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1 Doel, functionele beschrijving van het bericht en
samenhang met andere berichten
Sinds halfweg de jaren negentig bestaat er een elektronische gegevensdoorgave van
bijdragebons1. 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 of inhoudingen doen en de instellingen
van sociale zekerheid die vervangingsinkomens toekennen, melden de betaalde bijdragen en
inhoudingen of de vervangingsinkomens elektronisch (A908) aan de ziekenfondsen die daarmee
het recht op de verzekering geneeskundige verzorging en uitkeringen kunnen openen.
Indien een verzekeringsinstelling (VI) vaststelt dat de verzekerbaarheid van een werknemer niet
in regel is omdat een (elektronische) bijdragebon ontbreekt, foutief of onvolledig is, kan zij de
tussenkomst vragen van de Administratieve cel bij het RIZIV (Dienst Administratieve
Controle). De Administratieve cel kan dan een bewijs van voorlopige verzekerbaarheid
overmaken aan de verzekeringsinstelling. Art. 278 van het K.B. van 3.7.1996 geeft aan het
RIZIV de bevoegdheid om naar de verzekeringsinstelling een verklaring te sturen die geldt als
voorlopige bijdragebon.
Ingeval de elektronische doorgave van een bijdragebon niet lukt, wordt in principe een papieren
bijdragebon afgeleverd aan de werkgever met de vraag hem over te maken aan de werknemer
die hem dan zelf moet binnenbrengen bij zijn verzekeringsinstelling.
Elk jaar stelt de RSZ(PPO) evenwel vast dat er duizenden papieren bijdragebons ‘onbestelbaar’
zijn om verschillende redenen. Deze papieren bijdragebons werden fysiek doorgestuurd naar het
RIZIV waar ze beschikbaar waren voor het geval een verzekeringinstelling er één zou opvragen.
Het gaat om papieren bijdragebons bestemd voor :
• werknemers die ondertussen niet meer bij de werkgever werken en waarvan niet geweten
is dat ze bij een andere werkgever bedrijvig zijn2;
• werknemers met een adres in het buitenland;
• personen met een beroepsziekte of arbeidsongeval;
• personen die overleden zijn, …
Omdat ongeveer 10.000 papieren bons per jaar moeilijk verwerkbaar zijn, worden de gegevens
vanaf nu met een elektronisch bestand doorgegeven aan het RIZIV met het bericht A911.
De voordelen van deze elektronische gegevensstroom zijn:
• De RSZ(PPO) moet de papieren attesten niet meer manueel printen en doorsturen naar
het RIZIV, waardoor de kosten van het project verminderen.
1

Zie ook de machtiging van het Toezichtscomité bij de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid (nu Sectoraal
Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid) nr. 94/24 van 8 november 1994 betreffende de
mededeling via de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid van bepaalde sociale gegevens van persoonlijke aard
betreffende de bijdragebons voor werknemers en ambtenaren aan het Nationaal Intermutualistisch College en aan
het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering.

2

Sinds 2007 wordt effectief in het personeelsbestand gecontroleerd of de persoon nog bij de werkgever gekend is
als een actieve werknemer. Als dat niet het geval is, wordt de ‘papieren bon’ met de A911 naar het RIZIV gestuurd
en niet meer naar de oude werkgever.
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•
•

Efficiënter beheer van de dossiers bij de Administratieve cel.
Snellere dienstverlening naar de verzekeringsinstellingen toe.

Periodiek sturen RSZ en RSZPPO (Smals) een batch-bestand met berichten A911 naar de
Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid (KSZ) die het doorstuurt naar het RIZIV. De KSZ zal
standaard tussentijdse berichten terugsturen naar de RSZ(PPO).
Na een eerste evaluatie dient bekeken te worden in welke mate negatieve returncodes (bv.
vervangen INSZ) kunnen verwerkt worden door RSZ(PPO).
Aangezien deze gegevensstroom (A911) een vervolg vormt op de gewone gegevensdoorgave
van de bijdragebons (A908), lijken beide berichten inhoudelijk sterk op elkaar. Verder in dit
document worden de verschillen toegelicht.
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2 Schematische weergave distributie
Er wordt geen integratiecontrole voorzien op het niveau van de KSZ noch langs de kant van de
verzender, noch langs de kant van de bestemmeling.
Jaarlijks zullen er meerdere zendingen zijn van in totaal ongeveer 100.000 records. In de
werkgroep werd overeengekomen dat per dag maximaal 5.000 berichten doorgestuurd worden
door RSZ(PPO).
De administratieve cel heeft steeds bijdragebonnen van vier jaar nodig: van het lopende jaar en
van de drie voorgaande jaren. De elektronische gegevensuitwisseling start in 2007 en zal
gegevens bevatten vanaf het jaar 2005. Voor 2003 en 2004 worden geen A911-berichten
aangemaakt en worden de papieren bons nog steeds effectief op papier doorgestuurd.

