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Inleiding
Dit attest voorziet in het electronisch afleveren van attesten ten behoeve van schoolverlaters
die zich laten inschrijven als werkzoekenden met het oog op het behoud van hun kinderbijslag
gedurende de volgende 12 maanden (= instapstage van 310 dagen).
De vier plaatsingsdiensten, te weten de VDAB, het FOREM, Actiris, de ADG leveren, via de
KSZ, het attest af aan de RKW en aan het secundaire netwerk van de RSVZ. De RKW
verdeelt het verder tussen de verschillende kinderbijslagkassen. De VDAB is gestart als piloot
voor dit attest.
Alle attesten worden in principe electronisch doorgestuurd. Als blijkt dat een electronisch
attest geweigerd wordt omwille van integratieproblemen zal door de plaatsingsdiensten een
papieren attest afgeleverd worden; in de praktijk gaat het hier om de inschrijvingen voor
werkzoekenden jonger dan 25 jaar oud.
Gezien de aard van de instellingen wordt voorgesteld om 4 aparte sectoren te voorzien (053,
054, 055, 056).

Hoedanigheidscodes - Integratiecontrole
Voor deze gegevensstroom zal de KSZ een blokkerende integratiecontrole uitvoeren, zowel
voor de afzender als voor de ontvanger.
De afzender gebruikt de hoedanigheidscode 001 „jonge werkzoekende‟, en een begindatum.
Voor de ontvanger wordt de controle uitgeoefend op de hoedanigheidscodes 104 „rechtgevend
kind‟ voor de RKW en 003 „rechtgevend kind op gezinsbijslag sector zelfstandigen‟ voor de
RSVZ, waarbij daarenboven de “datum beweging” van het bericht moet liggen binnen de
openstaande periode voor dit INSZ in het personenrepertorium van de KSZ.

Formaat
Deze functionele analyse is ervan uitgegaan dat zowel de plaatsingsdiensten als de RKW en
RSVZ gebruik maken van genormaliseerde inhouse-files. In de maand juni 2006 heeft de
RKW en de VDAB laten weten dat zij voor het gegevensgedeelte het XML-formaat wensen
te gebruiken. In juli 2006 heeft de KSZ de oude verwerking M (distributie) van de stroom
A200 geconverteerd naar de generieke M die de conversie van het INHOUSE-formaat naar
het XML-formaat en omgekeerd toelaat in functie van het gewenste formaat van de bestemde
instelling van deze stroom.

Mailbox
De gegevensuitwisseling in verband met de attesten Jonge Werkzoekenden zal gebeuren via
mailboxen. Elke betrokken instelling zet zijn records in een mailbox.
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Beschrijving van de Stroomen
Eerst wordt de gegevensstroom in zijn geheel bekeken. Na enkele basisbegrippen en definities
worden de mogelijke scenario‟s uiteengezet.

Basisprincipes
De plaatsingsdiensten sturen elk een bestand attesten A200 naar de KSZ. Dit gebeurt onder de
vorm van een voorlegging. Voor elk bestand dat de KSZ ontvangt, stuurt de KSZ een ACR
naar de afzender (= plaatsingsdienst).
Het volledige bestand, na voorafgaande controles vanwege de KSZ, wordt o.v.v. distributies
overgemaakt aan de RKW en aan het secundaire netwerk van de RSVZ. Dit houdt vanwege
deze laatste in dat een ontvangstmelding (ACR) wordt overgemaakt aan de KSZ voor elke
doorgestuurde mailbox.

Stroom voorlegging - distributie
De plaatsingsdiensten sturen een mailbox met voorleggingen door naar de KSZ. De KSZ
stuurt voor deze mailbox een ACR terug. Voor elke voorlegging voert de KSZ syntax- en
integratiecontrole uit. Zoals reeds eerder aangegeven is de integratiecontrole blokkerend.
Ingeval van syntaxprobleem of niet-integratie stuurt de KSZ een definitief negatief antwoord
terug.
Indien de verwerking van het attest A200 evenwel correct verloopt stuurt de KSZ een
definitief positief antwoord terug. Elke voorlegging geeft aldus aanleiding tot slechts één
definitief antwoord, hetzij positief, hetzij negatief. Deze antwoorden worden via mailbox
overgemaakt aan de plaatsingsdiensten.
De records waarvoor een definitief positief antwoord werd gegeven worden verder via
mailbox onder de vorm van distributies overgemaakt aan de RKW en aan de RSVZ. Deze
sturen op hun beurt een mailbox met een ACR terug naar de KSZ.

