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1. Inleiding  
 
Dit document bevat de voorstellen i.v.m. wijzigingen aan de stroom Attesten Gezondheidszorgen 
Gepensioneerden voor de : 

- opsplitsing van ZIV-code 20 in ZIV-code 20 en 25 
- invoering van ondernemingsnummer KBO. 

 
Deze wijzigingen dienen aangebracht te worden aan : 

- A101 : stromen tussen opvolgingsbestand  - KSZ - RVP - RSVZ - CIN 
- C101 : consultatie opvolgingsbestand via vraag en antwoord C101 
- drukken van papieren attesten. 
 
 

2. Beschrijving van de te behandelen 
problemen en de gekozen oplossingen  

 

2.1. Opsplitsing van ZIV-code 20 in ZIV-code 20 en 25  

 cf analyse dossier  « Dossier AI_code AMI 20_solution choisie.doc »  

 

2.2. Invoering van ondernemingsnummer (KBO)  

 

2.2.1. Huidige context 
In de attesten zijn alle instellingen, die pensioenen (rentes en/of kapitalen) uitbetalen, 
gekend door een nummer van 6 cijfers, genoemd de code  “voorleggende instelling”. 

 

2.2.2. Nieuwe context  
In het kader van de vereenvoudiging van de administratie, heeft elke onderneming of  
vestigingseenheid een uniek identificatienummer ontvangen sedert 1 juli 2003. Andere 
identificatienummers (zoals de nummer van handelregister en de nummer RSZ) zullen op termijn 
verdwijnen. Dit zal ook het geval zijn voor het instellingsnummer dat specifiek is voor het 
Pensioenkadaster.  

Dit unieke identificatienummer is toegekend door de KruispuntBank der Ondernemingen(K.B.O., 
of B.C.E. in het frans).  Het nummer bestaat  uit 10 cijfers. 

Het gebruik van het ondernemingsnummer KBO-BCE zal verplicht zijn vanaf van 1 januari 2005. 

 

Bijgevolg zullen de stromen A101 en C101 i.v.m. Attesten Gezondheidszorg Gepensioneerden 
ook aangepast moeten worden voor het gebruik van het ondernemingsnummer KBO-BCE. 
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De projectgroep heeft beslist om enkel de rubriek “Ondernemingsnummer”  toe te voegen in het  
record layout  A101. 
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3. Voorstel wijzigingen –  
resultaat van de te implementeren 
oplossingen 

 

3.1. Aan het opvolgingsbestand  
 
-  ZIV-code 20/25 : 
   In het opvolgingsbestand is er een zone ‘Reden opheffing of opschorting van een pensioen’ 
   voorzien. 
   Deze werd tot nu toe alleen gebruikt voor het bijhouden van de reden van ZIV-code 20. 
   Als gevolg van de opsplisting van ZIV-code 20 in ZIV-code 20 en 25 zal deze zone nu ook 
   gebruikt worden voor het bijhouden van reden van ZIV-code 25. 
-  Identicatie pensioen :  
   De zones dossiernummer / periodiciteit / code voordeel bestaan reeds in het 
   opvolgingsbestand.   
-  Ondernemingsnummer (KBO) :  
   Het ondernemingsnummer zal bijgehouden worden in het opvolgingsbestand. 
 

3.2. Bij gegevens uitwisseling tussen verschillende 
instellingen via stroom A101  

 
Volgende berichten dienen aangepast te worden : 
Attesten A101 van RVP / RSVZ / PensioenKadaster (PK)  voor opvolgingsbestand  

=> zie bijlage 6.1 
Elektronische attesten A101 van RVP / RSVZ / PK uit opvolgingsbestand voor CIN 
      => zie bijlage 6.2  
 

3.3. Consultatie van opvolgingsbestand via stroom C101   
 
Consultatie van opvolgingsbestand via C101 => zie bijlage 6.3 
 

3.4. Papieren attesten PK   
 
Papieren attesten => zie bijlage 6.4 
Code voorleggende instelIing wordt niet meer afgedrukt. 
Identificatie pensioen wordt toegevoegd. 
Reden ZIV-code 20  de ‘20’ wordt een variabel gegeven 
 

3.5. Gevolgen voor berichten in Inhouse format  
 
Als gevolg van de aanpassingen van de layout  van de stromen A101 en C101, beiden in IHFN , 
moet de KSZ een nieuwe IHFN-beschrijving aanmaken.   
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4. Lijst van de op te lossen vragen  
 

4.1. Beschrijving IHFN voor stromen A101 / C101  
    Plaats waar nieuwe zones toegevoegd worden : steeds achteraan bericht of mogelijk ook in 
    midden in bericht ? 
    Vb. - nieuwe zone nr KBO : bijvoegen achteraan bericht of bij zone code voorleg. instelling ? 
           - zone code voordeel wordt vervangen door zone identificatie pensioen.  
     in nieuwe layoutbeschrijving IHFN van KSZ ?   
 

4.2. Gebruiken de RVP en RSVZ ook de ZIV-code 25 voor 
aanduiding van opschorting / stopzetting 

    van een attest  met ZIV-code 05 ? 
 

4.3. Layout attesten A101 voor opvolgingsbestand  

4.3.1.     Code voorleggende instelling / ondernemingsnummer KBO  
      In de bestaande layout is de code voorleggende instelling verplicht. 
      Na invoering van nr KBO (is optioneel)  moet de code voorleggende instelling dan verplicht  
      blijven of ook optioneel worden ? 
      Of moet slechts 1 van de 2 verplicht worden ? 
      Indien nr KBO ingevuld is , moet dan code voorleggende instelling ingevuld worden ? 
      Indien beide ingevuld zijn : in outputs  nr KBO wordt ingevuld / nr instelling wordt niet 
      ingevuld ? 

4.3.2.     Identificatie pensioen  
       Deze zone (optioneel - alfanumeriek 18 posities) samengesteld uit dossiernummer / 
       periodiciteit / code voordeel  zal door : 

PK  :  altijd ingevuld worden 
          een pensioen zal steeds identificieerbaar zijn omdat de zone identificatie 

 pensioen altijd ingevuld is 
RVP/ RSVZ :  niet ingevuld worden of ingevuld met blanco’s ? 
                  een pensioen zal niet identificieerbaar zijn omdat de zone identificatie 

 pensioen niet ingevuld is 
  

4.4. Papieren attesten PK  
    - Moet de nr KBO afgedrukt worden i.p.v. nr instelling ? 
    - Wat afdrukken indien geen ZIV-code 20/25 in de beschrijving van de zone 

 “reden van ZIV-code”? 
    - Tekst die afgedrukt wordt bij ZIV-code 20/21 wordt die ook afgedrukt bij ZIV-code 25 ? 

