone „soort antwoord‟:
o „F0Z‟ staat voor een definitief antwoord op een distributie waarvoor men antwoord
verwacht
o „I0Z‟ staat voor een tussentijds antwoord op een distributie waarvoor men antwoord
verwacht
Zone „returncode applicatie‟: de applicatiereturncode 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.
Zone „variante‟:
o „N000‟ duidt aan dat er geen gegevensgedeelte volgt;
o „N001‟ 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
o „A‟ = voorlegging aanvaard en doorgestuurd
o „H‟ = voorlegging doorgestuurd (bij tussentijds antwoord)
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4 Rechtzetting deeltijds werkloosheidsbewijs – R077
4.1 Formaat
Alle partijen werken met genormaliseerde inhouse-files (IHFN) voor de distributiestroom R077.
Elk bericht bestaat uit een A1-prefix en een gegevensgedeelte in IHFN.

4.2 Gegevensgedeelte
Indien een VI een definitief antwoord op een ontvangen attest A077 heeft doorgestuurd naar de
RVA en nadien vaststelt dat dit antwoord foutief was, dan kan zij een rechtzetting versturen.
In dit bericht melden de VI‟s dat zij (ten onrechte) een elektronisch attest A077 hebben aanvaard of
geweigerd.
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Beschrijving van het gegevensgedeelte van het attest
Identificatieblok attest

Zone

Beschrijving

Type6

Lengte

M/C7

IHFN

Nummer van het originele
attest

Attestnummer van het originele attest A077
vb: 040770156902723

AN

15

M

BGMA1

Datum aanmaak bericht

Formaat YYYYMMDD

N

8

M

DTMA1

Zone
Errorcode

Beschrijving

Type
AN

Lengte
6

M/C

IHFN

M

ERCA1

Lijstnummer

Nummer van de lijst waarop de errorcode voorkomt
007 = lijst bijdragebonnen werklozen  enige toegelaten waarde

AN

3

M

ERCA1

Datablok met vermelding reden

Moet een waarde bevatten verschillend van „000000‟
Zie Lijst errorcodes van de VI‟s (22.07.1997), p 32

Beschrijving van het gegevensgedeelte van het antwoord
Voor elk overgemaakt bericht R077 verwacht de VI een antwoord van de RVA.
Zone

Beschrijving

Type

Lengte

M/C8

IHFN

Nummer van het attest

De samenstelling is als volgt:
 6 blanco‟s
 Attestnummer waarvoor antwoord wordt gegeven (15 posities)

AN

21

C

BGMA1

Datum aanmaak bericht

Formaat YYYYMMDD

N

8

M

DTMA1

Errorcode

Aanduiding van het resultaat van de verwerking

AN

6

M

ERCA1

Lijstnummer

Nummer van de lijst waarop de errorcode voorkomt
003 = lijst werkloosheidssector  enige toegelaten waarde

AN

3

M

ERCA1

6

Alfanumeriek / Numeriek
Mandatory / conditional
8
Mandatory / conditional
A077, P077, R077
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Lijst errorcodes van de VI’s (22.07.1997)
In het antwoord wordt informatie doorgegeven betreffende de verwerking van de attesten door de
VI‟s:
Errorcode Beschrijving
000044
Annulering van definitief antwoord (verzoek om verbeterend attest terug te sturen
met een verbeterend nummer)

Actie
H

Lijst met acties
Alle acties die de RVA moet ondernemen als zij een antwoord R077 ontvangt
Deze lijst is enkel illustratief. De actie is geïntegreerd in de returncode. De actie wordt NIET als
aparte zone doorgestuurd.
Actie
H

Omschrijving
Het attest terugsturen
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4.3 Distributiestroom met antwoord
De VI‟s verwachten bij deze gegevenstransmissie een antwoord van de RVA. De stroom krijgt
bijgevolg de architectuur van een gegevensovermaking met opvolging.

VI
2.
1.

4.

KSZ

NIC
3./6.

RVA
5.

VI

1. De VI‟s maken de gegevens i.v.m. de rechtzetting van de attesten A077over aan het NIC =
voorlegging.
2. Het NIC maakt de gegevens over aan de KSZ = voorlegging.
3. De KSZ voert de controles uit en maakt een tussentijds of definitief antwoord over aan het
NIC met vermelding of het bericht al dan niet werd doorgestuurd.
4. De KSZ maakt het bericht over aan de RVA.
5. De RVA stuurt een antwoord door aan de KSZ.
6. De KSZ maakt het antwoord van de RVA door aan het NIC.