Mogelijke scenario’s van de stroom.
1. De voorlegging van de plaatsingsdienst wordt aanvaard door de KSZ.

voorlegging

KSZ

Plaatsingsdienst

distributie

104

RKW

antwoord
003

RSVZ

1. de plaatsingsdienst stuurt de voorlegging A200 door naar de KSZ via mailbox;
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2. de KSZ controleert de voorlegging en vindt tussen de “potentiële bestemmelingen”
minstens één bestemmeling naar wie een distributie kan verstuurd worden. De KSZ
stuurt een definitief antwoord naar de afzender ( = plaatsingsdienst) waarin per
potentiële bestemmeling vermeld wordt of de voorlegging doorgestuurd is of niet. Dit
gegevensgedeelte heeft als structuur N001 (type MDP = message des destinataires
potentiels)
3. naar alle weerhouden bestemmelingen stuurt de KSZ een distributie.

2. De voorlegging van de plaatsingsdienst wordt verworpen door de KSZ.
voorlegging
Plaatsingsdienst

antwoord

KSZ

1. de plaatsingsdienst stuurt via mailboxde voorlegging A200 door naar de KSZ;
2. na controle stelt de KSZ vast dat de voorlegging niet kan doorgestuurd worden naar
de bestemmeling;
3. een definitief negatief antwoord wordt gegenereerd en teruggestuurd naar de
plaatsingsdienst.
voor het gegevensgedeelte zijn er 2 mogelijkheden:
geen gegevensgedeelte (variante N000)
gegevensgedeelte met een opsomming van de niet-weerhouden bestemmelingen
(variante N001)
Mogelijke redenen:
syntaxfouten in de prefix;
fout in de lengte van het bericht;
geen of niet correcte integratie.
Hierover meer in het dokument “ Nieuwe verwerking van de voorleggingen bij de KSZ gevolgen voor de plaatsingsdiensten”.

Het plaatsen in mailbox.
Elk mailboxbestand kan bestaan uit twee types van records, namelijk het eerste record,
headerrecord genaamd en bevat de identificatie van de mailbox en enkele controlegegevens
zoals de lengte van het bestand en het aantal records. Het headerrecord is het eerste record
van het bestand. Het tweede type record bevat het bericht.

1. De KSZ ontvangt een mailbox van een instelling
Als voorbeeld nemen we de mailbox afkomstig van de VDAB die berichten A200 bevat. De correcte
berichten zullen naar de RKW en/of het secundaire netwerk van de RSVZ verstuurd worden.
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ontvangst
mailbox door
KSZ

MAILBOX
input VDAB

verwerking
attesten door
KSZ

Verwerking van
mailbox

Correcte Attesten

ACR
negatieve definitieve antwoorden
(verwerpingen door KSZ)

MAILBOX
output VDAB

Versturen
attesten via
mailbox

positieve definitieve antwoorden
(aanvaard door KSZ)
Attesten
Mailbox output
RKW

Attesten
Mailbox output
2de netwerk
RSVZ

Alle berichten worden door de VDAB in een mailbox geplaatst. Het eerste record van de
mailbox moet een header-record zijn. Deze header bevat o.a. identificatienummer van de
mailbox en het aantal records die de mailbox bevat.
Nadat de mailbox ingelezen is, creëert de KSZ een ACR (=Accusé de Réception); dit is een
speciaal antwoord-bericht (prefix-antwoord + formulier N003) waarmee de ontvangst van de
mailbox bevestigd wordt. Dit bericht wordt in de output-mailbox van de VDAB gezet.
Daarna gebeurt de verwerking van de berichten. De antwoorden op de correcte en de verworpen
records worden in de mailbox bestemd voor de VDAB geplaatst. De correct bevonden records
zullen doorgestuurd worden naar de RKW en/of het secundaire netwerk van de RSVZ.
De correcte records worden in de mailbox bestemd voor de RKW en/of het secundaire netwerk
van de RSVZ geplaatst.

2. Een instelling ontvangt een mailbox van de KSZ
Als voorbeeld nemen we de mailbox die de RKW ontvangt waarop de berichten staan.