Bvb : "BENAMING VAN DE INSTELLING" bevestigt dat bovengenoemde (g)een pensioen (meer) 
geniet. 
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4.5. Gebruik van de ZIV-CODE 25 bij RVP en RSVZ 

Cf  punt 5.2 
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5. Voorbeelden ZIV-code 20/25  
 
 
 ZIV-code Beschrijving 
   
Oud principe 01 Rustpensioen 
 05 Overlevingspensioen 
 20 Opschorting rustpensioen of overlevingspensioen 
   
Nieuw principe 01 Rustpensioen 
 05 Overlevingspensioen 
 20 Opschorting rustpensioen 
 25 Opschorting overlevingspensioen 
 
 

5.1. Attesten openbare sector (PK)   
 
Werking volgens oude principe : 
 
1) Er is een origineel attest met ZIV-code = 01 aangemaakt. 
     Daarna is er een stopzetting/opschorting voor dit recht. 
     Gevolg : 1) er wordt een attest aangemaakt voor de afsluiting van het originele attest 
                        met ZIV-code 01 
              2) er wordt een origineel attest met ZIV-code 20 aangemaakt.     
 
2) Er is een origineel attest met ZIV-code = 05 aangemaakt. 
     Daarna is er een stopzetting/opschorting voor dit recht. 
     Gevolg : 1) er wordt een attest aangemaakt voor de afsluiting van het originele attest 
                        met ZIV-code 05 
              2) er wordt een origineel attest met ZIV-code 20 aangemaakt.      
 
3) Er is een origineel attest met ZIV-code = 20 aangemaakt. 
     Daarna wordt de stopzetting/opschorting voor dit recht opgeheven. 
     Gevolg : 1) er wordt een attest aangemaakt voor de afsluiting van het originele attest 
                        met ZIV-code 20 
              2) er wordt een origineel attest met ZIV-code 01 of 05 aangemaakt.      
 
Werking volgens nieuwe principe : 
 
1) Er is een origineel attest met ZIV-code = 01 aangemaakt. 
     Daarna is er een stopzetting/opschorting voor dit recht. 
     Gevolg : 1) er wordt een attest aangemaakt voor de afsluiting van het originele attest 
                        met ZIV-code 01 
              2) er wordt een origineel attest met ZIV-code 20 aangemaakt.      
 
2) Er is een origineel attest met ZIV-code = 05 aangemaakt. 
     Daarna is er een stopzetting/opschorting voor dit recht. 
     Gevolg : 1) er wordt een attest aangemaakt voor de afsluiting van het originele attest 
                        met ZIV-code 05 
             2) er wordt een origineel attest met ZIV-code 25 aangemaakt.      
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3) Er is een origineel attest met ZIV-code = 20 aangemaakt. 
     Daarna wordt de stopzetting/opschorting voor dit recht opgeheven. 
     Gevolg : 1) er wordt een attest aangemaakt voor de afsluiting van het originele attest 
                        met ZIV-code 20 
              2) er wordt een origineel attest met ZIV-code 01      
 
4) Er is een origineel attest met ZIV-code = 25 aangemaakt. 
     Daarna wordt de stopzetting/opschorting voor dit recht opgeheven. 
     Gevolg : 1) er wordt een attest aangemaakt voor de afsluiting van het originele attest 
                        met ZIV-code 25 
                 2) er wordt een origineel attest met ZIV-code 05      
       
 

5.2. Voor attesten RVP/RSVZ  
 
Werking volgens oude principe : 
 
1) Er is een origineel attest met ZIV-code = 01 aangemaakt. 
     Daarna is er een stopzetting/opschorting voor dit recht. 
     Gevolg : er wordt een originele attest met ZIV-code 20 aangemaakt. 
 
2) Er is een origineel attest met ZIV-code = 05 aangemaakt. 
     Daarna is er een stopzetting/opschorting voor dit recht. 
     Gevolg : er wordt een origineel attest met ZIV-code 20 aangemaakt .     
 
3) Er is een origineel attest met ZIV-code = 20 aangemaakt. 
     Daarna wordt de stopzetting/opschorting voor dit recht opgeheven. 
     Gevolg : er wordt een origineel attest met ZIV-code 01 of 05 aangemaakt.     
 
Werking volgens nieuwe principe : 
 
1) Er is een origineel attest met ZIV-code = 01 aangemaakt. 
     Daarna is er een stopzetting/opschorting voor dit recht. 
     Gevolg : er wordt een originele attest met ZIV-code 20 aangemaakt. 
 
2) Er is een origineel attest met ZIV-code = 05 aangemaakt. 
     Daarna is er een stopzetting/opschorting voor dit recht. 
     Gevolg : er wordt een origineel attest met ZIV-code 20 aangemaakt .     
 
3) Er is een origineel attest met ZIV-code = 20 aangemaakt. 
     Daarna wordt de stopzetting/opschorting voor dit recht opgeheven. 
     Gevolg : er wordt een origineel attest met ZIV-code 01 of 05 aangemaakt. ???? 
 
4) Er is een origineel attest met ZIV-code = 25 aangemaakt. 
     Daarna wordt de stopzetting/opschorting voor dit recht opgeheven. 
     Gevolg : 1) er wordt een attest aangemaakt voor de afsluiting van het originele attest 
                        met ZIV-code 25 
                 2) er wordt een origineel attest met ZIV-code 05  ????     
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6. Bijlagen  
 

6.1. Attesten A101 van RVP - RSVZ - PK voor opvolgingsbestand 

6.1.1. Beschrijving van de layout 
 

RUBRIEK 
 

WAARDE FORMAAT RVP RSVZ Kadaster Elek. 
Attest 

Nummer van het bericht  Jjkkknnnnnnnncc 
*aa = jaar van doorgave van het 
elektronisch attest  

*kkk : verzendende instelling  

  101 = Rijksdienst voor Pensioenen 

  201 = Pensioenkadaster 

  311 = RSVZ 

*nnnnnnnn : sequentieel nummer 

*cc : controle cijfers (check digit) 

15 posities 
numeriek 

M M M M 

Nummer te verbeteren bericht  Identieke structuur als Nummer van het 
bericht  

15 posities 
numeriek  

C C C C 
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RUBRIEK 
 

WAARDE FORMAAT RVP RSVZ Kadaster Elek. 
Attest 

Aard van het attest    0 = Origineel               
 
1 = Verbeterend bericht (niet gebruikt in 
de gegevensstroom afkomstig van de RVP 
en RSVZ)  

2 = Papieren duplicaat   

3 = Annulatie 

4 = elektronisch duplicaat 

1 positie 
numeriek  

M M M M 

Datum van bericht  Jjjjmmdd 8 posities 
numeriek 

M M M M 

Code voorleggende instelling  Zie Interpretatie van de lay-out 6 posities 
numeriek  

