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Historiek
Datum
27.03.08
10.02.09

Versie Opmerking
0.0
Ontwerpdocument
1.0
Aanpassingen n.a.v. werkgroepvergadering
van 15.09.08:
- toevoegen infobehoefte OCMW’s
- toevoegen mogelijke waarden
‘gezinssituatie’

Verspreiding
Werkgroep
RVA

Toevoegen
- lijst met foutcodes
- lijst met aard werkloosheid

05.11.09

2.0

16.03.10
25.10.10

2.1
3.0

02.02.11

3.1

12.05.11

3.2

15.05.11

3.3

18.05.11

3.4

06.11.2012

3.5

Wijzigingen aan
- in blok ‘betaling’: zone ‘aantal
uitkeringen’: op 3 posities gebracht
+ facultatief
- blok ‘recht’ kan tot 2 maal
voorkomen
- in blok ‘geen recht’: zone
‘einddatum sanctie’: facultatief
- in blok ‘geen recht’: zone ‘aantal
weken sanctie’: toegevoegd
Toevoegen machtiging verleend aan FOD
Sociale Zekerheid – DG Personen met een
handicap
Toevoegen machtiging verleend aan RIZIV
Toevoegen van 2 nieuwe
ondervragingsmogelijkheden:
 opvraging van de dagen waarop er
een uitbetaling van
werkloosheidsuitkeringen
plaatsvond;
 opvraging van
activeringsuitkeringen.
Verwijderen inhouse-formaat voor het
gegevensgedeelte
Aanvullingen betreffende de 5de
opvragingsmogelijkheid
Toevoegen identiteit van de werkgever(s)
bij opvraging van activeringsuitkeringen
Aanpassing voorkomen gegevensblok
identiteit van de werkgevers(s) bij
opvraging van activeringsuitkeringen van 3
naar 5
Verbetering voorbeelden prefix
Toevoegen betekenis returncode ‘000205’
Aanpassing van de beschrijving van het
zone “Uitbetaald bedrag”
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RVA
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24/04/2013

3.6

22/10/2013
11/12/2013

3.7
3.8

21/10/2015

3.9

09/03/2018

4.0

Verbetering van verschillende
beschrijvingen (Payments en Rights in
Situation)
Aanpassing lijst codes aard werkloosheid
Toegevoegd 3 gegevens met betrekking tot
uitsluitingen en sancties
Toegevoegd van vergoedbaarheidsartikel
“130&11”
Toegevoegd van de beschrijving van de
column RET in de listen toelaat- en
vergoedbaarheidsartikel.
Toegevoegd van diverse elementen in
verschillende operaties
Update lijst aard werkloosheid
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1. Situering van het project
1.1. Inleiding
Naar aanleiding van de behoefte geuit door verschillende instellingen, om informatie over het
vervangingsinkomen uit werkloosheid te bekomen, is er een consultatiestroom ontwikkeld waarbij
deze gegevens door RVA ter beschikking worden gesteld aan het netwerk van de sociale zekerheid.
De huisvestingsmaatschappijen hebben de gegevens betreffende het vervangingsinkomen nodig
voor de toekenning van sociale huur- (of koop-)woningen en voor de berekening van de huurprijs.
De FOD Financiën heeft enerzijds (niet-)fiscale invorderingsdossiers en anderzijds
solvabiliteitsdossiers waarvoor de informatie van het vervangingsinkomen gevraagd wordt. Voor
DAVO is de informatie nodig voor de toekenning van voorschotten op het onderhoudsgeld.
De Direction de la Qualité de l’Habitat du Ministère de la Région wallonne (MRW) wenst het
vervangingsinkomen uit werkloosheid te kennen om personen met een precair inkomen bij te
kunnen staan.
De RVP wil kunnen nagaan of de personen jonger dan 65 jaar aan wie ofwel een pensioenvoordeel
ofwel een overlevingspensioen wordt uitbetaald, tevens een vervangingsinkomen uit werkloosheid
genieten.
De Directie-generaal Personen met een handicap van de FOD Sociale Zekerheid (FOD SZ) heeft
niet enkel nood te weten of een gerechtigde een vervangingsinkomen uit werkloosheid geniet maar
eveneens of een gerechtigde recht op werkloosheiduitkering heeft ongeacht of er een betaling heeft
plaatsgevonden.
De OCMW’s hebben de behoefte om de rechten op werkloosheidsvergoeding te kennen in het kader
van de toekenning van (aanvullend) leefloon of maatschappelijke dienstverlening.
Vermits de OCMW’s ook dikwijls voorschotten verlenen aan hulpvragers in afwachting van de
toekenning of uitbetaling van de werkloosheidsvergoeding, hebben zij ook nood aan de gegevens in
verband met de uitbetalingen.
In het kader van de strijd tegen de sociale fraude, kan de RIZIV deze stroom gebruiken om een
betere controle te kunnen uitvoeren om zo niet toegelaten cumul op te sporen tussen de
werkloosheid en de ziekte-uitkeringen.
VDAB kan door middel van deze stroom nagaan of er al een betaling van een activeringsuitkering
plaatsvindt en hoeveel de uitkering bedraagt, om zo desgevallend cumul te vermijden of het bedrag
van de bijkomende Vlaamse premie te beperken.
De RKW kan deze stroom gebruiken in het kader van de toekenning van de kinderbijslag. Het feit
dat een persoon werkloos is, een uitkering ontvangt, een sanctie gekregen heeft of uitgesloten is,
kan resulteren in een aanpassing van de bedragen voor de toegekende kinderbijslag. De eerste
aanvraag van de RKW heeft betrekking op niet vergoede werklozen.
De instellingen kunnen - voor zover zij hiertoe de machtiging hebben ontvangen van het Sectoraal
Comité van de sociale zekerheid – deze gegevens bekomen via een consultatie. De consultatie L035
zal via de KSZ verlopen.
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1.2. Machtiging van het Sectoraal Comité van de sociale
zekerheid
Vermits het gaat om een uitwisseling van sociale gegevens van persoonlijke aard vertrekkende
vanuit instellingen die behoren tot het netwerk van instellingen van sociale zekerheid, moest
hiervoor een machtiging worden aangevraagd bij het Sectoraal Comité van de sociale zekerheid.
Beraadslaging 09/028 van 5 mei 2009 m.b.t. de mededeling van persoonsgegevens door de
Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening aan de directie-generaal Personen met een Handicap van de
federale overheidsdienst Sociale Zekerheid met het oog op het toekennen van tegemoetkomingen
aan personen met een handicap
Beraadslaging 10/015 van 2 maart 2010, gewijzigd op 1 februari 2011, m.b.t. de mededeling van
persoonsgegevens door de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening aan het rijksinstituut voor ziekte-en
invaliditeitsverzekering (elektronisch bericht L035)
Beraadslaging Nr°13/108 van 5 November 2013 inzake de mededeling van persoonsgegevens door
de Rijksdienst Voor Arbeidsvoorziening aan de Rijksdienst voor Kinderbijslag voor Werknemers
en de kinderbijslagfondsen (electronisch bericht L035) voor de toekenning van gezinsbijslag aan
niet-vergoede werklozen
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2. Architectuur van de gegevensstroom
2.1. Formaat
De consultatiestroom betreffende het vervangingsinkomen werkloosheid is een klassieke
gegevensstroom. Dit betekent dat voor de consultatie L035, de volgende formaten mogelijk zijn:
- prefix A1(plat) + gegevensgedeelte in inhousefile formaat (IHFN);
- prefix A1(plat) + gegevensgedeelte in XML formaat;
- prefix A1 in XML formaat + gegevensgedeelte in XML formaat (XMLite) – enkel voor
online consultaties.
De KSZ zal de ontvangen vraag eventueel converteren en vervolgens naar RVA doorsturen.
Eveneens zal het ontvangen antwoord door KSZ aan de vragende instelling overgemaakt worden in
het gewenste formaat.
Er dient opgemerkt te worden dat de KSZ vooralsnog geen inhoudelijke validatie verricht
betreffende het gegevensgedeelte en dit noch in het geval van doorgave IHFN naar IHFN, van XML
naar XML of bij conversie. Met inhoudelijke validatie wordt bijvoorbeeld bedoeld, het controleren
van de geldigheid van een datum, het al dan niet voorkomen van een veld dat afhankelijk is van de
waarde van een voorafgaand veld.

2.2. Gegevensgedeelte
Er zijn vijf opvragingen mogelijk:
1) de opvraging van de uitbetaalde sommen tijdens een bepaalde periode;
2) de opvraging van de laatst gekende situatie;
3) de opvraging van de situatie op een bepaalde datum;
4) de opvraging van de dagen waarop er een uitbetaling van werkloosheidsuitkering heeft
plaatsgevonden;
5) de opvraging van de uitbetaalde sommen in het kader van de activeringsuitkeringen.

Bij de opvraging op basis van een periode (1), kan in de vraag een keuze gemaakt worden tussen
a. alle uitkeringen ongeacht het type werkloosheid;
b. enkel de uitkeringen volledige werkloosheid en de uitkeringen inkomensgarantie.
In het antwoord, zal RVA, per maand waarvoor de RVA over gegevens beschikt, de volgende
gegevens meedelen:
- de maand waarop de betaling betrekking heeft;
- het bedrag dat de uitbetalingsinstelling heeft betaald (= ingediend bij RVA)
- het bedrag dat de RVA heeft goedgekeurd;
- een indicator die de stand van het dossier bij RVA aangeeft;
- het aantal betaald uitkeringen.

Bij de opvraging van de laatst gekende situatie (2) of bij de opvraging van de situatie op een
bepaalde datum (3), kan in de vraag een keuze gemaakt worden tussen
c. de situatie waarvoor een betaling gekend is;
d. de situatie waarvoor een recht gekend is;
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e. de situatie waarvoor zowel een betaling als een recht gekend is.
In het antwoord, zal de RVA
- bij betaling de volgende gegevens meedelen:
- de laatst betaalde maand;
- het theoretische dagbedrag voor die maand;
- het aantal uitkeringen (indien gekend);
- de aard werkloosheid;
- het uitkeringsregime bij vrijwillig deeltijdse arbeid.
en/of
- bij theoretisch recht en indien er een recht bestaat de volgende gegevens meedelen:
- het theoretische dagbedrag voor die maand;
- de begindatum van het recht;
- de aard werkloosheid;
- de gezinssituatie;
- het uitkeringsregime bij vrijwillig deeltijdse arbeid;
- le type d’allocation (allocation de chômage ou allocation d’insertion) ;
- un indicateur permettant de savoir si la personne est autorisée ou pas à
travailler comme indépendant à titre complémentaire durant son chôamge ;
- la date de fin théorique aux allocations d’insertions (seulement si demande de
dernière situation).
Opmerking: Eventueel is het mogelijk dat de groep van bovenstaande gegevens 2
maal wordt meegedeeld omdat het meer en meer voorkomt dat een
sociaal verzekerde aanspraak maakt op 2 types uitkeringen
(bijvoorbeeld werkloosheid en mobiliteitspremie).
- bij theoretisch recht en indien er geen recht bestaat de volgende gegevens meedelen:
- ofwel de begindatum van de sanctie en indien gekend, de einddatum van de
sanctie alsook het aantal weken die de duur van de sanctie weergeeft;
- ofwel de begindatum van de uitsluiting;
- soit la date de fin des allocations d’insertions ;
- différents articles sur lesquels les décisions ci-dessus ont été basées.

Opmerking: Zelfs indien de beide situaties worden opgevraagd (dus zowel de betaling als het
recht), is het mogelijk dat er in het antwoord geen betaling is maar wel een
theoretisch recht.

Bij de opvraging van de dagen waarop er een uitbetaling van werkloosheidsuitkering heeft
plaatsgevonden (4), wordt in de vraag het kalenderkwartaal meegegeven waarvoor het
betalingsrooster wordt opgevraagd.
In het antwoord, zal de RVA de volgende gegevens meedelen:
- voor elke maand van het opgevraagde kwartaal:
- de dag waarop de betaling betrekking heeft;
- de aard werkloosheid.
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- op kwartaalbasis:
- de baremale code (opgebouwd uit de aard werkloosheid, de cijfercode, de
gezinstoestand en de vergoedingsperiode);
- de geldigheidsdatum van de baremale code.