2.1 Scenario 1: Syntax- & Veiligheidsproblemen
Voorlegging
RSZ(PPO)

KSZ
Antwoord - variante X001





De KSZ ontvangt een voorlegging van RSZ(PPO) en controleert de voorlegging.
De voorlegging wordt verworpen omwille van veiligheidsproblemen of syntactische
problemen prefix.
Het antwoord blijft beperkt tot een prefix antwoord met een returncode en slaging stroom =
“E”.

2.2 Scenario 2: De voorlegging wordt doorgestuurd
Voorlegging
RSZ(PPO)

KSZ

RIZIV
Distributie

Antwoord - variante X001





De KSZ ontvangt een voorlegging van de RSZ(PPO) en controleert de voorlegging. De
voorlegging wordt niet verworpen.
De KSZ stuurt een antwoord naar de RSZ(PPO) waarin vermeld wordt dat de voorlegging
doorgestuurd is (variante X001, slaging stroom = “H”). Het gegevensgedeelte heeft de
structuur X001 met een blok PossibleAddressees.
Naar het RIZIV stuurt de KSZ een distributiebericht (zonder integratiecontrole).
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3 Distributierecord
3.1 Begrip aangever
In de beschrijving van de context van het project wordt verwezen naar de werkgever. Het gaat
eigenlijk om een begrip waarvoor verschillende definities bestaan. De werkgever kan zijn: de
werkgever van de werknemer in de gebruikelijke zin (die een arbeidsovereenkomst heeft met de
werknemer), het Fonds voor Beroepsziekten, het Fonds voor Arbeidsongevallen of ook nog een
verzekeringsinstelling.
In de beschrijving van de gegevens gebruiken we het begrip “aangever” in plaats van het begrip
“werkgever”.

3.2 Beschrijving van de zones van het gegevensgedeelte
Het RIZIV zal met de ziekenfondsen moeten communiceren en daarbij de wetgeving inzake het
gebruik van talen naleven. Bepaalde gegevens laten toe te achterhalen welke taal het RIZIV
moet gebruiken voor het afdrukken van het vaste gedeelte en het gegevensgedeelte van een
bepaalde bijdragebon.
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Nr Naam zone in XML-schema
1 ContributionVoucher
VoucherIdentification
2
VoucherStatus
3
NISDIContributionVoucherNbr
4
TBCNISDIContributionVoucherNbr
5
A911CreationDate
6
NOSSContributionVoucherNbr
7
ReferenceYear
8
9 VoucherContext
NaturalPerson
10
INSS
11
Name
12
FirstName
13
BirthDate
14
Address
15
Street
16
Number
17
Postcode
18
3

3

4

M
M
M
M
C
M
M
M
M
M
M

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

M
C
C
C
C
C
C

1
1
1
2
1
1
1

Structuur

Omschrijving

BonZone5

string, max. 1
long, [0, 999999999999999]
long, [0, 999999999999999]
date
string, max. 9
integer, [0, 99]

Aard van de bon
RIZIV-nr. van de bon
RIZIV-nr. van de te verbeteren bon
Aanmaakdatum van de bon
RSZ(PPO)-nr. van de bon
Jaar van de bon

1
20
21
n.a.
24
n.a.

long, [0, 99999999999]

17

string, max. 48
string, max. 24
date

IdentificatieNummer van de Sociale
Zekerheid
Naam van de sociaal verzekerde
Voornaam van de sociaal verzekerde
Geboortedatum van de sociaal verzekerde

string, max. 32
string, max. 4
string, max. 6

Straat fr, nl of d
Huisnr. woonst
Postcode

16
16
16

16
16
n.a.

M = Mandatory = verplicht aanwezig - C = Conditional = niet verplicht aanwezig.