M   C 

                 

M   C M   C M   C 

Code voordeel  Zie Interpretatie van de lay-out  2 posities 
alfanumeriek 

/ / M C 

Identificatie van het pensioen  dddddddddddddddpvv 
*ddddddddddddddd : dossier- nummer    
(15 posities alfanumeriek) 

*p : periodiciteit                                         
(1 positie alfanumeriek) ;                          
zie interpretatie van de lay-out 

*vv : code voordeel                                    
(2 posities alfanumeriek) ;                             
zie interpretatie van de lay-out 

18 posities 
alfanumeriek 

/ / M C 

ZIV-Code  RIZIV-Codes  2 posities 
numeriek 

M M M M 
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RUBRIEK 
 

WAARDE FORMAAT RVP RSVZ Kadaster Elek. 
Attest 

Begindatum geldigheidsperiode  Begindatum (van het pensioen of de ZIV-
code)  
Vorm : eejjmmdd 

8 posities 
numeriek 

M M M M 

Einddatum geldigheidsperiode  Betreft voorlopig overlevingspensioen 
(geldigheidsduur 12 maanden)   
Vorm : eejjmmdd  

8 posities 
numeriek 

C C C C 

Gezinspensioen of pensioen als 
alleenstaande  
 

0 = niet meegedeeld 
1 = gezinspensioen  

2 = alleenstaande 

1 positie 
alfanumeriek 

C C / C 

Reden van opheffing of 
opschorting van een pensioen 
(ZIV-Code 20 
of 25) 

 

 

 

0 = geen code 20 of 25 
1 = hertrouwen 

2 = voordeliger gezinstarief    

3 = voortzetting van een niet-toegelaten 
activiteit  

4 = weduwen – 45 jaar zonder kinderen ten 
laste 

5 = gevangenschap 

6 = uitkering 

7 = andere 

1 positie 
numeriek  

M M M M 

Reden van weigering tot 
het openen van een recht 
op ZIV (ZIV-Code 22) 

1e positie (type van het pensioen)                

2e positie (oorsprong van het pensioen) 
2 posities 
alfanumeriek 

C C C C 
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RUBRIEK 
 

WAARDE FORMAAT RVP RSVZ Kadaster Elek. 
Attest 

Gemengde loopbaan 
 

0 = geen gemengde loopbaan 
1 = gemengde loopbaan  

1 positie 
alfanumeriek 

/ M / C 

Activiteitscode  
 

 

0 = geen activiteit meer 
1 = toegelaten activiteit  

2 = niet toegelaten activiteit  

1 positie 
alfanumeriek 

/ M / C 

Datum van stopzetting van 
activiteit  

Jjjjmmdd 8 posities 
numeriek 

/ C / C 

Landcode Positie 1 tot 5  
code van het eerste land  

 

Maximum 10 voorkomens 

5 posities 
numeriek 
vermenigvuldig
d met 10 

C C / C 

Loopbaan als loontrekkende in 
het buitenland 

Positie 1 tot 2 = aantal jaren  
Positie 3 tot 4 = aantal maanden 

Positie 5 tot 6 = aantal dagen 

 

Maximaal 10 voorkomens 

6 posities 
numeriek 

/ / / C 

Ondernemingsnummer  Zie Interpretatie van de lay-out 10 posities 
numeriek  

C C C C 
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6.1.2. Interpretatie van de layout  

 

 
1. NUMMER VAN HET BERICHT 

 

positie 1 tot 2 = jaar van doorgave van het attest 

positie 3 tot 5 = instelling die het bericht verzendt.  

 

101 = Rijksdienst voor Pensioenen 

201 = Pensioenkadaster 

311 = RSVZ 

 

positie 6 tot 13 = sequentieel nummer toegekend door elke instelling die het bericht verzendt.  

positie 14 tot 15 = controle cijfers (check digit).  

Mandatory 

 

De SmalS-MvM stelt voor om voor de berekening van de check digit dezelfde werkwijze te hanteren als bij de bijdragebons namelijk : 

>             cc = rest van (JJkkkNNNNNNNN*100+1)/97) 

>             Voorbeeld : 01 201 12345678 en  cc = 79 

                Als de rest = 00 dan CC = 97 

 

2.NUMMER VAN HET TE VERBETEREN BERICHT  

 

Zelfde structuur als het bericht Nummer bericht. Deze zone wordt slechts benut in geval van een verbeterend bericht of annulatie. Zie Aard van het bericht.  

Conditional 
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3.AARD VAN HET ATTEST 

 

1 positie numeriek 

Mandatory 

 

4 MOGELIJKHEDEN 

 
 origineel 
 verbeterend (wordt niet gebruikt in de gegevensstroom afkomstig van de RVP en het RSVZ) 
 duplicaat (kan zowel in geval van papieren als van elektronisch attest) 
 annulering 

 

Origineel : 
Attest afgeleverd met de code die overeenstemt met het (de) pensioen(en) van de betrokkene(n). De verzekeringsinstellingen kunnen voor 
eenzelfde persoon meerdere berichten van verschillende instellingen ontvangen met de vermelding "origineel". 
 

 

Verbeterend : 
Aanvulling bij de basistoelichting: betreft enkel de attesten opgemaakt door de SmalS-MvM (pensioenkadaster). 
 

Papieren duplicaat : 
Wordt aangemaakt door het Pensioenkadaster (SmalS-MvM) op vraag van het RIZIV. 
 

Elektronisch duplicaat 

Het Pensioenkadaster (SmalS-MvM) zal een elektronisch duplicaat maken wanneer de VI een R101 doorsturen naar het Pensioenkadaster. 

 

Annulering : 
Attest waardoor het bericht (dat wordt vermeld in het nummer van het te verbeteren bericht) naar aanleiding van een fout of van nieuwe informatie 
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wordt geannuleerd: "attest met waarde nul". 
P.S. Bij dit bericht wordt aangegeven dat een bericht nooit heeft bestaan voor die bepaalde persoon, in tegenstelling tot het origineel attest nihil 
(code 20) waarbij een intrekking of een schorsing van een bestaand recht wordt aangegeven. 
 

 

4.   DATUM VAN BERICHT  

 

8 posities numeriek   jjjjmmdd 

Mandatory 

datum van versturen van het elektronisch attest.  

 
 

5.   CODE INSTELLING VAN VOORLEGGING  

 

6 posities numeriek    

Mandatory  Conditional 

Moet ingevuld zijn indien de zone 18 ‘Ondernemingsnummer’ niet ingevuld is. 

 

Waarden: 
 
Voor de lijst met de instellingen die wettelijke pensioenen uitbetalen (zie documentatie SmalS-MvM). 
Voor de attesten afkomstig  van de RVP met de waarde 100001 
Voor de     “           “           “  van  het RSVZ met de waarde 100021   
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6.   IDENTICATIE VAN HET PENSIOEN : 

 

18 posities alfanumeriek   

Conditional 

 

Positie   1 - 15 : nummer van het pensioendossier 

Niet van toepassing voor de RVP en het RSVZ. 