Opmerking: Het betalingsrooster is maar beschikbaar na verificatie door de RVA van de
betalingen ingediend door de uitbetalingsinstellingen. De RVA beschikt over een
termijn van 5 maanden volgend op de indieningsmaand om de betalingen na te
zien. Bijkomend dient er rekening mee worden gehouden dat ongeveer 25% van
de betalingen met minstens één maand vertraging worden ingediend en dus ook
nagezien. Concreet betekent dit dat de RVA controleert dat de einddatum van het
gevraagde kwartaal minstens 6 maanden in het verleden ligt.
Opmerking: Voor de meeste werkloosheidsuitkeringen geldt het zesdagenstelsel, waarbij 6
uitkeringen per week worden toegekend en deze worden ook zo meegedeeld in het
betalingsrooster.
Verder stemt het aantal dagen niet noodzakelijk overeen met het aantal
toegekende uitkeringen. Zoals bijvoorbeeld voor een sociaal verzekerde in
halftijds brugpensioen of bij tijdelijke werkloosheid waar het aantal uren tijdelijke
werkloosheid als basis van de berekening dient.
Een aanduiding in het betalingsrooster, betekent dat de betrokkene op die dag
werkloos was. De dagen waarop er geen werkloosheid is, komen dus niet voor.

Bij de opvraging van de uitbetaalde sommen in het kader van de activeringsuitkeringen (5), worden
in de vraag het kalenderkwartaal en de type uitkering meegegeven.
In het antwoord, zal de RVA de volgende gegevens meedelen:
- voor elke maand van het opgevraagde kwartaal:
- de maand waarop de betaling betrekking heeft;
- het bedrag van de activeringsuitkering;
- le type d’allocation d’activation.
- op kwartaalbasis:
- de werkgever(s) waarbij tewerkgesteld.

Opmerking: Indien er voor het opgevraagde kwartaal een betaling heeft plaatsgevonden, zal de
RVA in het antwoord voor elke maand in het kwartaal een bedrag meedelen, zelfs
indien het bedrag ‘nul’ is.
Indien er voor het opgevraagd kwartaal voor de gevraagde activeringsuitkering
geen betaling is gebeurd, zal de RVA een foutmelding geven.
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Beschrijving gegevensgedeelte van de vraag L035
Zone

Beschrijving

Type1

Lengte

M/C2

XML

INSZ nummer sociaal
verzekerde

INSZ nummer van de werkloze

AN

11

M

Request\INSS

Begindatum opzoekperiode
(1)

Verplicht indien opvraging van uitbetaalde sommen
tijdens een bepaalde periode:
Begindatum van de periode waarvoor de gegevens
worden opgevraagd

AN

8

C

Request\Choice\SearchPayments\BeginDate

AN

8

C

Request\Choice\SearchPayments\EndDate

AN

1

C

Request\Choice\SearchPayments\AllAllowances

Controle:
Begindatum kan tot maximaal 4 jaar in het verleden
liggen.
Formaat:
YYYYMMDD (IHFN) of YYYY-MM-DD (XML)
Einddatum opzoekperiode (1)

Verplicht indien opvraging van uitbetaalde sommen
tijdens een bepaalde periode:
Einddatum van de periode waarvoor de gegevens
worden opgevraagd
Controle:
Einddatum moet steeds samenvallen met het einde van
een maand.
Formaat:
YYYYMMDD (IHFN) of YYYY-MM-DD (XML)

Alle uitkeringen (1)

1
2

Verplicht indien opvraging van uitbetaalde sommen
tijdens een bepaalde periode:
Indicator die aangeeft voor welke aard werkloosheid
gegevens worden opgevraagd

Alfanumeriek / Numeriek
Mandatory / conditional

L035 – consultatie vervangingsinkomen werkloosheid

p 10 / 47

Mogelijke waarden:
0 = alle uitkeringen ongeacht het type werkloosheid;
1 = enkel de uitkeringen volledige werkloosheid en de
uitkeringen inkomensgarantie
Optie laatste situatie (2)

Verplicht indien opvraging van de laatst gekende
situatie:
Indicator die aangeeft welke gegevens worden
opgevraagd

AN

1

C

Request\Choice\LastSituation\Options

AN

8

C

Request\Choice\DaySituation\SearchDate

AN

1

C

Request\Choice\DaySituation\Options

Mogelijke waarden:
1 = de situatie waarvoor een betaling gekend is;
2 = de situatie waarvoor een recht gekend is;
3 = de situatie waarvoor zowel een betaling als een
recht gekend is.
Datum situatie (3)

Verplicht indien opvraging van de situatie op een
bepaalde datum:
Datum waarvoor de gegevens worden opgevraagd
Controle:
De datum kan tot maximaal 4 jaar in het verleden
liggen.
Formaat:
YYYYMMDD (IHFN) of YYYY-MM-DD (XML)

Optie situatie op bepaalde
datum (3)

Verplicht indien opvraging van de situatie op een
bepaalde datum:
Indicator die aangeeft welke gegevens worden
opgevraagd
Mogelijke waarden:
1 = de situatie waarvoor een betaling gekend is;
2 = de situatie waarvoor een recht gekend is;
3 = de situatie waarvoor zowel een betaling als een
recht gekend is.
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Begindatum kwartaal
betalingsrooster (4)

Verplicht indien opvraging van betalingsrooster:
Begindatum van het kalenderkwartaal waarvoor de
gegevens worden opgevraagd

AN

8

C

Request\Choice\SchedulePaymentQuarterSituation\Quarte
rBeginDate

AN

8

C

Request\Choice\SchedulePaymentQuarterSituation\Quarte
rEndDate

AN

8

C

Request\Choice\ActivationAllowancePaymentQuarterSitu
ation\QuarterBeginDate

AN

8

C

Request\Choice\ActivationAllowancePaymentQuarterSitu
ation\QuarterEndDate

Controle:
Begindatum kan tot maximaal 4 jaar in het verleden
liggen.
Formaat:
YYYYMMDD (IHFN) of YYYY-MM-DD (XML)
Einddatum kwartaal
betalingsrooster (4)

Verplicht indien opvraging van betalingsrooster:
Einddatum van het kalenderkwartaal waarvoor de
gegevens worden opgevraagd
Controle:
Einddatum mag niet later liggen dan de kalendermaand
waarin de opvraging gebeurt – 6 maanden.
Formaat:
YYYYMMDD (IHFN) of YYYY-MM-DD (XML)

Begindatum kwartaal
activeringsuitkering (5)

Verplicht indien opvraging van activeringsuitkering:
Begindatum van het kalenderkwartaal waarvoor de
gegevens worden opgevraagd
Controle:
Begindatum kan tot maximaal 4 jaar in het verleden
liggen.
Formaat:
YYYYMMDD (IHFN) of YYYY-MM-DD (XML)

Einddatum kwartaal
activeringsuitkering (5)

Verplicht indien opvraging van activeringsuitkering:
Einddatum van het kalenderkwartaal waarvoor de
gegevens worden opgevraagd
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Formaat:
YYYYMMDD (IHFN) of YYYY-MM-DD (XML)
Type activeringsuitkering (5)

Verplicht indien opvraging van activeringsuitkering:
Aanduiding van het type activeringsuitkering waarvoor
de gegevens worden opgevraagd

AN

2

C

Request\Choice\ActivationAllowancePaymentQuarterSitu
ation\AllowanceType

Lengte

M/C4

XML

Beschrijving gegevensgedeelte van het positief antwoord L035
Zone

Beschrijving

Type3

Datablok betreffende uitbetaalde sommen tijdens een bepaalde periode (1)
Dit gegevensblok bevat de gegevens per maand en kan maximaal 48 keer voorkomen.
Maand van betaling
Maand waarop de betaling betrekking heeft
AN

C

6

M

UnemploymentAllowance\Payment\RelatedMonth

Formaat:
YYYYMM (IHFN) of YYYYMM (XML)
Uitbetaald bedrag

Brutobedrag dat de uitbetalingsinstelling heeft betaald
en is ingediend bij de RVA.
Formaat:
Getal bestaande uit maximaal 6 cijfers in eurocent

N

6

M

UnemploymentAllowance\Payment\PaidAmount

Goedgekeurd bedrag

Bedrag dat de RVA heeft goedgekeurd
Aanwezig indien ‘stand dossier’ = ‘1’ of ‘2’

N

6

C

UnemploymentAllowance\Payment\AcceptedAmount

Formaat:
Getal bestaande uit maximaal 6 cijfers in eurocent

3
4

Alfanumeriek / Numeriek
Mandatory / conditional
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Stand dossier

Indicator die de stand van het dossier bij de RVA
aangeeft

N

1

M

UnemploymentAllowance\Payment\DossierStatus

N

3

C

UnemploymentAllowance\Payment\NbrOfAllowances

AN

6

C
M

UnemploymentAllowance\Situation\Payment\PaidMonth

Mogelijke waarden:
1 = definitief, de verificatieprocedure is afgehandeld en
het goedgekeurde bedrag wordt meegedeeld
2 = de procedure loopt, maar het voorlopig
goedgekeurde bedrag zal worden meegedeeld
3 = de procedure moet nog worden aangevat, het
goedgekeurde bedrag wordt niet ingevuld
Nombre d’allocations
payées

Nombre d’allocations payées durant le mois payé. En
fonction du type d’allocations demandées, nous
pouvons avoir une nuance dans le nombre d’allocations
retournées :


Indien indicator “AllAllowances” = 1, dan wordt
alleen het aantal uitkeringen volledige
werkloosheid doorgegeven (= gewone
werkloosheid en inkomensgarantie-uitkering).



Indien indicator “AllAllowances” = 0, dan wordt
het aantal betaalde uitkeringen ongeacht de aard
van de werkloosheid, doorgegeven (= gewone
werkloosheid, tijdelijke werkloosheid, jeugd- en
seniorvakantie, …).

Comme il est possible d’avoir des demi-allocations, les
allocations sont données via un entier de 3 positions.
La dernière position correspond au nombre après la
virgule. Par exemple :


½ allocation : 5



20 allocations : 200



24,5 allocations : 245

Datablok betreffende de situatie waarvoor een betaling gekend is (2) + (3)
Maand van betaling
Indien opvraging van de laatst gekende situatie (2):
Maand waarin de laatste betaling heeft plaatsgevonden
L035 – consultatie vervangingsinkomen werkloosheid

p 14 / 47

Indien opvraging van de situatie op een bepaalde
datum (3):
Maand waarin de datum van de opvraging gelegen is
Formaat:
YYYYMM (IHFN) of YYYYMM (XML)
Theoretisch dagbedrag

Theoretisch bedrag op basis van de baremale code
geldig op de laatste werkdag voor die maand

N

6

M

Formaat:
Getal bestaande uit maximaal 6 cijfers in eurocent
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UnemploymentAllowance\Situation\Payment\TheoricDail
yAllowanceAmount

Aantal uitkeringen

Aantal uitkeringen die tijdens die maand werden
uitbetaald. Halve uitkeringen worden eveneens
meegedeeld.