4

Aantal voorkomens van het gegeven.
n.a. = niet aanwezig op de papieren bon; brief = deze gegevens worden gebruikt om de brief te versturen; x = nummer van de zone op de bon waar het
gegeven voorkomt.
5
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19
20
21
22

23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37

Town
PersonDataOrigin

C
M

1
1

string, max. 40
string, max. 4

VoucherType
WorkCategoryCode
Declarant

M
M
M

1
1
1

string, max. 2
string, max. 2

FirmID

M
M
M
M
C
C
C
C
C
C
C
C
C
M

1
1
1
1
0..2
1
4
1
1
1
1
1
1
1

NOSSRegistrationNbr
CompanyID
EmployerClass
Contact
LanguageRule
Name
Address
Street
PostBox
BoxType
Postcode
Town
AdministrativeRule
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Gemeente fr, nl of d
Gegevens afkomstig uit het Rijksregister
(300R) of uit het BIS-Register (300N)
Type van de bon
Beroepscategorie
Identificatiegegevens van de werkgever
van de werknemer in de gebruikelijke zin
(die een arbeidsovereenkomst heeft met
de werknemer), van het Fonds voor
Beroepsziekten, van het Fonds voor
Arbeidsongevallen of van een
verzekeringsinstelling.

16
n.a.
18
14

long, [0, 999999999]
long, [0, 9999999999]
integer, [0,999]

RSZ(PPO)-nr.
KBO-nr.
Werkgeverscategorie

13

string, max 1
string, max. 24

Taal werkgever
Naam werkgever
Adres werkgever, FBZ, FAO,…
Straatnaam
Busnr.
Type busnr.
Postcode
Woonplaats
Administratief regime

n.a.
11

string, max. 24
string, max. 6
string, max. 3
string, max. 6
string, max. 24
string, max. 1
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11
11
11
11
11
n.a.

38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58

ValidityPeriod
BeginDate
EndDate
Curator
Contact
LanguageRule
Name
Address
Street
PostBox
BoxType
Postcode
Town
IncapacityDegree
ActivityCode
RegimeCode
AmountStatus
ProcessStatus
ExecutionType
AlgoritmResultCode
ReleaseCode
SentToEmployer

M
M
M
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
M
M
M
C
M
M
M
M
M

1
1
1
1
1..2
1
0..2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

date
date

Begindatum geldigheidsperiode
Einddatum geldigheidsperiode

19
19

string, max 1
string, max. 24

Taal curator
Naam curator
Adres curator
Straatnaam curator
Busnr. curator
Type busnr. curator
Postcode curator
Woonplaats curator
Percentage arbeidsongeschiktheid
Activiteitscode
Regime
Aard van het bedrag

n.a.
brief

string, max. 24
string, max. 6
string, max. 3
string, max. 6
string, max. 24
integer, [0, 99999]
string, max. 1
string, max. 1
string, max. 1
string, max. 2
string, max. 2
string, max. 2
integer, [0,1]

Type van uitvoering
Controle algoritme
Deblokkeringscode RIZIV
Bon verzonden naar werkgever
0 = nee
1 = ja

59
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brief
brief
brief
brief
brief
25
15
n.a.
26
n.a.
22
23
n.a.

LanguageChoiceCode
60
61 QuarterlyData
Quarter
62
Amount
63
BeginDate
64
EndDate
65
CompletionCode
66
NbrOfWorkedDays
67
NbrOfWorkedHours
68
NbrOfComparableDays
69
NbrOfLegalHolidayDays
70
71 TotalData
Amount
72
BeginDate
73
EndDate
74
NbrOfWorkedDays
75
NbrOfWorkedHours
76
NbrOfComparableDays
77
NbrOfLegalHolidayDays
78
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M
M
M
C
C
C
M
C
C
C

1
4
1
1
1
1
1
1
1
1

string, max. 1
integer, [0, 9]
long, [0, 999999999]
date
date
string, max. 1
integer, [0, 9999]
integer, [0, 9999]
integer, [0, 99]

C

1

integer, [0, 99]

C
C
C
C
C
C
C

1
1
1
1
1
1
1

long, [0, 999999999]
date
date
integer, [0, 9999]
integer, [0, 9999]
integer, [0, 99]