Positie 16 - 16 : periodiciteit van de betaling van het voordeel 

Niet van toepassing voor de RVP en het RSVZ. 

Waarden : 

1 = maandelijks  

2 = tweemaandelijks  

3 = driemaandelijks 

4 = viermaandelijks 

6 = halfjaarlijks 

J = jaarlijks 

K = kapitaal 

E = Uitzonderlijke betaling 

Positie 17 - 18 : code voordeel van het pensioen 

Niet van toepassing voor de RVP en het RSVZ. 

 

 

6.   CODE VOORDEEL  
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2 posities alfanumeriek   

Conditional 

 
Deze code is niet van toepassing voor de RVP en het RSVZ. 
 

 

Administratie der Pensioenen: 

 

A1 Invaliditeit van koloniaal pensioen 

K1 Andere voordelen.  

 

RSZPPO: 

 

B1  Burgemeester 

B2 Schepen  

B3 Voorzitter van een OCMW  

B4 Administratief personeel  

B5 Provinciegouverneur  

B6 Gemeenteraadslid  

B7 Bestendig afgevaardigde  

 

Voordelen uitsluitend onderworpen aan de ZIV-inhouding  

 

ZV slechts onderworpen aan de ZIV-inhouding 

 

Andere organismes: 
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00 voordeel onderworpen aan de ZIV-inhouding en Solidariteitsbijdrage: men moet de uniciteit van de identificatie waarborgen, anders een 
volgnummer gebruiken K1, K2 …K9; L1, L2 …….L9 
 
 
7. ZIV-CODE  

 

2 posities numeriek 

Mandatory 

 

Zie Bijlage ‘CODES DIE HET RECHT OP ZIV OPENEN’ voor de verschillende waarden. 

 

 

8. BEGINDATUM GELDIGHEIDSPERIODE 

 

8 posities numeriek 

Mandatory 

Vorm : eejjmmdd 

 

Heeft betrekking op de begindatum van het pensioen of van het begin van het recht 

 

 

9. EINDDATUM GELDIGHEIDSPERIODE 

 

8 posities numeriek   

Conditional 

Vorm : eejjmmdd 
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Betreft enkel de tijdelijke overlevingspensioenen.  

 

 

10. PENSIOEN GEZIN/ALLEENSTAANDE 

 

1 positie alfanumeriek   

Conditional 

 

Waarden: 

 

0 = niet meegedeeld 

1 = gezinspensioen  

2 = alleenstaande 

blanco = niet van toepassing 

 

Bepaalt of het gezinspensioen wordt uitgekeerd of het pensioen als alleenstaande. Dit gegeven is belangrijk voor de verzekeringsinstellingen meer bepaald 
voor de inschrijving als persoon ten laste).  

 
Wanneer het "gezins"pensioen een pensioen "alleenstaande" wordt en omgekeerd, moet een nieuw attest worden opgemaakt. 
 
 
11. REDEN VAN OPHEFFING OF OPSCHORTING VAN EEN PENSIOEN (ZIV-CODE  20 of 25) 
 

1 positie numeriek 

Mandatory 

 
Moet worden meegedeeld door de RVP, het RSVZ en door het Pensioenkadaster.  
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Waarden : 

 

0 = geen code 20 of 25 

1 = hertrouwen 

2 = voordeliger gezinstarief    

3 = voortzetting van een niet-toegelaten activiteit  

4 = weduwen – 45 jaar zonder kinderen ten laste 

5 = gevangenschap 

6 = schadeloosstelling 
7 = andere (zal gebruikt worden voor alle andere redenen dan de vermelde) 
 

 

12. REDEN VAN WEIGERING VAN RECHT OP ZIV (ZIV-CODE 22) 

 

2 posities alfanumeriek 

Conditional 

 

Dit gegeven is afhankelijk van de ZIV-code 22 (betaling van een voordeel dat geen ZIV-recht opent).  

 

 

 

Codificatie van positie 1: type pensioen 

  

1 = geniet van voordeel van een rustpensioen  

2 = geniet van voordeel van een overlevingspensioen  
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Codificatie van positie 2: oorsprong van het pensioen 

 

1 = van gescheiden echtgenote  

2 = als gevolg van een politiek mandaat (MDF) 

3 = maar dat niet tenminste één jaar activiteit rechtvaardigt (RSVZ)  

4 = van zuivere grensarbeider of grensarbeider met periodes van ziekte (RVP)  

5 = tengevolge van vrijwillige stortingen (artikel 3 ter) 
6 = wees 
7 = hertrouwde weduwe "overheid” 
8 = opent geen recht op ZIV 
blanco = niet van toepassing 
 
 

13. GEMENGDE LOOPBAAN 

  

1 positie alfanumeriek 

Conditional 

 

Waarden: 

0 = geen gemengde loopbaan 

1 = gemengde loopbaan 

blanco = niet van toepassing 

 

Heeft uitsluitend betrekking op attesten voor zelfstandigen. Dit gegeven is nuttig voor de juiste inschrijving van betrokkene wanneer hij/zij het pensioenvoordeel 
geniet van een ander regime.  
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14. ACTIVITEITSCODE 

 

1 positie alfanumeriek 

Conditional 

 

Waarden: 

0 = geen activiteit meer 

1 = toegelaten activiteit  

2 = niet toegelaten activiteit 

blanco = niet van toepassing 

 

Heeft uitsluitend betrekking op attesten voor zelfstandigen. Gelet op het feit dat een belangrijk aantal zelfstandigen een activiteit blijven uitoefenen na de 
pensioenleeftijd, moeten de verzekeringsinstelling weten of deze activiteit toegelaten is of niet vóór het ontvangen van de elektronische bon. 

 

 

 

15. DATUM VAN STOPZETTING VAN ACTIVITEIT  

 

8 posities numeriek 

Conditional 

Vorm: jjjjmmdd 

 

Dit gegeven kan slechts voorkomen bij een activiteitscode 0.  
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16. LANDCODE 
 

5 posities numeriek 

Conditional 

deze zone kan 10 keer voorkomen 
 
Waarden: 
Positie 1 tot 5  
code van het eerste land 
 
Door de landcode(s) worden de ziekenfondsen ingelicht over de oorsprong van de loopbaan (gemengde loopbaan: Belgisch én buitenlands 
pensioen). Deze code(s) is (zijn) noodzakelijk wanneer de verblijfplaats wijzigt en gevestigd wordt in het buitenland.  
 