N

3

C

UnemploymentAllowance\Situation\Payment\NbrOfAllo
wances

N

2

M

UnemploymentAllowance\Situation\Payment\Unemploym
entCode

N

2

C

UnemploymentAllowance\Situation\Payment\Indemnifica
tionRegime

In uitzonderlijke gevallen kan het zijn dat RVA (nog)
niet over het aantal uitbetaalde uitkeringen beschikt.
Formaat:
20 = 2 uitkeringen
225 = 22,5 uitkeringen
Aard werkloosheid

Aanduiding van de aard werkloosheid waarvoor het
theoretisch dagbedrag werd gegeven
Mogelijke waarden:
Zie lijst aard werkloosheid, p 2815

Uitkeringsregime

Aantal halve uitkeringen uitbetaald aan een werkloze
of een bruggepensioneerde die was tewerkgesteld als
vrijwillig deeltijdse werknemer.
Het regime is nodig voor het berekenen van het
maandbedrag van de werkloosheidsuitkering.
Bij een werkloze of bruggepensioneerde werknemer
toegelaten tot het recht op voltijdse basis wordt het
maandbedrag van de uitkering bekomen door het
dagbedrag te vermenigvuldigen met 26.
Bij de werkloze of de bruggepensioneerde toegelaten
op basis van prestaties als vrijwillig deeltijdse
werknemer wordt het maandbedrag van de uitkering
bekomen door het dagbedrag te vermenigvuldigen met
het uitkeringsregime x 4,33.
Aanwezig indien werkloze of bruggepensioneerde
toegelaten op basis van prestaties als vrijwillig
deeltijdse werknemer.
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Mogelijke waarden:
van 1 tot 12
Datablok betreffende de situatie waarvoor een theoretisch recht gekend is (2) + (3)
Dit gegevensblok kan maximaal 2 keer voorkomen.
Theoretisch dagbedrag
Theoretisch dagbedrag voor die maand

C
N

6

M

UnemploymentAllowance\Situation\Rights\TheoricDaily
AllowanceAmount

AN

8

M

UnemploymentAllowance\Situation\Rights\RightsStarting
Date

N

2

M

UnemploymentAllowance\Situation\Rights\Unemployme
ntCode

N

1

C

UnemploymentAllowance\Situation\Rights\FamilyState

Indien opvraging van de laatst gekende situatie (2):
Theoretisch dagbedrag van de laatste gekende dag
Indien opvraging van de situatie op een bepaalde
datum (3):
Theoretisch dagbedrag op die datum
Formaat:
Getal bestaande uit maximaal 6 cijfers in eurocent
Begindatum recht

Begindatum van het recht
Formaat:
YYYYMMDD (IHFN) of YYYY-MM-DD (XML)

Aard werkloosheid

Aanduiding van de aard werkloosheid waarvoor het
recht werd toegekend
Indien opvraging van de laatst gekende situatie (2):
Aard werkloosheid van de laatste gekende dag
Indien opvraging van de situatie op een bepaalde
datum (3):
Aard werkloosheid op die datum
Mogelijke waarden:
Zie lijst aard werkloosheid, p 2815

Gezinssituatie

Aanduiding van de gezinssituatie wanneer het recht
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werd toegekend
Mogelijke waarden
1 = gezinshoofd
2 = alleenstaand
3 = samenwonend
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Uitkeringsregime

Aanduiding van het aantal halve uitkeringen uitbetaald
aan een werkloze of een bruggepensioneerde die was
tewerkgesteld als vrijwillig deeltijdse werknemer.
Het regime is nodig voor het berekenen van het
maandbedrag van de werkloosheidsuitkering.

N

2

C

UnemploymentAllowance\Situation\Rights\Indemnificat
ionRegime

N

1

C

UnemploymentAllowance\Situation\Rights\Unemployed
WorkerStatus

AN

8

C

UnemploymentAllowance\Situation\Rights\TheoricRight
sEndingDate

N

1

C

UnemploymentAllowance\Situation\Rights\SelfEmploy
mentSupplement

Aanwezig indien werkloze of bruggepensioneerde
toegelaten op basis van prestaties als vrijwillig
deeltijdse werknemer.
Mogelijke waarden:
van 1 tot 12
Type d’allocation

Indicateur retournant le type d’allocation perçue.
Valeurs possibles :

Date de fin théorique aux
allocations d’insertion



1 = Allocation de chômage



2 = Allocation d’insertion

Date de fin théorique aux allocations d’insertions.
Cette information ne sera fournie que si la personne est
en allocation d’insertion et que la recherche du droit a
été réalisé via une recherche « dernière situation
connue ».
Format : YYYY-MM-DD (XML)

Indicateur « indépendant à
titre complémentaire »

Indique si un chômeur peut travailler comme
indépendant à titre complémentaire.
Valeurs possibles :


0 = non

 1= oui
Si cet élément n’est pas fourni, cela signifiera « 0 =
non ».
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Datablok betreffende de situatie waarvoor GEEN recht gekend is (2) + (3)

C
C

Bloc de données « Sanction »
Begindatum sanctie

Aanwezig indien geen recht wegens sanctie:
Begindatum van de periode van de sanctie

UnemploymentAllowance\Situation\NoRights\Sanction

AN

8

C

UnemploymentAllowance\Situation\NoRights\Sanction\B
eginDate

AN

8

C

UnemploymentAllowance\Situation\NoRights\Sanction\E
ndDate

Formaat:
YYYYMMDD (IHFN) of YYYY-MM-DD (XML)
Einddatum sanctie

Aanwezig indien geen recht wegens sanctie:
Einddatum van de periode van de sanctie
Enkel ingevuld, indien gekend
Formaat:
YYYYMMDD (IHFN) of YYYY-MM-DD (XML)

Aantal weken sanctie

Aanwezig indien geen recht wegens sanctie:
Aantal weken die de periode van de sanctie aangeeft

N

3

C

UnemploymentAllowance\Situation\NoRights\Sanction\N
brOfWeeksSanction

Article

Article précisant la cause de la sanction.

AN

9

C

UnemploymentAllowance\Situation\NoRights\Sanction\
Article

C

UnemploymentAllowance\Situation\NoRights\Exclusion

C

UnemploymentAllowance\Situation\NoRights\Exclusion\
BeginDate

C

UnemploymentAllowance\Situation\NoRights\RightsEnd

M

UnemploymentAllowance\Situation\NoRights\RightsEnd
\BeginDate

Voir « Liste des Article Sanction ».
Bloc de données « Exclusion »
Begindatum uitsluiting

Aanwezig indien geen recht wegens uitsluiting:
Begindatum van de uitsluiting
Formaat:
YYYYMMDD (IHFN) of YYYY-MM-DD (XML)

Bloc de données « fin de droit aux allocations d’insertions »
Date de début

Date à partir de laquelle la personne n’a plus droit aux
allocations d’insertions. Donc date de foin de droit
aux allocations d’insertions.

AN

8

Format : YYYY-MM-DD (XML)
Autres données du bloc « NoRights »
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Toelaatbaarheidsartikel

Code die verwijst naar het artikel in de
werkloosheidsreglementering (KB 25.11.1991) op
basis waarvan het recht op uitkeringen werd geopend
of geweigerd. Een Toelaatbaarheidsartikel komt enkel
voor bij een "uitsluiting", niet bij een "sanctie". In
concreto betreft het hier dus een code die verwijst naar
het artikel van de reglementering dat als basis heeft
gediend om het recht op uitkeringen te weigeren. Uit
die code kan de reden van de uitsluiting (hier de "niettoelaatbaarheid") worden afgeleid (bv. onvoldoende
arbeids- of gelijkgestelde dagen in de wettelijke
referentieperiode).

AN

8

C

UnemploymentAllowance\Situation\NoRights\Admisibili
tyArticle

AN

8

C

UnemploymentAllowance\Situation\NoRights\Indemnisa
bilityArticle

C

UnemploymentAllowance\Situation\NoRights\TriggerDat
e

De lijst van de Toelaatbaarheidsartikel kan later in het
document worden gevonden.
Vergoedbaarheidsartikel

Code die verwijst naar het artikel in de
werkloosheidsreglementering (KB 25.11.1991) op
basis waarvan een persoon die gerechtigd is op
uitkeringen al dan niet kan worden vergoed (= zijn
recht effectueren). Een vergoedbaarheidsartikel kan
zowel voorkomen bij een "uitsluiting" als bij een
"sanctie". In concreto betreft het hier dus een code die
verwijst naar het artikel op basis waarvan iemand niet
langer kan worden vergoed (= niet langer
werkloosheidsuitkeringen kan ontvangen) of op basis
waarvan iemand werd gesanctioneerd. Uit die code kan
de reden van de uitsluiting of de sanctionering worden
afgeleid (bv. onbeschikbaarheid voor de arbeidsmarkt,
werkverlating, werkweigering, gevangenschap,
pensionering, … ).
De lijst van het vergoedbaarheidsartikel kan later in het
document worden gevonden.

Datum evenement

Wanneer een werkloze uitgesloten wordt van het recht
op uitkeringen of wordt gesanctioneerd, gaat de
eventuele stopzetting van de uitbetaling van de
uitkeringen pas in de toekomst in. De begindatum van
de uitsluiting of sanctie kan evenwel in het verleden
gelegen zijn. Die begindatum is de "TriggerDate".
Voor zover er geen verjaring is opgetreden worden de

L035 – consultatie vervangingsinkomen werkloosheid

p 21 / 47

ten onrechte ontvangen uitkeringen, voor de periode
gelegen tussen de "TriggerDate" en de laatst betaalde
dag, door de RVA teruggevorderd.
Formaat : YYYY-MM-DD (XML)
Datablok betreffende de dagen werkloosheid in het betalingsrooster (4)
Dit gegevensblok komt 3 keer voor.
Refertemaand
Maand waarin de dagen werkloosheid vallen

C

AN

6

M

UnemploymentAllowance\Situation\SchedulePyament\M
onthlyData\RelatedMonth

Formaat:
YYYYMM (IHFN) of YYYYMM (XML)
Datablok betreffende de dagen werkloosheid in het betalingsrooster (4)
Dit gegevensblok kan tot 31 keer voorkomen.
Dag
Aanduiding van de kalenderdag waarop de sociaal
verzekerde werkloos was

M
AN

2

M

UnemploymentAllowance\Situation\SchedulePyament\M
onthlyData\DailyData\Day

N

2

M

UnemploymentAllowance\Situation\SchedulePyament\M
onthlyData\DailyData\UnemploymentCode

Opmerking: de dagen waarop er geen werkloosheid is,
komen niet voor (bijvoorbeeld: zondag,
gesanctioneeerd, werk, ziekte, betaalde vakantie)
Aard werkloosheid

Aanduiding van de aard werkloosheid waarvoor die
dag een betaling plaatsvond
Mogelijke waarden:
1 = volledig werkloos;
2 = tijdelijk werkloos;
3 = brugpensioen;
4 = inkomensgarantie-uitkering;
5 = halftijds brugpensioen;
6 = jeugdvakantie / seniorvakantie.
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Datablok betreffende de baremale code in het betalingsrooster (4)
Dit gegevensblok kan tot 12 keer voorkomen.
Baremale code
Deze code is een combinatie van de aard van de
werkloosheid, de cijfercode, de gezinstoestand en de
vergoedingsperiode.

