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Commentaar

Te bespreken op vergadering 5 juli.
Alleszins moeten bijvoorbeeld door SmalS-MvM
nog de lijst met returncodes bijgevuld worden.
De KSZ moet ook een reeks voorbeelden nog verder
uitwerken.
Code voordeel verbeterd.
Verbeteringen lay-out bericht
Toevoegen ingevulde prefixen
Vertaling lay-out + bijlagen.
Toevoegen systeem van bijwerkingen (Leo) plus
voorbeelden
bemerking SmalS p.26 Opschorting pensioen:
mandatory.
Bemerkingen 14.9.00

- Teksten (RIZIV) over:
- duplicaat papieren attest;
wettelijke basis doorgave attesten;
bemerkingen bij de vorige versie van document.
Duitse tekst papieren attest (mail RIZIV 31.01.2001)
Opgestuurd naar de leden van de werkgroep met de
vraag te programmeren.
Overgemaakt aan het Toezichtscomité
- Aanpassingen op vraag van P. Vreys
(SmalS-MvM)
Zones ‘carrière activiteitscontrole, carrière mixte,
reden vn. weigering, gezinspensioen of alleenstaande,
worden alfanumeriek ipv. numeriek.
Toevoegen checkdigitomschrijving.
-

Toevoegen segment BGMB1 (nummer
bericht, nummer te verbeteren, aard bericht
van het oorspronkelijk bericht A101) in
A102
Returncodes SmalS-MvM geactualiseerd
- Prefix A102 aangepast.
Bemerkingen van M. Busacca (SmalS-MvM)
Aanpassingen Consultatie Opvolgingsbestand.
- Prefix A102 aangepast.
- Algoritme nummer bericht = 77
- Verandering van def. RC 000033 op vraag
van G. Hautekeete.
- In prefix A102 afkomstig van PK moet
hoedanigheidscode staan van PK.
- Prefix P102 en A101 bestemd voor RVP
werd verbeterd.
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Controle C101 op niveau SmalS wordt
aangepast: RVP en RSVZ krijgen eventueel
ook informatie over niet door henzelf
verstuurde attesten A101.
attesten van personen met gedeeltelijke
loopbaan in het buitenland worden toch door
de RVP in elektronisch project betrokken.
Toevoeging A. Holsters (RIZIV) van de
landcodes van een aantal landen.
verwijzen naar SmalS-MvM-doc voor
returncodes
controlealgoritme verbeterd.
Verberingen aangebracht op vraag van M.
Pelgrims (RIZIV) o.a. in het gebruik van de
codes die het recht op ZIV openen.
Automatische integratie A101 van RVP en
RSVZ voor PK.
Consultatie C101 ook mogelijk voor HC 902
Toevoegen van KBO-nummer in de
A101/C101
Toevoegen van de zone ‘Code voordeel’ tot
zone ‘Identificatienummer van het pensioen’
De zones Voorleggende instelling of KBOnummer worden beiden optioneel, maar één
van de zones moet ingevuld zijn.
Toevoegen lijst retunrcodes SmalS-MvM
plus actiecodes.
Precisering afleiden papieren attesten door
SmalS-MvM
Dossier AI code AMI 20 solution choisie
v2.doc (A-M Busacca, SmalS-MvM)
Nota-KSZ-ZIVCODE25-KBO-v3.doc (A-M
Busacca, M. Tuteleers SmalS-MvM)
Returncode NIC toegevoegd als KBOnummer niet correct is
R101 wordt vervangen door T101
Meerdere NIS-codes voor Duitsland worden
aanvaard.
Toevoegen contactpersonen
Pensioenkadaster (SmalS-MvM)
Actualisering lijst van contactpersonen
SmalS-MvM na vergadering februari 2007
Toevoegen landcodes op vraag van het
RIZIV.
Toevoegen landcodes op vraag van het
RIZIV.
Toevoegen van landcode 122 voor Polen
landcode 115 voor Hongarije

-
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DEZE PROJECTDOCUMENTATIE VOOR HET ATTEST
GEZONDHEIDSZORGEN BESTAAT UIT DIT DOCUMENT
AANGEVULD MET:
de in-house-file-beschrijving van de berichten A101, P101 en T101
de in-house-file-beschrijving van bericht N001
de algemene documentatie Flux ‘Z’
de algemene documentatie Flux ‘M’
de documentatie over de KSZ-returncodes
De documentatie van de SmalS-MvM m.b.t. de conversie van het
elektronisch attest uit het Pensioenkadaster en het Opvolgingsbestand
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Inleiding
Vroeger leverden de pensioenuitbetalingsinstellingen bij het toekennen van het recht op
pensioen aan een toekomstige gepensioneerde, een papieren attest af dat betrokkene aan
zijn
verzekeringsinstelling
moest
afleveren.
Vervolgens
kenden
de
verzekeringsinstellingen het recht op gezondheidszorgen toe.
De RVP drong erop aan om het papieren attest te vervangen door een elektronisch bericht.
De Kruispuntbank heeft daarop een werkgroep ‘Attest gezondheidszorg voor
gepensioneerden’ samengesteld die zich als doel heeft gesteld om te trachten alle papieren
attesten, met inbegrip van de attesten afkomstig van het RSVZ en van de
pensioenuitbetalingsinstellingen die een aangifte doen aan het Pensioenkadaster, te
vervangen door het doorsturen van een elektronisch bericht.
Sedert 2003 zijn de elektronische gegevensstromen afkomstig van de
pensioenuitbetalingsinstellingen, de RVP en het RSVZ in productie. Medio 2004 blijkt
evenwel dat ook de DOSZ en de HKVZ behoefte hebben aan deze gegevensstroom
aangezien deze sectoren ook bevoegd zijn om de verzekerbaarheid vast te stellen.
Voorliggend werkdocument zal een synthesedocument zijn waarin alle werkafspraken
m.b.t. het elektronisch bericht ‘Attest gezondheidszorgen voor gepensioneerden’ zullen
worden geïnventariseerd. Het document zal voortdurend worden bijgewerkt en
geactualiseerd in de werkgroep. De instellingen die het document goedkeuren in de
werkgroep, gaan tegelijkertijd het engagement aan om het bericht volgens de vermelde
modaliteiten te verwerken. Eens het document definitief wordt goedgekeurd door de
werkgroep zal het namens de werkgroep ook worden voorgelegd aan het Toezichtscomité
met de vraag een machtiging te willen toekennen.
Indien u bemerkingen of suggesties hebt m.b.t. deze documentatie, mag u contact
opnemen met:
Ghis Vanderheyden
tel.: 02-741 84 24
fax.: 02-741 83 00
e-mail: Ghis.Vanderheyden@ksz-bcss.fgov.be
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Consensus over het scenario van de gegevensstroom.
De gegevensstroom1 waarover een akkoord werd bereikt, ziet er schematisch uit als volgt:

RVP of RSVZ

Verwijzingsrepertorium

Landsbond
Sectorieel
Repertorium

VoorleggingA101
voorlopig en
definitief antwoord

VoorleggingA101
Kruispuntbank

Landsbond

NIC

tussentijdse en definitieve antwoorden
VoorleggingA101

VoorleggingA101

Landsbond

definitieve antwoorden tussentijdse en definitieve antwoorden

Opvolgingsbestand
attest gepensioneerden
Conversie naar elektronisch attest
+ afleiden papieren attest
Pensioenkadaster (MvM)

Pensioenuitbetalingsinstelling

Pensioenuitbetalingsinstelling

Pensioenuitbetalingsinstelling

Concreet betekent dit dat:

1

Vanaf 2004 zullen ook de DOSZ en de HKVZ bestemmeling zijn van de berichten A101 afkomstig van
het Pensioenkadaster (SmalS-MvM) evenwel via het NIC en de HZIV.
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-

het elektronisch attest voor alle pensioenuitbetalingsinstellingen met uitzondering
van de RVP en het RSVZ2, zal worden afgeleid uit de aangifte aan het
pensioenkadaster;

-

er voor alle pensioenuitbetalingsinstellingen, met uitzondering van de RVP en
RSVZ, één conversie naar het elektronisch attest zal gebeuren;

-

De elektronische attesten gezondheidszorgen voor de dossiers RVP en RSVZ
zullen respectievelijk door deze instelling zelf worden aangemaakt en
doorgestuurd naar de KSZ. De KSZ zal deze attesten doorsturen naar het
Pensioenkadaster (SmalS-MvM) die ze zal opnemen in het Opvolgingsbestand
(AGG).

-

de doorgave van het elektronisch attest gezondheidszorgen langs het netwerk zal
worden opgevolgd via een zgn. Opvolgingsbestand, waarin ook de antwoorden
van de verzekeringsinstellingen zullen opgeslagen worden;

-

dit Opvolgingsbestand zal consulteerbaar zijn via de KSZ door de verzekeringsinstellingen (via het NIC), de RVP, het RSVZ en het RIZIV.

2

Evenmin betrokken in deze gegevensstroom :

Attesten mijnwerkers
Op dit ogenblik zijn er nog 1824 invalide mijnwerkers. De documenten in verband met verzekerbaarheid
worden door de Voorzorgskassen verzonden. Deze diensten zijn niet uitgerust om zulks op elektronische
wijze te doen. Gezien het beperkte nut en de beperkte periode dat er nog invalide mijnwerkers zullen zijn,
zullen deze instanties verder papieren documenten afleveren.
Mail van de heer Verbogen Jan (RIZIV) van 18.04.01
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Doorgave van de antwoorden van het NIC3 aan de RVP/RSVZ d.m.v. de A102

RVP of RSVZ

Verwijzingsrepertorium

+ Afleveren van een
papieren attest

A102 = Doorsturen
Antwoorden A101

Landsbond
Sectorieel
Repertorium

VoorleggingA101
Kruispuntbank

NIC

Landsbond

tussentijdse en definitieve antwoorden
VoorleggingA101

Landsbond

A102 = Doorsturen tussentijdse en definitieve antwoorden
Antwoorden A101

Opvolgingsbestand
attest gepensioneerden
Conversie naar elektronisch attest
+ afleiden papieren attest
Pensioenkadaster (MvM)

Pensioenuitbetalingsinstelling

3

Pensioenuitbetalingsinstelling

Pensioenuitbetalingsinstelling

De DOSZ en de HKVZ zullen geen antwoord geven op de bestanden die ze via de HZIV ontvangen.
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Doorgave van de P101, P102 en T1014

RVP of RSVZ

Verwijzingsrepertorium

Doorsturen
Antwoorden P102

Sectorieel
Landsbond
Repertorium

Antwoorden P101/R101
Kruispuntbank

NIC

Landsbond

Voorlegging P101/R101

Doorsturen P102

Landsbond

Doorsturen
Antwoorden P101/R101
Voorlegging P101/R101

Opvolgingsbestand
attest gepensioneerden
Eventueel afleiden van elektronisch duplicaat
Pensioenkadaster (MvM)

Pensioenuitbetalingsinstelling

4

Pensioenuitbetalingsinstelling

Pensioenuitbetalingsinstelling

De DOSZ en de HKVZ zullen geen berichten P101, R101 versturen.
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Doelstellingen van de gegevensstroom

De RVP en RSVZ : verzenders van het elektronisch bericht via de KSZ
Doelstellingen
Vaststelling van het recht op gezondheidszorgen
Een gepensioneerde (of een persoon die recht heeft op een overlevingspensioen) heeft
recht op geneeskundige verzorging. Indien hij echter een pensioen geniet dat
overeenstemt met een beroepsloopbaan die korter is dan een derde van een volledige
beroepsloopbaan, moet de gepensioneerde een persoonlijke bijdrage in het kader van de
gezondheidszorgen storten.
De hoedanigheid van gerechtigde op geneeskundige verzorging wordt voor de
gepensioneerden vastgesteld aan de hand van een papieren bewijs van rechthebbende op
het pensioen en moet in principe worden uitgereikt door de instantie die belast is met het
uitbetalen van het pensioen. Het elektronisch attest is m.a.w. bedoeld om het recht op
gezondheidszorgen vast te stellen. De RVP en het RSVZ zullen daartoe een aparte
gegevensstroom ontwikkelen die niet passeert via het Pensioenkadaster (zie verder).
Papieren attesten vervangen door één enkel elektronisch bericht
Een tweede doelstelling van deze gegevensstroom is uiteraard het afschaffen van de
papieren attesten. De voordelen van een elektronisch circuit t.o.v. een papieren circuit zijn
duidelijk: sneller gegevensverkeer, minder fouten, minder manuele arbeid nodig om de
attesten aan te maken, de sociaal verzekerden kunnen het attest niet meer verliezen, geen
fouten bij de encodage, goedkoper…).
Actualiseren van de vraag tot pensioen in het Pensioenkadaster
Het attest zal eveneens dienen voor het actualiseren van de ‘vraag tot pensioen’ in het
Pensioenkadaster, niet het ‘recht op pensioen’. Om het recht te actualiseren zouden meer
gegevens nodig zijn dan er beschikbaar zijn in het attest gezondheidszorgen.
Op basis van de attesten gezondheidszorgen afkomstig van de RVP, zal het
Pensioenkadaster geactualiseerd worden met ‘de vraag tot pensioen’ als de attesten
gezondheidszorgen werden aanvaard door de VI.
Voor de attesten afkomstig van het RSVZ zal er geen actualisering van het
Pensioenkadaster gebeuren omdat nu reeds het ‘recht op pensioen’ op correcte wijze
wordt ingebracht in het Pensioenkadaster door het RSVZ.
Voor de andere pensioenuitbetalingsinstellingen worden de attesten gezondheidszorgen
precies afgeleid uit de gegevens voorkomend in het Pensioenkadaster. Voor deze
instellingen is vanzelfsprekend geen actualisering van de gegevens in het
Pensioenkadaster nodig.
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De pensioenuitbetalingsinstellingen: verzenders van het elektronisch
bericht via het pensioenkadaster
Doelstellingen
Zie doelstellingen van de RVP hierboven.

Via de aangifte van het pensioenkadaster5
De instellingen moeten maandelijks een document, aangifte genoemd, in de correcte vorm
en binnen de vooropgestelde termijn, overmaken aan de instelling die belast is met de
inzameling van de gegevens betreffende de pensioenrechten en de betaling van de
pensioenen.
De instellingen die onder de bevoegdheid vallen van de RSZPPO dienen in alle gevallen,
hun aangiften rechtstreeks te versturen naar de RSZPPO. Pas na controle door de
RSZPPO worden de aangiftes door de RSZPPO overgemaakt aan het Pensioenkadaster
(SmalS-MvM). De Sociale Verzekeringsfondsen voor Zelfstandigen dienen, in alle
gevallen hun aangifte in te dienen bij het RSVZ. De andere instellingen dienen hun
aangiften op papieren drager (voorgedrukte lijsten) over te maken aan het RIZIV. Maken
zij voor hun aangiften gebruik van een informaticadrager (magneetband, diskette, of
cassette), dan dienen zij naar de SmalS-MvM gestuurd te worden.
De rechten moeten zo snel mogelijk aangegeven worden aan de instelling die het
pensioenkadaster beheert, dit wil zeggen van zodra het recht gekend is maar ten
laatste op hetzelfde moment als de eerste overeenkomende betaling.
De betalingen moeten zo snel mogelijk aangegeven worden aan de instelling die het
pensioenkadaster beheert, ongeacht de periodiciteit van het voordeel. Dit wil zeggen:
zodra de betaling aan de begunstigde heeft plaatsgevonden maar ten laatste op de achtste
werkdag van de maand die volgt op de maand van de betaling.
Instellingen die uitsluitend voordelen uitbetalen in de vorm van kapitaal, hoeven geen
aangifte binnen te sturen voor een maand waarin niets moet worden aangegeven.

5

Aangifte pensioenen en andere voordelen. Onderrichtingen. December 1998.
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De verzekeringsinstellingen: bestemmelingen van het elektronisch bericht
Doelstellingen

Vaststellen van het recht op gezondheidszorgen
Wettelijke bepalingen met betrekking tot het uitreiken van de verklaringen aan
gepensioneerden, weduwen, weduwnaars en rechthebbenden op het gewaarborgd
inkomen.
Achtereenvolgens zullen worden behandeld : de algemene regeling (werknemersregeling),
de openbare sector en de regeling van de zelfstandigen. In elke regeling zal er een
onderscheid worden gemaakt tussen de gepensioneerden enerzijds en de
weduwen/weduwnaars anderzijds.

1. Algemene regeling.
a) Gepensioneerden.
In toepassing van artikel 276, § 2 van het koninklijk besluit van 3 juli 1996 bewijzen de in
artikel 32, eerste lid, 7° en 8° van de gecoördineerde wet van 14 juli 1994 bedoelde
gerechtigden hun hoedanigheid van gerechtigde aan de hand van een bewijs dat wordt
opgemaakt door de instantie belast met de uitbetaling van de voordelen.
De in voornoemd artikel 32 bedoelde gerechtigden zijn :
7° : de werknemers die recht hebben op een rustpensioen krachtens de wetgeving
betreffende de rust- en overlevingspensioenen voor werknemers, of op het vervroegd
pensioen krachtens het bijzonder statuut van het personeel van een onderneming;
8° : de mijnwerkers die als mijnwerker recht hebben op een invaliditeits- of rustpensioen.
Hebben eveneens de hoedanigheid van gepensioneerde, de gerechtigden bedoeld bij
artikel 32, eerste lid, 11° van de gecoördineerde wet van 14 juli 1994. Het betreft :
11° : de personen die ingevolge de toekenning van een rust- of overlevingspensioen of
een als zodanig geldend voordeel, vastgesteld door of krachtens een wet of reglement
ander dan de pensioenregeling voor werknemers, het recht op een in 7° of 8° bedoeld
pensioen verliezen.
Voor de hierboven vermelde gepensioneerden (artikel 32, eerste lid, 7°, 8° en 11°) worden
de verklaringen uitgereikt door de Rijksdienst voor pensioenen, behalve voor de
werknemers die recht hebben op een vervroegd pensioen krachtens het bijzonder statuut
van het personeel van een onderneming. Laatstgenoemde rechthebbenden ontvangen de
verklaring vanwege hun werkgever.
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b) Weduwen en weduwnaars.
In toepassing van artikel 276, § 2, 3e gedachtenstreepje, van het koninklijk besluit van 3
juli 1996 bewijzen de weduwen en weduwnaars hun hoedanigheid van rechthebbende op
basis van, ofwel een overlijdensakte, ofwel door middel van een attest dat wordt
opgemaakt door de instantie die belast is met de uitbetaling van het overlevingspensioen
en waaruit blijkt dat zij gerechtigd zijn op een overlevingspensioen.
Aan de weduwen en weduwnaars van de algemene regeling wordt een verklaring
uitgereikt door de Rijksdienst voor pensioenen.
Indien iemand, die in het genot is van een vervroegd pensioen krachtens een bijzonder
statuut van het personeel van een onderneming, overlijdt, zal het overlevingspensioen
uitbetaald worden door de voornoemde Rijksdienst, instelling die ook zal instaan voor de
uitreiking van de verklaring, waaruit het recht op het overlevingspensioen blijkt.