ATTESTEN RVP: gemengde loopbaan (Belgisch én buitenlands pensioen) in het werknemersstelsel. Volgens de RVP moeten maximaal 10 
landcodes worden voorzien. 
De landen van de EEU en de landen met een bilaterale overeenkomst inzake geneeskundige verzorging worden hier bedoeld. 
 
ATTESTEN RSVZ: het RSVZ stuurt een elektronisch attest de code 90000 in het veld "landcode". 
Door deze code wordt aangegeven dat er een loopbaan is in het buitenland maar dat de details nog niet gekend zijn. Hoewel het onmogelijk is om 
een elektronisch attest op te sturen voor de loopbaan in België, stuurt het RSVZ niettemin een elektronisch bericht met de code 90000 op en 
bezorgt tevens aan de betrokkene een papieren attest met betrekking tot zijn loopbaan in België. Zodra de details van de loopbaan in het 
buitenland gekend zijn, stuurt het RSVZ een elektronisch bericht op met de juiste landcode en loopbaan (totaal Belgische loopbaan en loopbaan in 
het buitenland). 
 
PS De aandacht wordt erop gevestigd dat de attesten (RVP, RSVZ en overheid) met een adres in het buitenland op papier worden 
overgemaakt aan de Dienst internationale verdragen van het RIZIV. 
 

Nota-KSZ-ZIVCODE25-KBO.v2.doc                                                                              



ToepassingsOntwikkeling en Projecten Datum : 23 september 2004 
 Blz. : 24 

 

17. LOOPBAAN ALS LOONTREKKENDE IN HET BUITENLAND  

 

6 posities numeriek 

Conditional 

deze zone kan 10 keer voorkomen 

Deze zone wordt momenteel niet gebruikt.  
 
Waarden: 
Positie 1 tot 2 = aantal jaren  

Positie 3 tot 4 = aantal maanden 

Positie 5 tot 6 = aantal dagen 

 
De verzekeringsinstellingen moeten weten of er een loopbaan in het buitenland was van (-1/3 of + 1/3 (inschrijving met of zonder bijdragen) 
"artikel 27 van het Reglement 1408/71, I,B van de Raad van de EU. Dit gegeven komt slechts voor als er een landcode is (attest RSVZ).  
 

18. ONDERNEMINGSNUMMER   

 

10 posities numeriek 

Conditional 

Moet ingevuld zijn indien de zone 5 ‘Code voorleggende instelling’ niet ingevuld is. 
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6.1.3. Lijst met returncodes afkomstig van SmalS-MvM en gebruikt in Z-stroom A101 met RVP en RSVZ    

Lijstnummer :  

 

Volgende returncodes komen in deze lijst voor : 

 - definitieve antwoorden van Opvolgingsbestand op A101 afkomstig van RVP of van RSVZ 

 - definitieve antwoorden van Opvolgingsbestand op P101 afkomstig van NIC 

 - definitieve antwoorden van Opvolgingsbestand op R101 afkomstig van NIC 

 

Error! 
Bookmark 
not 
defined.Nr 

Omschrijving soort bericht slaging stroom 

000000 attest aanvaard definitief antwoord A101  A 

000001 Sector in de prefix = 005 (RVP) 015 (RSVZ) zoniet fout definitief antwoord A101  E 

000002 Identificatie instelling niet geldig 
Code voorleggende instelling  of  Ondernemingsnummer niet ingevuld of 
foutief 

RVP = 100001 of  000000 zoniet fout 

RSVZ = 100021 of 000000 zoniet fout 

 

definitief antwoord A101  E 

000003 Begindatum bericht (prefix) 
Begindatum geldigheidsperiode 

 

Indien de twee gegevens verschillend 

definitief antwoord A101  E 
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Error! 
Bookmark 
not 
defined.Nr 

Omschrijving soort bericht slaging stroom 

000004 Einddatum bericht (prefix) 
Einddatum geldigheidsperiode 

 

Indien de twee gegevens verschillend 

Behalve  

Indien einddatum bericht = blanco en 

Einddatum geldigheidsperiode = nul dan OK. 

 

definitief antwoord A101  E 

000005 Zones niet numeriek 
 

Nummer bericht 

Nummer te verbeteren bericht 

NISS 

 

definitief antwoord A101  E 

000006 Formulier niet goed. 
 

Zone in de prefix verschillend van A101 

definitief antwoord A101  E 

000101 Nummer bericht reeds overgemaakt definitief antwoord A101 E 

000102 Nummer te verbeteren bericht is onbestaande definitief antwoord A101 E 
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Error! 
Bookmark 
not 
defined.Nr 

Omschrijving soort bericht slaging stroom 

000201 Nummer bericht 
Structuur YYKKKNNNNNNNNCC 

YY  numeriek 

KKK  “101” voor RVP of  “311” voor RSVZ of  “201” voor PK 

NNNNNNNN  numeriek en verschillend van nul 

CC  numeriek 

definitief antwoord A101 E 

000202 Nummer te verbeteren bericht 
Indien aard van het attest = 0 dan numeriek en gelijk aan nul. 

Anders geen controle (is reeds gebeurd in de verwerking)  

definitief antwoord A101 E 

000203 Aard van het attest 
0, 2, 3, 4 voor RVP en RSVZ 

0, 1, 2, 3, 4  voor  PK 

definitief antwoord A101 E 

000204 Datum bericht 
Voldoet aan YYYYMMDD  

definitief antwoord A101 E 

000206 Code voordeel 
Gelijk aan blanco (niet verplicht behalve voor PK) 

definitief antwoord A101 E 

000207 ZIV-code is foutief definitief antwoord A101 E 

000208 Begindatum geldigheidsperiode definitief antwoord A101 E 
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Error! 
Bookmark 
not 
defined.Nr 

Omschrijving soort bericht slaging stroom 

Voldoet aan YYYYMMDD 

000209 Einddatum geldigheidsperiode  

Voldoet aan YYYYMMDD of nul 

definitief antwoord A101 E 

000210 Gezinspensioen of alleenstaande 

gelijk aan 0, 1 of 2 

definitief antwoord A101 E 

000211 Reden van opheffing of opschorting van een pensioen 
 

Indien Ziv-code = 20 of 25 

dan waarde van 1 tot en met 7 

anders waarde nul 

definitief antwoord A101 E 

000212 Reden van weigering tot het openen van een recht op ZIV 
 

Indien Ziv-code = 22 

Positie 1 waarde 1 of 2 

Positie 2 waarde 1 tot en met 8 

Anders waarde blanco 

definitief antwoord A101 E 

000213 Gemengde loopbaan 
 

Indien RSVZ dan waarde 0 of 1 

definitief antwoord A101 E 
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Error! 
Bookmark 
not 
defined.Nr 