AN

10

M

UnemploymentAllowance\Situation\SchedulePyament\Sc
aleData\ScaleCode

Geldigheidsdatum

AN

8

M

UnemploymentAllowance\Situation\SchedulePyament\Sc
aleData\ValidityDate

Begindatum van de geldigheid van de baremale code

M

Formaat:
YYYYMMDD (IHFN) of YYYY-MM-DD (XML)

Datablok betreffende de activeringsuitkering (5)
Dit gegevensblok komt 3 keer voor.
Maand van betaling
Maand waarin de betaling heeft plaatsgevonden

C
AN

6

M

UnemploymentAllowance\Situation\ActivationAllowance
\ActivationAllowancePayment\PaymentMonth

N

6

M

UnemploymentAllowance\Situation\ActivationAllowance
\ActivationAllowancePayment\ActivationAllowanceAmo
unt

AN

10

C

UnemploymentAllowance\Situation\
ActivationAllowance\ActivationAllowancePayment\
ActivationAllowanceCode

Formaat:
YYYYMM (IHFN) of YYYYMM (XML)
Bedrag van de
activeringsuitkering

Bedrag van de activeringsuitkering voor die maand
Opmerking: Indien er voor het opgevraagde kwartaal
een betaling heeft plaatsgevonden, zal de RVA in het
antwoord voor elke maand in het kwartaal een bedrag
meedelen, zelfs indien het bedrag ‘nul’ is.
Formaat:
Getal bestaande uit maximaal 6 cijfers in eurocent

Type d’allocation
d’activation

Type de l’allocation d’activation payée. Cet type est
fourni sous le format « code barémique des allocations
d’activations ».
Exemple : G./..8….
Où :


Prefix B = doorstromingsprogramma
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Prefix CA = SINE



Prefix G = activa werkuitkering

Datablok betreffende de activeringsuitkering (5)
Dit gegevensblok komt tot 5 keer voor.
Werkgever
KBO nummer van de werkgever waarbij tewerkgesteld
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UnemploymentAllowance\Situation\ActivationAllowance
\EmployerID\CompanyID

Beschrijving gegevensgedeelte van het negatief antwoord L035
Zone

Beschrijving

Type5

Lengte

Datablok betreffende de reden waarom er geen gegevens worden meegedeeld (2) + (3) + (4) + (5)
Returncode
Aanduiding van de reden waarom er geen gegevens
AN
6
kunnen worden meegedeeld

M/C6

XML

C

M

X001\Result\ReturnCode

C

X001\Result\Codelist

Mogelijke waarden:
Zie lijst returncodes, p 3017
Code lijst

Aanduiding van de codelijst

AN

3

Mogelijke waarden:
003 = codelijst beheerd door de RVA

5
6

Alfanumeriek / Numeriek
Mandatory / conditional
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Bij de opvraging op basis van een periode (1), bij de opvraging van de situatie op een
bepaalde datum (3), bij de opvraging van het betalingsrooster (4) en bij de opvraging
van de activeringsuitkering (5), kan de begindatum van de periode of de bepaalde
datum tot maximaal 4 jaar in het verleden liggen. Bovendien zullen er nooit gegevens
beschikbaar zijn van vóór 01/01/2004.

Bij de opvraging van de uitbetaalde sommen (1), zal het antwoord het bedrag bevatten
dat is uitbetaald door de uitbetalingsinstelling en eventueel het bedrag dat
goedgekeurd is door RVA. De betalingen uitgevoerd door de uitbetalingsinstellingen
worden gecontroleerd door RVA.
Indien de verificatieprocedure nog niet is opgestart, kan er nog geen bedrag
goedgekeurd door RVA worden meegedeeld.
Indien de verificatieprocedure loopt, zal een goedgekeurd bedrag worden meegedeeld
dat al dan niet definitief is. De verificatieprocedure start 2 maanden na de uitbetaling
door de uitbetalingsinstelling en kan tot 13 maanden in beslag nemen. Gedurende
deze periode kunnen de uitbetalingsinstellingen het bedrag goedgekeurd door RVA
betwisten. Na deze verificatieperiode bereikt men in 99% van de gevallen een
conformiteit tussen het uitbetaalde en het goedgekeurde bedrag.

De informatie betreffende een betaling is slechts vanaf de 20ste van de maand
volgend op de uitbetaling beschikbaar. Bijvoorbeeld een uitkering in de maand
december 2007, zal vanaf 20 januari 2008 opvraagbaar zijn.
Voor een derde van de werkloosheidsuitkeringen, gebeuren de betalingen met 1
maand vertraging. De uitkering voor de maand november 2007, wordt slechts in
december 2007 uitbetaald en zal dus opvraagbaar zijn vanaf 20 januari 2008.

In het antwoord met betrekking tot de situatie van betaling (2 of 3), wordt de maand
vermeld waarin de (laatste) betaling heeft plaatsgevonden. Het bedrag dat
daadwerkelijk is uitbetaald door de uitbetalingsinstelling, wordt niet meegedeeld. Dit
uitbetaalde bedrag kan via de opvraging op periode worden bekomen.
Het theoretische dagbedrag dat overeenkomt met de situatie van de sociaal
verzekerde, alsook het aantal uitkeringen van de desbetreffende maand worden wel
vermeld.
In een volledige maand wordt het dagbedrag 26 keer uitbetaald. Indien er geen 26
uitkeringen worden vermeld, is het aan de vragende instelling om uit te zoeken in
welke situatie de sociaal verzekerde zich bevond tijdens de ontbrekende dagen: de
persoon kan tijdens de maand werkloos zijn geworden of is juist opnieuw beginnen
werken; misschien is de persoon ziek geworden of is de persoon een deeltijdse
werknemer met behoud van rechten.

L035 – consultatie vervangingsinkomen werkloosheid

p 26 / 47

Een sociaal verzekerde kan recht op werkloosheidsuitkeringen hebben maar toch nog
geen uitkering hebben ontvangen. Dus zelfs als bij de opvraging van een situatie (2
of3) zowel de betaling als het recht worden gevraagd, kan het zijn dat enkel gegevens
betreffende het recht worden meegedeeld.
In het antwoord met betrekking tot het recht (2 of 3), wordt de gezinssituatie, zoals
gehanteerd door RVA, vermeld. RVA kent 3 gezinssituaties: alleenwonende,
samenwonende of werknemer met gezinslast. Iemand die alleen woont maar
bijvoorbeeld onderhoudsgeld betaalt, wordt door RVA als werknemer met gezinslast
beschouwd.
Indien de persoon geen recht op werkloosheidsuitkeringen meer heeft omwille van
een sanctie of een uitsluiting, wordt de begindatum en in geval van sanctie, ook de
einddatum meegedeeld. Indien aan de persoon nooit een recht op
werkloosheidsuitkeringen is toegekend, zal de persoon niet geïntegreerd zijn in het
verwijzingsrepertorium bij KSZ en wordt een returncode in de prefix van het bericht
teruggegeven als antwoord.
Indien de persoon geen recht meer heeft op een werkloosheidsuitkering wegens een
sanctie of een uitsluiting, worden de begindatum en, in het geval van een sanctie,
tevens de einddatum of de duur in aantal weken meegedeeld. Als het recht op een
werkloosheidsuitkering nooit werd toegekend aan de persoon, zal deze niet
opgenomen worden in het verwijzingsrepertorium van de KSZ en zal er een
returncode als antwoord meegegeven worden in het prefix van het bericht.
Als een persoon niet toegelaten is als werkloze, heeft deze geen recht. Maar wel een
uitsluiting met een of meerdere toelaatbaarheidsartikelen die aangegeven op welke
basis de persoon niet toegelaten werd als werkloze.
In het geval van een uitsluiting zal de RVA altijd de begindatum van de uitsluiting,
ofwel de einddatum (indien reeds gekend) of de duur van de uitsluiting in weken
meedelen. De einddatum hangt immers af van de situatie van de persoon.
Bijvoorbeeld, iemand krijgt een sanctie gedurende 10 weken. Dus einddatum=
begindatum+ 10 weken. Maar ondertussen wordt de persoon ziek. Gedurende deze
ziekteperiode wordt de sanctie geschorst en wordt de einddatum aldus aangepast: deze
zal gelijk zijn aan begindatum+ 10 weken+ duur van de ziekte. De RVA kan dus geen
einddatum opgeven voor de sanctie zolang deze niet afgelopen is. Daarom wordt vaak
de duur van de sanctie meegedeeld.
Indien een toelaatbaarheidsartikel meegedeeld wordt, betekent dit in het algemeen dat
de persoon wel een recht heeft, maar niet vergoed kan worden wegens een uitsluiting
of een sanctie. Om dit recht te kunnen terugvinden, kan het interessant zijn om de
gegevens van de persoon vóór de begindatum van de sanctie of de uitsluiting te
raadplegen.
De opvraging van de situatie op een bepaalde datum (3) is identiek aan de opvraging
van de laatste situatie (2) behalve dat de datum waarvoor de gegevens worden
opgevraagd moet worden meegegeven in de vraag.
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De meegedeelde gegevens in de opvragingen 1 tot en met 4 betreffen altijd
werkloosheidsuitkeringen. Er wordt geen informatie gegeven over uitkeringen in het
kader van activering van werklozen. Dit soort uitkeringen bestaat uit een tussenkomst
in het loon van de werknemer. Deze uitkeringen kunnen wel worden opgevraagd in de
opvragingsmogelijkheid 5.
Eveneens worden er geen informatie meegedeeld over uitkeringen in het kader van
loopbaanonderbreking of tijdskrediet.

Bij de opvraging van de dagen waarop er een uitbetaling van werkloosheidsuitkering
heeft plaatsgevonden (4), zal het antwoord enkel de goedgekeurde betalingen
bevatten. Het betalingsrooster zal namelijk enkel beschikbaar zijn na verificatie door
de RVA van de betalingen ingediend door de uitbetalingsinstellingen.
De informatie van het betalingsrooster is slechts vanaf de 7de maand volgend op het
einde van een kalenderkwartaal beschikbaar. Een opvraging in de maand oktober, is
mogelijk voor het 1ste kalenderkwartaal van dat jaar, maar nog niet voor het 2de
kwartaal van dat jaar.

Lijst codes aard werkloosheid (RVA)
Hieronder volgt de lijst met codes aard werkloosheid zoals gehanteerd in deze
gegevensstroom.
Unemployment
Code

Beschrijving

00

Niet vergoedbaar als werkloze

01

Volledige werkloosheid als voltijdse werknemer

02

Tijdelijke werkloosheid als voltijdse werknemer

03

Volledige werkloosheid als vrijwillig deeltijdse werknemer

04

Tijdelijke werkloosheid als vrijwillig deeltijdse werknemer

05

Deeltijdse werknemer met behoud van rechten gerechtigd op de
inkomensgarantie-uitkering

06

Deeltijdse werknemer met behoud van rechten enkel vergoedbaar voor
tijdelijke werkloosheid

08

Invoer rechten uit een land dat behoort tot de EER

09

Brugpensioen als voltijdse werknemer

10

Brugpensioen als vrijwillig deeltijdse werknemer

11

Beroepsopleiding of voltijdse uitkering voor stage of opleiding

12

Tewerkstelling beschuttende werkplaats

15

Bejaarde grensarbeider
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16

Verhoogde werkloosheidsuitkering gedurende de laatste maand van de
beroepsopleiding - voltijdse werknemer

17

Verhoogde werkloosheidsuitkering gedurende de laatste maand van de
beroepsopleiding - vrijwillig deeltijdse werknemer

18

Halftijds brugpensioen

21

Jeugdvakantie-uitkeringen

22

Seniorvakantie-uitkeringen

31

Deeltijdse uitkering voor stage of opleiding

34

Volledig werkloze vrijwillig deeltijdse werknemer die bijkomend recht heeft
op de mobiliteitstoeslag

35

Volledig werkloze vrijwillig deeltijdse werknemer die bijkomend recht heeft
op de kinderopvangtoeslag

36

Volledig werkloze vrijwillig deeltijdse werknemer die bijkomend recht heeft
op de mobiliteitstoeslag en op de kinderopvangtoeslag

37

Volledig werkloze vrijwillig deeltijdse werknemer die bijkomend recht heeft
op de mobiliteitstoeslag en op de toeslag van 247,89 EUR ingevolge het
volgen van een beroepsopleiding

38

Volledig werkloze vrijwillig deeltijdse werknemer die bijkomend recht heeft
op de kinderopvangtoeslag en op de toeslag van 247,89 EUR ingevolge
het volgen van een beroepsopleiding

39

Volledig werkloze vrijwillig deeltijdse werknemer die bijkomend recht heeft
op de mobiliteitstoeslag, de kinderopvangtoeslag en op de toeslag van
247,89 EUR ingevolge het volgen van een beroepsopleiding

40

Vestigingsuitkering

44

Volledig werkloze voltijdse werknemer die bijkomend recht heeft op
mobiliteitstoeslag

45

Volledig werkloze voltijdse werknemer die bijkomend recht heeft op
kinderopvangtoeslag

46

Volledig werkloze voltijdse werknemer die bijkomend recht heeft op de
mobiliteitstoeslag en op de kinderopvangtoeslag

47

Volledig werkloze voltijdse werknemer die bijkomend recht heeft op de
mobiliteitstoeslag en op de toeslag van 247,89 EUR ingevolge het volgen
van een beroepsopleiding