2. Openbare sector.
a) Gepensioneerden.
In toepassing van artikel 276, § 2 van het koninklijk besluit van 3 juli 1996 bewijzen de in
artikel 32, eerste lid, 9° van de gecoördineerde wet van 14 juli 1994 bedoelde
gerechtigden hun hoedanigheid van gerechtigde aan de hand van een bewijs dat wordt
opgemaakt door de instantie belast met de uitbetaling van de voordelen. Het betreft :
9° : de personen die een rustpensioen of een als zodanig geldend voordeel genieten,
vastgesteld door of krachtens een wet of een reglement, ander dan de pensioenregeling
voor werknemers en dat wordt toegekend uit hoofde van een tewerkstelling in de
openbare sector of in een onderwijsinstelling, die aanleiding geeft tot de toepassing van de
wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende
de maatschappelijke zekerheid der arbeiders, evenwel beperkt tot de regeling inzake
verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging.
Worden eveneens als gepensioneerden van de openbare sector beschouwd de
gerechtigden opgesomd bij artikel 32, eerste lid, 10° en 12° van vorenvernoemde
gecoördineerde wet. Het gaat om de volgende rechthebbenden :
10° : de personen die in de hoedanigheid van statutair personeelslid van de Nationale
maatschappij der Belgische spoorwegen recht hebben op een rustpensioen of een
invaliditeitspensioen ;
12° : de door de Koning bepaalde personen op wie het decreet van 4 augustus 1959 tot
vervanging van het decreet van 5 september 1955 op de verzekering voor
gezondheidszorg van de administratieve en militaire ambtenaren en gewezen ambtenaren,
van de beroepsmagistraten en gewezen beroepsmagistraten, van de ambtenaren en
gewezen ambtenaren van de rechterlijke orde en van de gerechtelijke politie bij de
parketten, van toepassing was voor 1 januari 1994.
De verklaringen worden uitgereikt door :
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- de instellingen die de pensioenen in de openbare sector uitbetalen (bv. het Ministerie van
Financiën) voor de gepensioneerden bedoeld bij artikel 32, eerste lid, 9°;
- voor de gepensioneerden van de Nationale maatschappij der Belgische spoorwegen,
bedoeld bij artikel 32, eerste lid, 10° worden, ingevolge de specifieke toestand waarin zij
verkeren, geen verklaringen uitgereikt;
- het Ministerie van Financiën voor de gepensioneerden bedoeld bij artikel 32, eerste lid,
12° van voornoemde wet.
b) Weduwen en weduwnaars.
Zoals voor de weduwen en weduwnaars van de algemene regeling, gelden de bepalingen
van artikel 276, § 2, 3e gedachtenstreepje, van het koninklijk besluit van 3 juli 1996
eveneens voor de weduwen en weduwnaars van de openbare sector en moeten de
verklaringen worden uitgereikt door de instellingen die de overlevingspensioenen
uitbetalen. Het betreft het Ministerie van Financiën en de andere instellingen die
pensioenen in de openbare sector uitbetalen.
Het Ministerie van Financiën betaalt eveneens de overlevingspensioenen uit voor de
weduwen van de personen bedoeld bij artikel 32, eerste lid, 12° van voornoemde wet.

3. Zelfstandigen.
a) Gepensioneerden.
In toepassing van artikel 15 van het koninklijk besluit van 29 december 1997 bewijzen de
in artikel 4, 7° en 8° bedoelde gerechtigden die geen beroepsbezigheid uitoefenen als
zelfstandige, of wier beroepsbezigheid als zelfstandige geen aanleiding geeft tot betaling
van een bijdrage bij toepassing van de artikelen 12 en 13 van het koninklijk besluit nr. 38
van 27 juli 1967, hun hoedanigheid van gerechtigde door een verklaring die hen wordt
afgeleverd door het Rijksinstituut voor de sociale verzekeringen der zelfstandigen. Het
betreft :
7° : de zelfstandigen die de normale pensioengerechtigde leeftijd hebben bereikt en doen
blijken van tenminste één jaar beroepsbezigheid als zelfstandige waardoor het recht op het
rustpensioen kan worden verkregen krachtens de wetgeving betreffende de rust- en
overlevingspensioenen der zelfstandigen;
8° : de zelfstandigen die, in die hoedanigheid, een rustpensioen genieten dat is ingegaan
voor zij de normale pensioenleeftijd bereikten.
Aan de vorenvermelde zelfstandigen wordt een verklaring uitgereikt door het
Rijksinstituut voor de sociale verzekeringen der zelfstandigen.
b) Weduwen en weduwnaars.
In toepassing van artikel 15 van het koninklijk besluit van 29 december 1997 bewijzen de
in artikel 4, 9° bedoelde gerechtigden die geen beroepsbezigheid uitoefenen als
zelfstandige, of wier beroepsbezigheid als zelfstandige geen aanleiding geeft tot betaling
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van een bijdrage bij toepassing van de artikelen 12 en 13 van het koninklijk besluit nr. 38
van 27 juli 1967, hun hoedanigheid van gerechtigde door een verklaring die hen wordt
uitgereikt door het Rijksinstituut voor de sociale verzekeringen der zelfstandigen. Het
betreft :
9° : de weduwnaar of weduwe van een zelfstandige, wiens echtgenote of echtgenoot
gedurende tenminste één jaar een beroepsbezigheid als zelfstandige heeft uitgeoefend
waardoor het recht kan worden verkregen op het overlevingspensioen krachtens de
wetgeving betreffende het rust- en overlevingspensioen der zelfstandigen.

4. Rechthebbenden op een gewaarborgd inkomen.
Op basis van een verklaring waaruit het recht op een gewaarborgd inkomen blijkt kan de
betrokkene, in toepassing van de bepalingen van artikel 134 van het koninklijk besluit van
3 juli 1996, ingeschreven worden als kosteloos gerechtigde resident.
De verzekeringsinstellingen zijn akkoord om het elektronisch attest gezondheidszorgen
voor gepensioneerden op een systematische wijze te verwerken. Wanneer de stroom niet
slaagt zullen de pensioenuitbetalingsinstellingen een papieren attest (zie verder) afleveren
aan de sociaal verzekerde die het zal binnenbrengen bij zijn/haar ziekenfonds.

De DOSZ: bestemmeling van het bericht via het NIC en de HZIV.
Ook de DOSZ is bevoegd tot het vaststellen van het recht op gezondheidszorgen.
De DOSZ beroept zich op de volgende wettelijke basis om de berichten te mogen
ontvangen.

-Art 8 bis van de wet van 16 juni 1960 die de organismen belast met het beheer van de
sociale zekerheid van de werknemers van Belgisch Congo en Ruanda-Urundi onder de
controle en de waarborg van de Belgische Staat plaatst, en die waarborg draagt door de
Belgische Staat van de maatschappelijke prestaties ten gunste van deze werknemers
verzekerd
-art 46 van de wet van 17 juli 1963 betreffende de overzeese sociale zekerheid

De HKVZ: bestemmeling van het bericht via het NIC en de HZIV.
Ook de HKVZ is bevoegd tot het vaststellen van het recht op gezondheidszorgen en
beroept zich op de volgende wettelijke basis:
- art. 84 van het koninklijk besluit van 24 oktober 1936 houdende wijziging en
samenordening van de statuten der Hulp- en Voorzorgskas voor Zeevarenden.
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Art. 84. § 1. Onder voorbehoud van het bepaalde in de internationale overeenkomsten
betreffende de sociale zekerheid heeft de verzekerde die krachtens titel II van deze
statuten een rustpensioen geniet, recht op de in afdeling I van dit hoofdstuk bepaalde
geneeskundige verzorging voor hem zelf en voor de personen die van zijn gezin deel
uitmaken, in de zin van artikel 81, wanneer hij het bewijs levert:
1°
a) dat hij zich op het ogenblik dat zijn rustpensioen ingaat in een door de
Minister van Sociale Voorzorg vastgestelde verzekeringsperiode bevindt of,
b)
dat hij gedurende de twaalf maanden vóór de dag waarop zijn rustpensioen
ingaat, ten minste 185 dagen verzekerd was, rekening gehouden met de door de Minister
van Sociale Voorzorg vastgestelde verzekeringsperioden;
2°
dat hij de maandelijkse bijdragen betaald heeft waarvan het bedrag in
navolgende tabel is vastgesteld in verhouding tot het aantal jaren die in aanmerking
komen voor de berekening van zijn pensioen.

Het RIZIV: consulteert het Opvolgingsbestand
Doelstellingen
Controle
Het RIZIV is belast met de controle op de vaststelling van het recht op
gezondheidszorgen.
Afschaffing van bestaande gegevensstroom attesten gezondheidszorgen naar het RIZIV
Momenteel leveren de instellingen papieren attesten gezondheidszorg voor
gepensioneerden af in tweevoud. Eén exemplaar wordt overgemaakt aan de sociaal
verzekerde; één exemplaar wordt overgemaakt aan het RIZIV.
Het RIZIV ziet af van deze papieren gegevensstroom indien het de consultatie van het
Opvolgingsbestand ter beschikking krijgt.
Hulpmiddel voor de contactpersonen in geval van problemen met de gegevensstroom.
In deze gegevensstroom zal per sector een contactpersoon worden aangeduid die moet
gecontacteerd worden in geval van problemen met de gegevensstroom. De contactpersoon
van het RIZIV zal het Opvolgingsbestand kunnen consulteren om zich een idee te kunnen
vormen van het vastgestelde probleem.
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De verzekeringsinstellingen: consulteren het Opvolgingsbestand
Doelstellingen
Hulpmiddel voor de contactpersonen in geval van problemen met de gegevensstroom.
Het kan gebeuren dat een gepensioneerde een brief ontvangt van een
verzekeringsinstelling waarin hem/haar wordt meegedeeld dat hij/zij niet langer verzekerd
is aangezien er geen elektronische of papieren attesten zijn toegekomen bij de
verzekeringsinstelling. Om te kunnen onderzoeken wat er kan fout gegaan zijn,
beschikken de verzekeringsinstellingen nu reeds over de mogelijkheid om elektronische
bijdragebons terug te vinden via de consultatie van de Opvolgingsbestanden bijdragebons
RSZ, RSZPPO, FAO, FBZ, HVZ, RSVZ, RVA en uitbetalingsinstellingen. De consultatie
van het Opvolgingsbestand attesten gepensioneerden zal een bijkomend instrument zijn
dat de verzekeringsinstellingen ter beschikking zal worden gesteld om de niet langer
sociaal verzekerde feilloos te kunnen inlichten over de stand van zaken van zijn dossier
verzekerbaarheid.

De RVP en het RSVZ consulteren het Opvolgingsbestand
Doelstellingen
Hulpmiddel voor de contactpersonen in geval van problemen met de gegevensstroom.
De RVP en het RSVZ zullen zelf papieren attesten aanmaken. Zij zullen het
Opvolgingsbestand kunnen consulteren voor het opvolgen van de door henzelf verstuurde
berichten.
Deze consultatie zal ook nuttig zijn voor de contactpersonen die in elke instelling zullen
worden aangeduid en die gecontacteerd zullen worden indien er een probleem wordt
vastgesteld met de gegevensstroom.
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Algemene omschrijving
Drie soorten attesten
Men kan drie soorten attesten A101 onderscheiden :
De attesten afkomstig van de RVP
De attesten afkomstig van het RSVZ
De attesten afkomstig van de andere pensioeninstellingen via het pensioenkadaster (o.a.
gemeenten, OCMW’s, ministerie,…).
De drie soorten elektronische attesten zullen wel dezelfde vorm hebben (ook al zijn
bepaalde zones bij sommige formulieren wel ingevuld en bij andere niet) maar ze zullen
wel op een verschillende manier door het netwerk van de sociale zekerheid circuleren.
Attesten afkomstig van de RVP
Wat betreft de elektronische attesten van de RVP zal het volgende gelden :
ze zullen opgemaakt worden door de RVP; de RVP heeft de betrokken INSZ’en
voorafgaandelijk geïntegreerd voor de sector RVP met hoedanigheidscode 000.
De attesten zullen door de RVP via file-transfer naar de KSZ worden doorgestuurd.
De KSZ voert hierbij een aantal syntax-controles uit op de gegevens uit de prefix, en ook
een integratiecontrole voor de sector van de RVP. Berichten met afwijkingen of
integratieproblemen worden onmiddellijk geweigerd (F0Z). Voor goedgekeurde berichten
wordt een tussentijds antwoord afgeleverd (I0Z).
De KSZ maakt de goedgekeurde berichten in batch aan de SmalS-MvM over. De dossiers
worden door de Kruispuntbank automatisch geïntegreerd voor rekening van het
Pensioenkadaster met hoedanigheidscode 902. Ook de antwoorden van de SmalS-MvM
worden in batch via KSZ naar de RVP doorgestuurd.
SmalS-MvM neemt deze attesten op in het Opvolgingsbestand. Attesten die niet aan de
vereisten voldoen om in het Opvolgingsbestand te worden opgeslagen, worden geweigerd.
SmalS-MvM stuurt de aanvaarde attesten dan via de KSZ naar het NIC, waarbij de KSZ
een controle uitvoert of het INSZ in kwestie geïntegreerd is voor het NIC.
De antwoorden van de KSZ en NIC worden opgenomen in het Opvolgingsbestand en
vervolgens in batch via de KSZ naar de RVP gestuurd. Bij deze stroom naar de RVP toe
gebeurt geen integratiecontrole en wordt ook geen antwoord verlangd.
Voor berichten die de verzekeringsinstelling niet hebben kunnen bereiken, zal SmalSMvM een elektronisch bestand opmaken en aan de RVP bezorgen. Dit bestand zal alle
gegevens bevatten om de RVP toe te laten een papieren attest op te maken en aan de
betrokkene af te leveren, met de vraag dit attest aan de verzekeringsinstelling te willen
afleveren.
SmalS-MvM zal zo mogelijk ook de gegevens van het attest benutten om “een
pensioenaanvraag” in het pensioenkadaster in te brengen. De dossiers waarvoor er een
actualisering van het Pensioenkadaster zullen minimaal met de HC 902 geïntegreerd zijn
in het personenrepertorium van de Kruispuntbank. Indien het pensioenkadaster wordt
bijgewerkt, wordt dit INSZ vervolgens ook geïntegreerd in het KSZ-personenrepertorium
voor de sector “pensioenkadaster”.
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Attesten afkomstig van het RSVZ
Voor de elektronische attesten afkomstig van het RSVZ zal dezelfde werkwijze worden
gevolgd als voor de RVP-attesten.
Het RSVZ zal voorlopig geen elektronische attesten aanmaken voor de gevallen waarbij :
- een onvoorwaardelijk pensioen wordt toegekend;
- de feitelijk gescheiden echtgenoot een gedeelte van het pensioen van de andere
echtgenoot bekomt;
- een gepensioneerde zijn activiteit stopzet of hervat;
- een tijdelijk overlevingspensioen wordt toegekend.
In die gevallen blijft de huidige praktijk behouden.
Attesten uit andere pensioenuitbetalingsinstellingen
Voor de elektronische attesten voor de andere instellingen zal het volgende gelden:
het pensioenkadaster voert eerst een integratie uit van deze INSZ’en voor de sector
“pensioenkadaster” in het personenrepertorium van de KSZ, zodat de betrouwbaarheid
van het INSZ gecontroleerd wordt. Dat zal gebeuren met de hoedanigheidscode 001 =
titularis van een wettelijk of extralegaal pensioen. Vervolgens worden de attesten
opgemaakt op basis van de gegevens van het pensioenkadaster.
Het pensioenkadaster neemt deze attesten op in het Opvolgingsbestand.
Het pensioenkadaster stuurt deze attesten dan via de KSZ naar het NIC, waarbij de KSZ
een controle uitvoert of het INSZ geïntegreerd is voor het pensioenkadaster en een
controle uitvoert of het INSZ in kwestie geïntegreerd is voor het NIC.
De antwoorden van de KSZ en het NIC worden opgenomen in het Opvolgingsbestand.
Voor berichten die de verzekeringsinstelling niet hebben kunnen bereiken, zal een
papieren
attest
opgemaakt
worden
door
SmalS-MvM
en
aan
de
pensioenuitbetalingsinstelling afgeleverd worden, met de vraag dit attest aan de
betrokkene over te maken. De betrokkene moet het dan tenslotte aan zijn
verzekeringsinstelling overhandigen.
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Bevestigingen van ontvangst papieren attesten door de sector
Gezondheidszorgen (P101)
Een gelijkaardig type elektronische gegevensuitwisseling heeft haar nut bewezen bij de
elektronische bijdragebons. Op het ogenblik dat de verzekeringsinstellingen een papieren
attest gezondheidszorgen hebben ontvangen en aanvaard, maken zij een elektronisch
attest op waarin bovendien informatie over de identiteit van de betrokken personen wordt
doorgegeven aan de verzender van de informatie. Deze gegevensstroom laat de verzender
van het attest A101 toe de identificatie van de persoon te controleren en eventueel te
verbeteren in de eigen databank. Het betreft een volledig klassieke voorlegging-antwoordstroom (Z-stroom).

Landsbond

voorlegging

NIC

voorlegging

KSZ

voorlegging

OPVOLGINGSBESTAND
A101, P101,
R101

Definitief antwoord
(voorlegging geweigerd)

Definitief antwoord
(voorlegging geweigerd)
Tussentijds antwoord
(voorlegging verstuurd)

Tussentijds antwoord
(voorlegging verstuurd)

definitief antwoord

definitief antwoord

definitief antwoord

Weigering door de sector Gezondheidszorgen van een attest dat in een
vroegere fase aanvaard was of opvragen van een elektronisch attest (T101)
Eveneens een klassieke Z-stroom en volledig analoog met wat bestaat bij de bijdragebons.
Dit bericht laat de verzekeringsinstelling toe een attest dat zij voorafgaandelijk heeft
aanvaard, toch nadien te weigeren. Eventueel kan het aan de hand van dit attest vragen dat
het oorspronkelijk elektronisch bericht nogmaals wordt doorgestuurd.

Landsbond

voorlegging

Definitief antwoord
(voorlegging geweigerd)
Tussentijds antwoord
(voorlegging verstuurd)
definitief antwoord
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NIC

voorlegging

KSZ

voorlegging

OPVOLGINGSBESTAND
A101, P101 en
R101

Definitief antwoord
(voorlegging geweigerd)
Tussentijds antwoord
(voorlegging verstuurd)
definitief antwoord
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Procedure m.b.t. het duplicaat papieren attest.