MAILBOX
input RKW

ontvangst
mailbox door
RKW

verwerking
attesten door
RKW

ACR
MAILBOX
output RKW

Berichten voor de KSZ

Alle berichten worden door KSZ in de mailbox voor de RKW geplaatst. Het eerste record van
de mailbox is een header-record. Deze header bevat o.a. identificatienummer van de mailbox en
het aantal records die de mailbox bevat.
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Voor elke mailbox die de RKW ontvangt moet er een ACR (prefix-antwoord + formulier
N003), waarmee de ontvangst van de mailbox bevestigd wordt, naar de KSZ gestuurd worden.
Dit bericht wordt in de output-mailbox van de RKW gezet.
Andere berichten (vb. aanvraag integraties) van de RKW worden ook in de outputmailbox
geplaatst.
Voor elke mailbox die de RKW naar de KSZ verstuurt zal zij dan ook het speciaal antwoordbericht, een ACR, ontvangen.
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De structuur van het bericht A200.
Elk bericht A200 bestaat uit 2 delen: de A1-prefix en het gegevensgedeelte.
Er bestaan 3 types A1-prefixen:
de voorleggingsprefix;
de antwoordprefix;
de distributieprefix.
Het attest afkomstig van de plaatsingsdienst bevat aldus de voorleggingsprefix; voor haar
antwoord maakt de KSZ gebruik van de antwoordprefix; het doorsturen van het attest naar de
RKW gebeurt met de distributieprefix.
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Doorsturen van de voorlegging A200 door de plaatsingsdienst.
De gebruikte prefix is de voorleggingsprefix.
Vraagtype = D0M ( M zijnde verwerkingstype distributie zonder gevolg)
De code Slaging stroom heeft de waarde “0” indien het een originele stroom betreft (= 1ste
voorlegging); de waarde kan “1” zijn indien het een verbeterende stroom betreft (voorlegging
ingevolge een eerdere weigering).
Het gegeven “-” hieronder beduidt dat deze zone blanco staat.
Layout van de voorleggingsprefix :
NETWERK GEDEELTE
CONSTANTE (4 pos. a..n.)
VERSIE_PREFIX (2 pos a.n.)
SECTOR ( 3 pos. n.)
TYPE_INSTELLING ( 3 pos. n.)
INTERNE_REFERENTIE_SECTOR ( 15 pos.
a..n.)
USER-ID (11 pos. n.)
SOORT-AANVRAAG/TYPE DEMANDE (3 pos.
a.n.)
INSZ (11 pos. n.)
FORMULIER GEDEELTE
FORMULIER ( 4 pos.a.n.)
VARIANTE ( 4 pos.a.n.)
GEDEELTE_BERICHT ( 5 pos.a.n.)
BEHEER ANTWOORD GEDEELTE
IDENTIFICATIE_TOEPASSING ( 8 pos.a.n.)
INTERNE_REFERENTIE_BEANTWOORDER(
15 pos.a.n.)
DATUM_VERSTUREN_AANVRAAG
(JJMMDDHHMM)
ANTWOORD_TERMIJN ( 3 pos.a.n.)
ACTIE_TIMEOUT (1 pos.a.n.)
SLAGING_STROOM/CODE REUSSITE FLUX
(1pos.a.n.)
REPERTORIUM GEDEELTE
HOEDANIGHEIDSCODE ( 3 pos.n.)
FASE ( 2 pos.n.)
BEGIN_REPERTORIUM ( 8 pos.a.n.)
EINDE_REPERTORIUM ( 8 pos.a.n.)
BEGIN_BERICHT (JJJJMMDD)
EINDE_BERICHT (JJJJMMDD)
SECTOR_LEVERANCIER ( 3 pos.a.n.)
TYPE_INSTELLING_LEVERANCIER ( 3
pos.a.n.)
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TAPE
A1
053(VDAB) 054(Actiris) 055(FOREM) 056(ADG)
000
Interne referentie VDAB/ Actiris /FOREM/ADG
User-id VDAB/ Actiris /FOREM/ADG
D0M
INSZ betrokkene
A200 (Code formulier)
Datum uitgifte voorlegging + uur
0 of 1

001(VDAB/ Actiris /FOREM/ADG)
00
Man
Opt
Man
Opt
-
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Doorsturen van een antwoord van de KSZ naar de plaatsingsdienst.
De definitieve positieve antwoorden van de KSZ met bestemming de plaatsingsdienst
beduiden het in mailbox plaatsen voor de RKW. De layout van het gegevensgedeelte is deze
van de N001 (variante). Dit bericht is eveneens in Inhouse file. De waarde van de code
Slaging stroom is “H”.
De aanduiding van niet-integratie van een INSZ voor één van de beide sectoren wordt
weergegeven in de prefix door de code Slaging stroom “E”. In dat geval volgt er geen
gegevensgedeelte; de variante staat op N000.
Layout van de antwoordprefix:
NETWERK GEDEELTE
NETWERK RETURNCODE/CODE RETOUR
RESEAU
VERSIE_PREFIX ( 2 pos.a.n.)
SECTOR ( 3 pos.n.)