48

Volledig werkloze voltijdse werknemer die bijkomend recht heeft op de
kinderopvangtoeslag en op de toeslag van 247,89 EUR ingevolge het
volgen van een beroepsopleiding

49

Volledig werkloze voltijdse werknemer die bijkomend recht heeft op de
mobiliteitstoeslag, de kinderopvangtoeslag en op de toeslag van 247,89
EUR ingevolge het volgen van een beroepsopleiding

57

Deeltijdse werknemer met behoud van rechten gerechtigd op de
inkomensgarantie-uitkering (regeling vanaf 01.07.2005)

58

Vrijwillig deeltijdse werknemer rechthebbende op de inkomensgarantieuitkering (IGU) art.104, §1bis (van toepassing vanaf 01/07/2013)
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Lijst type activeringsuitkering (RVA)
Hieronder volgt de lijst types activeringsuitkering zoals gehanteerd in deze
gegevensstroom.
Unemployment
Code

Beschrijving

1

Activeringsuitkering ongeacht de leeftijd

2

Activeringsuitkering werknemers ≥ 50

Lijst returncodes (RVA)
Hieronder volgt de lijst met returncodes zoals gehanteerd in deze gegevensstroom.
Voor de algemeen geldende returncodes gehanteerd door de RVA, gelieve de codelijst
te raadplegen op de website van de KSZ via de link:
http://www.ksz-bcss.fgov.be/nl/documentation/document_general%204.htm
Error code

Beschrijving

000000

Dit bericht of vraag is correct voor de RVA

000001

De zone INTERNE_REFERENTIE_SECTOR is niet numeriek

000002

De check-digit van de INTERNE_REFERENTIE_SECTOR (2 laatste posities) is
fout

000003

Het volgnummer van de INTERNE_REFERENTIE_SECTOR (positie 6 tot 13)
behoort niet tot de verzendende UI

000004

De zone INTERNE_REFERENTIE_SECTOR stemt overeen met een reeds
bestaand nummer in de opvolgingstabel van de RVA

000005

De zone INTERNE_REFERENTIE_BEATWOORDER is ingevuld terwijl ze
niet overeenstemt met een nummer gekend in de opvolgingstabel van de RVA

000006

De zone DATUM_VERSTUREN_AANVRAAG bevat een ongeldige datum

000007

De zone INTERNE_REFERENTIE_BEATWOORDER is leeg

000008

De zone INTERNE_REFERENTIE_BEATWOORDER stemt niet overeen met
een reeds bestaand nummer in de opvolgingstabel van de RVA van hetzij een
P001, hetzij van een bericht geweigerd omwille van een niet-integratie

000009

De zone van het gegevensgedeelte van de voorlegging is niet numeriek of kleiner
dan 1995

000010

De zone ‘INSZ’ van het gegevensgedeelte van de voorlegging is niet numeriek

000011

De zone ‘INSZ’ van het gegevensgedeelte van de voorlegging bevat een foutieve
check-digit

000012

De zone ‘opzoekingsdatum” in het gegevensgedeelte van de voorlegging is niet
numeriek
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000013

Lengte van de voorlegging foutief (169 karakters)

000019

Begindatum > einddatum of begindatum > systeemdatum

000020

Periode mag niet langer dan 1 maand zijn

000021

Periode vermeld in de vraag is ongeldig

000022

Periode kan niet > 5 jaar

000022

Gegevens gevonden maar onder een andere aanvraagparameter

000023

Ongeldige datum

000024

Ongeldig referentienummer

000148

Probleem databank

000200

Geen betalingen in de gevraagde periode
D.w.z., er is wel een dossier bij de RVA met een recht maar er worden geen
betalingen teruggevonden (dit antwoord kan maar ontvangen worden in de
situatie wanneer via de L035 de betalingen worden opgevraagd.)

000201

Geen betaling gevonden

000202

De gegevens betreffende het recht ontbreken

000203

Betaling zonder een gekend recht

000204

Geen betaling gevonden en geen werkloosheidsgegevens beschikbaar

000205

Leeftijd INSZ < 50 jaar
Opm. dit antwoord kan maar ontvangen worden in de situatie wanneer via de
L035 de activeringsuitkeringen worden opgevraag.)

003002

Userid ongeldig

003004

INSZ ongeldig

009000

Probleem met profiel

100000

XML ongeldig

100004

INSZ prefix en gegevensgedeelte verschillend

100010

Probleem MQ-series

200000

Geen gegevens beschikbaar voor de opgegeven periode/datum
D.w.z., er is wel een dossier bij de RVA maar de gevraagde gegevens ontbreken
(= zowel recht als betalingen).

200010

De opgegeven periode komt niet overeen met een kalendermaand

300010

Gezien de aard van de werkloosheid op de datum van het risico kan enkel het
beroepsverleden worden meegedeeld

300020

De aard van het subrisico is niet verenigbaar met de werkloosheidsverzekering
‘vb. : 005’

300030

De periode van het opgevraagde beroepsverleden bedraagt meer dan 4 kwartalen

400010

INSZ niet geïntegreerd voor een UI. Enkel gekend bij RVA

500000

INSZ niet geïntegreerd bij de sector werkloosheid
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500001

INSZ niet geïntegreerd voor uw UI

801251

Geen records voor het INSZ en de opgegeven periode

ADA148

De opvolgingstabel is momenteel niet beschikbaar

ADABAS

Technisch probleem met de DB
Probleem met de pointers in de opvolgingstabel

RSP113

Liste des Articles Sanctions
Artikel

KB

Omschrijving

52BIS,A

1

Uitsluiting "gewone" vrijwillige werkverlating

4/52

52BIS,AB

1

Uitsluiting "gewone" stopzetting van een beroepsopleiding

4/52

52BIS,AW

1

Uitsluiting "gewone" werkverlating DAC, BTK, GESCO, IBF,
project prime of tewerkstelling in het kader van een
programma ter bevordering van de werkgelegenheid in de
niet-commerciële sector in het Vlaamse gewest

4/52

52BIS,AX

1

Uitsluiting "gewone" werkverlating van een PWA

4/52

52BIS,B

1

Uitsluiting vrijwillige werkverlating met opzet

Onbep

52BIS,BB

1

Uitsluiting vrijwillige stopzetting beroepsopleiding met opzet

Onbep

52BIS,BBY

9

Verwittiging vrijwillige stopzetting beroepsopleiding met opzet

z.vw

52BIS,BW

1

Uitsluiting vrijwillige werkverlating DAC, BTK, GESCO, IBF,
project prime of tewerkstelling in het kader van een
programma ter bevordering van de werkgelegenheid in de
niet-commerciële sector in het Vlaamse gewest met opzet

Onbep

52BIS,BX

1

Uitsluiting vrijwillige werkverlating PWA met opzet

Onbep

52BIS,C

0

Uitsluiting vrijwillige werkverlating - herhaling

Onbep

52BIS,CB

0

Uitsluiting vrijwillige stopzetting beroepsopleiding - herhaling

Onbep

52BIS,CW

0

Uitsluiting vrijwillige werkverlating DAC, BTK, GESCO, IBF,
project prime of tewerkstelling in het kader van een
programma ter bevordering van de werkgelegenheid in de
niet-commerciële sector in het Vlaamse gewest – herhaling

Onbep

52BIS,CX

0

Uitsluiting vrijwillige werkverlating/PWA - herhaling

Onbep

52BIS,H

1

Uitsluiting werkweigering - dienstbetrekking

4/52

52BIS,HB

1

Uitsluiting werkweigering beroepsopleiding

4/52

52BIS,HW

1

Uitsluiting werkweigering DAC-BTK-GESCO-IBF-prime of
tewerkstelling in het kader van een programma ter
bevordering van de werkgelegenheid in de niet-commerciële
sector in het Vlaamse gewest

4/52

52BIS,HX

1

Uitsluiting werkweigering – PWA

4/52

52BIS,J

1

Uitsluiting werkweigering met opzet
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52BIS,JB

1

Uitsluiting weigering beroepsopleiding met opzet

Onbep

52BIS,JW

1

Uitsluiting werkweigering DAC-BTK-GESCO-IBF-prime of
tewerkstelling in het kader van een programma ter
bevordering van de werkgelegenheid in de niet-commerciële
sector in het Vlaamse gewest met opzet

Onbep

52BIS,JX

1

Uitsluiting werkweigering PWA met opzet

Onbep

52BIS,K

0

Uitsluiting werkweigering - herhaling

Onbep

52BIS,KB

0

Uitsluiting weigering beroepsopleiding – herhaling

Onbep

52BIS,KW

0

Uitsluiting werkweigering als DAC-BTK-GESCO-IBF-prime of
tewerkstelling in het kader van een programma ter
bevordering van de werkgelegenheid in de niet-commerciële
sector in het Vlaamse gewest – herhaling

Onbep

52BIS,KX

0

Uitsluiting werkweigering PWA- herhaling

Onbep

52BIS,KXL

0

Werkweigering na een werkweigering 09/ of 10/ + herhaling
(onbeperkte notie) (geldig vanaf 01/04/2006)

Onbep

52BIS,L

1

Uitsluiting zich niet aanmelden bij een werkgever

4/52

52BIS,LX

1

Uitsluiting zich niet aanmelden bij een werkgever PWA

4/52

52BIS,M

1

Uitsluiting niet-aanmelding bij een werkgever met opzet

Onbep

52BIS,MX

1

Uitsluiting niet-aanmelding bij een werkgever PWA met opzet

Onbep

52BIS,N

0

Uitsluiting ingevolge niet-aanmelding bij een werk gever –
herhaling

Onbep

52BIS,NX

0

Uitsluiting ingevolge niet-aanmelding bij een werkgever PWA
– herhaling

Onbep

52BIS,P

1

Uitsluiting zich niet aanbieden bij de plaatsingsdienst of dienst
beroepsopleiding

4/52

52BIS,PX

1

Uitsluiting zich niet aanbieden bij het PWA

4/52

52BIS,Q

0

Uitsluiting niet-aanbieding bij de plaatsingsdienst of dienst
beroepsopleiding – herhaling

Onbep

52BIS,QX

0

Uitsluiting niet-aanbieding bij het PWA – herhaling

Onbep

52BIS,R

1

Uitsluiting weigering deelname aan een inschakelingparcours

Onbep

52BIS,S

1

Uitsluiting ingevolge
inschakelingparcours

stopzetting

of

mislukking

van

een

4/52

52BIS,T

0

Uitsluiting ingevolge stopzetting
inschakelingparcours - herhaling

of

mislukking

van

een

Onbep

52BIS,U

1

Weigering outplacement (geldig vanaf 01/04/2006)

52BIS,UX

1

Weigering outplacement + vrijwillige intentie (geldig vanaf
01/04/2006)

Onbep

52BIS,UR

0

Weigering
outplacement
01/04/2006)

52BIS,V

1

Weigering inschrijving
01/04/2006)
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52BIS,VY

9

Verwittiging weigering inschrijving tewerkstellingscel (geldig
vanaf 01/04/2006)

z.vw

52BIS,VX

1

Weigering inschrijving tewerkstellingscel + vrijwillige intentie
(geldig vanaf 01/04/2006)

Onbep

52BIS,VR

0

Weigering inschrijving tewerkstellingscel + herhaling (geldig
vanaf 01/04/2006)

Onbep

52BIS,W

1

Afwezigheid
01/04/2006)

52BIS,WX

1

Afwezigheid aanvraag outplacement + vrijwillige intentie
(geldig vanaf 01/04/2006)

Onbep

52BIS,WR

0

Afwezigheid aanvraag outplacement + herhaling (geldig vanaf
01/04/2006)

Onbe

52,D

1

Uitsluiting afdanking om billijke redenen (dienstbetrekking)

4/26

52,DB

1

Uitsluiting afdanking om billijke redenen beroepsopleiding

4/26

52,DW

1

Uitsluiting afdanking om billijke redenen DAC, BTK, GESCO,
IBF, project prime of tewerkstelling in het kader van een
programma ter bevordering van de werkgelegenheid in de
niet-commerciële sector in het Vlaamse gewest