SOORT DUPLICAAT
-

Duplicaat in de algemene regeling
Duplicaat in de zelfstandigenregeling
Duplicaat in de overheidsdienst

1.1 Duplicaat in de algemene regeling
Wanneer een elektronische zending faalt, maakt de SmalS-MvM de returncode
van het NIC of van de KSZ samen met het attestnummer over aan de Rijksdienst
voor Pensioenen. Op dat ogenblik levert de RVP aan de betrokkene een papieren
attest af dat vergezeld is van een verklarende brief. Vanzelfsprekend dient het
attest conform de van kracht zijnde taalwetgeving opgesteld te zijn.
De RVP moet gebruik maken van het uniek papieren attest (geldig voor de drie
stelsels). De verklarende brief moet volgende elementen bevatten:
aangeven dat het attest werd uitgereikt ingevolge het falen van een
elektronische doorgave
de betrokkene ervan op de hoogte brengen dat hij bedoeld attest zo spoedig
mogelijk bij zijn ziekenfonds of regionale dienst dient binnen te leveren,
dit om zijn verzekerbaarheid niet in het gedrang te brengen
hem inlichten dat hij bij verlies via zijn ziekenfonds bij het RIZIV een
duplicaat kan aanvragen;
RIJKSINSTITUUT VOOR ZIEKTE EN INVALIDITEIT
Dienst voor Administratieve Controle
Tervurenlaan 211
1150 Brussel
Hierna volgt de lijst met contactpersonen binnen de Dienst voor Administratieve
Controle van het RIZIV:
Franstalig:
Nederlandstalig:

BEAUMONT Nicole, tel.: (02)739 74 37
PELGRIMS Maria, tel. (02)739 74 39
HOLSTERS Anita, tel. : (02)739 74 46
VERCLEYEN Lidia tel. (02) 739 74 50

Indien de RVP er niet in slaagt het attest aan de betrokkene over te maken, gelieve
het dan onverwijld naar het RIZIV terug te sturen (idem voor de
duplicaataanvragen die langs de RVP passeren).
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1.2 Duplicaat in de zelfstandigenregeling
Het RSVZ dient dezelfde procedure als de RVP te hanteren.
1.3 Duplicaat in de overheidsdienst
Hier dient het Analysedossier van de Smals-MvM te worden geraadpleegd;
ontwikkeling van de toepassingen;
ROL VAN HET RIZIV
Voor de overheidsdienst
Het RIZIV noteert de duplicaataanvragen en geeft AGG6 opdracht een duplicaat te
drukken. Deze opdracht zal slechts worden uitgevoerd indien er aan het attest geen
wijzigingen werden aangebracht sinds het werd gedrukt. In het tegenovergestelde
geval wordt enkel een rectificatief attest gedrukt.
Voor de algemene en de zelfstandigenregeling
Het RIZIV noteert de duplicaataanvragen en levert deze duplicata af aan de V.I.
OPMERKING: Bij het toesturen van een papieren attest dat wordt uitgereikt
ingevolge het falen van een elektronische doorgave dienen de RVP, het RSVZ, de
SmalS-MvM en het RIZIV het nieuwe unieke model te gebruiken.

SAMENGEVAT
Tabel waarin aard en soort van de papieren attesten (nieuw model) evenals de
instellingen die ze uitreiken, worden vermeld
ALGEMENE
REGELING

ZELFSTANDIGEN
-REGELING

ORIGINEEL

RVP

RSVZ

VERBETEREND

-

-

DUPLICAAT

RIZIV

RIZIV

OVERHEIDSDIENST

MvM
(voor overheidsdiensten)

MvM
(voor overheidsdiensten)

MvM
(voor RIZIV)

De RVP, het RSVZ en de Administratie der Pensioenen dienen steeds het vroegere
papieren model te gebruiken voor de attesten die niet rechtstreeks in het
6

AGG = het Opvolgingsbestand bij het Pensioenkadaster (SmalS-MvM)
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elektronisch circuit terechtkomen (vb. attest met adres naar het buitenland). Die 3
instellingen moeten vooraf ALLE attesten die uit het elektronisch circuit worden
geweerd, bepalen.
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LIJST MET ATTESTEN DIE VOORLOPIG UIT HET ELEKTRONISCH
CIRCUIT WORDEN GEWEERD
RVP
(werknemersregeling)

RSVZ
(zelfstandigenregeling)

De overheidsdiensten
(overheidsregeling)

Attesten met adres in
het buitenland

Attesten met adres in
het buitenland

Attesten met adres in het
buitenland

- Attesten ingevolge een
onvoorwaardelijk
pensioen
(op verzoek van de
betrokkene)

Koloniale attesten
(voormalige
DOSZ
beheerd
door
de
Administratie
der
Pensioenen)

- in geval de feitelijk
gescheiden echtgenoot
een gedeelte van het
pensioen van de andere
echtgenoot bekomt;
- een gepensioneerde
zijn activiteit stopzet of
hervat;
een
tijdelijk
overlevingspensioen
wordt toegekend.

OPMERKINGEN
1.
De attesten met adres in het buitenland dienen steeds in dubbel exemplaar
met de ad hoc documenten aan de dienst internationale overeenkomsten van het
RIZIV te worden overgemaakt.
2.
De andere papieren attesten (oud model), worden steeds in dubbel
exemplaar uitgereikt (één gericht aan de betrokkene, het tweede gericht aan de
dienst voor administratieve controle van het RIZIV). (Deze bemerking geldt niet
voor de RVP; alleen voor het RSVZ).
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Lay-out van de attesten

LAYOUT van het Bericht A101

RUBRIEK

WAARDE

FORMAAT

RVP

RSVZ

Kadaster

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)
Identieke structuur als Nummer van
het bericht
0 = Origineel
1 = Verbeterend bericht (niet
gebruikt in de gegevensstroom
afkomstig van de RVP en RSVZ)
2 = Papieren duplicaat
3 = Annulatie
4 = elektronisch duplicaat
Jjjjmmdd

15 posities
numeriek

M

M

M

Elek.
Attest
M

15 posities
numeriek
1 positie
numeriek

C

C

C

C

M

M

M

M

8 posities
numeriek

M

M

M

M

Nummer te verbeteren
bericht
Aard van het attest

Datum van bericht
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RUBRIEK

WAARDE

FORMAAT

RVP

RSVZ

Kadaster

Code voorleggende
instelling
Code voordeel

Zie Interpretatie van de lay-out

6 posities
numeriek
2 posities
alfanumeriek
18 posities
alfanumeriek

C

C

C

Elek.
Attest
C

/

/

C

C

/

/

C

C

2 posities
numeriek
8 posities
numeriek

M

M

M

M

M

M

M

M

8 posities
numeriek

C

C

C

C

1 positie
alfanumeriek

C

C

/

C

Identificatie pensioen

ZIV-Code
Begindatum
geldigheidsperiode
Einddatum
geldigheidsperiode

Gezinspensioen of
pensioen als alleenstaande

AttGezAlgem15

Zie Interpretatie van de lay-out
dddddddddddddddpvv
*ddddddddddddddd : dossiernummer (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
RIZIV-Codes (zie Bijlage 1)
Begindatum (van het pensioen of
de ZIV-code)
Vorm : eejjmmdd
Betreft voorlopig
overlevingspensioen
(geldigheidsduur 12 maanden)
Vorm : eejjmmdd
0 = niet meegedeeld
1 = gezinspensioen
2 = alleenstaande
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WAARDE

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 niettoegelaten activiteit
4 = weduwen – 45 jaar zonder
kinderen ten laste
5 = gevangenschap
6 = uitkering
7 = andere
Reden van weigering tot 1e positie (type van het pensioen)
het openen van een recht 2e positie (oorsprong van het
op ZIV (ZIV-Code 22)
pensioen)
Gemengde loopbaan
0 = geen gemengde loopbaan
1 = gemengde loopbaan
Activiteitscode
0 = geen activiteit meer
1 = toegelaten activiteit
2 = niet toegelaten activiteit
Datum van stopzetting van Jjjjmmdd
activiteit
Landcode
Positie 1 tot 5 (Zie Bijlage 2)
code van het eerste land

Loopbaan als
loontrekkende in het
buitenland

Maximum 10 voorkomens
Positie 1 tot 2 = aantal jaren
Positie 3 tot 4 = aantal maanden
Positie 5 tot 6 = aantal dagen

KSZ
FORMAAT

RVP

RSVZ

Kadaster

1 positie
numeriek

M

M

M

Elek.
Attest
M

2 posities
alfanumeriek

C

C

C

C

1 positie
alfanumeriek
1 positie
alfanumeriek

/

M

/

C

/

M

/

C

C

/

C

C

/

C

/

/

C

8 posities
/
numeriek
5 posities
C
numeriek
vermenigvuld
igd met 10
6 posities
/
numeriek

Maximaal 10 voorkomens
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RUBRIEK

WAARDE

FORMAAT

RVP

RSVZ

Kadaster

Ondernemingsnummer

Zie interpretatie lay-out

10 numeriek

C

C

C
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LAYOUT van het Bericht P101

RUBRIEK

WAARDEN/OPMERKINGEN

FORMAAT

NIC

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)
005

15 posities
numeriek

M

3 posities
alfanumeriek
6 posities
alfanumeriek
8 posities numeriek

M

11 posities
numeriek
70 posities
alfanumeriek
70 posities
alfanumeriek
2 posities
alfanumeriek

M

Lijstnummer van de
returncodes
Returncodes
Datum van het bericht
P101
INSZ

Aaaammjj

Naam
Voornaam
Resultaat van het
controlealgoritme
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LAYOUT van Bericht T101

RUBRIEK

WAARDEN/OPMERKINGEN

FORMAAT

NIC

Nummer van 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)
005

15 posities
numeriek

M

3 posities
alfanumeriek
6 posities
alfanumeriek
8 posities numeriek

M

Lijstnummer van de
returncodes
Returncodes
Datum van bericht T101

AttGezAlgem15
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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
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

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
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(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
T101 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 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
Mandatory

jjjjmmdd

datum van versturen van het elektronisch attest.

5. CODE INSTELLING VAN VOORLEGGING
6 posities numeriek
Conditional
Moet ingevuld zijn indien de zone 18 ‘Ondernemingsnummer’ niet ingevuld is.
Eén van de zones Code instelling van de voorlegging en KBO-nummer moet wel verplicht
ingevuld zijn.
Waarden:
Voor de lijst met de instellingen die wettelijke pensioenen uitbetalen (zie documentatie SmalSMvM).
Voor de attesten afkomstig van de RVP met de waarde 100001
Voor de “
“
“ het RSVZ met de waarde 100021

6. CODE VOORDEEL

2 posities alfanumeriek
Conditional
Deze code is niet van toepassing voor de RVP en het RSVZ.
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Administratie der Pensioenen:
A1
K1

Invaliditeit van koloniaal pensioen
Andere voordelen.

RSZPPO:
B1
B2
B3
B4
B5
B6
B7

Burgemeester
Schepen
Voorzitter van een OCMW
Administratief personeel
Provinciegouverneur
Gemeenteraadslid
Bestendig afgevaardigde

Voordelen uitsluitend onderworpen aan de ZIV-inhouding
ZV

slechts onderworpen aan de ZIV-inhouding

Andere organismes:
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

6B. IDENTIFICATIE VAN HET PENSIOEN
18 posities alfanumeriek
Optioneel
Deze zone is samengesteld uit dossiernummer /periodiciteit /code voordeel.
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.
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Deze zone zal voor de attesten van het PK altijd ingevuld zijn.

7. ZIV-CODE
2 posities numeriek
Mandatory
Zie Bijlage 1 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
Betreft enkel de tijdelijke overlevingspensioenen.

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.

REDEN VAN OPHEFFING OF OPSCHORTING VAN EEN PENSIOEN (ZIV-CODE 20 of 25)
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1 positie numeriek
Mandatory
Moet worden meegedeeld door de RVP, het RSVZ en door het Pensioenkadaster.
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)

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
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
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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.

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.

LANDCODE
5 posities numeriek
Conditional
deze zone kan 10 keer voorkomen
Waarden:
Positie 1 tot 5 (Zie Bijlage 2)
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
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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).
De aandacht wordt erop gevestigd dat de attesten (RVP, RSVZ en overheid) met een adres
PS
in het buitenland op papier worden overgemaakt aan de Dienst internationale verdragen van het
RIZIV.

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).

16. ONDERNEMINGSNUMMER (KBO)
10 posities numeriek
Optioneel.
Moet ingevuld zijn indien de zone 5 ‘Code voorleggende instelling’ niet is ingevuld.
Voorheen waren instellingen, die pensioenen (rentes en/of kapitalen) uitbetalen gekend in de
attesten A101 met een nummer van 6 cijfers, genoemd de code “voorleggende instelling”.
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 gebruik van het ondernemingsnummer KBO-BCE zal verplicht zijn
vanaf van 1 januari 2005.
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Regels voor de bijwerking der elektronische attesten7
Inleiding
Er bestaat een verschil tussen de bijwerking van de attesten afkomstig van de RVP & RSVZ en de
bijwerking van de attesten die uit het Pensioenkadaster afgeleid worden.
RESULTAAT BIJ ATTESTEN PENSIOENKADASTER

attest 1

attest 2
TIJD
Geldigheidsperiode

recht 1
recht2

Bij de attesten pensioenkadaster kunnen meerdere originelen afgeleverd worden, en het is
daarbij mogelijk dat de geldigheidsperiodes van de attesten overlappen. Dat betekent voor deze
attesten dat recht1 geldt voor de periode1 van attest1, en dat recht2 geldt voor de periode2 van
attest2. Tijdens de overlappende periode gelden beide rechten samen.

7

Einde 2004 wordt beslist om de zone ‘Identificatie van het pensioen’ toe te voegen aan de berichten A101. De
voorbeelden van het gebruik van deze zone worden beschreven in een specifieke documentatie van de SmalS-MvM
meer bepaald de documenten:
Dossier AI_code AMI 20_solution choisie.doc
Nota-KSZ-ZIVCODE25-KBO.v2.doc
Deze documenten zijn eveneens consulteerbaar op de website van de KSZ (http://www.ksz.fgov.be)
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RESULTAAT BIJ ATTESTEN RVP EN RSVZ

attest 1

attest 2
TIJD
Geldigheidsperiode

recht 1

recht2

Bij de attesten van RVP en RSVZ is de situatie anders en speelt ook de volgorde waarin de
attesten zijn ingediend.
Oorspronkelijk geldt de situatie van attest1.
Later wordt nu een attest2 ingediend.
De situatie van attest2 geldt vanaf de begindatum2 die op dit tweede attest staat vermeld.
Indien bijvoorbeeld attest1 (zoals in de tekening) een vroegere begindatum1 had, dan blijft attest1
gelden in de periode (begindatum1-begindatum2). Vanaf begindatum2 geldt enkel nog attest2.
In de volgende paragrafen gaan we iets nader in op beide werkwijzen.
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Attesten afgeleid uit Pensioenkadaster
Inleiding
Het nummer van elk attest moet uniek zijn, en de eerste insturing van een attest moet een origineel
zijn.
Voor eenzelfde INSZ kunnen meerdere originelen opgemaakt worden, met periode van geldigheid
die elkaar overlappen. Elk van die originelen is dan als correct te beschouwen.
Op een bepaald ogenblik in de loop van de tijd kunnen dus meerdere attesten gelden.
Indien de gegevens van een attest onjuist waren of inmiddels gewijzigd werden, kan een
verbeterend attest opgemaakt worden.
Dit verbeterend attest verwijst naar het nummer van het origineel attest.
Indien de gegevens van dit verbeterend attest weer onjuist blijken te zijn of inmiddels gewijzigd
werden, kan een verbeterend attest opgemaakt worden. Daarbij wordt ditmaal verwezen naar het
nummer van het vorige verbeterend attest. Er kunnen meerdere verbeterende attesten verstuurd
worden. Indien een verbeterend attest dient overgemaakt te worden dat betrekking heeft op een
periode voorafgaand aan de inproductiestelling van de geautomatiseerde gegevensuitwisseling,
dan dient een papieren attest te worden overgemaakt en geen elektronisch.
Een attest kan ook volledig geannuleerd worden. Indien een attest wordt geannuleerd wordt het
geacht nooit bestaan te hebben. Er mag geen annulatiebericht worden verstuurd voor een
annulatiebericht.
Enkele voorbeelden kunnen dit wellicht verduidelijken.
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Eerste voorbeeld

Attesten

afgeleid uit PK voor

Opgestuurde
Attesten
1

Origineel

2

Origineel

eenzelfde INSZ en eenzelfde organisme
Resulterende
Toestand

VOORDEEL-code X
1/6/96 tot oneindig
VOORDEEL-code X : 1/6/96 tot oneindig
VOORDEEL-code YYY
1/1/97 tot 1/10/98
VOORDEEL-code X : 1/6/96 tot oneindig
VOORDEEL-code YYY : 1/1/97 tot 1/10/98

3

Annulatie

4

Origineel

Annulatie van bericht 2
VOORDEEL-code X
1/6/96 tot oneindig

VOORDEEL-code X : 1/6/96 tot oneindig
OPMERKING : Voor de attesten afgeleid uit het
pensioenkadaster bepalen de volgende elementen
de sleutel : insz, organisme, code-voordeel, ZIVcode, Dossier n°, periodiciteit.
Indien twee originele attesten afgeleverd worden
met identieke gegevens (behalve het nummer van
het attest & datum van uitgifte), dan wijst dit er
op dat ze gebaseerd zijn op ofwel een
verschillend dossier n°, ofwel een verschillende
periodiciteit
VOORDEEL-code X : 1/6/96 tot oneindig
VOORDEEL-code X : 1/6/96 tot oneindig

5

Origineel
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Zelfde opmerking : een dergelijk attest kan
terecht voorkomen
VOORDEEL-code X : 1/6/96 tot oneindig
VOORDEEL-code X : 1/6/96 tot oneindig
VOORDEEL-code X : 1/6/97 tot 1/1/98
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Tweede voorbeeld

Attesten

afgeleid uit PK

Voor eenzelfde INSZ en eenzelfde
organisme

Opgestuurde
Attesten
1

Origineel

2

Origineel

Resulterende
Toestand
VOORDEEL-code X
1/6/96 tot oneindig
VOORDEEL-code X : 1/6/96 tot oneindig
VOORDEEL-code YYY
1/1/97 tot 1/10/98
VOORDEEL-code X : 1/6/96 tot oneindig
VOORDEEL-code YYY : 1/1/97 tot 1/10/98

3

Verbetering

Verbetering van bericht 1
:
VOORDEEL-code X
1/6/98 tot 1/10/98
VOORDEEL-code X : 1/6/98 tot 1/10/98
VOORDEEL-code YYY : 1/1/97 tot 1/10/98

4

Verbetering

Verbetering van bericht 3
:
VOORDEEL-code X
1/6/96 tot 1/1/98
VOORDEEL-code X : 1/6/96 tot 1/1/98
VOORDEEL-code YYY : 1/1/97 tot 1/10/98

5

Annulatie

Annulatie van bericht 2
VOORDEEL-code X : 1/6/96 tot 1/1/98

Opmerking
In het geval een bepaald attest niet ontvangen werd, bestaat steeds de mogelijkheid om de
chronologie van het doorsturen van de attesten op te volgen in het opvolgingsbestand.
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Attesten opgestuurd door RVP en RSVZ
Inleiding
Weer geldt dat het nummer attest uniek is en ook dat de eerste maal dat een attest wordt
ingestuurd, dit een origineel moet zijn. Weer kunnen voor eenzelfde INSZ meerdere originelen
opgemaakt worden, met geldigheidsperiodes die elkaar overlappen.
MAAR nu geldt evenwel dat op een bepaald ogenblik in de tijd, slechts 1 attest geldig is.
Om dus de toestand van een bepaalde persoon te kennen, moet men de verschillende attesten
beschouwen die voor die persoon werden opgemaakt in de volgorde van opmaakdatum.
Wanneer een eerste attest een zeker eerste recht opende van 1 januari 2000 tot 31 december 2000,
en een tweede attest opent een ander tweede recht van 15 maart 2000 tot 25 november, dan is het
resultaat dat :
van 1 januari 2000 tot en met 14 maart 2000 de bepalingen van attest 1 gelden, en van 15 maart
2000 tot 25 november 2000 de bepalingen van attest 2.
Met andere woorden :
de bepalingen van een later ingestuurd attest zijn geldig vanaf de begindatum van de
geldigheidsperiode die op dit later ingestuurd attest vermeld staan.
Indien een vroeger ingestuurd attest een geldigheidsperiode had die vroeger aanving, dan geldt dit
vroeger ingestuurde attest vanaf die vroegere begindatum tot de begindatum geldigheid van het
tweede attest.
Bij RVP en RSVZ worden geen verbeterende attesten opgemaakt. We hebben hier uitsluitend
originelen en annulaties. Indien een annulatiebericht wordt verstuurd, wordt het attest geacht nooit
bestaan te hebben. Er mag geen annulatiebericht worden verstuurd van een annulatiebericht.
Enkele voorbeelden kunnen dit wellicht weer verduidelijken.
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Eerste voorbeeld