C

1

integer, [0, 99]
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Taalkeuze
Deze dataset wordt 4 keer herhaald
Kwartaal
Bedrag van het kwartaal
Begindatum van het kwartaal
Einddatum van het kwartaal
Volledigheid van het kwartaal
Aantal dagen gewerkt in het kwartaal
Aantal uren gewerkt in het kwartaal
Aantal gelijkgestelde dagen in het
kwartaal
Aantal wettelijke vakantiedagen in het
kwartaal
Totalen per jaar
Totaalbedrag
Begindatum van het jaar
Einddatum van het jaar
Totaal aantal gewerkte dagen in het jaar
Totaal aantal uren in het jaar
Totaal aantal gelijkgestelde dagen in het
jaar
Totaal aantal wettelijke vakantiedagen in
het jaar

n.a.
n.a.
3
2
2
25
4/5
6
8
7

3/9
2
2
4/5/9
6/9
8/9
7/9

(6) De datum van verzending naar de werkgever wordt gebruikt in het kader van
onderzoeken die door de Administratieve Cel worden gevoerd om te weten waar een
papieren bijdragebon zich fysiek bevindt.
(8) Het referentiejaar van een bijdragebon stemt overeen met het jaar van de datums uit
de kwartaalgegevens van de bon. Wanneer een ziekenfonds aan het RIZIV vraagt om de
verzekerbaarheid van een persoon te controleren, dan heeft die vraag betrekking op een
referentiejaar en eventueel op een bepaald kwartaal van dat referentiejaar.
De aanwezigheid van dit gegeven in de stroom A911 is vereist om te vermijden dat de
parameters die reeds door Smals berekend werden opnieuw berekend moeten worden.
Er moet vermeden worden dat het resultaat verschillend zou zijn dan dat van Smals.
(14) De geboortedatum wordt gebruikt in het kader van onderzoeken om een persoon te
identificeren.
(20) “PersonDataOrigin” laat toe om het type INSZ-nr. te bepalen. Deze informatie
wordt gevraagd om te vermijden dat een parameter waarvan de waarde door de
RSZ(PPO) berekend werd opnieuw berekend wordt. Op die manier wordt de coherentie
tussen de RIZIV-gegevens en de door de RSZ(PPO) berekende gegevens gewaarborgd.
(15) Taal van de gegevens van de werknemer: als deze gegevens niet ingevuld zijn voor
een bijdragebon, dan is dit niet blokkerend voor de Administratieve Cel.
o Voorzijde (FR) :
 straat FR
 gemeente FR
o Achterzijde (NL)
 Als straat NL of DE en gemeente NL ingevuld zijn (deze velden
worden enkel ingevuld als de werknemer tweetalig is), dan
worden deze gegevens afgedrukt op de keerzijde van de
bijdragebon
 Anders : afdruk van straat FR en gemeente FR op de keerzijde
van het document
o Duits : afdruk van straat FR en gemeente FR.
(23 / 41) In principe wordt minstens één van de twee zones ingevuld. Als de gegevens
van de curator of van de mandataris ingevuld werden, worden deze gegevens afgedrukt
op de bijdragebon, anders zijn het de gegevens van de werkgever die afgedrukt worden.
(29) Taal werkgever : dit veld wordt gebruikt in combinatie met het administratief
stelsel om de talen van de aangever en de curator te bepalen.
o taal 1 : (1, 2, 3) = (Franstalig, Nederlandstalig, tweetalig)
o taal 2 : (1, 2, 3) = (Franstalig, Nederlandstalig, tweetalig)
o Gebruik voor het afdrukken :
 Voorzijde (FR) : in alle gevallen : afdruk van de gegevens taal1
 Achterzijde (NL)
• Als administratief stelsel = 1, 3, 4, 6 : afdruk van de
gegevens taal1
• Als administratief stelsel = 2, 5 : afdruk van de gegevens