Omschrijving soort bericht slaging stroom 

Anders gelijk aan blanco  

000214 Activiteitscode  
Indien RSVZ dan waarde 0, 1 of 2 

Anders gelijk aan blanco 

definitief antwoord A101 E 

000215 Datum van stopzetting van activiteit 

Indien RSVZ of RVP dan YYYYMMDD of Nul 

Anders gelijk aan nul 

definitief antwoord A101 E 

000216 Landcode 

Indien RSVZ of RVP dan nul of een waarde uit lijst 

Anders gelijk aan nul 

definitief antwoord A101 E 

000217 Loopbaan als loontrekkende in het buitenland 
Moet numeriek zijn.  

definitief antwoord A101 E 

000218 Periodiciteit 
Alleen voor sector 022 

definitief antwoord A101  E 

000219 NISS 
Numeriek en verschillend van nul 

definitief antwoord A101  E 
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6.1.4. Codes die het recht op ZIV openen  

 
Attesten van de overheidsdiensten (MF en andere)  
 

BESTAANDE CODE   NIEUWE CODE 
Rust 01 

Overleving 05 
 

Attesten algemeen stelsel  (RVP) 
 

BETEKENIS VAN DE LOOPBAAN BESTAANDE CODE   NIEUWE CODE 
Rust + 1/3  1 01 

Overleving + 1/3  5 05 
Rust – 1/3  9 09 

Overleving – 1/3  0 90 
Overleving + 1/3 en rust – 1/3 95 95 
Overleving – 1/3 en rust – 1/3 99 99 

Rust + 1/3 (feitelijk gescheiden echtgenoot) 3 03 
Rust – 1/3 (feitelijk gescheiden echtgenoot) 7 07 

Rust - 1/3 (persoonlijke) en rust + 1/3 (feitelijk 
gescheiden echtgenoot) 

9 + 3 93 

Rust - 1/3 (persoonlijke) en rust - 1/3 (feitelijk 
gescheiden echtgenoot) 

9 + 7 97 

Gewaarborgd inkomen in combinatie met een 
persoonlijk werknemerspensioen 

GEEN 80 

Enkel gewaarborgd inkomen 88 88 
Gewaarborgd inkomen betreffende feitelijk 

gescheiden echtgenoten 
89 89 

Geen pensioen maar opening recht als 
bijdragebetalende weduwe of weduwenaar 

60 60 

Geen pensioen maar opening recht als niet 
bijdragebetalende weduwe of weduwenaar 

65 65 

Geen pensioen maar opening recht als 
bijdragebetalende gepensioneerde 

69 69 

Geen pensioen maar opening recht als niet 
bijdragebetalende gepensioneerde 

61 61 

Geen pensioen maar opening recht als feitelijk 
gescheiden echtgenoot (rust – 1/3) 

67 67 

Geen pensioen maar opening recht als feitelijk 
gescheiden echtgenoot (rust + 1/3) 

63 63 

rust -1/3 + eventueel overleving - 1/3 in combinatie Geen 81 
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met  inkomensgarantie voor ouderen (IGO)of 
gewaarborgd inkomen(GI) 
overleving –1/3 in combinatie met een 
inkomensgarantie voor ouderen (IGO) of 
gewaarborgd inkomen (GI) 

Geen 82 

 

 

Attesten (stelsel van de zelfstandigen (RSVZ) 
 

BETEKENIS VAN DE 
LOOPBAAN 

BESTAANDE CODE NIEUWE CODE 

Rust + 1/3 + 1 jaar, rust + 1/3 01 
Overleving + 1/3 + 1 jaar, overleving + 1/3 05 

Rust – 1/3 + 1 jaar, rust – 1/3 09 
Overleving – 1/3 + 1 jaar, overleving – 1/3 90 

Rust + 1/3 (feitelijk gescheiden 
echtgenoot) 

 + 1 jaar, rust + 1/3 
(feitelijk gescheiden 

echtgenoot) 

03 

Rust – 1/3 (feitelijk gescheiden 
echtgenoot) 

+ 1 jaar, rust – 1/3 
(feitelijk gescheiden 

echtgenoot) 

07 

Geen pensioen maar opening van het 
recht als bijdragebetalende weduwe 

of weduwenaar 

+ 1 jaar en geen 
overlevingspensioen 

60 

Geen pensioen maar opening recht 
als bijdragebetalende gepensioneerde

+ 1 jaar en geen 
rustpensioen 

69 

Geen pensioen maar opening recht 
als feitelijk gescheiden echtgenoot 

(rust – 1/3) 

+ 1 jaar en geen 
rustpensioen (feitelijk 

gescheiden echtgenoot) 

67 

 

 
CODES WAARBIJ HET RECHT OP DE ZIV WORDT AFGESCHAFT OF OPGESCHORT – 
DEZE HEBBEN BETREKKING OP DE DRIE SOORTEN ATTESTEN 

 

BETEKENIS BESTAANDE CODE  NIEUWE CODE 
Geen uitbetaling en geen opening 

van recht (attesten RSVZ) 
- 1 jaar en geen pensioen 20 

Afschaffing of schorsing van de 
uitbetaling (attesten RVP) 

NIHIL 20 

Afschaffing of schorsing van de 
uitbetaling (attesten MF) 

GEEN 20 of 25 

Afschaffing van het gewaarborgd 
inkomen 

GEEN 21 

Uitbetaling van een voordeel dat 
geen recht op de ZIV opent 

GEEN 22 
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OPMERKINGEN 

 

Er worden 3 nieuwe codes voorgesteld ; 80 ; 21 ; 22. 

 

CODE 80 : volgens de oude reglementering moest de betrokkene wanneer hij uitsluitend een 
gewaarborgd inkomen ontving, geen bijdrage betalen om het recht op terugbetaling van de 
geneeskundige verzorging te openen. In de nieuwe reglementering wordt bepaald dat de 
betrokkene de keuze heeft om zich te laten inschrijven als (gepensioneerde of weduwe) of als 
resident zonder bijdragebetaling indien hij een persoonlijk pensioen uit het algemeen stelsel 
geniet in combinatie met een gewaarborgd inkomen. Dankzij deze code 80 krijgen de 
ziekenfondsen een juist overzicht van de rechten van de betrokkene. 

UITZONDERING : de personen die een persoonlijk pensioen uit het stelsel van de zelfstandigen 
genieten in combinatie met een gewaarborgd inkomen kunnen CODE 80 niet inroepen. 

 

De code 80 wordt vanaf ./../…. niet meer verzonden door de RVP, maar blijft wel geldig voor het 
verleden. Bij toekenning van een werknemerspensioen(rust- of overleving) van minstens één 
derde van een loopbaan in combinatie met een IGO of GI werd en zal door de RVP geen code 
80 worden verstuurd maar enkel een bericht met een ZIV-code die betrekking heeft op het 
werknemerspensioen. In bepaalde gevallen waar IGO of GI van toepassing is wordt een 
specifiek attest uitgegeven met code 81 of 82. 