Attesten

afkomstig van RVP

Opgestuurde
Attesten

of RSVZ voor eenzelfde INSZ
Resulterende
Toestand

1

Origineel

AMI-code X
1/6/96 tot oneindig

2

Origineel

AMI-code YYY
1/1/97 tot 1/10/98

AMI-code X : 1/6/96 tot oneindig

AMI-code X : 1/6/96 tot 31/12/96
AMI-code YYY : 1/1/97 tot 1/10/98
3

Annulatie

Annulatie van bericht 2
AMI-code X : 1/6/96 tot oneindig
(Annulatie van bericht 2 betekent dat men
terugkeert naar een situatie waar bericht 2 nooit
heeft bestaan)
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Tweede Voorbeeld

Attesten

afkomstig van RVP

Opgestuurde
Attesten

of RSVZ voor eenzelfde INSZ
Resulterende
Toestand

1

Origineel

AMI-code X
1/6/96 tot oneindig

2

Origineel

AMI-code YYY
1/1/97 tot 1/10/98

AMI-code X : 1/6/96 tot oneindig

AMI-code X : 1/6/96 tot 31/12/96
AMI-code YYY : 1/1/97 tot 1/10/98
3

Annulatie

Annulatie van bericht 2

4

Origineel

AMI-code X
1/6/96 tot oneindig

5

Wijziging

Wijziging van bericht 1

6

Annulatie

Annulatie van bericht 22

7

Origineel

AMI-code X
1/1/97 tot 1/1/98

AMI-code X : 1/6/96 tot oneindig
(terug naar oorspronkelijke toestand)
Wordt aanvaard ook al is het identiek aan het
eerste attest !
AMI-code X : 1/6/96 tot oneindig
(ongewijzigde toestand)
Wordt geweigerd : RVP en RSVZ sturen geen
wijzigingen in
AMI-code X : 1/6/96 tot oneindig
(ongewijzigde toestand)
Wordt geweigerd : voor deze combinatie
(instelling, insz) bestaat er geen bericht 22
AMI-code X : 1/6/96 tot oneindig
(ongewijzigde toestand)

AMI-code X : 1/6/96 tot 1/1/98
(dit attest geldt vanaf 1/1/97;
de vorige toestand geldt nog tot die datum;
vermits behalve de datums alle andere gegevens
identiek waren kunnen de periodes worden
samengevoegd)
8

Origineel

AMI-code X
1/6/96 tot 1/1/99
AMI-code X : 1/6/96 tot 1/1/99
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Returncodes
Lijst met returncodes afkomstig van NIC of Landsbonden
Lijstnummer : 005 (= Bestaande lijst voor bijdragebons wordt zo nodig uitgebreid met bijkomende codes)
Volgende returncodes komen in deze lijst voor :
- definitieve en tussentijdse antwoorden afkomstig van NIC (en de landsbonden) op A101
Nr
000000

Omschrijving
Attest aanvaard

Bron
Landsbond

000001

Attest niet correct opgemaakt (gegeven onjuist of onvolledig)

Landsbond

000002

Datum foutief of onbestaand

Landsbond

000005

Aard van het attest foutief

Landsbond

000033

INSZ geïntegreerd voor verkeerde persoon door Ziekenfonds of Landsbond

Landsbond

000034

INSZ geïntegreerd voor verkeerde persoon door afzender Attest A101

Landsbond

000034

INSZ geïntegreerd voor verkeerde persoon door afzender Attest A101

Landsbond

000035

INSZ niet gekend op ziekenfondsniveau

Landsbond

000036

INSZ niet gekend in personenrepertorium van het NIC

NIC

000037

Identiek record reeds ontvangen

Landsbond

000040

“Nummer te verbeteren attest” ontbreekt OF “Aard van het attest” foutief

Landsbond
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soort bericht
definitief antwoord
A101
definitief antwoord
A101
definitief antwoord
A101
definitief antwoord
A101
Voorlegging T101
(rechtzetting)
definitief antwoord
A101
Voorlegging T101
(rechtzetting)
definitief antwoord
A101
definitief antwoord
A101
definitief antwoord
A101
definitief antwoord

Actie
D
B
B
B
E
E of F
E
F
F
B+D
B
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Nr
000000

Omschrijving
Attest aanvaard

Bron
Landsbond

000041

Dubbele inschrijving in personenrepertorium van het NIC

NIC

000044

Annulatie definitief antwoord + vraag om het elektronisch bericht terug op te
sturen zowel voor aanvaarde als voor verworpen berichten.
Probleem met het KBO-nummer.

Landsbond

000055

Landsbond

Lijst met acties

Actie
A
B
C
D
E
F
G

AttGezAlgem15

Omschrijving
Verbetering aanbrengen in attest door RVP/RSVZ/Pensioenkadaster
Verbetering in de programmatuur door RVP/RSVZ/Pensioenkadaster
Verbetering aanbrengen in attest, programmatuur ofwel papieren attest
Nihil
Attest opnieuw versturen
Papieren attest
Opslaan in Opvolgingsbestand
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soort bericht
definitief antwoord
A101
A101
tussentijds
antwoord A101
Voorlegging T101
(rechtzetting)
Definitief antwoord
A101

Actie
D

D
E
A
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Lijst met returncodes afkomstig van SmalS-MvM en gebruikt in Z-stroom A101 met RVP en RSVZ8
Lijstnummer : 101MVM
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 T101 afkomstig van NIC
- definitieve antwoorden van Opvolgingsbestand op C101
Nr

Omschrijving

Soort bericht

000000

Attest aanvaard.

D

000002

Identificatie instelling niet geldig.
- Code voorleggende instelling en ondernemingsnummer
zijn niet ingevuld ; tenminste één van deze twee zones
moet ingevuld zijn.
- Code voorleggende instelling en/of ondernemingsnummer
foutief :
Indien RVP
code instelling = 100001 en/of
ondernemingsnummer = 0206738078,
zoniet fout
Indien RSVZ code instelling = 100021 en/of
ondernemingsnummer = 0208044709,
zoniet fout
Fout tussen begindatum bericht prefix en begindatum
geldigheidsperiode data.
Indien de twee gegevens verschillend
Fout tussen einddatum bericht prefix en einddatum

Definitief antwoord
A101
Definitief antwoord
A101

Slaging
stroom
A

B

E

Definitief antwoord
A101

B

E

Definitief antwoord

B

E

000003

000004
8

Actie

Deze lijst is niet volledig en slechts illustratief. Voor de volledig geactualiseerde lijst, gelieve de SmalS-MvM-documentatie te raadplegen eveneens consulteerbaar op de
website van de Kruispuntbank. Dit geldt ook voor de returncodes m.b.t. de C101.
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Omschrijving

Soort bericht
A101

000103

geldigheidsperiode data.
Indien de twee gegevens verschillend
Behalve Indien einddatum bericht = blanco en
Einddatum geldigheidsperiode = nul dan OK.
Zone niet numeriek.
Indien RVP of RSVZ : nummer bericht of nummer te
verbeteren bericht
Ondernemingsnummer foutief.
Indien RVP
ondernemingsnummer = 0206738078 ;
zoniet fout.
Indien RSVZ
ondernemingsnummer = 0208044709 ;
zoniet fout.
Identificatie instelling niet geldig.
Code voorleggende instelling en ondernemingsnummer zijn
niet
ingevuld ; tenminste één van deze twee zones moet
ingevuld zijn.
Faze verkeerd ingevuld.
Indien RVP of RSVZ : blanco of nullen
Nummer bericht bestaat reeds.

000104

Nummer te verbeteren bericht bestaat niet.

000201

Syntax fout op zone nummer bericht.
Structuur YYKKKNNNNNNNNCC
YY numeriek
KKK “101” voor RVP of “311” voor RSVZ
NNNNNNNN numeriek en verschillend van nul
CC numeriek
Syntax fout op zone nummer te verbeteren bericht.
Indien aard van het attest = 0 dan numeriek en gelijk aan

000005

000007

000008

000101

000202

AttGezAlgem15

55

Actie

Slaging
stroom

Definitief antwoord
A101

B

E

Definitief antwoord
A101

B

E

Definitief antwoord
A101

B

E

Definitief antwoord
A101
Definitief antwoord
A101
Definitief antwoord
A101
Definitief antwoord
A101

B

E

B

E

B

E

B

E

Definitief antwoord
A101

B

E

04.04.2007
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Nr

000203
000204
000206

000207
000208
000209
000210
000211

000212

000213

Omschrijving

Soort bericht

nul.
Anders geen controle (is reeds gebeurd in de verwerking)
Syntax fout op zone Aard attest.
Indien RVP of RSVZ dan waarde 0, 2, 3, 4
Syntax fout op zone Datum bericht.
Voldoet aan YYYYMMDD
Syntax fout op zone Code voordeel.
Indien RVP of RSVZ dan moet zone code voordeel blanco
zijn en de code voordeel uit zone ‘Identificatie pensioen’
mag ook niet ingevuld zijn
Syntax fout op zone ZIV-code.
ZIV-code is foutief
Syntax fout op zone Begindatum geldigheidsperiode.
Voldoet aan YYYYMMDD
Syntax fout op zone Einddatum geldigheidsperiode.
Voldoet aan YYYYMMDD of nul
Syntax fout op zone Gezinspensioen of alleenstaande.
Indien RVP of RSVZ dan waarde 0, 1 of 2
Syntax fout op zone 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
Syntax fout op zone Reden van weigering van recht op
ZIV.
Indien Ziv-code = 22
dan positie 1 van reden weigering waarde van 1 of 2
positie 2 van reden weigering waarde van 1 tot en
met 8
anders waarde blanco
Syntax fout op zone Gemengde loopbaan.
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Actie

Slaging
stroom

Definitief antwoord
A101
Definitief antwoord
A101
Definitief antwoord
A101

B

E

B

E

B

E

Definitief antwoord
A101
Definitief antwoord
A101
Definitief antwoord
A101
Definitief antwoord
A101
Definitief antwoord
A101

B

E

B

E

B

E

B

E

B

E

Definitief antwoord
A101

B

E

Definitief antwoord

B

E
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Attest Gezondheidszorgen Gepensioneerden
Nr

000214

000215

Omschrijving

Soort bericht

Indien RSVZ dan waarde 0 of 1
Indien RVP dan blanco
Syntax fout op zone Activiteitscode.
Indien RSVZ dan waarde 0, 1 , 2 of blanco
Indien RVP dan blanco
Syntax fout op zone Datum van stopzetting van activiteit.

A101

300010

Indien RVP of RSVZ dan YYYYMMDD of nul
Syntax fout op zone Landcode.
Indien RVP of RSVZ dan nul of een waarde uit lijst
Syntax fout op zone Loopbaan als loontrekkende in het
buitenland.
Moet numeriek zijn.
Syntax fout op zone NISS.
Numeriek en verschillend van nul
Geen toegang tot opvolgingsbestand AGG.

300050

INSZ bestaat niet in het opvolgingsbestand AGG.

300060

Nummer bericht onbekend of foutief.

300061

Meerdere attesten met éénzelfde nummer bericht.

300080

Nummer bericht bestaat niet niet voor het gevraagde
INSZ.
Geen enkel attest gevonden voor de vermelde periode.

000216
000217

000219

300090
300180

KSZ

Toegang geweigerd tot deze gegevens voor deze sector code hoedanigheid.

Actie

Slaging
stroom

Definitief antwoord
A101

B

E

Definitief antwoord
A101

B

E

Definitief antwoord
A101
Definitief antwoord
A101

B

E

B

E

Definitief antwoord
A101
Definitief antwoord
C101
Definitief antwoord
C101
Definitief antwoord
C101
Definitief antwoord
C101
Definitief antwoord
C101
Definitief antwoord
C101
Definitief antwoord
C101

B

E

-

E

-

E

-

E

-

E

-

E

-

E

-

E

Lijst met acties :
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Actie
A
B
C
D
E
F
G

KSZ

Omschrijving
Verbetering aanbrengen in attest door
RVP/RSVZ/Pensioenkadaster
Verbetering in de programmatuur door
RVP/RSVZ/Pensioenkadaster
Verbetering aanbrengen in attest, programmatuur ofwel
papieren attest
Nihil
Attest opnieuw versturen
Papieren attest
Opslaan in opvolgingsbestand
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Lijst met returncodes afkomstig van KSZ
Zie documentatie op KSZ-website voor volledige lijsten. De meest voorkomende codes zijn de
volgende :
Code
Omschrijving
Netwerkcodes
3000
3001
3002
3003
3004
3005
3006
3007
3008
4000
4001
4002
4003
4004
4100
4101
9000

Versie prefix ongeldig
Identificatie afzender (sector + type_instelling) ongeldig
User-id ongeldig (formaat en inhoud)
Soort aanvraag ongeldig (formaat en inhoud)
INSZ ongeldig (formaat en inhoud)
Formulier of variante foutief
Antwoordtermijn ongeldig
Actie time-out ongeldig
Identificatie leverancier (sector en type_instelling) ongeldig (formaat)
Hoedanigheidscode of fase ongeldig (formaat)
Periode dossier ongeldig (formaat datum)
Einddatum dossier mag niet voorafgaan aan begindatum dossier
Periode bericht ongeldig (formaat datum)
Einddatum bericht mag niet voorafgaan aan begindatum bericht
Formulier/IT is niet gekend voor Soort Behandeling
Een verplichte zone van de prefix is niet ingevuld.
Veiligheidsprobleem : Een gebruiker (UserID) mag een voorlegging niet
versturen.
Applicatiereturncodes
000000

Er is geen probleem vastgesteld. De voorlegging kan minstens naar één
bestemmeling verstuurd worden.
100000
Intern probleem KSZ (teveel lijnen gevonden in verwijzingsrepertorium)
300010
De afzender heeft geen machtiging om het formulier naar de bestemmeling te
sturen.
300020
De afzender heeft het INSZ niet geïntegreerd bij de KSZ met de correcte
hoedanigheidscode.
300030
De afzender heeft het INSZ geïntegreerd bij de KSZ met de correcte
hoedanigheidscode, maar de fase is niet groot genoeg.
300040
De afzender heeft het INSZ geïntegreerd bij de KSZ met de correcte
hoedanigheidscode, maar de periode is foutief.
400010
Het INSZ is voor geen enkele bestemmeling correct geïntegreerd
500000
Het INSZ is voor de afzender noch voor een bestemmeling correct geïntegreerd.
990000
Controle integratie kan niet uitgevoerd worden omdat er een zone ontbreekt in de
prefix (INSZ of periode dossier of periode bericht).
ERCA-returncodes gebruikt in het gegevensgedeelte N001-MDP afkomstig van KSZ
000111

Niet geïntegreerd voor de bestemmeling.

AttGezAlgem15

59

04.04.2007

Attest Gezondheidszorgen Gepensioneerden

KSZ

Samenvatting
Inleiding
Alle stromen zijn standaard M- en Z-stromen. Met Z-stromen bedoelt men voorleggings/antwoord-stromen. Met M-stromen bedoelt men voorleggingsstromen waar geen antwoord op
verwacht wordt.
In dit hoofdstuk wordt - ter samenvatting - een schematisch overzicht gegeven van de
verschillende stromen. In het volgende (en laatste) hoofdstuk wordt het geheel nogmaals
verduidelijkt door een reeks voorbeelden.
Voor de verdere details raadplege men de vorige hoofdstukken van dit document, de IHFNdocumentatie van de formulieren A101, P101 en T101, de standaard KSZ-documentatie over
Z- of M-stromen, de IHFN-documentatie over bericht N001 en de documentatie over de KSZreturncodes op de KSZ-website.
In de Samenvatting en Voorbeelden geldt voor het RSVZ exact dezelfde situatie als die voor
de RVP, alleen moet uiteraard telkens in de berichten sector (= 015), type instelling = 000,
geplaatst worden.
Van RVP naar NIC
Van RVP naar Opvolgingsbestand
RVP stuurt bestanden via FTP naar KSZ
Z-stroom (voorlegging / antwoord)
Soort aanvraag : D0Z (klassieke batch-verwerking)
Controle integratie sector RVP (ingeval van integratieprobleem zal RVP dit eerst oplossen
alvorens nieuw elektronisch bericht te versturen.) Vervolgens integreert de KSZ het dossier
automatisch voor het PK met hoedanigheidscode 902
Formuliernummer : A101
Sector en type instelling : 005 / 000 (RVP)
Sector en type instelling leverancier : 022 / 000 (Opvolgingsbestand)
Voor de structuur van de tussentijdse (of in geval van weigering : definitieve) antwoorden van
de KSZ, raadplege men de KSZ-documentatie over standaardstroom ‘Z’.
De antwoorden van het opvolgingsbestand zijn A101-N001 formulieren, waarbij het
gegevensgedeelte enkel een ERCA-segment bevat met de passende returncode.
Van Opvolgingsbestand naar NIC
Z-stroom (voorlegging / antwoord)
Soort aanvraag : D0Q (klassieke batch-verwerking)
Controle integratie sector NIC
Formuliernummer : A101
Sector en type instelling : 022 / 000 (via Opvolgingsbestand)
Sector en type instelling leverancier : 011/001 Verzekeringsinstellingen (De DOSZ en de
HKVZ ontvangen de berichten via de HZIV voor zover deze over een dossier beschikt.)
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Het verloop van deze stroom is analoog aan het verloop van de A101 type behandeling Z,
behalve dat er geen integratiecontrole gebeurt voor de afzender, en dat bepaalde KSZreturncodes dus niet kunnen voorkomen,.
Het type-behandeling is Q om het onderscheid te kunnen maken met de attesten A101
waarvoor er wel een controle integratie aan de afzenderzijde moet gebeuren, en waar typebehandeling de waarde “Z” zal hebben.
Van Opvolgingsbestand naar RVP
M-stroom : dus geen antwoord verlangd van RVP
Soort aanvraag : D0M (klassieke batch-verwerking )
Geen controle integraties
Formuliernummer : A102-N001
Sector en type instelling : 022 / 000 (Opvolgingsbestand)
Sector en type instelling leverancier : 005 / 000
Met deze M-stroom worden de antwoorden die het opvolgingsbestand heeft ontvangen bij het
verder doorsturen der RVP-attesten naar het NIC, meegedeeld aan de RVP. Antwoorden van de
KSZ die uitsluitend betrekking hebben op het bericht afkomstig van het Opvolgingsbestand
(vb. netwerkreturncodes, of andere die niet betekenisvol zijn voor de RVP, worden niet
doorgegeven.)
Dit gebeurt met een M-stroom : dit wil zeggen dat er van de RVP geen antwoord verwacht
wordt.
De vorm van het gegevensgedeelte is een N001-bericht, waarvan – naargelang van de aard der
meegedeelde gegevens – bepaalde segmenten al dan niet aanwezig zijn.
Het bericht krijgt een formuliernummer A102 en een type-behandeling ‘M’. Om de
RVP/RSVZ toe te laten het verband te leggen tussen de A102 en de voordien verzonden A101
die er betrekking op heeft, wordt in het gegevensgedeelte A102 het antwoord van de KSZ of
NIC/VI
telkens
voorafgegaan
door
het
segment
#BGMB10210112345678920210112345678913 (zie verder).
Wat daarnaast meegedeeld wordt, is dus de inhoud van de antwoorden die het
opvolgingsbestand heeft ontvangen op de naar het NIC doorgestuurde A101-attesten. Er zijn
vijf gevallen mogelijk:
Netwerk-returncode van KSZ (N001-ERC) (Deze returncodes worden niet doorgestuurd naar
de RVP; de SmalS-MvM zal in dit geval het attest opnieuw aanbieden aan de KSZ nadat het
euvel verholpen werd.)
#ERCA14003 012BK
tag : #ERCA1
foutcode : 4003.. (netwerkreturncode op 4 posities + 2 blanco’s)
van foutenlijst : 012
beheerd door : BK (Banque Carrefour / Kruispuntbank)
Toepassingsreturncode van KSZ (N001-ERC)
#ERCA1300150012BK
tag : #ERCA1
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foutcode : 300150
van foutenlijst : 012
beheerd door : BK (Banque Carrefour / Kruispuntbank)