taal2
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(37) Het administratief stelsel wordt gebruikt in combinatie met “taal werkgever” om te
bepalen in welke taal de gegevens van de aangever afgedrukt moeten worden
o 1 : werkgever RSZPPO Franstalig
o 2 : werkgever RSZPPO tweetalig
o 3 : werkgever RSZPPO Nederlandstalig
o 4 : werkgever RSZ Franstalig
o 5 : werkgever RSZ tweetalig
o 6 : werkgever RSZ Nederlandstalig
(34) (48) In het adres van de aangever of de curator is er een zone die aanduidt welke
vermelding er vóór het busnummer moet komen te staan. Mogelijke waarden:
o BTE
o BUS
o BKB
(54) Aard van het bedrag : bij arbeidsongevallen of beroepsziekten wordt in deze zone
aangeduid op welke manier de compensatie moet worden toegepast.
o 1 : dagelijkse vergoeding
o 2 : jaarlijkse vergoeding
o 3 : rente
o 4 : kapitaal
o 5 : bijslag
o A : jaarlijkse vergoeding (arbeidsongeschiktheid < 10 %)
o B : rente (arbeidsongeschiktheid < 10 %)
o C : bijslag (arbeidsongeschiktheid < 10 %)
o Z : andere waarde
(56) Het “ExecutionType” laat toe aan de Administratieve Cel om te achterhalen met
welke procedure de bon afgedrukt werd. Dit gegeven wordt ter informatie meegedeeld
aan de Administratieve Cel.
o 01 : annulaties
o 02 : duplicaten
o 03 : probleem 02-22 (wijziging papieren bijdragebon op aanvraag na
originele papieren bon zonder P908)
o 04 : inconnu of onbekend in de naam
o 05: gemeentecode = 99990
o 06: gemeentecode = 99991
o 07: landcode > 00100 of < 00999 en niet = 150
o 08: bons waarvoor de werkgever niet gevonden werd in bcr410w
o 09: bons waarvoor de werkgever niet gevonden werd in bcr410t
o 10: arbeidsrelatie tussen werknemer en werkgever bestaat nog steeds op
het tijdstip van creatie A911
o 00: verschillend van bovenstaande
(58) Mogelijke waarden voor de deblokkeringscode van het RIZIV zijn:
o 00 : normale bon
o 02 : ontbreken P908
o 04 : administratieve cel II
o 05 : kwaliteit
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o 06 : volledigheid
(59) De code “papieren bon verstuurd naar de werkgever” wordt gebruikt bij
onderzoeken van de Administratieve Cel om te achterhalen waar de papieren
bijdragebon zich fysiek bevindt.
o 1 : de papieren bijdragebon werd verstuurd naar de aangever (of naar de
curator / mandataris)
o 0 : de papieren bijdragebon werd niet verstuurd
(60) Taalkeuze : keuze van de taal voor het afdrukken van het vaste tekstgedeelte
o leeg : recto/verso Frans/Nederlands
o 1 : Duits
o 2 : duplicaat NL : afdruk uitsluitend door Smals
o 3 : duplicaat FR : afdruk uitsluitend door Smals
o 4 : duplicaat DE : afdruk uitsluitend door Smals
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4 Vergelijking A908-A911
In de A911 staan ongeveer dezelfde gegevens als in de stroom A908, met daarbij nog de
volgende gegevens:
• gegevens afgedrukt op een papieren bijdragebon maar die niet opgenomen zijn
in de stroom A908,
• gegevens die nuttig zijn voor de Administratieve Cel,
• gegevens op basis waarvan de Administratieve Cel een antwoord kan geven aan
de ziekenfondsen,
• gegevens voor de coherentie tussen de gegevens die door de toepassing bij het
RIZIV berekend werden en de gegevens van de RSZ(PPO).