 

CODE 21 : deze code meldt de afschaffing van het gewaarborgd inkomen (wegens 
verschillende redenen) ongeacht de andere ZIV-codes1. 

 

CODE 22 : deze code meldt de toekenning van een pensioen dat geen recht op de ZIV opent. 
Deze code mag door de 3 uitbetalingsinstellingen worden gebruikt. Door deze code worden de 
ziekenfondsen ingelicht over de uitbetaling van een voordeel dat geen recht opent op de ZIV; 
hierdoor vermijdt men ook dat talrijke aanvragen worden ingediend voor het bekomen van 
duplicaten van attesten. 

Deze code werd door de RVP tot op heden nog niet gebruikt, maar zal wel gebruikt worden 
vanaf 01/12/2003 

 
CODE 81: wanneer een inkomensgarantie voor ouderen of een gewaarborgd inkomen 
wordt toegekend in combinatie met een rustpensioen(werknemer) van minder dan één 
derde van een beroepsloopbaan of wanneer een inkomensgarantie voor ouderen of een 
gewaarborgd inkomen wordt toegekend in combinatie met een rust-en een 
overlevingspensioen (werknemers) beiden toegekend voor  minder dan één derde  van 
een beroepsloopbaan . 
 

CODE 82: wanneer een inkomensgarantie voor ouderen of een gewaarborgd inkomen wordt 
toegekend in combinatie met een overlevingspensioen (werknemer) van minder dan één derde 
van een beroepsloopbaan. 

 

Wanneer voor de combinatie IGO of GI + werknemerspensioen een attest is opgemaakt met de 
code 80 of de nieuwe codes 81 of 82 , en de IGO of het GI wordt geschorst na de verzending 

                                                      
1 De RVP heeft nog geen berichten met deze code verstuurd en zal er ook geen versturen. 
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van dat attest, dan wordt er een nieuw attest verstuurd met een ZIV-code die betrekking heeft 
op het pensioen. 

 

De codes 81 en 82 zullen in voege treden, (en de code 80 zal uit gebruik worden genomen), op 
een door de verzekeringsinstelling te bepalen datum. 

 

Nieuwe ZIV-code 25 : 

Ingeval de verzekeringsinstellingen in de A101 de ZIV-code 20 (opschorting pensioen) krijgen is 
niet altijd duidelijk op welk recht op pensioen die code betrekking heeft. 

Voor één persoon kunnen namelijk verschillende attesten verstuurd worden die betrekking 
hebben op verschillende pensioentypes afgeleverd door verschillende 
pensioenuitbetalingsinstellingen. 

Daarom wordt de ZIV-code 20 opgeplitst in ZIV-code 20 en 25 om duidelijk te maken op welk 
recht op pensioen deze code betrekking heeft. 

ZIV-code 20 indien deze betrekking heeft op een voorafgaandelijk verstuurd attest A101 met 
ZIV-code 01 (= rustpensioen). 

ZIV-code 25 indien het een opschorting betreft  die betrekking heeft op een attest met ZIV-code 
05 (= overlevingspensioen).  
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6.2. Elektronische attesten A101 van RVP - RSVZ - PK  
voor CIN 

 
Nr. Beschrijving Formaat

   
1 Prefix A146 
      
2 Nummer van het bericht A15 
3 Nummer te verbeteren bericht A15 
4 Aard van het attest A1 
5 Datum bericht A8 
6 Code voorleggende instelling N6 
7 Code voordeel 

Identificatie pensioen 
A2 

A18 
8 ZIV-code N2 
9 Begindatum geldigheidsperiode A8 
10 Einddatum geldigheidsperiode A8 
11 Gezinspensioen of pensioen 

alleenstaande 
A1 

12 Reden opheffing of opschorting 
pensioen (ZIV-code 20 + 25) 

N1 

13 Reden weigering openen recht 
(ZIV-code 22) 

A2 

14 Gemengde loopbaan A1 
15 Code activiteit A1 
16 Datum stopzetting activiteit A8 
17 Landcode N5 
18 Tijdsduur loopbaan N6 
19 Ondernemingsnummer N10 
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6.3. C101  
 
Globaal antwoord C101 : opvraging INSZ 
 

Nr. Beschrijving Formaat
   
1 Prefix A158 
      
2 Aantal voorkomens in 

antwoord 
N2 

   
3 Nummer van het bericht A15 

4 
Nummer te verbeteren 
bericht A15 

5 Aard van het attest A1 
6 Code voorleggende instelling  N6 
7 Returncode KSZ A6 
8 Returncode CIN A6 
9 Returncode R101 A6 

10 Returncode P101 A6 
11 Idenficatie pensioen A18 
12 ZIV-code N2 
13 Begindatum 

geldigheidsperiode 
A8 

14 Einddatum 
geldigheidsperiode 

A8 

15 Ondernemingsnummer N10 
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Detailantwoord C101 : opvraging INSZ + nummer bericht : 
 
Nr. Beschrijving Formaat

   
1 Prefix A158 
      
2 Nummer van het bericht A15 
3 Nummer te verbeteren bericht A15 
4 Aard van het attest A1 
5 Code voorleggende instelling N6 
6 Returncode KSZ A6 
7 Zendingsdatum KSZ A8 
8 Returncode CIN A6 
9 Zendingsdatum CIN A8 
10 Returncode R101 A6 
11 Zendingsdatum R101  A8 
12 Returncode P101 A6 
13 Zendingsdatum P101 A8 
14 Code voordeel 

Identificatie pensioen 
A2 

A18 
15 ZIV-code N2 
16 Begindatum geldigheidsperiode A8 
17 Einddatum geldigheidsperiode A8 
18 Gezinspensioen of pensioen  

alleenstaande 
A1 

19 Reden opheffing of opschorting 
pensioen (ZIV-code 20 + 25) 

N1 

20 Reden weigering openen recht 
(ZIV-code 22) 

A2 

21 Gemengde loopbaan A1 
22 Code activiteit A1 
23 Datum stopzetting activiteit A8 
24 Landcode (10 voorkomens) 10 * N5 
25 Tijdsduur loopbaan 

(10 voorkomens) 
10 * N6 

26 Infodrager A1 
27 Taalcode A1 
28 Algoritme N2 
29 Ondernemingsnummer N10 
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6.4. Papieren attesten 
  
Papieren attest met ZIV-code 20 : 
 

ATTEST AFGELEVERD MET HET OOG OP HET VERSTREKKEN VAN 
GEZONDHEIDSZORGEN 

 
(onmiddellijk af te geven aan uw ziekenfonds of aan de gewestelijke dienst) 

 
 
Identificatie van het attest 
N° van het attest  
N° te verbeteren Controle N° 
 
 
Identificatie van betrokkene 
INSZ 
Naam - Voornaam 
 
Adres (straat, n°) 
PK, gemeente 
 
 
Aard en Type van het attest  
 

 ORIGINEEL 
 VERBETEREND 
 DUPLICAAT 

 

 
 OPENBARE SECTOR 
 ALGEMENE REGELING 
 REGELING VAN ZELFSTANDIGEN 

 
 
 
"BENAMING VAN DE INSTELLING" (RIZIV N° : 000000) bevestigt dat bovengenoemde geen pensioen 
(meer) geniet. 
 