Tussentijds antwoord KSZ (N001-MDP)
geval 1 : attest doorgestuurd naar NIC
#BGMA1MDP
#GIRA15510110010010000#GISA111.8..BK#RFFA1583D0919T000000041
geval 2 : attest niet doorgestuurd naar NIC
#BGMA1MDP#GIRA15510110010010000#GISA10..8..BK#ERCB10001119..BK
segment BGM :
MDP duidt de gebruikte subset aan van het N001-bericht
segment GIR :
sector, type instelling en hoedanigheidscode van de bestemmeling
worden aangeduid, in dit geval sector 11 (NIC), type instelling 1 (verzekeringsinstelling),
hoedanigheidscode 1
segment GIS :
processingscode 11 (weerhouden) :
segment RFF geeft interne-referentie-KSZ)
of processingscode 0 (niet weerhouden) :
segment ERC geeft de returncode)
geval 3: attest doorgestuurd naar het NIC, de DOSZ en de HKVZ9
Het tussentijds antwoord dat gestuurd wordt als de voorlegging naar de 3 potentiële betemmelingen
verstuurd mag worden.
Dit antwoord bestaat uit een prefix-antwoord gevolgd door onderstaand gegevensgedeelte.
#BGMA1MDP
#GIRA15510110000100000#GISA111.8..BK#RFFA1583D0919T000000041
#GIRA15510200020100000#GISA111.8..BK#RFFA1583D0919T000000043
#GIRA15510090010000000#GISA111.8..BK#RFFA1583D0919T000000045
OPM 1 : een ‘.’ verwijst naar een blanco-karakter
OPM 2 : Omtrent het gebruik van prefix-antwoord bij tussentijdse antwoorden wordt verwezen
naar III.D.
interpretatie van dit bericht :
de voorlegging is zowel naar het NIC (sector 011), DOSZ (sector 020) als naar de HKVZ (sector
009) verstuurd.

Tussentijds antwoord van het NIC10
#BGMA1
987030218874354#DTMA114919980529102#ERCA1000041010#
segment BGM : 6 blanco’s, gevolgd door de referentie
segment DTM : verzendingsdatum (in dit voorbeeld : 19980529)
in formaat CCYYMMDD
9

Aangezien de DOSZ en de HKVZ de berichten niet rechtstreeks van de KSZ ontvangen, maar wel via het NIC en
de HZIV, zijn de tussentijdse antwoorden m.b.t. de doorgave naar vermelde sectoren niet operationeel.
10
Het NIC zal alleen een tussentijds antwoord versturen in geval van dubbele inschrijving.
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segment ERC : returncode 000041 (In onderzoek : dubbele inschrijving in
personenrepertorium van het NIC) van foutenlijst 10

Definitief antwoord van het NIC
#BGMA1
987030218874354#DTMA114919980529102#ERCA1000000010#
segment BGM : 6 blanco’s, gevolgd door de referentie
segment DTM : verzendingsdatum (in dit voorbeeld : 19980529) in formaat CCYYMMDD
segment ERC : returncode 0 (attest aanvaard) van foutenlijst 10

Definitief antwoord van de DOSZ11
#BGMA1
987030218874354#DTMA114919980529102#ERCA1000000010#
segment BGM : 6 blanco’s, gevolgd door de referentie
segment DTM : verzendingsdatum (in dit voorbeeld : 19980529) in formaat CCYYMMDD
segment ERC : returncode 0 (attest aanvaard) van foutenlijst ???

11

Niet operationeel
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Attesten afkomstig van het RSVZ
Analoge werkwijze als voor RVP.
In de prefixen moet het sectornummer 005 van de RVP vervangen worden door het
sectornummer 015 van het RSVZ. Ook de hoedanigheidscode moet aangepast worden aan de
RSVZ-waarden.
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Attesten afkomstig uit het Pensioenkadaster
Z-stroom (voorlegging / antwoord)
Soort aanvraag : D0Z ( klassieke batch-verwerking)
Controle integraties
Geïntegreerd voor sector 22
Geïntegreerd voor sector 11
Formuliernummer : A101
Sector en type instelling : 022 / 000 (Opvolgingsbestand)
Sector en type instelling leverancier : 011 / 001 (Verzekeringsinstellingen)
Het verloop van deze stroom is analoog aan het verloop van bvb. stroom A036. Eventueel
kunnen er wel extra-returncodes van het NIC gedefinieerd worden.
P-berichten van NIC naar opvolgingsbestand
Z-stroom (voorlegging / antwoord)
Soort aanvraag : D0Z (klassieke batch-verwerking)
Controle integraties
Geïntegreerd voor sector 11
Formuliernummer : P101
Sector en type instelling:
van sector 011/001
naar sector 022/000 (Opvolgingsbestand)
R-berichten van NIC naar opvolgingsbestand
Z-stroom (voorlegging / antwoord)
Soort aanvraag : D0Z (klassieke batch-verwerking)
Controle integraties
Geïntegreerd voor sector 11
Formuliernummer : T101
Sector en type instelling
van sector 011/001
naar sector 022/000 (Opvolgingsbestand)
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Doorzending P-berichten van opvolgingsbestand naar RVP en RSVZ
M-stroom : dus geen antwoord verlangd van RVP of RSVZ
Soort aanvraag : D0M (klassieke batch-verwerking )
Geen controle integraties
Formuliernummer : P102
Sector en type instelling :
022 / 000 (Opvolgingsbestand)
Sector en type instelling leverancier :
005 / 000 (RVP)
015 / 000 (RSVZ)
Het gegevensgedeelte van de P101-berichten die bij het opvolgingsbestand toekwamen, wordt
naar de RVP (resp. RSVZ) gestuurd, voor die gevallen waar het papieren attesten van de RVP
(resp. RSVZ) betrof.
Het gegevensgedeelte van bericht P102 is dus identiek aan dat van bericht P101 en er bestaat
dus geen afzonderlijke in-house-file-documentatie van.
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Aanmaken van papieren attesten
Er moeten papieren berichten Attest gezondheidszorg gepensioneerden worden aangemaakt in
zes gevallen:
Returncode
400010
000036

000035

300020 of

300040

Of 500000

in geval van een probleem van niet integratie voor het NIC in
het personenrepertorium van de Kruispuntbank
in geval van een probleem van niet-integratie in het secundair
verwijzingsrepertorium van het NIC (Deze RC komt voor in
het gegevensgedeelte N001.)
in geval van een probleem van niet-integratie op het niveau
van het ziekenfonds (Deze RC komt voor in het
gegevensgedeelte N001.)
De afzender heeft het INSZ niet geïntegreerd bij de KSZ met
de correcte hoedanigheidscode. (Deze returncode komt voor
in de prefix – toepassingsreturncode)
De afzender heeft het INSZ niet geïntegreerd bij de KSZ met
de opgegeven hoedanigheidscode, fase en periode. (Deze
returncode komt voor in de prefix – toepassingsreturncode)
Het INSZ is noch voor de afzender noch voor een
bestemmeling geïntegreerd op de wijze die wordt opgegeven
in de voorlegging. (Deze returncode komt voor in de prefix –
toepassingsreturncode)

De SmalS-MvM maakt de papieren attesten aan voor de Attesten gezondheidszorg die vanuit
het Pensioenkadaster zullen worden aangemaakt; het RSVZ en de RVP respectievelijk voor
hun sectoren.
Het RIZIV stelt één lay-out voor van een papieren attest.
Op de papieren attesten drukt het PK (SmalS-MvM) het instellingsnummer RIZIV (6 posities)
af, en dus niet het attestnummer RIZIV (15 posities).
Op de papieren attesten zal dus :
- voor de oude instellingen --> het KBO-nummer + instellingsnummer RIZIV afgedrukt
worden.
- voor de nieuwe instellingen (vanaf 01/2005) --> alleen het KBO-nummer afgedrukt
worden.
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Contactpersonen bij de betrokken instellingen in geval van problemen met de
gegevensstroom.
Hoewel bij het concipiëren van deze gegevensstroom getracht werd alle mogelijke situaties te
voorzien, kan het toch voorkomen dat er een probleem optreedt dat niet kan opgelost worden
met de automatische gegevensstroom. In dat geval moeten personen ter beschikking zijn die
kunnen optreden.
Het betreft de volgende personen:

Bij de RVP:

Bij het RSVZ:

Bij het Pensioenkadaster (Smals-MvM):
Voici les personnes de contact de la Smals avec leurs numéros de téléphone :
=> pour la partie développement :
- Olivier.Castiaux@SMALS-MVM.be
- Michel.Tuteleers@SMALS-MVM.be
- Anna-Maria.Busacca@SMALS-MVM.be

: 02/787.52.70
: 02/787.54.60
: 02/787.54.64

=> pour la partie opérationnelle :
- Rose-Marie.Cocchio@SMALS-MVM.be
- Nathalie.Nys@SMALS-MVM.be
- Marcel.Goffin@SMALS-MVM.be

: 02/787.58.39
: 02/787.58.39
: 02/787.58.03

Bij het Nationaal Intermutualistisch College:

Bij het RIZIV
Nederlandstalig
Anita Holsters
tel.: 02 739 74 50
fax.: 02 739 74 09
e-mail: Anita.Holsters@riziv.fgov.be
Lidia Vercleyen
tel. 02 739 74 50
fax.: 02 739 74 09
e-mail: Lidia.Vercleyen@riziv.fgov.be

Franstalig
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Nicole Beaumont
tel.: 02/ 739.74.37
fax.: 02/739.74.09
e-mail: Nicole.Beaumont@riziv.fgov.be
Maria Pelgrims
tel.: 02 739 74 39
fax.: 02 739 74 09
e-mail: Maria.Pelgrims@riziv.fgov.be

Bij de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid:
Marc Stockx, adjunct-adviseur,
tel.: 02/741.84.85.
fax.: 02/741.83.00.
e-mail: Marc.Stockx@ksz-bcss.fgov.be
Voorbeelden van verstuurde attesten en de antwoorden
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Voorlegging RVP wordt geweigerd door KSZ
Voorlegging ingestuurd door RVP
A101
PREFIX
CONSTANTE
VERSIE_PREFIX
SECTOR
TYPE_INSTELLING

Commentaar
TAPE : mailbox
A1
005 (= RVP)
000

INTERNE_REFERENTIE_SECTOR
USER-ID
SOORT-AANVRAAG
INSZ

543210123456789
60031523118
D0Z
45121623652

FORMULIER
VARIANTE
GEDEELTE_BERICHT
IDENTIFICATIE_TOEPASSING
INTERNE_REFERENTIE_
BEANTWOORDER
DATUM_VERSTUREN_AANVRAAG
ANTWOORD_TERMIJN
ACTIE_TIMEOUT
SLAGING_STROOM
HOEDANIGHEIDSCODE
FASE
BEGIN_REPERTORIUM
EINDE_REPERTORIUM

A101

9702151030
M05
M
0
000
00
19960101
19961231

BEGIN_BERICHT

19960101

EINDE_BERICHT
SECTOR_LEVERANCIER
TYPE_INSTELLING_LEVERANCIER
GEGEVENSGEDEELTE

19961231
022
000

vaste waarde voor A101
RVP is instelling primair netwerk
Sociale Zekerheid
15 posities
11 posities
INSZ van de persoon waarvoor een
attest wordt opgestuurd

Van toepassing bij on-line berichten
Van toepassing bij on-line berichten

Verplicht in te vullen zone
Idem. Eventueel datum verzenden
vermelden.
begin van de periode waarvoor attest
afgeleverd wordt
einde van deze periode
SmalS-MvM moet antwoorden

Het Attest A101 in
in-house-file-formaat
opmerking :
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De voorlegging bestaat dus uit een standaard A1-prefix, gevolgd door een gegevensgedeelte.
Bij de zones van de prefix van de voorleggingen van formulier A101 die de RVP opstuurt,
kunnen nog de volgende opmerkingen gemaakt worden :
- Sector : sectornummer van de sector die de vraag stelt (Vb. RVP =sector 005)
- Type instelling :
“000” is een instelling van het primaire netwerk van de KSZ (zoals bvb.
RVA, Beheersinstelling OCMW’s, NIC, ...),
“001” is een instelling van het secundaire netwerk van de KSZ (zoals bvb.
Sociaal verzekeringsfonds, Uitbetalingsinstellingen werkloosheid, ...)
- Interne referentie sector : vrij te bepalen door de sector : dient als latere referentie, dus bij
voorkeur een unieke waarde binnen de vragende sector
- User-id : vast te leggen in samenspraak met veiligheidsdienst KSZ : deze zone wordt gebruikt bij
toegangscontroles
- Soort aanvraag : Verplicht in te vullen, maar enkel van belang bij on-line voorleggingen :
“O0L” duidt op on-line-vragen en “D0L” op vragen waarvoor men een mailbox-antwoord
verlangt.
Bij mailbox-voorleggingen bekomt men steeds mailbox-antwoorden, wat men ook invult als soortaanvraag.
- INSZ : INSZ-nummer van de persoon over wiens dossier men gegevens vraagt
- Formulier : steeds “A101”
- Variante, Gedeelte_bericht, Identificatie_toepassing : steeds blanco’s
- Interne_referentie_beantwoorder : steeds blanco’s
- Slaging_stroom : “0” (nul) invullen
Hoedanigheidscode, Fase, Begin-repertorium, Einde-repertorium : Dit zijn verplichte zones
die de kenmerken opgeven van het dossier dat de vragende sector heeft over de persoon met het
opgegeven INSZ-nummer. Indien de eind-datum_repertorium niet gekend is, moet men toch een
datum invullen. Men kan dan bvb. de datum van de aanvraag opgeven.
- Begin-bericht en einde-bericht : specifieren de periode waarvoor een attest A101 wordt
afgeleverd.
- Sector_leverancier : steeds “022” invullen (dit is het sectornummer van de SmalS-MvM)
- Type_instelling_leverancier : “000” (Pensioenkadaster (SmalS-MvM) behoort tot primaire
netwerk)

AttGezAlgem15
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KSZ

Eerste bericht voor RVP : weigering door KSZ
Inleiding
Er zijn 2 mogelijke manieren om de weigering mee te delen :
N000 (geen gegevensgedeelte, slaging stroom ‘E’, netwerkreturncode)
N000 (geen gegevensgedeelte, slaging stroom ‘E’, toepassingsreturncode)
Typische netwerkreturncodes tijdens de testperiode van een bericht zijn : “9000”
(veiligheidsprobleem), “300x” (verschillende soorten syntaxfouten) , “”400x” (fouten in de
datums,, “4101” (een verplichte zone is niet ingevuld).
Als toepassingsreturncode kan bvb. “300020” voorkomen (de afzender heeft het INSZ niet correct
geïntegreerd bij de KSZ.
Geweigerd wegens netwerkreturncode
KSZ weigert vraag
(probleem prefix)

Commentaar

NETWERKRETURNCODE

3004

Netwerkreturncode <> 0 : probleem
Raadpleeg algemene lijst netwerkreturncodes op
KSZ-website

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

A1
005
000
543210123456789
60031523118
F0Z
45121623652

FORMULIER
VARIANTE

A101

A101

GEDEELTE_BERICHT
IDENTIFICATIE_TOEPASSING
INTERNE_REFERENTIE_
BEANTWOORDER
DATUM_VERSTUREN_AANVRAAG
DATUM_VERSTUREN_ANTWOORD
SLAGING_STROOM
HOEDANIGHEIDSCODE
FASE
BEGIN_REPERTORIUM
EINDE_REPERTORIUM
BEGIN_BERICHT
EINDE_BERICHT
SECTOR_LEVERANCIER
TYPE_INSTELLING_LEVERANCIER

000000
N000

RVP
RVP
overgenomen uit voorlegging
overgenomen uit voorlegging
overgenomen uit voorlegging
Toepassingsreturncode = 0 : alles OK
<< ofwel de toepassingsreturncode ofwel de
netwerkreturncode moet verschillend zijn van
nul.

NRKSZ9876543210
9702151030
9702151030

overgenomen uit voorlegging

E

<<=voorlegging geweigerd

000
00
19960101
19961231
19960101
19961231
025 (= KSZ)
000

overgenomen uit voorlegging
overgenomen uit voorlegging
overgenomen uit voorlegging
overgenomen uit voorlegging
overgenomen uit voorlegging
overgenomen uit voorlegging

Opmerking : Geen gegevensgedeelte.
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Geweigerd wegens toepassingsreturncode
KSZ weigert vraag
(probleem prefix)

Commentaar

NETWERKRETURNCODE

0000

Netwerkreturncode 0 : alles OK

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

A1
005
000
543210123456789
60031523118
F0Z
45121623652

FORMULIER
VARIANTE

A101

A101

GEDEELTE_BERICHT
IDENTIFICATIE_TOEPASSING
INTERNE_REFERENTIE_
BEANTWOORDER
DATUM_VERSTUREN_AANVRAAG
DATUM_VERSTUREN_ANTWOORD
SLAGING_STROOM
HOEDANIGHEIDSCODE
FASE
BEGIN_REPERTORIUM
EINDE_REPERTORIUM
BEGIN_BERICHT
EINDE_BERICHT
SECTOR_LEVERANCIER
TYPE_INSTELLING_LEVERANCIER

765123
N000

overgenomen uit voorlegging
overgenomen uit voorlegging
overgenomen uit voorlegging
Toepassingsreturncode <> 0 : probleem :
zie algemene lijst toepassingsreturncodes
<< ofwel de toepassingsreturncode ofwel de
netwerkreturncode moet verschillend zijn van
nul.

NRKSZ9876543210
9702151030
9702151030

overgenomen uit voorlegging

E

<<=voorlegging geweigerd

000
00
19960101
19961231
19960101
19961231
025 (= KSZ)
000

overgenomen uit voorlegging
overgenomen uit voorlegging
overgenomen uit voorlegging
overgenomen uit voorlegging
overgenomen uit voorlegging
overgenomen uit voorlegging

Opmerking : Geen gegevensgedeelte.