4/26

52,DWY

9

Uitsluiting verwittiging afdanking om billijke redenen DAC,
BTK, GESCO, IBF, project prime of tewerkstelling in het kader
van een programma ter bevordering van de werkgelegenheid
in de niet-commerciële sector in het Vlaamse gewest

z.vw

52,DX

1

Uitsluiting afdanking om billijke redenen (PWA)

4/26

52,E

1

Uitsluiting
afdanking
om
billijke
dienstbetrekking/stage (wachtuitkeringen)

redenen

4/26

52,EB

1

Uitsluiting afdanking om billijke redenen beroepsopleiding
(wachtuitkeringen)

4/26

52,EW

1

Uitsluiting afdanking om billijke redenen DAC, BTK, GESCO,
IBF, project prime of tewerkstelling in het kader van een
programma ter bevordering van de werkgelegenheid in de
niet-commerciële
sector
in
het
Vlaamse
gewest
(wachtuitkeringen)

4/26

52,EX

1

Uitsluiting
afdanking
(wachtuitkeringen)

PWA

4/26

52,F

0

Uitsluiting afdanking om billijke redenen ( dienstbetrekking /
stage) - 1ste herhaling

8/52

52,FB

0

Uitsluiting afdanking om billijke redenen beroepsopleiding 1ste herhaling

8/52

52,FW

0

Uitsluiting afdanking om billijke redenen DAC, BTK, GESCO,
IBF, project prime of tewerkstelling in het kader van een
programma ter bevordering van de werkgelegenheid in de
niet-commerciële sector in het Vlaamse gewest - 1ste
herhaling

8/52

52,FX

0

Uitsluiting
herhaling

8/52

52,G

0

Uitsluiting afdanking om billijke redenen (dienstbetrekking) 2de herhaling

Onbep

52,GB

0

Uitsluiting afdanking om billijke redenen beroepsopleiding 2de herhaling

Onbep

aanvraag

afdanking
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52,GW

0

Uitsluiting afdanking om billijke redenen DAC, BTK, GESCO,
IBF, project prime tewerkstelling in het kader van een
programma ter bevordering van de werkgelegenheid in de
niet-commerciële sector in het Vlaamse gewest - 2de herhaling

Onbep

52,GX

0

Uitsluiting afdanking om billijke redenen (PWA) - 2de herhaling

Onbep

54

1

Uitsluiting werkverlating om een andere dienstbetrekking uit
te oefenen < 4 weken

-/4

59,41

1

Schorsing 4 maanden bij negatieve evaluatie eerste gesprek
en werkloze (= schoolverlater) wil het contract niet tekenen
(geldig vanaf 01/07/2004)

-

59,42

1

Schorsing 4 maanden bij negatieve evaluatie eerste gesprek
en werkloze (= samenwonende) wil het contract niet tekenen
(2 maanden indien samenwonende < netto belastbaar
inkomen van het gezin) (geldig vanaf 01/07/2004)

-

59,51

1

Schorsing 4 maanden bij negatieve evaluatie tweede gesprek
en werkloze (= schoolverlater) tekent het contract (geldig
vanaf 01/07/2004)

-

59,52

1

Schorsing 4 maanden bij negatieve evaluatie tweede gesprek
en werkloze (= samenwonende) tekent het contract (2
maanden indien samenwonende < netto belastbaar inkomen
van het gezin) (geldig vanaf 01/07/2004)

-

59,70

1

Schorsing 4 maanden wanneer de werkloze, ongeacht zijn
gezinstoestand, zich niet aanbiedt op het tweede gesprek
(geldig vanaf 01/07/2004)

-

153,1

1

Uitsluiting onjuiste/onvolledige verklaring of een verplichte
verklaring niet of te laat afgelegd

1/13

153,1Z

1

Uitstel uitsluiting onjuiste/onvolledige verklaring
verplichte verklaring niet of te laat afgelegd

een

1/13

153,2

1

Idem als 153,1 doch op grond waarvan de code werknemer
met gezinslast of alleenwonende werd toegekend

1/13

153,3

0

Uitsluiting herhaling art.153,1

2/26

153,3

0

Uitsluiting herhaling art.153,2

2/26

154,1

1

Uitsluiting misbruik controlekaart

1/26

154,2

0

Uitsluiting herhaling art.154

2/52

154,3

1

Uitsluiting misbruik controlekaart, feit na 30.09.2006, met
kwade trouw in de zin van 154,3e lid

27/52

154,3Y

9

Verwittiging misbruik controlekaart, feit na 30.09.2006, met
kwade trouw in de zin van 154,3e lid

z.vw

154,3Z

1

Uitstel misbruik controlekaart, feit na 30.09.2006, met kwade
trouw in de zin van 154,3e lid

27/52

154,4

0

Uitsluiting herhaling art. 154, feit gelegen na 30.09.2006, met
kwade trouw in de zin van 154,3e lid

Onbep

155,1,1

1

Uitsluiting opmaken van onjuiste stukken, feit vóór 1.10.2006

1/26

155,1,2

1

Uitsluiting vals stempelmerk, feit vóór 01.10.2006

1/26

155,2

0

Uitsluiting herhaling opmaken van onjuiste stukken of vals
stempelmerk, feit vóór 01.10.2006

Onbep

O155,1,1

1

Uitsluiting opmaken van onjuiste stukken, feit na 30.09.2006

27/52

O155,1,2

1

Uitsluiting vals stempelmerk, feit na 30.09.2006

27/52

O155,2

0

Uitsluiting herhaling opmaken van onjuiste stukken of vals
stempelmerk, feit na 30.09.2006

Onbep
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589&312

Verlies van het recht op uitkeringen

Lijst toelaatbaarheidsartikel
In de kolom RET (= retroactief)staat de waarde :
 0 = niet retroactief
 1 = retroactief
 - = niet van toepassing
Indien de waarde 1 wordt vermeld dan betekend dit dat het mogelijk is dat door de RVA
uitkeringen worden teruggevorderd omdat de ingangsdatum van de sanctie in het verleden
ligt. De betreffende periode werd door de uitbetalingsinstelling uitbetaald omdat ze op op het
moment van de betaling over een geldige machtiging beschikte. De ingangsdatum zoals
geregistreerd in onze databank en die gecommuniceerd wordt in het bericht L035, is de datum
vanaf wanneer de uitbetalingsinstelling over geen machtiging meer beschikt om te betalen.
Bepaalde sancties of uitsluitingen kunnen alleen maar uitwerking hebben in de toekomst,
andere hebben een retroactieve werking indien het betwiste feit geheel of gedeeltelijk in het
verleden is gesitueerd. De begindatum van dit feit is de (nog mee te delen) "TriggerDate".

RET

Beschrijving

29&2
30,1
30,2
30,3,1

Artikel

0
0
0
0

30,3,2
30,3,3

0
0

30,3,4
30,3,5
30,3,6
30,3,8

0
0
0
0

30,3,9

0

30,3,10

0

30,3,11

0

31
32
32,1
32,2
33
35
36,1
36,2
37
43

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Deeltijdse werknemer met behoud van rechten
Arbeidsprestaties
Hogere leeftijdscategorie
Verlenging referteperiode militaire of burgerdienst /
gevangenzetting / overmacht
Verlenging referteperiode opvoeding kind
Verlenging referteperiode activiteit niet onderworpen aan
inhouding Sociale Zekerheid
Verlenging referteperiode Belgische strijdkracht in buitenland
Verlenging referteperiode loopbaanonderbreking
Verlenging referteperiode arbeidsdagen art.37&3
Verlenging referteperiode met periode halftijds werkloosheid
met bedrijfstoeslag
Verlenging referteperiode deeltijdse arbeid volgend op de
vrijwillige vermindering van een voltijdse arbeidsregeling om
zijn kind op te voeden
Verlenging referteperiode deeltijdse arbeid volgend op de
vrijwillige vermindering van een voltijdse arbeidsregeling
Verlenging referteperiode met het aantal dagen van studie of
opleiding als niet uitkeringsgerechtigde werkloze
Havenarbeiders / zeevissers
Toelaatbaarheid op basis van het beroepsverleden
Ten minste 1/2 arbeidsdagen in de 10 jaar voorafgaand
Ten minste 2/3 arbeidsdagen in de 10 jaar voorafgaand
Vrijwillig deeltijdse werknemers (art.103 - 104)
Overbruggingsuitkeringen
Inschakelingstijd niet volbracht
Niet toelaatbaar art.36
Arbeidsdagen
Toelaatbaarheidsvoorwaarden van vreemde werknemers
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HBP 0794

0

Niet toelaatbare halftijdse werkloosheid met bedrijfstoeslag

Lijst Vergoedbaarheidsartikel
ARTIKEL RET
44
44B
48
51A

1
0
1
0

51B

0

51C

1

51D

1

51E

1

51F
51G
51H
51I

1
1
1
1

51J
52&1
52&2

1
1
1

52&3
52B&1
52B&2

1
1
1

52B,3

1

53
54

0

55,1
55,2

0
0

55,3

0

55,4

0

56,B

1

56,C

1

58
59B

1
0

Beschrijving
Niet vrijwillig zonder arbeid en/of zonder loon
Lening zelfstandige
Bijberoep uitoefenen of hulp aan zelfstandige
Werkverlating, stage, beroepsopleiding, of eerste
werkervaringscontract
Ontslag dienstbetrekking, stage, beroepsopleiding of eerste
werkervaringscontract
Weigering dienstbetrekking, stage, beroepsopleiding of eerste
werkervaringscontract
Geen aanbieding bij de werkgever na verwijzing van de
plaatsingsdiensten
Geen aanbieding na uitnodiging bij de plaatsingsdiensten of bij
de dienst beroepsopleiding
Weigeren deel te nemen aan een begeleidingsplan
Stopzetting of mislukking van een begeleidingsplan
Weigering outplacement (geldig vanaf 01/04/2006)
Weigering inschrijving tewerkstellingscel (geldig vanaf
01/04/2006)
Afwezigheid aanvraag outplacement (geldig vanaf 01/04/2006)
Ontslag in de zin van art. 51§1, tweede lid, 2° KB
Herhaling na sanctie in toepassing van art. 52§1 of art. 52bis§1
KB
Herhaling na sanctie in toepassing van art. 52§2 KB
Werkloosheid door eigen schuld of toedoen (art. 52bis)
Werkloosheid door eigen schuld of toedoen, verzwarende
omstandigheden (art. 52bis)
Werkloosheid door eigen schuld of toedoen – herhaling (art.
52bis)
Aanvang sanctie
Uitsluiting na werkverlating om andere dienstbetrekking uit te
oefenen (4 weken)
Niet vergoedbare dagen, ingevolge gebruiken in de sector, ...
Verlaten dienstbetrekking om beroep uit te oefenen dat niet valt
onder de RSZ (6 m.)
Tijdelijke onderbreking van een activiteit dat niet valt onder de
RSZ
Verlaten van een dienstbetrekking om kind op te voeden (6
maanden)
Elke subjectieve onbeschikbaarheid die niet spontaan door de
werkloze werd verklaard
Objectieve onbeschikbaarheid die vastgesteld wordt door het
WB (bv.: de niet-aangifte van een adreswijziging door de
werkloze)
Inschrijving als werkzoekende van een volledige werkloze
Samenwonende of schoolverlater – Beperkte schorsing 4
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59B,10