4 pos. num

A1
053(VDAB), 054(Actiris), 055(FOREM),
056(ADG)- bestemmeling van het antwoord
TYPE_INSTELLING ( 3 pos.n.)
000
INTERNE_REFERENTIE_SECTOR ( 15 pos.a.n.) Interne referentie VDAB/ Actiris /FOREM/ADG
ter identificatie voorlegging
USER-ID ( 11 pos.n.)
User-id VDAB/ Actiris /FOREM/ADG
SOORT- ANTWOORD/TYPE REPONSE ( 3
F0M
pos.a.n.)
INSZ ( 11 pos.n.)
INSZ betrokkene
TOEPASSING RETURNCODE BCSS/
6 pos. num (groter of = aan 0)
CODE RETOUR APPLICATION BCSS
FORMULIER GEDEELTE
FORMULIER ( 4 pos.a.n.)
A200 (Code formulier)
VARIANTE ( 4 pos.a.n.)
N001/N000
GEDEELTE_BERICHT ( 5 pos.a.n.)
BEHEER ANTWOORD GEDEELTE
IDENTIFICATIE_TOEPASSING ( 8 pos.a.n.)
INTERNE_REFERENTIE_BEANTWOORDER ( interne referentie KSZ
15 pos.a.n.)
DATUM_VERSTUREN_AANVRAAG
Datum uitgifte voorlegging + uur
(JJMMDDHHMM)
DATUM_VERSTUREN_ANTWOORD
Datum uitgifte antwoord + uur
(JJMMDDHHMM)
SLAGING_STROOM/CODE REUSSITE FLUX ( H/E
1 pos.a.n.)
REPERTORIUM GEDEELTE
HOEDANIGHEIDSCODE ( 3 pos.n.)
001(VDAB/ Actiris /FOREM/ADG)
FASE ( 2 pos.n.)
00
BEGIN_REPERTORIUM ( 8 pos.a.n.)
Man
EINDE_REPERTORIUM ( 8 pos.a.n.)
Opt
BEGIN_BERICHT (JJJJMMDD)
Man
EINDE_BERICHT (JJJJMMDD)
Opt
SECTOR_LEVERANCIER ( 3 pos.n.)
025 - leverancier antwoord
TYPE_INSTELLING_LEVERANCIER ( 3 pos..n.) 000
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Het doorsturen van de distributies A200 naar de RKW.
De gebruikte prefix is de distributieprefix. Het INSZ in de prefix is dit aangegeven door de
plaatsingsdienst.
Layout distributieprefix :
NETWERKGEDEELTE
RETURN_CODE_RESEAU/NETWERK
VERSION_PREFIXE/VERSIE PREFIX
SECTEUR/SECTOR
TYPE_INSTITUTION/TYPE INSTELLING
REFERENCE_INTERNE_SECTEUR/INTERNE
REFERENTIE SECTOR
USER-ID
TYPE_REPONSETYPE ANTWOORD
NISS/INSZ
RETURN_CODE_APPLICATION/TOEPASSIN
G
FORMULIERGEDEELTE
FORMULAIRE/FORMULIER
VARIANTE
PARTIE_MESSAGE/GEDEELTE BERICHT
BEHEER ANTWOORDGEDEELTE
IDENTIFICATION_APPLICATION/IDENTIFIC
ATIE TOEPASSING
REF. INTERNE_REPONDEUR/INTERNE REF
BEANTWOORDER
DATE_ENVOI_SOUMISSION/DATUM
VERSTUREN VRAAG
DATE_ENVOI_REPONSE/DATUM
VERSTUREN ANTWOORD
REUSSITE_FLUX/SLAGING STROOM
REPERTORIUMGEDEELTE
CODE_QUALITE/HOEDANIGHEIDSCODE
PHASE/FASE
DEBUT_REPERTOIRE/BEGIN REPERTORIUM
FIN_REPERTOIRE/EINDE REPERTORIUM
DEBUT_MESSAGE/BEGIN BERICHT
FIN_MESSAGE/EINDE BERICHT
SECTEUR_FOURNISSEUR/SECTOR
LEVERENCIER
TYPE_INSTITUTION_FOURNISSEUR/TYPE
INSTELLING

4 pos. num.
2 pos. anum.
3 pos. num.
3 pos. num.
15 pos.
anum.
11 pos. num.
3 pos. anum.
11 pos. num.
6 pos. num.