Voorlegging wordt aanvaard door KSZ maar geweigerd door Opvolgingsbestand
Actie door RVP
Voorlegging zoals in eerste voorbeeld
Eerste bericht voor RVP : aanvaard door KSZ
Inleiding
Attest A101 wordt door de KSZ als een standaard Z-stroom behandeld. Bij goedkeuring
van een voorlegging, antwoordt de KSZ met een N001-MDP. Men heeft in dit geval dus een
prefix (met beide returncodes op nul) en een gegevensgedeelte.
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Prefix
Commentaar

A101
NETWERKRETURNCODE
VERSIE_PREFIX
SECTOR
TYPE_INSTELLING
INTERNE_REFERENTIE_SECTOR
USER-ID
SOORT-AANVRAAG / SOORT ANTWOORD
INSZ
RETURNCODE TOEPASSING
FORMULIER
VARIANTE
GEDEELTE_BERICHT
IDENTIFICATIE_TOEPASSING
INTERNE_REFERENTIE_
BEANTWOORDER
DATUM_VERSTUREN_AANVRAAG
DATUM_VERSTUREN_ANTWOORD
SLAGING_STROOM
HOEDANIGHEIDSCODE
FASE
BEGIN_REPERTORIUM
EINDE_REPERTORIUM
BEGIN_BERICHT
EINDE_BERICHT
SECTOR_LEVERANCIER
TYPE_INSTELLING_LEVERANCIER

0000
A1
005
000
432101234567890
60031523118
I0Z
45121623652
000000
A101
N001

Netwerkreturncode = 0 : alles OK

overgenomen uit voorlegging
overgenomen uit voorlegging
Intermediair
overgenomen uit voorlegging
Toepassingsreturncode = 0 : alles OK
<< lees het gegevensgedeelte voor meer
inlichtingen

NRKSZ9876543210
9702151030
9702151030

overgenomen uit voorlegging

H

Attest doorgestuurd

000
00
19960101
19961231
19960101
19961231
025 (= KSZ)
000

overgenomen uit voorlegging
overgenomen uit voorlegging
overgenomen uit voorlegging
overgenomen uit voorlegging
overgenomen uit voorlegging
overgenomen uit voorlegging

Gegevensgedeelte : tussentijds antwoord KSZ (N001-MDP)
Attest doorgestuurd naar Opvolgingsbestand
#BGMA1MDP
#GIRA15510220000010000#GISA111.8..BK#RFFA1583D0919T000000041

segment BGM :
MDP duidt de gebruikte subset aan van het N001-bericht
segment GIR :
sector, type instelling en hoedanigheidscode van de bestemmeling
worden aangeduid, in dit geval sector 22 (Opvolgingsbestand), type instelling 000,
hoedanigheidscode 001
segment GIS :
processingscode 11 (weerhouden :
=> segment RFF geeft interne-referentie-KSZ)
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KSZ

Tweede bericht voor RVP : Definief antwoord (F0Z) van SmalS-MvM : voorlegging
geweigerd (N001 met uitsluitend ERC-segment)
Prefix
Commentaar

A101
NETWERKRETURNCODE

0000

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

A1
025 (= KSZ)
000
543210123456789
60031523118
F0Z
45121623652

FORMULIER
VARIANTE

A101

GEDEELTE_BERICHT
IDENTIFICATIE_TOEPASSING
INTERNE_REFERENTIE_
BEANTWOORDER
DATUM_VERSTUREN_AANVRAAG
DATUM_VERSTUREN_ANTWOORD
SLAGING_STROOM
HOEDANIGHEIDSCODE
FASE
BEGIN_REPERTORIUM
EINDE_REPERTORIUM
BEGIN_BERICHT
EINDE_BERICHT
SECTOR_LEVERANCIER
TYPE_INSTELLING_LEVERANCIER

000000
N001

Netwerkreturncode = 0 : alles OK

overgenomen uit voorlegging
overgenomen uit voorlegging
overgenomen uit voorlegging
Toepassingsreturncode = 0 : alles OK
<< lees het gegevensgedeelte voor meer
inlichtingen

AGG129876543210
9702151030
9702151030

overgenomen uit voorlegging

E

<<=voorlegging geweigerd

001
00
19960101
19961231
19960101
19961231
022
000

overgenomen uit voorlegging
overgenomen uit voorlegging
overgenomen uit voorlegging
overgenomen uit voorlegging
overgenomen uit voorlegging
overgenomen uit voorlegging
(= Opvolgingsbestand)

Gegevensgedeelte : definitief antwoord Opvolgingsbestand (weigering)
#ERCA1123456xxxMVM#
Geweigerd wegens fout 123456 van foutenlijst xxx beheerd door SmalS-MvM
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Dit bericht wordt door de KSZ als volgt doorgestuurd naar de RVP

Commentaar

A101
NETWERKRETURNCODE

0000

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

A1
005 (= RVP)
000
RVP210123456789
60031523118
F0Z
45121623652

FORMULIER
VARIANTE

A101

GEDEELTE_BERICHT
IDENTIFICATIE_TOEPASSING
INTERNE_REFERENTIE_
BEANTWOORDER
DATUM_VERSTUREN_AANVRAAG
DATUM_VERSTUREN_ANTWOORD
SLAGING_STROOM
HOEDANIGHEIDSCODE
FASE
BEGIN_REPERTORIUM
EINDE_REPERTORIUM
BEGIN_BERICHT
EINDE_BERICHT
SECTOR_LEVERANCIER
TYPE_INSTELLING_LEVERANCIER

AttGezAlgem15

000000
N001

Netwerkreturncode = 0 : alles OK

overgenomen uit voorlegging
overgenomen uit voorlegging
overgenomen uit voorlegging
Toepassingsreturncode = 0 : alles OK
<< lees het gegevensgedeelte voor meer
inlichtingen

KSZ129876543210
9702151030
9702151030

overgenomen uit voorlegging

E

<<=voorlegging geweigerd

000
00
19960101
19961231
19960101
19961231
022
000

overgenomen uit voorlegging
overgenomen uit voorlegging
overgenomen uit voorlegging
overgenomen uit voorlegging
overgenomen uit voorlegging
overgenomen uit voorlegging
(= Opvolgingsbestand)

76

04.04.2007

Attest Gezondheidszorgen Gepensioneerden

KSZ

Voorlegging aanvaard door opvolgingsbestand, doorgestuurd naar NIC, maar
geweigerd door KSZ wegens ontbrekende integratie voor NIC
Actie door RVP
Voorlegging zoals in eerste voorbeeld
Eerste bericht voor RVP
Tussentijds antwoord KSZ : N001 variante MDP (zoals in vorig voorbeeld)
Tweede bericht voor RVP
Definitief antwoord (F0Z) van SmalS-MvM : zelfde structuur als in vorig voorbeeld, maar in
de prefix staat de slaging-stroom nu op “A” (aanvaard) en ook de code in het ERCA-segment
duidt aan dat het attest aanvaard werd.
Acties van SmalS-MvM
SmalS-MvM stuurt het attest A101 door naar NIC via KSZ
KSZ stuurt definitief antwoord (F0Q) terug naar opvolgingsbestand met toepassingsreturncode
400010 (INSZ niet geïntegreerd voor bestemmeling).
Prefix geweigerd wegens toepassingsreturncode
KSZ weigert vraag
(probleem prefix)

Commentaar

NETWERKRETURNCODE

0000

Netwerkreturncode 0 : alles OK

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

A1
022
000
543210123456789
60031523118
F0Q
45121623652

FORMULIER
VARIANTE

A101

A101

GEDEELTE_BERICHT
IDENTIFICATIE_TOEPASSING
INTERNE_REFERENTIE_
BEANTWOORDER
DATUM_VERSTUREN_AANVRAAG
DATUM_VERSTUREN_ANTWOORD
SLAGING_STROOM

AttGezAlgem15

400010
N000

overgenomen uit voorlegging
overgenomen uit voorlegging
overgenomen uit voorlegging
Toepassingsreturncode <> 0 : probleem :
zie algemene lijst toepassingsreturncodes
<< ofwel de toepassingsreturncode ofwel de
netwerkreturncode moet verschillend zijn van
nul.

NRKSZ9876543210
9702151030
9702151030

overgenomen uit voorlegging

E

<<=voorlegging geweigerd
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HOEDANIGHEIDSCODE
FASE
BEGIN_REPERTORIUM
EINDE_REPERTORIUM
BEGIN_BERICHT
EINDE_BERICHT
SECTOR_LEVERANCIER
TYPE_INSTELLING_LEVERANCIER

001
00
19960101
19961231
19960101
19961231
025 (= KSZ)
001

KSZ
overgenomen uit voorlegging
overgenomen uit voorlegging
overgenomen uit voorlegging
overgenomen uit voorlegging
overgenomen uit voorlegging
overgenomen uit voorlegging

Opmerking : Geen gegevensgedeelte.
Derde bericht voor RVP
Inleiding
Het opvolgingsbestand deelt de ontvangen boodschap mee aan RVP via een bericht A102. Dit
is een M-stroom. Het gegevensgedeelte bestaat uit een ERC-segment telkens voorafgegaan
door het BGMB1-segment. Deze zone bevat het nummer bericht, nummer te verbeteren bericht
en statuut van het bericht van het oorspronkelijk door de RVP doorgezonden bericht A101.
Voorbeeld:
#BGMB10210112345678920210112345678913
021011234567892 = Nummer bericht (verplicht)
021011234567891 = Nummer te verbeteren bericht (optioneel)
3 = Aard van het attest = annulatie bericht (verplicht)
Aan de hand van deze zone kan de RVP/RSVZ het verband leggen met het oorspronkelijk
verstuurde bericht A101
Voorbeeld 1 : SmalS-MvM deelt de ontvangen toepassingsreturncode van de KSZ mee.
Het gegevensgedeelte ziet er als volgt uit :
#ERCA14000100012BK
tag : #ERCA1
foutcode : 400010
van foutenlijst : 012
beheerd door : BK (Banque Carrefour / Kruispuntbank)
Voorbeeld 2 : SmalS-MvM deelt de ontvangen netwerkreturncode van de KSZ mee.
Veronderstellen we dat KSZ het bericht voor een andere reden zou geweigerd hebben, die zou
aangeduid worden door een netwerkreturncode. In dat geval zou men dezelfde bericht-structuur
hebben maar in het gegevensgedeelte zou de foutcode nu 4 posities lang zijn, gevolgd door 2
blanco's.
#ERCA14003 012BK
tag : #ERCA1
AttGezAlgem15

78

04.04.2007

Attest Gezondheidszorgen Gepensioneerden

KSZ

foutcode : 4003.. (netwerkreturncode op 4 posities + 2 blanco’s)
van foutenlijst : 012
beheerd door : BK (Banque Carrefour / Kruispuntbank)
Prefix van het bericht A102 dat Smals-MvM naar KSZ stuurt die het zal doorsturen naar de
RVP
Commentaar

A102
CONSTANTE
VERSIE_PREFIX
SECTOR
TYPE_INSTELLING
INTERNE_REFERENTIE_SECTOR
USER-ID
SOORT-AANVRAAG / SOORT ANTWOORD

TAPE
A1
022
000
AGGREF123456789
60031523118

INSZ
FORMULIER

45121623652

D0M

AttGezAlgem15

M-stroom : geen antwoord verlangd

A102

VARIANTE
GEDEELTE_BERICHT
IDENTIFICATIE_TOEPASSING
INTERNE_REFERENTIE_
BEANTWOORDER
DATUM_VERSTUREN_AANVRAAG
ANTWOORD TERMIJN
ACTIE TIMEOUT
SLAGING_STROOM
HOEDANIGHEIDSCODE
FASE
BEGIN_REPERTORIUM
EINDE_REPERTORIUM
BEGIN_BERICHT
EINDE_BERICHT
SECTOR_LEVERANCIER
TYPE_INSTELLING_LEVERANCIER

(= Opvolgingsbestand)

<< lees het gegevensgedeelte voor meer
inlichtingen

9702151030
J15
M
0
001
00
19960101
19960101
19961231
005
000

79
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overgenomen uit A101 van SmalS-MvM
overgenomen uit A101 van SmalS-MvM
overgenomen uit A101 van SmalS-MvM
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KSZ

Prefix van het bericht dat de KSZ doorstuurt naar de RVP

Commentaar

A102
CONSTANTE
VERSIE_PREFIX
SECTOR
TYPE_INSTELLING
INTERNE_REFERENTIE_SECTOR
USER-ID
SOORT-AANVRAAG / SOORT ANTWOORD
INSZ
RETURNCODE TOEPASSING
FORMULIER
VARIANTE
GEDEELTE_BERICHT
IDENTIFICATIE_TOEPASSING
INTERNE_REFERENTIE_
BEANTWOORDER
DATUM_VERSTUREN_AANVRAAG
DATUM VERSTUREN ANTWOORD
SLAGING_STROOM
HOEDANIGHEIDSCODE
FASE
BEGIN_REPERTORIUM
EINDE_REPERTORIUM
BEGIN_BERICHT
EINDE_BERICHT
SECTOR_LEVERANCIER
TYPE_INSTELLING_LEVERANCIER

AttGezAlgem15

0000
A1
025
001
KSZREF123456789
60031523118
F0M
00902570548
000000
A102

(= KSZ)

M-stroom : geen antwoord verlangd

<< lees het gegevensgedeelte voor meer
inlichtingen

9702151030
9702151030
0
000
00
19960101

overgenomen uit A101 van SmalS-MvM

19960101
19961231
022
000

overgenomen uit A101 van SmalS-MvM
overgenomen uit A101 van SmalS-MvM

80

waarvoor INSZ geïntegreerd is bij KSZ

04.04.2007

Attest Gezondheidszorgen Gepensioneerden

KSZ

Voorlegging aanvaard door Opvolgingsbestand maar geweigerd door NIC
Actie door RVP
Voorlegging zoals in eerste voorbeeld
Eerste bericht voor RVP
Tussentijds antwoord KSZ : N001 variante MDP
Tweede bericht voor RVP
Definitief antwoord (F0Z) van SmalS-MvM
Acties van SmalS-MvM
SmalS-MvM stuurt het attest door naar NIC via KSZ
KSZ stuurt tussentijds antwoord (I0Z) door naar opvolgingsbestand
Derde bericht voor RVP
SmalS-MvM deelt N001-MDP van KSZ mee aan RVP. Dit is dus weer een M-stroom A102
van opvolgingsbestand naar RVP.
De structuur van de prefix is zoals in 9.3.5.4.
Het gegevensgedeelte is het gegevensgedeelte dat het opvolgingsbestand ontving van de KSZ.
#BGMB10210112345678920210112345678913
#BGMA1MDP
#GIRA15510220010010000#GISA111.8..BK#RFFA1583D0919T000000041
Acties van NIC
NIC weigert het bericht en stuurt definitief antwoord (F0Z) door naar opvolgingsbestand.
Vierde bericht voor RVP
SmalS-MvM deelt de ontvangen toepassingsreturncode van NIC mee aan de RVP.
Dit is dus weer een M-stroom A102 van opvolgingsbestand naar RVP.
De structuur van de prefix is zoals in 6.3.5.4..
Het gegevensgedeelte is het gegevensgedeelte dat het opvolgingsbestand ontving van het NIC
(via KSZ).
#BGMB10210112345678920210112345678913#BGMA1
987030218874354#DTMA114919980529102#ERCA1000035010#
waarbij
segment BGM : 6 blanco’s, gevolgd door de referentie
segment DTM : verzendingsdatum (in dit voorbeeld : 19980529) in formaat CCYYMMDD
segment ERC : returncode 000035 (INSZ niet gekend op ziekenfondsniveau) van foutenlijst
10
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Voorlegging aanvaard door opvolgingsbestand en in onderzoek bij NIC
Actie door RVP
Voorlegging zoals in eerste voorbeeld
Eerste bericht voor RVP
Tussentijds antwoord KSZ : N001 variante MDP
Tweede bericht voor RVP
Definitief antwoord (F0Z) van SmalS-MvM
Acties van SmalS-MvM
SmalS-MvM stuurt het attest door naar NIC via KSZ
KSZ stuurt tussentijds antwoord (I0Q) door naar opvolgingsbestand met
Derde bericht voor RVP
SmalS-MvM deelt de ontvangen toepassingsreturncode mee.
Acties van NIC
NIC constateert dat het INSZ in kwestie bij verschillende landsbonden gekend is. Het NIC
stuurt een tussentijds antwoord (I0Q) door naar opvolgingsbestand om te melden dat de zaak
onderzocht wordt.
Vierde bericht voor RVP
SmalS-MvM deelt het ontvangen bericht mee via een M-stroom A102. Het gegevensgedeelte
heeft de volgende structuur :
#BGMB10210112345678920210112345678913
#BGMA1
987030218874354#DTMA114919980529102#ERCA1000041010#
waarbij :
Segment BGMB1: nummer bericht, nummer te verbeteren bericht, aard van het attest
segment BGMA1 : 6 blanco’s, gevolgd door de referentie
segment DTM : verzendingsdatum (in dit voorbeeld : 19980529)
in formaat CCYYMMDD
segment ERC : returncode 000041 (In onderzoek : dubbele inschrijving in
personenrepertorium van het NIC) van foutenlijst 10
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KSZ

Voorlegging aanvaard door opvolgingsbestand en door sector
Gezondheidszorgen
Actie door RVP
Voorlegging zoals in eerste voorbeeld
Eerste bericht voor RVP
Tussentijds antwoord KSZ : N001 variante MDP
Tweede bericht voor RVP
Definitief antwoord (F0Z) van SmalS-MvM
Acties van SmalS-MvM
SmalS-MvM stuurt het attest door naar NIC via KSZ
KSZ stuurt tussentijds antwoord (I0Z) door naar opvolgingsbestand
Derde bericht voor RVP
SmalS-MvM deelt de ontvangen toepassingsreturncode mee (of eventueel de
netwerkreturncode indien deze verschillend van nul is) voorafgegaan door het segment
#BGMB1
Acties van NIC
NIC constateert dat het INSZ in kwestie bij verschillende landsbonden gekend is. Het NIC
stuurt een tussentijds antwoord (I0Z) door naar opvolgingsbestand om te melden dat de zaak
onderzocht wordt.
Vierde bericht voor RVP
SmalS-MvM deelt het ontvangen bericht mee voorafgegaan door het segment #BGMB1.
Acties van NIC
NIC heeft het juiste ziekenfonds gevonden. Het attest wordt aanvaard. Het NIC stuurt een
definitief antwoord (F0Z) door naar opvolgingsbestand.
Vijfde bericht voor RVP
SmalS-MvM deelt het ontvangen bericht mee.
SmalS-MvM deelt de ontvangen toepassingsreturncode van NIC mee aan de RVP.
Dit is dus weer een M-stroom A102 van opvolgingsbestand naar RVP.
De structuur van de prefix is zoals in 9.3.5.4..
Het gegevensgedeelte is het gegevensgedeelte dat het opvolgingsbestand ontving van het NIC
(via KSZ).
Voorafgegaan door het segment #BGMB1.
#BGMA1

987030218874354#DTMA114919980529102#ERCA1000000010#

waarbij
segment BGM : 6 blanco’s, gevolgd door de referentie
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segment DTM : verzendingsdatum (in dit voorbeeld : 19980529) in formaat CCYYMMDD
segment ERC : returncode 000000 (attest aanvaard) van foutenlijst 10
Voorlegging
aanvaard
door
opvolgingsbestand
en
door
sector
Gezondheidszorgen, maar later geweigerd door sector Gezondheidszorgen
Actie door RVP, Eerste bericht voor RVP, en zo voort …
Zoals in het vorige voorbeeld
Actie door Landsbond
Latere controles wijzen uit dat het attest ten onrechte aanvaard werd. (vb. Landsbond heeft het
oorspronkelijke attest aanvaard, maar achteraf blijkt dat ze het aanvaard hebben voor de
verkeerde persoon. De landsbond moet dan de aanvaarding ongedaan kunnen maken. )
Er wordt een bericht T101 opgemaakt en via NIC en KSZ naar het opvolgingsbestand (SmalSMvM) gestuurd.
Bericht van VI voor Opvolgingsbestand
T101
PREFIX
CONSTANTE
VERSIE_PREFIX
SECTOR
TYPE_INSTELLING
INTERNE_REFERENTIE_SECTOR
USER-ID
SOORT-AANVRAAG
INSZ

Commentaar
TAPE : mailbox
A1
011 (= NIC)
001
NIC210123456789
60031523118
D0Z
45121623652

FORMULIER
VARIANTE
GEDEELTE_BERICHT
IDENTIFICATIE_TOEPASSING
INTERNE_REFERENTIE_
BEANTWOORDER
DATUM_VERSTUREN_AANVRAAG
ANTWOORD_TERMIJN
ACTIE_TIMEOUT
SLAGING_STROOM
HOEDANIGHEIDSCODE
FASE
BEGIN_REPERTORIUM
EINDE_REPERTORIUM
BEGIN_BERICHT

9702151030
M05
M
0
001
00
19960101
19961231
19960101

EINDE_BERICHT
SECTOR_LEVERANCIER
TYPE_INSTELLING_LEVERANCIER

19961231
022
000

AttGezAlgem15

vaste waarde voor A101
verzekeringsinstelling
15 posities
11 posities
INSZ van de persoon waarvoor een
attest wordt opgestuurd

T101
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Gegevensgedeelte: zie Hoofdstuk Lay-out van de attesten
Het Pensioenkadaster (SmalS-MvM ) zal een elektronisch duplicaat aanmaken voor alle
T101’s.

