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1. INLEIDING
Medio 2002 verklaarde het RSVZ zich bereid het Algemeen repertorium der Zelfstandigen
(ARZA-bestand) te willen openstellen voor de instellingen van het netwerk van de sociale
zekerheid. Afgesproken werd dat het RSVZ de KSZ een beschrijving zou bezorgen van de
beschikbare gegevens. Vervolgens zou de KSZ een ad-hoc-werkgroep samenroepen met de
bedoeling de gegevensbehoeften van het netwerk te inventariseren.
Voorliggend werkdocument zal een synthesedocument zijn waarin alle werkafspraken m.b.t.
de openstelling van het ‘Algemeen Repertorium der Zelfstandigen” 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.
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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2. BESCHRIJVING VAN DE CONSULTATIE L302 VAN HET ARZABESTAND
2.1. Voorafgaande beschouwingen
Binnen het netwerk van de sociale zekerheid coördineert het RSVZ een secundair netwerk
waartoe naast de FOD Sociale zekerheid/Directie-generaal Zelfstandigen, 14 sociale
verzekeringsfondsen (verder afgekort als “SVF”) behoren.
Het ARZA-bestand, voluit : “Algemeen Repertorium van de Zelfstandige Arbeiders, wordt
beheerd door het RSVZ en heeft o.a. volgende kenmerken:
•

Het
ARZA-bestand
is
grotendeels
een
verwijzingsrepertorium
waarin
gemeenschappelijke basisgegevens opgeslagen zijn die elke RSVZ-dienst, het Sociaal
Verzekeringsfonds of de FOD SZ/DG zelfstandigen nodig heeft.

•

Het ARZA-bestand wordt in hoofdzaak gevoed door informatie, geleverd door haar
secundair netwerk (i.c. de sociale verzekeringsfondsen). De kwaliteit ervan is sterk
afhankelijk van de gegevensleveranciers.

•

Het ARZA-bestand vormt het hart van het informaticasysteem van het sociaal statuut van
de zelfstandigen. De gegevens over aanverwante dossiers, zoals kinderen die recht
openen op kinderbijslag en de partners van de zelfstandigen zijn uiterst beperkt en hebben
in hoofdzaak een verwijzingsfunctie. De RSVZ-gegevens die vrijgegeven worden voor
consultatie hebben om die reden dan ook alleen maar betrekking op de dossiers als
zelfstandige, in het verwijzingsrepertorium van de KSZ/sector 015 geregistreerd met de
hoedanigheidscode 002.

In de ARZA-databank zijn geen inhoudelijke gegevens geregistreerd over:
•

de
sociale
bijdragen
van
een
betrokken
zelfstandige.
Het berekenen en innen van de sociale bijdragen behoort tot de opdrachten van de sociale
verzekeringsfondsen die hiervoor beschikken over een eigen informatica-omgeving.

•

informatie betreffende een rust- of overlevingspensioen; deze gegevens worden wel
gecentraliseerd in het RSVZ, maar bevinden zich op een ander platform.

•

informatie over de uitbetaling van gezinsbijslag. Ook hier bevindt het dossier zich bij de
diverse sociale verzekeringsfondsen.

Daarenboven kunnen evenmin de gegevens waarvan het RSVZ niet de authentieke bron is, ter
consultatie worden aangeboden. Het betreft hier o.a. de inkomsten als zelfstandige die worden
vastgesteld door de FOD Financiën en die dienen als berekeningsbasis van de sociale
bijdragen.
De gegevens die wél consulteerbaar zijn betreffen de loopbaan van een zelfstandige.
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Onder “loopbaan” wordt hier verstaan: “ de periode(s) dat een persoon onderworpen is aan
het sociaal statuut van de zelfstandigen en waarin hij/zij vanuit die hoedanigheid bepaalde
rechten en plichten heeft binnen de sector van de zelfstandigen”.
Deze periode(s) kan (kunnen) betrekking hebben op actieve en/of gelijkstelde periodes
(tijdens dewelke de persoon niet actief is als zelfstandige, maar toch binnen het stelsel van de
zelfstandigen blijft). De activiteit kan deeltijds of voltijds zijn (als bij- of hoofdberoep) enz.
Het RSVZ is, naast de sociale verzekeringsfondsen, de enige instelling die zich kan
uitspreken over het al dan niet onderworpen zijn aan het sociaal statuut van de zelfstandigen;
de consultatie ARZA laat toe dit gegeven te consulteren.