0000
A1
025 - uitgever distributie
000
interne referentie KSZ
INSZ KSZ
F0M
INSZ betrokkene
000000

4 pos. anum. A200
4 pos. anum. 5 pos. anum. 8 pos. anum. 15 pos.
anum.
JJMMDDHH Datum verwerking vraag + uur.
MM
JJMMDDHH Datum uitgifte distributie + uur.
MM
1 pos. anum. 0 (nul = origineel) of 1
3 pos. num.
2 pos. num.
8 pos. anum.
8 pos. anum.
JJJJMMDD

104 (RKW) / 003 (RSVZ)
00
van RKW/RSVZ
van RKW/RSVZ
datum VDAB/ Actiris
/FOREM/ADG
JJJJMMDD datum VDAB/ Actiris
/FOREM/ADG
3 pos. num. 053(VDAB), 054(Actiris),
055(FOREM), 056(ADG)
3 pos. num. 000

De layout van het gegevensgedeelte is gelijk aan dat van de originele voorlegging vanwege de
VDAB/ Actiris /FOREM/ADG. De inhoud blijft behouden.
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Gegevensgedeelte van het attest A200
Attestnummer : 15 pos.alpha AASSSNNNNNNNNNN met
AA : het jaartal (bv. : „06‟);
SSS : secteurcode (bv. : „053‟) en
NNNNNNNNNN : geïncrementeerd cijfer op 10 posities (bv. : „0078834767’).
Datum beweging : 8 pos. n.: JJJJMMDD (Mandatory). Dit is de datum in het dossier bij de
welke betrokkene zich laat inschrijven, uitschrijven.
Code gebeurtenis : 1 pos.n.: (Mandatory) – Uitsluitend voor personen onder de 25 jaar.
1: inschrijving (attestwaarde)
2: uitschrijving
Kenmerk van schoolverlater : 2 pos. alfa. (Optioneel)
Ingeval van inschrijving is de subcategorie werkzoekende onbestaand.
Ingeval van uitschrijving is de subcategorie werkzoekende verplicht, zoals hierna
beschreven wordt.
1
2
3

désinscription à la demande du demandeur
d‟emploi, suite à la reprise des études
dossier passif suite à une présomption de
mise au travail
dossier passif pour autre raison

afschrijving wegens hervatting studies op
vraag van de jonge werkzoekende
dossier passief wegens vermoedelijke
tewerkstelling
dossier passief wegens andere reden

Datum inschrijving : 8 pos. n.: JJJJMMDD (Optioneel). Dit moet ingevuld worden bij een
uitschrijving.

Opmerkingen:
er kunnen nooit verschillende codes tegelijkertijd gebruikt worden !
er komen geen repetitieve gegevensgedeelten voor.
de attesten worden chronologisch opgemaakt (geïncrementeerde attestnummers,
inschrijving dan uitschrijving).
Volumes en frekwentie:
volumes:
o juni: 10.000;
o juli: 20.000;
o augustus: 5.000;
o de rest van de maanden ongeveer 1.000;
frekwentie:
o
o
o
o

FOREM : dagelijkse verzending
ADG : dagelijkse verzending
VDAB : dagelijkse verzending
Actiris : dagelijkse verzending

Enkele bedenkingen:
het advies van het Toezichtscomité was hier niet vereist aangezien Actiris,VDAB,
FOREM op het ogenblik van de inproductiestelling van de stroom niet tot het netwerk
behoorden;
Beraadslaging nr. 05/006 van 18 januari 2005 met betrekking tot de mededeling van
persoonsgegevens aan het Arbeitsamt der deutschsprachigen Gemeinschaft (ADG)
met het oog op het uitvoeren van zijn opdrachten.
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voor deze stroom is geen overeenkomst opgesteld. De directie van de KSZ streeft in
dit kader immers naar een globale aanpak voor de instellingen behorende tot de
verschillende Gemeenschappen en Gewesten.
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