Voorbeeld van bevestiging van ontvangst van een papieren attest door NIC aan
RVP
Actie door Landsbond
Er wordt een bericht P101 opgemaakt en naar het opvolgingsbestand (SmalS-MvM) gestuurd.

P101
PREFIX
CONSTANTE
VERSIE_PREFIX
SECTOR
TYPE_INSTELLING
INTERNE_REFERENTIE_SECTOR
USER-ID
SOORT-AANVRAAG
INSZ
FORMULIER
VARIANTE
GEDEELTE_BERICHT
IDENTIFICATIE_TOEPASSING
INTERNE_REFERENTIE_
BEANTWOORDER
DATUM_VERSTUREN_AANVRAAG
ANTWOORD_TERMIJN
ACTIE_TIMEOUT
SLAGING_STROOM
HOEDANIGHEIDSCODE
FASE
BEGIN_REPERTORIUM
EINDE_REPERTORIUM
BEGIN_BERICHT
EINDE_BERICHT
SECTOR_LEVERANCIER
TYPE_INSTELLING_LEVERANCIER
GEGEVENSGEDEELTE

Commentaar
TAPE : mailbox
A1
011
001
543210123456789
60031523118
D0Z
45121623652

vaste waarde voor A101

15 posities
11 posities
INSZ van de persoon waarvoor een
attest wordt opgestuurd

P101

9702151030
M05
M
0
001
00

19960101
19961231
022
000

Van toepassing bij on-line-berichten
Van toepassing bij on-line berichten

begin van de periode waarvoor attest
afgeleverd wordt
einde van deze periode
SmalS-MvM moet antwoorden

Gegevensgedeelte: zie Hoofdstuk
Lay-out van de attesten
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Bericht voor RVP
SmalS-MvM stuurt het gegevensgedeelte van het bericht P101 door naar RVP, als
gegevensgedeelte van een M-stroom P102.
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Prefix van de P102 die de RVP ontvangt van het Opvolgingsbestand via de KSZ
P102
PREFIX
CONSTANTE
VERSIE_PREFIX
SECTOR
TYPE_INSTELLING
INTERNE_REFERENTIE_SECTOR
USER-ID
SOORT-AANVRAAG
INSZ
RETURNCODE TOEPASSING
FORMULIER
VARIANTE
GEDEELTE_BERICHT
IDENTIFICATIE_TOEPASSING
INTERNE_REFERENTIE_
BEANTWOORDER
DATUM_VERSTUREN_AANVRAAG
DATUM VERSTUREN ANTWOORD
SLAGING_STROOM
HOEDANIGHEIDSCODE
FASE
BEGIN_REPERTORIUM
EINDE_REPERTORIUM
BEGIN_BERICHT
EINDE_BERICHT
SECTOR_LEVERANCIER
TYPE_INSTELLING_LEVERANCIER
GEGEVENSGEDEELTE

Commentaar
0000
A1
025
000
543210123456789
60031523118
F0M

vaste waarde voor A101

15 posities
11 posities
M-stroom : geen antwoord verlangd

000000
P102

9702151030
9702201030
0
000
00

19960101
19961231
022
000

begin van de periode waarvoor attest
afgeleverd wordt
einde van deze periode

Het gegevensgedeelte van de P102 is hetzelfde als dat van de P101.
Voor de andere prefixen, zie document A101etcprf.doc
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Consultatie van het Opvolgingsbestand door de VI, de RVP, het RSVZ en het RIZIV en de VI
(C101)

Functioneel zullen twee consultatietypes worden voorzien:
een consultatie op basis van het Nummer attest;
een consultatie van alle verstuurde attesten voor een INSZ.
De instellingen die het Opvolgingsbestand wensen te consulteren mogen dat slechts doen voor
die dossiers die zij voorafgaandelijk hebben geïntegreerd in het verwijzingsrepertorium van de
Kruispuntbank. Dit geldt niet voor het RIZIV dat als controleorgaan alle verstuurde attesten
mag consulteren. De Kruispuntbank voert ook geen integratiecontrole uit voor de
pensioenuitbetalingsinstellingen voor wie het attest via het Kadaster wordt verstuurd omdat het
Opvolgingsbestand zich bevindt op het niveau van het Pensioenkadaster.
Het Pensioenkadaster (SmalS-MvM) zal geen controle uitvoeren die als gevolg heeft dat een
instelling slechts de eigen attesten mag consulteren.
Dat heeft als gevolg dat de RVP bijvoorbeeld zowel attesten verstuurd door RVP, RSVZ en
Pensioenkadaster zal kunnen consulteren op voorwaarde dat het zelf beschikt over een dossier
voor deze persoon en dit dossier ook heeft geïntegreerd in het personenrepertorium van de
Kruispuntbank.

Consulterende
sector
RVP
RSVZ
RIZIV
Verzekeringsinstelli
ngen
Administratie der
Pensioenen

Sector

Type instelling

Hoedanigheidscode

005
015
021
011

000
000
000
001

000
002
00012
00113

023

000

001
=gepensioneerde
002 =
overlevingspensioen

12

Voor het Riziv, als controleorgaan is geen controle op de voorafgaandelijke integratie voorzien. Als
medeeigenaar van het Pensioenkadaster mogen zij het bestand zelfs rechtstreeks consulteren zonder de KSZ.
13
HC 001
Persoon waarvoor een dossier ‘verzekerbaarheid’ bestaat bij een verzekeringsinstelling (omvat alle
dossiers gezondheidszorgen plus dossiers van mensen die verplicht zijn aangesloten bij een verzekeringsinstelling,
maar die niet noodzakelijk in orde zijn.)
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Prefix van de C101 op te sturen naar het Opvolgingsbestand via de KSZ
C101
PREFIX
CONSTANTE

VERSIE_PREFIX
SECTOR

TYPE_INSTELLING

INTERNE_REFERENTIE_SECTOR
USER-ID
SOORT-AANVRAAG
INSZ
FORMULIER
VARIANTE
GEDEELTE_BERICHT
IDENTIFICATIE_TOEPASSING
INTERNE_REFERENTIE_
BEANTWOORDER
DATUM_VERSTUREN_AANVRAAG
ANTWOORD_TERMIJN
ACTIE_TIMEOUT
SLAGING_STROOM
HOEDANIGHEIDSCODE

Commentaar
X25T

X25T : on-line-test
X25A : on-line acceptatie-test
X25P : on-line productie
TAPE : mailbox
vaste waarde voor A101

A1
011 (= NIC)
005 (= RVP)
015 (= RSVZ)
021 (= RIZIV)
023 (= ADP)
000 (= instelling primair netwerk)
001 (= instelling secundair
netwerk
vb.
Verzekeringsinstelling)
543210123456789
15 posities
60031523118
11 posities
O0L
45121623652
INSZ van de persoon waarvoor wordt
geconsulteerd.
C101

FASE
BEGIN_REPERTORIUM
EINDE_REPERTORIUM

9702151030
S05
S
0
001 voor NIC
000 voor RVP
002 voor RSVZ
000 voor RIZIV
001 of 002 voor ADP
00
20000101
20001231

BEGIN_BERICHT

20000101

EINDE_BERICHT
SECTOR_LEVERANCIER
TYPE_INSTELLING_LEVERANCIER
GEGEVENSGEDEELTE
NUMMER BERICHT

20001231
022
000

Van toepassing bij on-line-berichten
Van toepassing bij on-line berichten

Verplicht in te vullen zone
Idem. Eventueel datum verzenden
vermelden.
begin van de periode waarvoor attest
afgeleverd wordt
einde van deze periode

Indien het Nummer bericht niet aanwezig is, dan wordt in een antwoord alle attesten
meegegeven. Indien het Nummer bericht wel aanwezig is, wordt alleen de inhoud van het
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vermelde bericht meegegeven.
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Voorbeelden van antwoord

VI.A. Voorbeeld 1 : Antwoord N000
VI.A.1.

Prefix-gedeelte

KSZ weigert vraag
Commentaar
(probleem prefix)
NETWERKRETURNCODE
3004
zie algemene lijst netwerkreturncodes KSZ
VERSIE_PREFIX
A1
overgenomen uit voorlegging
SECTOR
011 (= NIC)
overgenomen uit voorlegging
005 (= RVP)
021 (= RIZIV)
015 (= RSVZ)
023 (= ADP)
TYPE_INSTELLING
001 (= VI of kas)
overgenomen uit voorlegging
000 (= RIZIV, RVP of
ADP)
INTERNE_REFERENTIE_SECTOR
123456789112345
overgenomen uit voorlegging
USER-ID
60031523118
overgenomen uit voorlegging
SOORT-AANVRAAG / SOORT ANTWOORD F0L
INSZ
45121623652
overgenomen uit voorlegging
RETURNCODE TOEPASSING
000000
zie lijst returncodes KSZ
FORMULIER
C101
VARIANTE
N000
<< ofwel de toepassingsreturncode ofwel de
netwerkreturncode moet verschillend zijn van
nul.

C101

GEDEELTE_BERICHT
IDENTIFICATIE_TOEPASSING
INTERNE_REFERENTIE_
BEANTWOORDER
DATUM_VERSTUREN_AANVRAAG
DATUM_VERSTUREN_ANTWOORD
SLAGING_STROOM
HOEDANIGHEIDSCODE
FASE
BEGIN_REPERTORIUM
EINDE_REPERTORIUM
BEGIN_BERICHT
EINDE_BERICHT
SECTOR_LEVERANCIER
TYPE_INSTELLING_LEVERANCIER

VI.A.2.

NRKSZ9876543210
9702151030
9702151030

overgenomen uit voorlegging

E

<<=voorlegging geweigerd

000
00
19960101
19961231
19960101
19961231
025 (= KSZ)
000

overgenomen uit voorlegging
overgenomen uit voorlegging
overgenomen uit voorlegging
overgenomen uit voorlegging
overgenomen uit voorlegging
overgenomen uit voorlegging

Gegevensgedeelte

Geen gegevensgedeelte.
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Voorbeeld 2 : Antwoord N001

VI.B.1.

Prefix-gedeelte
Commentaar

C101
NETWERKRETURNCODE
VERSIE_PREFIX
SECTOR

0000
A1
011 (= NIC)
005 (= RVP)
021 (= RIZIV)
015 (= RSVZ)
023 (= ADP)
TYPE_INSTELLING
001 (= VI of kas)
000 (= RIZIV, RVP of
ADP)
INTERNE_REFERENTIE_SECTOR
123456789112345
USER-ID
60031523118
SOORT-AANVRAAG / SOORT ANTWOORD F0L
INSZ
45121623652
RETURNCODE TOEPASSING
000000
FORMULIER
C101
VARIANTE
N001
GEDEELTE_BERICHT
IDENTIFICATIE_TOEPASSING
INTERNE_REFERENTIE_
BEANTWOORDER
DATUM_VERSTUREN_AANVRAAG
DATUM_VERSTUREN_ANTWOORD
SLAGING_STROOM
HOEDANIGHEIDSCODE
FASE
BEGIN_REPERTORIUM
EINDE_REPERTORIUM
BEGIN_BERICHT
EINDE_BERICHT
SECTOR_LEVERANCIER
TYPE_INSTELLING_LEVERANCIER

VI.B.2.

overgenomen uit voorlegging
overgenomen uit voorlegging

overgenomen uit voorlegging

overgenomen uit voorlegging
overgenomen uit voorlegging
overgenomen uit voorlegging

<< reden van weigering : zie gegevensgedeelte

MSZNR9876543210
9702151030
9702151030
E

<<<< voorlegging geweigerd

000
00
19960101

overgenomen uit voorlegging
overgenomen uit voorlegging
overgenomen uit voorlegging
overgenomen uit voorlegging
overgenomen uit voorlegging
overgenomen uit voorlegging

19960101
19961231
022 (= PK)
000

Gegevensgedeelte (in in-house formaat)

Zie documentatie in bijlage.
(2)

Structuur van het voorbeeld

Tag : ERCA1
Foutcode : 300150
Foutlijst : te bepalen door de SmalS-MvM
Beheerder foutlijst : MvM
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VI.C. Voorbeeld 3: Antwoord C101 met de gevraagde gegevens
VI.C.1.

Prefix-gedeelte
Commentaar

C101
NETWERKRETURNCODE
VERSIE_PREFIX
SECTOR

0000
A1
011 (= NIC)
005 (= RVP)
021 (= RIZIV)
015 (= RSVZ)
023 (= ADP)
TYPE_INSTELLING
001 (= VI of kas)
000 (= RIZIV, RVP of
ADP)
INTERNE_REFERENTIE_SECTOR
123456789112345
USER-ID
60031523118
SOORT-AANVRAAG / SOORT ANTWOORD F0L
INSZ
45121623652
RETURNCODE TOEPASSING
000000
FORMULIER
C101
VARIANTE
GEDEELTE_BERICHT
IDENTIFICATIE_TOEPASSING
INTERNE_REFERENTIE_
BEANTWOORDER
DATUM_VERSTUREN_AANVRAAG
DATUM_VERSTUREN_ANTWOORD
SLAGING_STROOM
HOEDANIGHEIDSCODE
FASE
BEGIN_REPERTORIUM
EINDE_REPERTORIUM
BEGIN_BERICHT
EINDE_BERICHT
SECTOR_LEVERANCIER
TYPE_INSTELLING_LEVERANCIER

AttGezAlgem15

overgenomen uit voorlegging
overgenomen uit voorlegging

overgenomen uit voorlegging

overgenomen uit voorlegging
overgenomen uit voorlegging
overgenomen uit voorlegging

<<< gedetailleerd antwoord

KSZ124578124512
9702151030
9702151030
A

<<< resultaten gevonden

000
00
19960101

overgenomen uit voorlegging
overgenomen uit voorlegging
overgenomen uit voorlegging
overgenomen uit voorlegging
overgenomen uit voorlegging
overgenomen uit voorlegging

19960101
19961231
022 (= PK)
000
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Gegevensgedeelte in IHFN

Globaal antwoord C101 : opvraging INSZ
Nr.

Beschrijving

1

Prefix

2

Aantal voorkomens in
antwoord
Nummer van het bericht
Nummer te verbeteren
bericht
Aard van het attest
Code voorleggende
instelling
Returncode KSZ
Returncode CIN
Returncode T101
Returncode P101
Idenficatie pensioen
ZIV-code
Begindatum
geldigheidsperiode
Einddatum
geldigheidsperiode
Ondernemingsnummer

3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Formaat
A158
N2
A15
A15
A1
N6
A6
A6
A6
A6
A18
N2
A8
A8
N10

Voor meer informatie zie documentatie SmalS-MvM14.

14

Met referentie : Réf. :
2002/N/To&C/025/FN van augustus 2002
en Dossier AI_code AMI 20_solution choisie.doc
Nota-KSZ-ZIVCODE25-KBO.v2.doc eveneens consulteerbaar op de website van de KSZ
(http://www.ksz.fgov.be)
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INTERPRETATIEPROBLEEM ZIV-CODE 20 + TOEVOEGING KBO-NR
In de vergadering van de werkgroep van 07.10.2004 werd beslist om m.b.t. de problemen
verbonden aan de ZIV code 20 een oplossing uit te werken. Daarnaast was het nodig het
ondernemingsnummer toe te voegen tot het bericht.

opsplisting ZIV-code 20 in 20 en 25
toevoeging van de zone : “Identificatie Pensioen”
invoering van het Ondernemingsnummer in de stroom
De verzekeringsinstellingen ondervonden inderdaad interpretatieproblemen wanneer zij een
ZIV-code 20 ontvingen. De code 20 heft het pensioen op of schort het op. Een gepensioneerde
kan bij eenzelfde sector genieten van een rustpensioen (ZIV-code 01) als een
overlevingspensioen (ZIV-code 05). Als de pensioenuitbetalingsinstelling vervolgens een
elektronisch (of papieren) attest gezondheidszorgen verstuurt met de vermelding van de code
20, dan is voor de VI niet duidelijk of de code 20 betrekking heeft op het rust- dan wel op het
overlevingspensioen. De ZIV-code 20 is wel belangrijk voor de verzekeringsinstelling
aangezien de gepensioneerde is niet meer in regel voor wat betreft de gezondheidszorgen na de
mededeling van de waarde voorzien in de betrokken zone.
De weerhouden oplossing bestaat erin dat er twee codes worden voorzien om de
opschortinG/ofheffing van het pensioen mee te delen. Indien er een rustpensioen was
meegedeeld (met ZIV-code 01) wordt de ZIV-code 020 gebruikt (zoals voorheen); indien een
overlevingspensioen was meegedeeld met de ZIV-code 05, wordt de ZIV-code 25 gebruikt. De
redenen tot het afleiden van een bericht met ZIV-code zijn dus precies dezelfde als voor de
ZIV-code 25.
Bovendien wordt in het bericht A101 het dossiernummer toegevoegd m.b.t. het recht en de
periode van betaling van pensioen. Dit laat toe situaties te interpreteren waarin de
gepensioneerde genoot van twee rustpensioenen en er dus twee attesten met ZIV-code 01
werden gecreëerd.
Opmerking : door het dossiernummer en de periodiciteit toe te voegen aan het bericht naast de
bestaande gegevens (organismenummer, INSZ, voordeelcode), bevat een bericht A101 alle
attributen van een recht zoals geïdentificeerd op niveau van het Pensioenkadaster.
INSZ + instellingsnummer + dossiernummer + periodiciteit + voordeelcode vormen de
volledige identificatiesleutel van een recht.
Het dossiernummer en de periodiciteit wordt meegegeven in de elektronische berichten en op
het papieren attest. Ze worden eveneens opgenomen in het Opvolgingsbestand. Alle
ambiguïteiten bij het interpreteren van de berichten worden op die manier vermeden.
Deze weerhouden oplossing geldt enkel voor de gegevensstroom vanuit het Pensioenkadaster
en dus niet voor die van de RVP of het RSVZ behoudens wat betreft de wijziging van de layout
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van de berichten die voor alle sectoren geldt.
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
- toevoeging van de zone “Identificatie Pensioen”
- invoering van ondernemingsnummer KBO.
Deze wijzigingen dienen aangebracht te worden aan :
- A101 : stromen tussen AGG (het opvolgingsbestand) - KSZ - RVP - RSVZ – CIN en
het PensioenKadaster
- C101 : consultatie opvolgingsbestand via vraag en antwoord C101
- drukken van papieren attesten.