4.4 Integratiecontrole
Voor deze gegevensstroom zal de KSZ een blokkerende integratiecontrole verrichten zowel ten
opzichte van de afzender als van de bestemmeling.
Het NIC hanteert als hoedanigheidcode „001‟ (verzekering geneeskundige verzorging). Er zal
worden nagegaan of de periode repertorium zoals meegegeven in het repertoriumgedeelte van het
prefix volledig samenvalt met de integratie van de sociaal verzekerde in het verwijzingsrepertorium
van de KSZ.
De RVA hanteert als hoedanigheidcode „001‟ (gecontroleerde werkloze). Een overlapping van 1
dag tussen de periode bericht zoals meegegeven in het repertoriumgedeelte van het prefix en de
periode van integratie in het verwijzingsrepertorium, is voldoende om aan de integratiecontrole te
voldoen.

4.5 Verwerking
Elke instelling zet zijn records die te maken hebben met de attesten R077 (eventueel samen met
andere berichten bestemd voor de KSZ en andere instellingen) in een mailbox. Deze mailbox wordt
via filetransfer aan de KSZ overgemaakt.
Elke instelling zal tevens alle berichten i.v.m. attesten via een mailbox ontvangen van de KSZ

4.6 Frequentie van de levering van de gegevens
Afhankelijk van de rechtzettingen.
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4.7 Scenario’s
Voor elk bericht R077 dat de VI doorstuurt naar de KSZ (= een voorlegging) ontvangt zij altijd juist
één definitief antwoord. Als er een definitief antwoord gegeven is, kan er geen tweede antwoord
verstuurd worden. De voorlegging wordt afgesloten op het moment dat er een definitief antwoord
gegeven wordt. Als een definitief antwoord nadien rechtgezet moet worden, dan kan dit enkel met
een nieuwe voorlegging (een aparte stroom).
Er zijn 3 soorten definitieve antwoorden:
- verwerping van het attest door de KSZ (negatief definitief antwoord)
- verwerping van het attest door de RVA (negatief definitief antwoord)
- aanvaarding van het attest door de RVA (positief definitief antwoord)

Verwerping van het attest door de KSZ
De VI stuurt een attest R077 naar de KSZ en de KSZ kan het attest niet doorsturen naar de RVA.
De KSZ stuurt onmiddellijk een definitief antwoord naar het NIC en de stroom is afgesloten.

Aanvaarding van het attest door de RVA
De VI stuurt een attest R077 naar de KSZ. De KSZ stuurt een tussentijds antwoord naar het NIC
nadat ze het attest doorgestuurd heeft naar de RVA.
De RVA stuurt een definitief antwoord via de KSZ naar het NIC verstuurd.

Verwerping van het attest door de RVA
Idem als voorgaande scenario maar hier wordt het attest verworpen door de RVA.

4.8 Prefix
Voorleggingsprefix
Voor de voorleggingen wordt steeds het voorleggingsprefix gebruikt. Dit prefix wordt gevolgd door
een gegevensgedeelte.

Antwoordprefix
Voor alle antwoorden (definitieve en tussentijdse) wordt het antwoordprefix gebruikt. Een antwoord
bestaat uit een antwoordprefix en eventueel uit een gegevensgedeelte. De zone variante duidt het
formaat van het gegevensgedeelte van het antwoord aan.
Bij definitieve antwoorden zijn er 2 verschillende formaten voorzien voor het gegevensgedeelte:
 Geen gegevensgedeelte (= variante N000) als het definitieve antwoord door de KSZ wordt
verstuurd ten gevolge van een verwerping van de KSZ
 Genormaliseerd bericht (= variante N001) voor alle antwoorden van de sector werkloosheid,
zowel de definitieve (positieve en negatieve) als voor de tussentijdse
Een genormaliseerd bericht (= variante N001) wordt gebruikt voor alle tussentijdse antwoorden.
Het gegevensgedeelte afkomstig van de voorlegging wordt NOOIT teruggestuurd.
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4.9 Voorbeelden prefix
Hierna volgen er voorbeelden van het prefix zoals zij gebruikt worden voor het attest P012,Z.

Enkele toelichtingen bij het schema




Elke kolom in het schema stelt een specifiek prefix voor
Een streepje (-) in een zone: deze zone wordt niet gebruikt voor dit prefix
Een zone in grijs: deze zone in het antwoordprefix is overgenomen uit de zone van het
voorleggingsprefix
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R012,Z

NIC stuurt attest naar
KSZ (voorlegging)

KSZ weigert attest
KSZ stuurt tussentijds
(negatief definitief antw.) antwoord naar NIC

KSZ stuurt attest naar
RVA (voorlegging)

RVA stuurt definitief
antwoord naar KSZ

KSZ stuurt antw. van
RVA door naar NIC

0000
A1
011 (= NIC)
001
Referentie NIC
INSZ user NIC of
programma-nummer
NIC
F0Z
INSZ verzekerde
000000

NETWERKGEDEELTE
TAPE
A1
011 (= NIC)
001
Referentie NIC
INSZ user NIC of
programma-nummer
NIC
SOORT-AANVRAAG / SOORT ANTWOORD D0Z
INSZ
INSZ verzekerde
RETURNCODE TOEPASSING
FORMULIERGEDEELTE