0

59,4/3

0

59,5/2

0

59,53

0

59,54

0

59,55

0

59,56

0

59,61

0

59,62

0

59,63

0

59,64

0

61&3,1
62&1,1
63,1
64
65&1
66
67
68,1
68,2
69
70
70,1

1
0
0
0
1
1
1
1
1
0
0
0

70,1J

0

70,2

0

70,2J

0

70,3

0

70,3J

0

70,4

0

70,5

0

maanden – Gesprek 1 – 2 (geldig vanaf 01/07/2004)
De werkloze ziet af van uitkeringen gedurende een periode van
minstens 6 maanden (geldig vanaf 01/11/2010)
De in artikel 36 bedoelde jonge werknemer die een 2de
negatieve evaluatie heeft gekregen (geldig vanaf 09/08/2012)
De uitgesloten jongen werknemer die een verlenging van de
uitsluiting van minstens 6 maanden heeft gekregen (geldig
vanaf 09/08/2012)
Schoolverlater – Uitsluiting – Gesprek 2 (geldig vanaf
01/07/2004)
Samenwonende – Uitsluiting - Gesprek 2 (geldig vanaf
01/07/2004)
Samenwonende < netto belastbaar inkomen van het gezin – Na
6 maanden  uitsluiting - Gesprek 2 (geldig vanaf 01/07/2004)
Alleenstaande of gezinshoofd – Na 6 maanden  uitsluiting –
Gesprek 2 (geldig vanaf 01/07/2004)
Schoolverlater – Uitsluiting – Gesprek 3 (geldig vanaf
01/07/2004)
Samenwonende – Uitsluiting - Gesprek 3 (geldig vanaf
01/07/2004)
Samenwonende < netto belastbaar inkomen van het gezin – Na
6 maanden  uitsluiting - Gesprek 3 (geldig vanaf 01/07/2004)
Alleenstaande of gezinshoofd – Na 6 maanden  uitsluiting –
Gesprek 3 (geldig vanaf 01/07/2004)
Verbod cumul buitenlandse R.I.Z.I.V. en werkloosheid
Ongeschikt tot werken volgens R.V.A. geneesheer
Niet vergoedbaar ingevolge schoolplicht
Pensioenleeftijd bereikt (65 jaar)
Verbod cumul pensioen en werkloosheid
Verplichte verblijfplaats in België
Niet vergoedbaar tijdens militaire dienst / hechtenis
Uitsluiting - hervatting studies met volledig leerplan
Uitsluiting - hervatting middenstandsopleiding
Vergoedbaarheid van vreemde werknemers
Afwezigheid bij oproeping
Geen reactie op uitnodiging om de verwittigingsbrief te komen
afhalen op het WB (geldig vanaf 01/07/2004)
Geen gevolg aan de vraag naar informatie Dispo Jongeren
(geldig vanaf 09/08/2012)
Ongerechtvaardigde afwezigheid op het 1ste gesprek (geldig
01/07/2004)
Afwezigheid bij de oproeping voor een evaluatiegesprek op
uitdrukkelijke vraag van de jonge werknemer (geldig vanaf
09/08/2012)
Ongerechtvaardigde afwezigheid op het 2de gesprek (geldig
01/07/2004)
Afwezigheid bij de oproeping voor een definitief
evaluatiegesprek ingevolge een eerste niet-doorslaggevende
evaluatie (geldig vanaf 09/08/2012)
Geen reactie na vraag tekenen contract na 1ste gesprek (geldig
vanaf 01/07/2004)
Geen reactie na uitnodiging voor het opmaken van het contract
na 1ste gesprek (geldig vanaf 01/07/2004)
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79&5

0

83N

0

83&1
artikel
129&2D
130&1A
130&1E
131B&4
131BIS

0
RET
1
1
0
0

133
134

0
0

138
139
149,1
149,2
149,3
149,4
149,5
153,1
153,2
154,1
154,2
154,3

0
0
0
0
1
1
1
0
0
0
0
0

154,4

0

155,1
155,2

0
0

156
158
589&31
BC902

0
0
1

Beslissing tot schorsing in toepassing van artikel 79§5 lid 2 of lid
4 (PWA)
Herneming van de schorsing na toepassing art.84 of voorlopige
00/-code in afwachting effectieve schorsingsdatum
Beslissing uitsluiting langdurige werkloosheid
Omschrijving Vergoedbaarheidsartikel
Verblijft niet meer in België
Inkomen nevenactiviteit
Inkomen mijnwerkerspensioen
Carensperiode van 3 maanden artikel 131bis
De betrokkene heeft de inkomensgarantie-uitkering gevraagd
maar niet verkregen omdat hij niet voltijds toelaatbaar of
vergoedbaar is of laattijdige aanvraag
Uitkeringsaanvraag (+ administratief dossier) onvolledig
Onvolledig administratief dossier (wijzigingsaangifte familiale
toestand)
Laattijdige indiening
Nazicht aangifte
Herziening beslissing tgv materiële en juridische vergissing
Herziening fout WB
Terugvordering met retro-actief effect tgv valse verklaring
Herziening zonder fout van het wb
Herziening beslissing tgv nieuw feit
Onjuiste/onvolledige verklaring
Onjuiste/onvolledige verklaring - herhaling
Onverschuldigde uitkeringen ontvangen
Onverschuldigde uitkeringen ontvangen - herhaling
Onverschuldigde uitkeringen ontvangen, verzwarende
omstandigheden
Onverschuldigde uitkeringen ontvangen, verzwarende
omstandigheden - herhaling
Gebruik maken van onjuiste stukken/vals stempelmerk
Gebruik maken van onjuiste stukken/vals stempelmerk herhaling art.155,1
Verhinderen toezicht
Aanvang administratieve sanctie
Dispo gewest: derde negatieve evaluatie
Terugvordering Fonds Sluiting van Ondernemingen
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3. Consultatiestroom
3.1. Gegevensstroom
De berichten met betrekking tot de consultatiestroom kunnen op twee wijzen worden
uitgewisseld: in batch of on-line.

De consultatiestroom gebeurt volledig on-line
De stroom krijgt de volgende architectuur van gegevensovermaking.
1. on-line

3. on-line

RVA

KSZ

Vragende
instelling
2./5. on-line

4. on-line

1. De vragende instelling stuurt de voorlegging met de vraag on-line naar de KSZ.
2. De KSZ voert on-line controles uit. Indien het bericht wordt verworpen door de
KSZ omdat er fouten zijn in de syntax, de veiligheids- of de integratiecontroles,
stuurt de KSZ on-line een definitief negatief antwoord naar de vragende
instelling.
3. Indien het bericht voldoet aan de controles van de KSZ, wordt het bericht on-line
overgemaakt aan de RVA.
4. De RVA antwoordt on-line met een definitief antwoord aan de KSZ.
5. De KSZ maakt het antwoord van de RVA on-line door aan de vragende instelling.

De consultatiestroom gebeurt in batch voor de klant
De stroom krijgt de volgende architectuur van gegevensovermaking.
1. in batch

3. on-line

RVA

KSZ

Vragende
instelling
2./5. in batch

4. on-line

1. De consulterende instelling stuurt de vraag per mailbox naar de KSZ.
2. De KSZ voert controles uit. Indien het bericht wordt verworpen door de KSZ,
stuurt de KSZ een definitief negatieve batch antwoord naar de consulterende
instelling.
3. Indien het bericht voldoet aan de controles van de KSZ, wordt het bericht on-line
overgemaakt aan de RVA.
4. De RVA antwoordt on-line met een definitief antwoord aan de KSZ.
5. De KSZ stuurt het antwoord per mailbox door naar de consulterende instelling.

L035 – consultatie vervangingsinkomen werkloosheid

p 40 / 47

3.2. Integratiecontrole
Voor deze gegevensstroom zal de KSZ een blokkerende integratiecontrole verrichten
zowel ten opzichte van de afzender als van de bestemmeling.
Dit houdt in dat de consultatie met betrekking tot het INSZ, die niet door de vragende
instelling met de juiste hoedanigheid en periode werd geïntegreerd in het
personenrepertorium van de KSZ, wordt verworpen en teruggestuurd. Deze
consultatie wordt niet aan de RVA overgemaakt.
De RVA zal gegevens overmaken voor dossiers van personen die ze geïntegreerd
heeft met hoedanigheidcode ‘001’ (gecontroleerde werkloze).
Aan te vullen voor de vragende instellingen
Om aan de integratiecontrole te voldoen, is een overlapping van 1 dag tussen de
periode bericht zoals meegegeven in het repertorium gedeelte van het prefix en de
periode van integratie in het verwijzingsrepertorium, voldoende. De periode bericht
wordt meegegeven in het prefix van de vraag en bevat de periode voor dewelke de
gegevens worden opgevraagd.

3.3. Verwerking
Voor de consultatie geeft de RVA de informatie door zoals op dat moment
beschikbaar in de hun gegevensbanken.
De consultatie van het vervangingsinkomen uit werkloosheid, is mogelijk op alle
werkdagen, behalve op vrijdag tussen 18:00 en 24:00 omwille van backup redenen en
eventueel op vooraf aangekondigde tijdstippen omwille van technische
onderhoudswerkzaamheden.

3.4. Scenario’s
Voor elke vraag (= voorlegging) die de KSZ ontvangt van een vragende instelling,
zijn 3 soorten definitieve antwoorden mogelijk:
- Verwerping van de vraag door de KSZ = negatief definitief antwoord
- Aanvaarding van de vraag door de RVA = positief definitief antwoord met de
gevraagde informatie in het gegevensgedeelte
- Verwerping van de vraag door de RVA = negatief definitief antwoord met de
reden van verwerping in het gegevensgedeelte

Verwerping van de vraag door de KSZ
De vragende instelling maakt de voorlegging L035 over aan de KSZ. Dit kan zowel
on-line als in batch gebeuren.
De KSZ voert controles uit (afhankelijk van de vraagstelling, on-line of in batch) en
hieruit blijkt dat zij de voorlegging niet kan doorsturen naar de RVA. De KSZ stuurt
onmiddellijk een definitief antwoord naar de vragende instelling en de stroom is
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afgesloten. Dit antwoord wordt afhankelijk van hoe de voorlegging door de afzender
is verstuurd, on-line of in batch opgestuurd naar de afzender.

Aanvaarding van de vraag door de RVA
De vragende instelling maakt de vraag L035 over aan de KSZ. Dit kan zowel on-line
als in batch gebeuren.
De KSZ verwerkt het bericht en stuurt de vraag door naar de RVA. Dit alles gebeurt
on-line of in batch afhankelijk van hoe de voorlegging is overgemaakt.
Als de RVA de vraag L035 aanvaardt, stuurt de RVA een positief antwoord naar de
KSZ met in het gegevensgedeelte de gevraagde informatie. Dit definitieve antwoord
wordt on-line of in batch, afhankelijk van de wijze van voorlegging, doorgestuurd
naar de vragende instelling.

Verwerping van de vraag door de RVA
Idem als voorgaande scenario maar hier wordt het attest verworpen door de RVA.
De vragende instelling maakt de voorlegging L035 over aan de KSZ. Dit kan zowel
on-line als in batch gebeuren.
De KSZ verwerkt het bericht en stuurt de vraag door naar de RVA. Dit alles gebeurt
on-line of in batch afhankelijk van hoe de voorlegging is overgemaakt.
De RVA aanvaardt de vraag L035 niet en stuurt een definitief negatief antwoord van
het type N001 (IHFN) of X001 (XML) naar de KSZ. In het gegevensgedeelte wordt
de reden van verwerping aangeduid aan de hand van een ERCA segment (IHFN) of
een Result tag (XML).
Dit negatieve antwoord wordt afhankelijk van hoe de voorlegging is verstuurd, online of in batch doorgestuurd naar de vragende instelling.

3.5. Prefix
Voorleggingsprefix
Voor de voorleggingen wordt steeds het voorleggingsprefix gebruikt. In het
gegevensgedeelte van de vraag, geeft de vragende instelling aan welke gegevens zij
wil bekomen.
Voor de consultatie L035 zijn er 3 mogelijke opvragingen voorzien.

Antwoordprefix
Voor alle antwoorden wordt het antwoordprefix gebruikt. Een antwoordt bestaat uit
een antwoordprefix en een gegevensgedeelte.
Bij definitieve antwoorden zijn er 2 verschillende formaten voorzien voor het
gegevensgedeelte:
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-

-

Geen gegevensgedeelte (= variante N000 ongeacht of in IHFN formaat of in
XML formaat) als het definitieve antwoord door de KSZ wordt verstuurd
tengevolge van een verwerping van de KSZ;
Genormaliseerd bericht (= variante N001 indien in IHFN formaat; variante
X001 indien in XML formaat) voor alle antwoorden van de RVA.