Wat de papieren attesten betreft.
Net zoals de berichten A101 en C101 dienden te worden aanngepast zo moesten de zones
dossiernummer en periodiciteit ook worden vermeld op het papieren atttest.
Les attestations papiers mentionnent un libellé relatif à la raison justifiant le code AMI
suppression-suspension.
Si nous dédoublons ce code AMI 20 en codes AMI 20 et 25 au niveau du message électronique
par souci de cohérence, nous devons répercuter cette modification au niveau du flux papier.
Proposition :
PPPaaarrrtttiiicccuuulllaaarrriiitttééésss :::
♦
♦
♦

RRRaaaiiisssooonnn ddd'''uuunnn cccooodddeee AAAMMMIII 222222

000000

♦
♦
♦

RRRaaaiiisssooonnn ddd'''uuunnn cccooodddeee AAAMMMIII 222000///222555

000

En fonction du code AMI, repris sur le document, il sera possible à l’utilisateur
de déterminer s’il s’agit de la « raison » du code 20 ou 25.
Les attestations papiers reprennent les données du message – il faut donc également ajouter ces
deux zones sur le document.
Proposition :
Ajouter les données dans la case « Caractéristiques de la pensions »
Caractéristiques de la pension
• Identification de la pension
• Code AMI
• Date de prise de cours
• Date de fin
• Ménage / isolé
• Code(s) pays

AttGezAlgem15
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Impact
Pour les messages A101/C101 et pour AGG toevoeging van de zone “Identification de la
pensioen”
* Ajout de la donnée « Identification de la pension » :
=> 18 positions alpha-numériques
=> zone facultative mais qui sera toujours remplie pour les attestations émanant du Cadastre
des Pensions car les données N0 de Dossier/Périodicité/Code avantage déclarés par
l’organisme débiteurs pour l’avantage en question.

Invoering van ondernemingsnummer (KBO)
Context tot voor kort
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”.

Nieuwe context
Sedert 1 juli 2003 heeft elke onderneming of vestigingseenheid een uniek identificatienummer
ontvangen. 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. ). 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.
De projectgroep heeft beslist om enkel de rubriek “Ondernemingsnummer” toe te voegen in
het record layout A101.
Uit te voeren wijzigingen – resultaat van de te implementeren oplossingen

Aan het opvolgingsbestand
- ZIV-code 20/25 :
In het opvolgingsbestand is er een zone ‘Reden opheffing of opschorting van een
AttGezAlgem15
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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.
- Identificatie pensioen :
De zones dossiernummer / periodiciteit / code voordeel bestaan reeds in het
opvolgingsbestand.
- Ondernemingsnummer (KBO) :
Bij gegevens uitwisseling tussen verschillende instellingen via stroom A101
Volgende berichten dienen aangepast te worden :
Attesten A101 van RVP / RSVZ / PensioenKadaster (PK) voor opvolgingsbestand
Elektronische attesten A101 van RVP / RSVZ / PK uit opvolgingsbestand voor CIN
Consultatie van opvolgingsbestand via stroom C101
Consultatie van opvolgingsbestand via C101 => nieuwe zones moeten in het globaal antwoord
en in het detail antwoord ook toegevoegd worden.
Het zijn :
code voorleggende instelling : de zone ontbreekt momenteel
ondernemingsnummer
identificatie pensioen
Papieren attesten PK
Papieren attesten
- “Code voorleggende instelIing” is vervangen door “Identificatie nr” waarin hetzij het Riziv
nummer hetzij het KBO nummer zal afgedrukt worden.
- “Identificatie pensioen” wordt toegevoegd.
- “Reden ZIV-code 20” is vervangen door “Reden ZIV-code 20/25”

Layout attesten A101 voor opvolgingsbestand
Code voorleggende instelling / ondernemingsnummer
In de bestaande layout is de code voorleggende instelling verplicht.
In de nieuwe layout, zijn er nu twee zones die de uitbetalende instelling identificeert : code
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voorleggende instelling en ondernemingsnummer. Een van beide moet ingevuld worden.
Indien nr KBO ingevuld is , mag de code voorleggende instelling ook ingevuld worden.
Als het ondernemingsnummer gekend is moet hij meegedeeld worden.
Identificatie van het pensioen
Deze optionele zone (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 :

moet niet gegeven worden

Papieren attesten PK
- Het ondermeningsnummer moet afgedrukt worden als hij bestaat in de A101 – deze
informatie vervangt het “Riziv nr”.
- Tekst die afgedrukt wordt bij ZIV-code 20/21 wordt ook afgedrukt bij ZIV-code 25
Bvb : "BENAMING VAN DE INSTELLING" bevestigt dat bovengenoemde (g)een pensioen (meer) geniet.
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Voorbeelden ZIV-code 20/25

Oud principe

Nieuw principe

ZIVcode
01
05
20

01
05
20
25

Beschrijving
Rustpensioen
Overlevingspensioen
Opschorting rustpensioen of
overlevingspensioen
Rustpensioen
Overlevingspensioen
Opschorting rustpensioen
Opschorting overlevingspensioen

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.
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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.
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

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.
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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
Rust + 1/3
Overleving + 1/3
Rust – 1/3
Overleving – 1/3
Overleving + 1/3 en rust – 1/3
Overleving – 1/3 en rust – 1/3
Rust + 1/3 (feitelijk gescheiden
echtgenoot)
Rust – 1/3 (feitelijk gescheiden
echtgenoot)
Rust - 1/3 (persoonlijke) en rust + 1/3
(feitelijk gescheiden echtgenoot)
Rust - 1/3 (persoonlijke) en rust - 1/3
(feitelijk gescheiden echtgenoot)
Gewaarborgd inkomen in combinatie met
een persoonlijk werknemerspensioen
Enkel gewaarborgd inkomen
Gewaarborgd inkomen betreffende
feitelijk gescheiden echtgenoten
Geen pensioen maar opening recht als
bijdragebetalende weduwe of weduwenaar
Geen pensioen maar opening recht als niet
bijdragebetalende weduwe of weduwenaar
Geen pensioen maar opening recht als
bijdragebetalende gepensioneerde
Geen pensioen maar opening recht als niet
bijdragebetalende gepensioneerde
Geen pensioen maar opening recht als
feitelijk gescheiden echtgenoot (rust – 1/3)
Geen pensioen maar opening recht als
feitelijk gescheiden echtgenoot (rust + 1/3)
rust -1/3 + eventueel overleving - 1/3 in
combinatie met inkomensgarantie voor
ouderen (IGO)of gewaarborgd
inkomen(GI)
overleving –1/3 in combinatie met een
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CODE
1
5
9
0
95
99
3

NIEUWE CODE
01
05
09
90
95
99
03

7

07

9+3

93

9+7

97

GEEN

80

88
89

88
89

60

60

65

65

69

69

61

61

67

67

63

63

Geen

81

Geen
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inkomensgarantie voor ouderen (IGO) of
gewaarborgd inkomen (GI)

Attesten (stelsel van de zelfstandigen (RSVZ)
BETEKENIS VAN DE
LOOPBAAN
Rust + 1/3
Overleving + 1/3

BESTAANDE
CODE
+ 1 jaar, rust + 1/3
+ 1 jaar, overleving
+ 1/3
Rust – 1/3
+ 1 jaar, rust – 1/3
Overleving – 1/3
+ 1 jaar, overleving
– 1/3
Rust + 1/3 (feitelijk
+ 1 jaar, rust + 1/3
gescheiden echtgenoot)
(feitelijk gescheiden
echtgenoot)
Rust – 1/3 (feitelijk gescheiden
+ 1 jaar, rust – 1/3
echtgenoot)
(feitelijk gescheiden
echtgenoot)
Geen pensioen maar opening
+ 1 jaar en geen
van het recht als
overlevingspensioen
bijdragebetalende weduwe of
weduwenaar
Geen pensioen maar opening
+ 1 jaar en geen
recht als bijdragebetalende
rustpensioen
gepensioneerde
Geen pensioen maar opening
+ 1 jaar en geen
recht als feitelijk gescheiden
rustpensioen
echtgenoot (rust – 1/3)
(feitelijk gescheiden
echtgenoot)

NIEUWE CODE
01
05
09
90
03

07

60

69

67

CODES WAARBIJ HET RECHT OP DE ZIV WORDT AFGESCHAFT OF
OPGESCHORT – DEZE HEBBEN BETREKKING OP DE DRIE SOORTEN ATTESTEN
BETEKENIS
Geen uitbetaling en geen
opening van recht (attesten
RSVZ)
Afschaffing of schorsing van
de uitbetaling (attesten RVP)
Afschaffing of schorsing van
de uitbetaling (attesten MF)
Afschaffing van het
gewaarborgd inkomen
Uitbetaling van een voordeel
dat geen recht op de ZIV opent
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- 1 jaar en geen
pensioen

NIEUWE CODE

NIHIL

20

GEEN

20 of 25

GEEN

21

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-codes15.
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
van dat attest, dan wordt er een nieuw attest verstuurd met een ZIV-code die betrekking heeft
op het pensioen.
15

De RVP heeft nog geen berichten met deze code verstuurd en zal er ook geen versturen.
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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.
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Papieren attesten
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C101
Hieronder vindt u het flat formaat van het record

Globaal antwoord C101 : opvraging INSZ
Nr.

Beschrijving

Formaat

1

Prefix

2

Aantal voorkomens in
antwoord

N2

3

Nummer van het bericht
Nummer te verbeteren
bericht
Aard van het attest
Code voorleggende
instelling
Returncode KSZ
Returncode CIN
Returncode T101
Returncode P101
Idenficatie pensioen
ZIV-code
Begindatum
geldigheidsperiode
Einddatum
geldigheidsperiode
Ondernemingsnummer

A15

4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
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Detailantwoord C101 : opvraging INSZ + nummer bericht :
Nr.

Beschrijving

Formaat

1

Prefix

A158

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Nummer van het bericht
Nummer te verbeteren bericht
Aard van het attest
Code voorleggende instelling
Returncode KSZ
Zendingsdatum KSZ
Returncode CIN
Zendingsdatum CIN
Returncode T101
Zendingsdatum T101
Returncode P101
Zendingsdatum P101
Code voordeel
Identificatie pensioen
ZIV-code
Begindatum
geldigheidsperiode
Einddatum
geldigheidsperiode
Gezinspensioen of pensioen
alleenstaande
Reden opheffing of
opschorting pensioen (ZIVcode 20 + 25)
Reden weigering openen
recht (ZIV-code 22)
Gemengde loopbaan
Code activiteit
Datum stopzetting activiteit
Landcode (10 voorkomens)
Tijdsduur loopbaan
(10 voorkomens)
Infodrager
Taalcode
Algoritme
Ondernemingsnummer

A15
A15
A1
N6
A6
A8
A6
A8
A6
A8
A6
A8
A2
A18
N2

17
18
19
20

21
23
24
25
26
27
28
29
30
31
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Bijlage 1 Codes die het recht op ZIV openen

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
Rust + 1/3
Overleving + 1/3
Rust – 1/3
Overleving – 1/3
Overleving + 1/3 en rust – 1/3
Overleving – 1/3 en rust – 1/3
Rust + 1/3 (feitelijk gescheiden
echtgenoot)
Rust – 1/3 (feitelijk gescheiden
echtgenoot)
Rust - 1/3 (persoonlijke) en rust + 1/3
(feitelijk gescheiden echtgenoot)
Rust - 1/3 (persoonlijke) en rust - 1/3
(feitelijk gescheiden echtgenoot)
Gewaarborgd inkomen in combinatie met
een persoonlijk werknemerspensioen
Enkel gewaarborgd inkomen
Gewaarborgd inkomen betreffende
feitelijk gescheiden echtgenoten
Geen pensioen maar opening recht als
bijdragebetalende weduwe of weduwenaar
Geen pensioen maar opening recht als niet
bijdragebetalende weduwe of weduwenaar
Geen pensioen maar opening recht als
bijdragebetalende gepensioneerde
Geen pensioen maar opening recht als niet
bijdragebetalende gepensioneerde
Geen pensioen maar opening recht als
feitelijk gescheiden echtgenoot (rust – 1/3)
Geen pensioen maar opening recht als
feitelijk gescheiden echtgenoot (rust + 1/3)
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BESTAANDE
CODE
1
5
9
0
95
99
3

NIEUWE CODE
01
05
09
90
95
99
03

7

07

9+3

93

9+7

97

GEEN

80

88
89

88
89

60

60

65

65

69

69

61

61

67

67

63
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rust -1/3 + eventueel overleving - 1/3 in
combinatie met inkomensgarantie voor
ouderen (IGO)of gewaarborgd
inkomen(GI)
overleving –1/3 in combinatie met een
inkomensgarantie voor ouderen (IGO) of
gewaarborgd inkomen (GI)

KSZ
Geen

81

Geen

82

Attesten (stelsel van de zelfstandigen (RSVZ)
BETEKENIS VAN DE
LOOPBAAN
Rust + 1/3
Overleving + 1/3

BESTAANDE
CODE
+ 1 jaar, rust + 1/3
+ 1 jaar, overleving
+ 1/3
Rust – 1/3
+ 1 jaar, rust – 1/3
Overleving – 1/3
+ 1 jaar, overleving
– 1/3
Rust + 1/3 (feitelijk
+ 1 jaar, rust + 1/3
gescheiden echtgenoot)
(feitelijk gescheiden
echtgenoot)
Rust – 1/3 (feitelijk gescheiden
+ 1 jaar, rust – 1/3
echtgenoot)
(feitelijk gescheiden
echtgenoot)
Geen pensioen maar opening
+ 1 jaar en geen
van het recht als
overlevingspensioen
bijdragebetalende weduwe of
weduwenaar
Geen pensioen maar opening
+ 1 jaar en geen
recht als bijdragebetalende
rustpensioen
gepensioneerde
Geen pensioen maar opening
+ 1 jaar en geen
recht als feitelijk gescheiden
rustpensioen
echtgenoot (rust – 1/3)
(feitelijk gescheiden
echtgenoot)

NIEUWE CODE
01
05
09
90
03

07

60

69

67

CODES WAARBIJ HET RECHT OP DE ZIV WORDT AFGESCHAFT OF
OPGESCHORT – DEZE HEBBEN BETREKKING OP DE DRIE SOORTEN ATTESTEN
BETEKENIS
Geen uitbetaling en geen
opening van recht (attesten
RSVZ)
Afschaffing of schorsing van
de uitbetaling (attesten RVP)
Afschaffing of schorsing van
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BESTAANDE
CODE
- 1 jaar en geen
pensioen

NIEUWE CODE

NIHIL

20

GEEN

20 of 25
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de uitbetaling (attesten MF)
Afschaffing van het
gewaarborgd inkomen
Uitbetaling van een voordeel
dat geen recht op de ZIV opent

KSZ

GEEN

21

GEEN

22

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-codes16.
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
16

De RVP heeft nog geen berichten met deze code verstuurd en zal er ook geen versturen.
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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
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 ZIVcode 05 (= overlevingspensioen).
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Bijlage 2 NIS-codes Landen van de Europese Economische Ruimte
LAND
Malta
Oostenrijk
Bulgarije
Denemarken
Spanje
Finland
Frankrijk
Griekenland
Ierland
IJsland
Italië
Liechtenstein
Luxemburg
Noorwegen
Nederland
Portugal
Groot-Brittannië
Zweden
Cyprus
Roemenië
Letland
Estland
Litouwen
Hongarije
Polen
Tsjechië
Slowakije
Slovenië
Duitsland

NIS codificatie
00119
00105
00106
00108
00109
00110
00111
00114
00116
00117
00128
00118
00113
00121
00129
00123
00112
00126
00107
00124
00135
00136
00137
00138
00139
00122
00140
00141
00147
00134
00103
00104
00170
00173
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Landen met een bilateraal verdrag m.b.t. het recht op gezondheidszorgen.
LAND
Algerije
Bosnië-Herzegovina
Kroatië
Macedonië
Montenegro
Servië
Tunesië
Turkije
Zwitserland17

NIS codificatie
00351
00149
00146
00148
00151
00152
00357
00262
00127

Met België verbonden landen:

LAND
Australië
Canada
Chili
Fillippijnen
Israël
Japan
Marokko
Rep. San Marino
Verenigde Staten

Uitzondering
Behandeling
van
papieren dossier bij
RSVZ

NIS codificatie
00611
00401
00514
00214
00256
00209
00354
00125
00402

Codificatie
90000

17

In de relaties met Zwitserland is zowel het bilaterale verdrag ook nog de bepalingen van de Verordeningen
(EEG) 1408/71 en 574/72 van toepassing.
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Bijlage 3 Papieren attest afgeleverd met het oog op het verstrekken van gezondheidszorgen.

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" (Identificatie nr : 0000000000) bevestigt dat bovengenoemde geen pensioen (meer)
geniet.

Karakteristieken van het pensioen
•
Identificatie pensioen
•
ZIV- Code
•
Begindatum
•
Einddatum
•
Gezin / alleenstaande
•
Landcode

xxxxxxxxxxxxxxx/x/xx
20
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

00
1

Specifiek voor de regeling van zelfstandigen
Gemengde loopbaan
Activiteitscode
Datum stopzetting activiteit
Loontrekkende loopbaan in het buitenland

0
0
00/00/0000
00-00-00 jaren-maanden-dagen
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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 (Identificatie nr : 0000000000) bevestigt dat bovengenoemde geen pensioen (meer)
geniet.

Karakteristieken van het pensioen
•
Identificatie pensioen
•
ZIV- Code
•
Begindatum
•
Einddatum
•
Gezin / alleenstaande
•
Landcode

xxxxxxxxxxxxxxx/x/xx
25
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

00
1

Specifiek voor de regeling van zelfstandigen
Gemengde loopbaan
Activiteitscode
Datum stopzetting activiteit
Loontrekkende loopbaan in het buitenland

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" (Identificatie nr : 0000000000) bevestigt dat bovengenoemde een pensioen geniet.

Karakteristieken van het pensioen
•
Identificatie pensioen
•
ZIV- Code
•
Begindatum
•
Einddatum
•
Gezin / alleenstaande
•
Landcode

xxxxxxxxxxxxxxx/x/xx
01
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

00
0

Specifiek voor de regeling van zelfstandigen
Gemengde loopbaan
Activiteitscode
Datum stopzetting activiteit
Loontrekkende loopbaan in het buitenland

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

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
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Opmerking
“Instellingsnummer RIZIV” wordt niet meer afgedrukt. Het is vervangen door “Identificatie
nr” die zal hetzij het ondernemingsnummer, hetzij de code voorleggende instelling bevatten ;
"geen pensioen meer geniet" zal worden gebruikt voor de ZIV-codes 20 en 21 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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