 
Karakteristieken van het pensioen 
• Identificatie pensioen                         
• ZIV- Code  
• Begindatum       
• Einddatum                       
• Gezin / alleenstaande  
• Landcode 
 

xxxxxxxxxxxxxxx/x/xx 
00 
00/00/0000 
00/00/0000 
0 
00000-00000-00000-00000-00000 
00000-00000-00000-00000-00000 

 
Bijzonderheden 
♦ Reden van een ZIV-Code 22         
♦ Reden van een ZIV-Code 20        
 
 
Specifiek voor de regeling van zelfstandigen 
 Gemengde loopbaan                           
 Activiteitscode                       
 Datum stopzetting activiteit 
 Loontrekkende loopbaan in het buitenland    

 

 
00 
0 
 
 
 
0 
0 
00/00/0000 
00-00-00 jaren-maanden-dagen 

 

 

Nota-KSZ-ZIVCODE25-KBO.v2.doc                                                                                                    



ToepassingsOntwikkeling en Projecten Datum : 23 september 2004 
 Blz. : 39 

 
Papieren attest met ZIV-code 25 : 
 

ATTEST AFGELEVERD MET HET OOG OP HET VERSTREKKEN VAN 
GEZONDHEIDSZORGEN 

 
(onmiddellijk af te geven aan uw ziekenfonds of aan de gewestelijke dienst) 

 
 
Identificatie van het attest 
N° van het attest  
N° te verbeteren Controle N° 
 
 
Identificatie van betrokkene 
INSZ 
Naam - Voornaam 
 
Adres (straat, n°) 
PK, gemeente 
 
 
Aard en Type van het attest  
 

 ORIGINEEL 
 VERBETEREND 
 DUPLICAAT 

 

 
 OPENBARE SECTOR 
 ALGEMENE REGELING 
 REGELING VAN ZELFSTANDIGEN 

 
 
 
"BENAMING VAN DE INSTELLING" (RIZIV N° : 000000) bevestigt dat bovengenoemde geen pensioen 
(meer) geniet. 
 
 
Karakteristieken van het pensioen 
• Identificatie pensioen                         
• ZIV- Code  
• Begindatum       
• Einddatum                       
• Gezin / alleenstaande  
• Landcode 
 

xxxxxxxxxxxxxxx/x/xx 
00 
00/00/0000 
00/00/0000 
0 
00000-00000-00000-00000-00000 
00000-00000-00000-00000-00000 

 
Bijzonderheden 
♦ Reden van een ZIV-Code 22         
♦ Reden van een ZIV-Code 25        
 
 
Specifiek voor de regeling van zelfstandigen 
 Gemengde loopbaan                           
 Activiteitscode                       
 Datum stopzetting activiteit 
 Loontrekkende loopbaan in het buitenland    

 

 
00 
0 
 
 
 
0 
0 
00/00/0000 
00-00-00 jaren-maanden-dagen 
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Papieren attest met ZIV-code verschillend van 20 en 25 : 
 

ATTEST AFGELEVERD MET HET OOG OP HET VERSTREKKEN VAN 
GEZONDHEIDSZORGEN 

 
(onmiddellijk af te geven aan uw ziekenfonds of aan de gewestelijke dienst) 

 
 
Identificatie van het attest 
N° van het attest  
N° te verbeteren Controle N° 
 
 
Identificatie van betrokkene 
INSZ 
Naam - Voornaam 
 
Adres (straat, n°) 
PK, gemeente 
 
 
Aard en Type van het attest  
 

 ORIGINEEL 
 VERBETEREND 
 DUPLICAAT 

 

 
 OPENBARE SECTOR 
 ALGEMENE REGELING 
 REGELING VAN ZELFSTANDIGEN 

 
 
 
"BENAMING VAN DE INSTELLING" (RIZIV N° : 000000) bevestigt dat bovengenoemde een pensioen  
geniet. 
 
 
Karakteristieken van het pensioen 
• Identificatie pensioen                         
• ZIV- Code  
• Begindatum       
• Einddatum                       
• Gezin / alleenstaande  
• Landcode 
 

xxxxxxxxxxxxxxx/x/xx 
00 
00/00/0000 
00/00/0000 
0 
00000-00000-00000-00000-00000 
00000-00000-00000-00000-00000 

 
Bijzonderheden 
♦ Reden van een ZIV-Code 22         
♦ Reden van een ZIV-Code 20/25        
 
 
Specifiek voor de regeling van zelfstandigen 
 Gemengde loopbaan                           
 Activiteitscode                       
 Datum stopzetting activiteit 
 Loontrekkende loopbaan in het buitenland    

 

 
00 
0 
 
 
 
0 
0 
00/00/0000 
00-00-00 jaren-maanden-dagen 
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PRECISERING BIJ DE LAYOUT-PAPIEREN ATTEST 

 

Aard en type van het attest 
 Voor de RVP, enkel origineel-algemene regeling 
 Voor het RSVZ, enkel origineel-regeling zelfstandigen 
 Voor de openbare dienst, origineel - verbeterend  van de openbare sector 

   

Benaming van de instelling 
 RIJKSDIENT VOOR PENSIOENEN (RIZIV N° : 100001) 
 RIJKSINSTITUUT VOOR SOCIALE VERZEKERINGEN DER ZELFSTANDIGEN  

(RIZIV N° : 100021) 
 BENAMING VAN DE OPENBARE DIENST (RIZIV N° :       ) 

 

Opmerking 
 “Instellingsnummer RIZIV”  wordt niet meer afgedrukt; 
 "geen pensioen meer geniet" zal worden gebruikt voor de ZIV-codes 20 en 21 en 25; 
 Lijn “Reden ZIV-Code xxxxx” : in xxxxx wordt  

-  “20      “  afgedrukt indien ZIV-code = 20 ;  
-  “25      “  afgedrukt indien ZIV-code = 25 ; 
-  “20/25”  afgedrukt  indien ZIV-code ≠ 20 en 25.   

 

Landcode(s) 
 Indien er geen tewerkstelling is in het buitenland : enkel 00000 vermelden  
 Indien er een tewerkstelling is in het buitenland : enkel de landcode(s) vermelden 
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