4.1.1 Gegevens uit de A908 die niet voorkomen in de stroom A911
•

De stroom A911 heeft enkel betrekking op werknemers, de ZIV-gegevens
worden niet gebruikt:
o Code volledigheid totaal
o Code ZIV per trimester
o Code ZIV totaal
o Code ZIV aanvulling per trimester
o Code ZIV aanvulling totaal

•

Deze gegevens gebruikt het RIZIV niet :
o Resultaat van de validatie
o Identificatie van de validatie
o Aard van de werkloosheid

4.1.2 Gegevens in A911 die niet in A908 zitten
Voor de bijdragebons die door het RIZIV afgedrukt worden, moeten bepaalde
voorwaarden in acht genomen worden. Het RIZIV zal de bijdragebon afdrukken met
dezelfde gegevens als wanneer hij afgedrukt zou zijn door de RSZ(PPO). Om dit te
kunnen doen, moet bijkomende informatie gegeven worden :
o De naam van de aangever of de werknemer : op het moment dat het
RIZIV de bon afdrukt, kan de werkgever of de werknemer van naam zijn
veranderd; de RSZ(PPO) moet deze informatie meedelen aan het RIZIV.
o Het adres van de aangever of de werknemer: op het moment dat het
RIZIV de bon afdrukt, kan de werkgever of de werknemer van adres zijn
veranderd. Ter herinnering, dit adres dient uitsluitend voor het afdrukken
van de bijdagebon.
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Gegevens die niet voorkomen in de stroom A908 maar die nodig zijn voor het
onderzoek naar de verzekerbaarheid van een werknemer:
XML-schema
ProcessStatus/SentToEmployer
ProcessStatus/CreationDate

Omschrijving
Bon verzonden naar werkgever
Aanmaakdatum van de bon A911

QuaterlyData/Quarter

Kwartaal

NaturalPerson/BirthDate

ProcessStatus/ExecutionType

Geboortejaar van de werknemer zoals gekend bij
Smals
Gegeven afkomstig uit het Rijksregister (300R) ofwel
uit het KSZ-register (300N)
Type uitvoering

ContributionVoucher/ReferenceYear

Referentiejaar bon

NaturalPerson/PersonDataOrigin

5 Gegevensstromen bijdragebonnen
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6 Returncodes
Voor meer uitleg over de returncodes uit het prefix, of de lijst met netwerk- en
applicatiereturncodes wordt verwezen naar de website van de Kruispuntbank van de
Sociale Zekerheid.6

7 Speciale tekens
Speciale tekens zoals ‘&’ gevolgd door een spatie geven een error, daarom zal elk
speciaal karakter geconverteerd worden naar een leesbaar XML-karakter:
&
<
>
'
"

&amp;
&alt;
&gt;
&apos;
&quot;

8 Prefix
8.1 Specifieke opmerkingen zones prefix
8.1.1 INSZ
Het prefix bevat het INSZ van de verzekerde.

8.1.2 Sector_leverancier en type_instelling
Indien de berichten afkomstig zijn van RSZ is dit 012 en 000.
Indien de berichten afkomstig zijn van RSZPPO is dit 013 en 002.

6

http://www.ksz.fgov.be/nl/documentation/document_4.htm
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8.2 Prefixvoorbeelden
Verplichte zone
tekst is vaste waarde
tekst is een leidraad
A911
Prefix gedeelte netwerk
Constante / netwerkreturncode
Versie_prefix
Sector
Type_instelling
Interne_referentie_sector
User_id
Soort_aanvraag / antwoord
INSZ
Returncode_toepassing
Prefix gedeelte formulier
Formulier
Variante
Gedeelte_bericht
Prefix gedeelte beheer antwoord
Identificatie_toepassing
Interne_referentie_antwoorder
Datum_versturen_vraag
Datum_versturen_antwoord
Antwoord_termijn
Actie_timeout
Slagen_stroom
Prefix gedeelte repertorium
Hoedanigheidscode
Fase
Begin_repertorium
Einde_repertorium
Begin_bericht
Einde_bericht
Sector_leverancier
Instelling_leverancier

RSZ(PPO) Î KSZ

KSZ Î RSZ(PPO)
(neg.)

KSZ Î RIZIV

Tape
A1
012 of 013
000 of 002
Abc123456789123
11111111111
D0M
YYMMDDNNNCC

Code KSZ
A1
012 of 013
000 of 002
Abc123456789123
11111111111
F0M
YYMMDDNNCC
000000

0000
A1
025 (= KSZ)
000 of 001
KSZ987654321987
00902500371
F0M
YYMMDDNNCC
000000

A911
blanco
blanco

A911
X000/X001
blanco

A911
blanco
blanco

blanco
blanco
YYMMDDHHMM

blanco
KSZ123456789159
YYMMDDHHMM
YYMMDDHHMM

blanco
blanco
YYMMDDHHMM
blanco

A (= aanvaard)
E (= geweigerd)

0 (= origineel)

030
00
YYYYMMDD
YYYYMMDD
YYYYMMDD
YYYYMMDD
025
000

xxx
00
YYYYMMDD
YYYYMMDD
YYYYMMDD
YYYYMMDD
012 of 013
000 of 002

J10
M
0 (= origineel)

030
00
YYYYMMDD
YYYYMMDD
YYYYMMDD
YYYYMMDD
blanco
blanco
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