Voorbeelden prefix
Hierna volgen er voorbeelden van prefixen zoals zij gebruikt worden voor de
consultatiestroom L035.

Enkele toelichtingen bij het schema




Elke kolom in het schema stelt een specifieke prefix voor
Een streepje (-) in een zone: deze zone wordt niet gebruikt voor deze prefix
Een zone in grijs: deze zone in het antwoordprefix is overgenomen uit de zone
van het voorleggingsprefix
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Instelling X stuurt
vraag naar KSZ
(voorlegging)

KSZ weigert vraag
KSZ stuurt vraag naar
(negatief definitief antw.) RVA (voorlegging)

CONSTANTE/netwerkreturncode
VERSIE_PREFIX

XXXX

XXXX of 0000

A1
XXX

A1

SECTOR

(= vragende XXX (= vragende 025 (= KSZ)
instelling)
instelling)
000 (van vragende 000
000
instelling)
Referentie
vragende Referentie vragende
Referentie KSZ
instelling
instelling

L035 (on-line)

TYPE_INSTELLING
INTERNE_REFERENTIE_SECTOR

RVA stuurt definitief
antwoord naar KSZ

KSZ stuurt antw. van
RVA door naar
instelling X

XXXX

0000

0000

A1

A1
025 (= KSZ)

A1
XXX (=

vragende

instelling)

000

000

Referentie KSZ

Referentie
instelling

vragende

USER-ID

INSZ user of
programma-nummer
vragende instelling

INSZ user of
programma-nummer
vragende instelling

INSZ user KSZ

INSZ user KSZ

INSZ user of
programma-nummer
vragende instelling

SOORT-AANVRAAG / SOORT ANTWOORD
INSZ
RETURNCODE TOEPASSING

O0L
INSZ verzekerde
L035
Blanco
Blanco
-

F0L
INSZ verzekerde
000000 of xxxxxx
L035
N000
Blanco
Blanco
Referentie KSZ

O0L
INSZ verzekerde
L035
Blanco
Blanco
-

F0L
INSZ verzekerde
000000
L035
N001
Blanco
Blanco
Referentie RVA

F0L
INSZ verzekerde
000000 of xxxxxx
L035
N001
Blanco
Blanco
Referentie KSZ

Datum aanvraag
M05

Datum aanvraag
Datum verwerking KSZ
-

Datum aanvraag
Datum verwerking KSZ
M05

Datum aanvraag
Datum verwerking KSZ
-

Datum aanvraag
Datum verwerking KSZ
-

S

-

S

-

-

0(=origineel)

E (=voorlegging geweigerd)

0 (=origineel)

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

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

001

001

XXX

00

Datum integratie RVA

00
Datum integratie RVA

Datum integratie RVA
YYYYMMDD
YYYYMMDD

Datum integratie RVA
YYYYMMDD
YYYYMMDD

018 (= RVA)

018 (= RVA)

00
Datum integratie
vragende instelling
Datum integratie
YYYYMMDD
YYYYMMDD
018 (= RVA)

000

000

000

FORMULIER
VARIANTE
GEDEELTE_BERICHT
IDENTIFICATIE_TOEPASSING
INTERNE_REFERENTIE_
BEANTWOORDER
DATUM_VERSTUREN_AANVRAAG
DATUM_VERSTUREN_ANTWOORD
ANTWOORD_TERMIJN
ACTIE_TIMEOUT
SLAGING_STROOM
HOEDANIGHEIDSCODE

XXX (van vragende XXX
instelling)

FASE
BEGIN_REPERTORIUM
EINDE_REPERTORIUM
BEGIN_BERICHT
EINDE_BERICHT
SECTOR_LEVERANCIER
TYPE_INSTELLING_LEVERANCIER

00
00
Datum integratie
Datum integratie
vragende instelling
vragende instelling
Datum integratie
Datum integratie
YYYYMMDD
YYYYMMDD
YYYYMMDD
YYYYMMDD
018 (= RVA) of 025 (= KSZ)
blanco
000
000
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Instelling X stuurt
vraag naar KSZ
(voorlegging)

KSZ weigert vraag
KSZ stuurt vraag naar
(negatief definitief antw.) RVA (voorlegging)

CONSTANTE/netwerkreturncode
VERSIE_PREFIX

XXXX

XXXX of 0000

A1
XXX

A1

SECTOR

(= vragende XXX (= vragende 025 (= KSZ)
instelling)
instelling)
000 (van vragende 000
000
instelling)
Referentie
vragende Referentie vragende
Referentie KSZ
instelling
instelling

L035 (batch)

TYPE_INSTELLING
INTERNE_REFERENTIE_SECTOR

RVA stuurt definitief
antwoord naar KSZ

KSZ stuurt antw. van
RVA door naar
instelling X

XXXX

0000

0000

A1

A1
025 (= KSZ)

A1
XXX (=

vragende

instelling)

000

000

Referentie KSZ

Referentie
instelling

vragende

USER-ID

INSZ user of
programma-nummer
vragende instelling

INSZ user of
programma-nummer
vragende instelling

INSZ user KSZ

INSZ user KSZ

INSZ user of
programma-nummer
vragende instelling

SOORT-AANVRAAG / SOORT ANTWOORD
INSZ
RETURNCODE TOEPASSING

D0L
INSZ verzekerde
L035
Blanco
Blanco
-

F0L
INSZ verzekerde
000000 of xxxxxx
L035
N000
Blanco
Blanco
Referentie KSZ

D0L
INSZ verzekerde
L035
Blanco
Blanco
-

F0L
INSZ verzekerde
000000
L035
N001
Blanco
Blanco
Referentie RVA

F0L
INSZ verzekerde
000000 of xxxxxx
L035
N001
Blanco
Blanco
Referentie KSZ

Datum aanvraag
M05

Datum aanvraag
Datum verwerking KSZ
-

Datum aanvraag
Datum verwerking KSZ
M05

Datum aanvraag
Datum verwerking KSZ
-

Datum aanvraag
Datum verwerking KSZ
-

S

-

S

-

-

0(=origineel)

E (=voorlegging geweigerd)

0 (=origineel)

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

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

001

001

XXX

00

Datum integratie RVA

00
Datum integratie RVA

Datum integratie RVA
YYYYMMDD
YYYYMMDD

Datum integratie RVA
YYYYMMDD
YYYYMMDD

018 (= RVA)

018 (= RVA)

00
Datum integratie
vragende instelling
Datum integratie
YYYYMMDD
YYYYMMDD
018 (= RVA)

000

000

000

FORMULIER
VARIANTE
GEDEELTE_BERICHT
IDENTIFICATIE_TOEPASSING
INTERNE_REFERENTIE_
BEANTWOORDER
DATUM_VERSTUREN_AANVRAAG
DATUM_VERSTUREN_ANTWOORD
ANTWOORD_TERMIJN
ACTIE_TIMEOUT
SLAGING_STROOM
HOEDANIGHEIDSCODE

XXX (van vragende XXX
instelling)

FASE
BEGIN_REPERTORIUM
EINDE_REPERTORIUM
BEGIN_BERICHT
EINDE_BERICHT
SECTOR_LEVERANCIER
TYPE_INSTELLING_LEVERANCIER

00
00
Datum integratie
Datum integratie
vragende instelling
vragende instelling
Datum integratie
Datum integratie
YYYYMMDD
YYYYMMDD
YYYYMMDD
YYYYMMDD
018 (= RVA) of 025 (= KSZ)
blanco
000
000

L035 – consultatie vervangingsinkomen werkloosheid

p 45 / 47

Algemene beschrijving van de zones in de voorlegging















Zone ‘constante’:
o ‘TAPE’ voor mailbox-voorleggingen
o ‘X25T’ voor on-line voorleggingen in testomgeving
o ‘X25P’ voor on-line voorleggingen in productieomgeving
Zone ‘sector’: sector die de vraag stelt
Zone ‘interne referentie’: een referentie gecreëerd en beheerd door elke instelling.
De interne referentie sector van de vragende instelling maakt de opvolging van
doorgestuurde antwoorden van de KSZ mogelijk. Deze interne referentie wordt niet
meegedeeld aan de bestemmeling. Deze referentie zal wel in elk antwoord dat de
vragende instelling ontvangt van de KSZ overgenomen worden.
De interne referentie van de KSZ wordt meegegeven in de voorlegging aan de sector
werkloosheid en deze gebruikt op haar beurt de referentie in het antwoord aan de KSZ.
Deze interne referentie wordt niet meegedeeld aan de vragende instelling.
Zone ‘user-id’: deze zone wordt gebruikt om de toegangsmachtiging te controleren
Zone ‘soort aanvraag-soort antwoord’:
o ‘O0L’ voor een on-line consultatie
o ‘D0L’ voor een batch consultatie
Zone ‘INSZ’: het INSZ van de sociaal verzekerde waarvoor de gegevens worden
opgevraagd
Zone ‘antwoord termijn’: ‘M05’ staat voor 5 minuten; de termijn binnen dewelke een
antwoord verwacht wordt voor een on-line voorlegging
Zone ‘actie timeout’: te ondernemen actie indien de antwoordtermijn wordt
overschreden
o ‘S’ staat voor het supprimeren van de vraag
o ‘M’ staat voor het in een wachtbestand plaatsen van de vraag en een antwoord
in uitgesteld relais via mailbox versturen
Zone ‘slagingstroom’: ‘0’ staat voor een origineel attest
Zones ‘hoedanigheidcode, fase, begin- en einddatum repertorium’: geeft kenmerken
weer van het dossier dat de vragende sector heeft over de sociaal verzekerde
Zones ‘begin- en einddatum bericht’: specificeren de periode waarover men gegevens
vraagt. De begin- en einddatum is verplicht.

Algemene beschrijving van de zones in het antwoord





Zone ‘netwerkreturncode’: de netwerkcode zal gebruikt worden voor veiligheid en
syntactische controles en is voorbehouden aan de KSZ.
Andere instellingen mogen deze zone niet gebruiken, maar moeten de returncode
meegeven in het gegevensgedeelte. De gebruikelijke returncodes zijn van
toepassing.
Zone ‘soort antwoord’:
o ‘F0L’ staat voor een definitief antwoord op een consultatie
o ‘I0L’ staat voor een tussentijds antwoord op een consultatie
Zone ‘INSZ’: het INSZ van de sociaal verzekerde waarvoor de gegevens worden
meegedeeld

L035 – consultatie vervangingsinkomen werkloosheid

p 46 / 47





Zone ‘returncode applicatie’: de applicatie returncode wordt voornamelijk gebruikt bij
controles op het niveau van het verwijzings- en personenrepertorium en is
voorbehouden aan de KSZ.
Andere instellingen mogen deze zone niet gebruiken, maar moeten de returncode
meegeven in het gegevensgedeelte. De gebruikelijke returncodes zijn van
toepassing.
Zone ‘slagingstroom’:
o ‘E’ = voorlegging geweigerd door de KSZ omdat er een probleem is
vastgesteld met een zone uit het prefix (zonder gegevensgedeelte) of
verwerping door de RVA omdat de gevraagde gegevens niet kunnen verstuurd
worden
o ‘A’ = voorlegging aanvaard en doorgestuurd
o ‘H’ = voorlegging doorgestuurd (bij tussentijds antwoord)

Opmerking ivm de returncode in het gegevensgedeelte van het antwoord


Indien een anomalie is vastgesteld door de RVA, wordt dit meegegeven met een
returncode in het gegevensgedeelte van het antwoord.
In dit document zijn de returncodes opgenomen die specifiek zijn voor de consultatie
stroom L035. De gedetailleerde lijst met alle returncodes die de RVA hanteert (lijst
003) is terug te vinden op de website van de KSZ.
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