Xxxx of 0000
A1
011 (= NIC)
001
Referentie NIC
INSZ user NIC of
programma-nummer
NIC
F0Z
INSZ verzekerde
000000 of xxxxxx

0000
A1
011 (= NIC)
001
Referentie NIC
INSZ user NIC of
programma-nummer
NIC
I0Z
INSZ verzekerde
000000

TAPE
A1
025 (= KSZ)
000
Referentie KSZ
INSZ user KSZ

0000
A1
025 (= KSZ)
000
Referentie KSZ
INSZ user KSZ

D0Z
INSZ verzekerde
-

F0Z
INSZ verzekerde
000000

R077
Blanco
Blanco

R077
N000
Blanco

R077
N001
Blanco

R077
R077
Blanco(=volledig bericht) N001
Blanco
Blanco

R077
N001
Blanco

Blanco
Blanco

Blanco
Referentie KSZ

Blanco
Referentie KSZ

Blanco
Blanco

Blanco
Referentie RVA

Blanco
Referentie KSZ

Datum aanvraag
J15

Datum aanvraag
Datum verwerking KSZ
-

Datum aanvraag
Datum verwerking KSZ
-

Datum verwerking KSZ
-

Datum aanvraag
Datum verwerking KSZ
-

Datum aanvraag
Datum verwerking KSZ
-

M

-

-

-

-

-

1(=rechtzetting)

E (=voorlegging geweigerd)

H (= gegevens doorgestuurd)

1(=correctie)

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

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

001
00
Datum integratie NIC

001
00
Datum integratie NIC

001
00
Datum integratie NIC

YYMMDD
YYMMDD
025 (= KSZ)
000

YYMMDD
YYMMDD
025 (= KSZ)
000

000
00
Blanco
Blanco
YYMMDD
YYMMDD
018 (= RVA)
000

001
00
Datum integratie NIC

YYMMDD
YYMMDD
018 (= RVA)
000

000
00
Blanco
Blanco
YYMMDD
YYMMDD
011 (= NIC)
001

CONSTANTE/netwerkreturncode
VERSIE_PREFIX
SECTOR
TYPE_INSTELLING
INTERNE_REFERENTIE_SECTOR
USER-ID

FORMULIER
VARIANTE
GEDEELTE_BERICHT

BEHEER ANTWOORDGEDEELTE
IDENTIFICATIE_TOEPASSING
INTERNE_REFERENTIE_
BEANTWOORDER
DATUM_VERSTUREN_AANVRAAG
DATUM_VERSTUREN_ANTWOORD
ANTWOORD_TERMIJN
ACTIE_TIMEOUT
SLAGING_STROOM

REPERTORIUMGEDEELTE
HOEDANIGHEIDSCODE
FASE
BEGIN_REPERTORIUM
EINDE_REPERTORIUM

BEGIN_BERICHT
EINDE_BERICHT
SECTOR_LEVERANCIER
TYPE_INSTELLING_LEVERANCIER
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YYMMDD
YYMMDD
018 (= RVA)
000

Algemene beschrijving van de zones in de voorlegging










Zone „constante‟: „TAPE‟ voor mailbox-voorleggingen
Zone „sector‟: de sector_code en type_instelling van de sector die de voorlegging doet
Zone „interne referentie‟: een referentie gecreëerd en beheerd door elke instelling.
Zone „user-id‟: deze zone wordt gebruikt om de toegangsmachtiging te controleren
Zone „soort aanvraag‟: „D0Z‟ staat voor een verspreiding van gegevens met uitgestelde
verwerking waarvoor men een mailbox-antwoord verlangt
Zone „INSZ‟: het INSZ van de sociaal verzekerde
Zone „slagingstroom‟:
o „1‟ staat voor een verbetering
Zones „hoedanigheidcode, fase, begin- en einddatum repertorium‟: geeft kenmerken weer
van het dossier dat de vragende sector heeft over de sociaal verzekerde, de periode
repertorium is optioneel
Zones „begin- en einddatum bericht‟: specificeren de periode waarop het bewijs betrekking
heeft.
Deze zones worden gebruikt als periode voor de integratiecontroles.

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.
Zone „soort antwoord‟:
o „F0Z‟ staat voor een definitief antwoord op een distributie waarvoor men antwoord
verwacht
o „I0Z‟ staat voor een tussentijds antwoord op een distributie waarvoor men antwoord
verwacht
Zone „INSZ‟: het INSZ van de sociaal verzekerde
Zone „returncode applicatie‟: de applicatiereturncode 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.
Zone „variante‟:
o „N000‟ duidt aan dat er geen gegevensgedeelte volgt;
o „N001‟ 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
o „A‟ = voorlegging aanvaard en doorgestuurd
o „H‟ = voorlegging doorgestuurd (bij tussentijds antwoord)

A077, P077, R077
Deeltijds werkloosheidsbewijs
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