Belangrijke opmerking:
Er worden geen papieren loopbaan-attesten meer uitgereikt aan de sectoren of instellingen die
de elektronische consultatie L302 zullen implementeren.
Eens deze consultatie in productie is kan u voor bijkomende vragen terecht bij de volgende
personen en dienst:
N
F

Anne Cools
Dupont Simon-Pierres

N+F Dienst Repertorium

02/ 54 64 223
02/ 54 64 370

Anne.cools@rsvz-inasti.fgov.be
Simon-Pierre. Dupont@ rsvz-inasti.fgov.be

02/54 64 283
02/54 64 282
02/54 64 235

Mailrep@rsvz-inasti.fgov.be

Voor algemene informatie kan u ook steeds terecht op de website van het RSVZ :
http://www.rsvz-inasti.fgov.be
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2.2. Het formulier L302
2.2.1. Voorstelling in XML (vraag, antwoord en eventuele weigering)

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<L302>
<Request>
<INSS></INSS>
<SearchPeriod>
<BeginDate></BeginDate>
<EndDate></EndDate>
</SearchPeriod>
</Request>
</L302>

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<L302>
<Request>
<INSS></INSS>
<SearchPeriod>
<BeginDate></BeginDate>
<EndDate></EndDate>
</SearchPeriod>
</Request>
<Attestation>
<AttestationIdentification>
<AttestationID>yy302nnnnnnnCC</AttestationID>
<CreationDate>2005-05-06</CreationDate>
</AttestationIdentification>
<SelfEmployed>
<INSS></INSS>
<CompanyID/>
<Membership>
<SIFCode>900</SIFCode>
<SIFCompanyID>0208044709</SIFCompanyID>
<CareerComponent>
<BeginDate/>
<ContributionCode/>
<NISSEEqualizedCode/>
<EndDate/>
</CareerComponent>
</Membership>
</SelfEmployed>
</Attestation>
</L302>

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<L302>
<Request>
<INSS></INSS>
<SearchPeriod>
<BeginDate></BeginDate>
<EndDate></EndDate>
</SearchPeriod>
</Request>
<X001>
<Result>
<ReturnCode>nnnnnn</ReturnCode>
<CodeList>153</CodeList>
</Result>
</X001>
</L302>
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2.2.2. Omschrijving van de velden
2.2.2.1.
de vraag
INSS :

het nationaal nummer of Bisnummer van de persoon voor wie men een vraag stelt

SearchPeriod: periode waarvoor men wenst te consulteren
BeginDate:

begindatum van de periode die men wenst te consulteren

EndDate:

einddatum van de periode die men wenst te consulteren

2.2.2.2.

het antwoord

Ned
Identificatie attest
Aanmaakdatum
Zelfstandige
INSZ
Ondernemingsnummer
Aansluiting
SVFcode
SVF
ondernemingsnummer
Loopbaan-segment
Begindatum
Bijdragereeks
Beslissing
RSVZ
gelijkgestelde periode
EindDatum

FR
Identification
de
l’ attestation
Date de création
Indépendant
NISS
Numéro d’entreprise
Affiliation
Numéro CAS
Numéro
d’entreprise
CAS
Segment de la carrière
Date de début
Code cotisant
Décision
INASTI
période assimilée
Date de fin

Engels
Attestation Identification

XML tag
AttestationID

Creation Date
Self Employed
INSS

CreationDate
SelfEmployed
INSS
CompanyID
Membership
SIFCode
SIFCompanyID

Membership
Social Insurance Fund Number
Social Insurance Fund
Enterprise Number
Career Component
Start Date
Contribution Code
NISSE Decision Equalized
Period
End date

CareerComponent
BeginDate
ContributionCode
NISSEEqualizedCode
EndDate

AttestationID:
Dit vormt een unieke referentie, toegekend door RSVZ. De structuur is als volgt:
yy302nnnnnnnnCC
met yy:
het jaar van creatie van het attest
302:
de verwijzing naar het formulier
nnnnnnnn een volgnummer dat start bij één en telkens met één wordt verhoogd
CC:
het controlecijfer (mod 97)
CreationDate:
De datum waarop het antwoord door het RSVZ aangemaakt is.
CompanyID:
Het ondernemingsnummer van de zelfstandige.
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Membership:
Een ononderbroken periode van aansluiting bij hetzelfde SVF. Deze periode kan afgesloten
zijn of nog lopende.
SIFNbr:
Het identificatienummer van het SVF. Zie lijst in punt 2.4.1.
SIFCompanyID:
Het ondernemingsnummer van het SVF. Zie lijst in punt 2.4.1. (tweede bullet)
CareerComponent:
Een ononderbroken periode van aansluiting binnen één SVF en met een welbepaalde
bijdragereeks.
BeginDate:
De datum waarop de aansluiting in een bepaalde bijdragereeks aanvangt. Dit kan om het even
welke kalenderdag zijn.
ContributionCode:
De bijdragereeks. Zie tabel in punt 2.4.2.
NISSEEqualizedCode:
Een aanduiding of de periode van de CareerComponent samengaat met een gelijkgestelde
periode. Zie voor meer uitleg het punt 2.3.
EndDate:
De datum waarop de periode van aansluiting binnen één SVF en voor één bijdragereeks stopt.

2.2.3 Enkele bijzonderheden
•

Elke periode van aansluiting die gekenmerkt wordt door één en hetzelfde sociaal
verzekeringsfonds én een begindatum (soms ook een einddatum) is een “Membership”.
Ook een overgang naar een ander “SVF” wordt gezien als een nieuwe “Membership”
niettegenstaande er geen onderbreking (van minstens één kwartaal) is in de aansluiting.

•

De begindatum van een Membership is gelijk aan de Begindate van de eerste
CareerComponent. De einddatum van een Membership is gelijk aan de EndDate van de
laatste CareerComponent.

•

De gegevens over de gelijkstelling worden pas getoond wanneer de wijziging
bijdragereeks (zelfde datum als begin van de gelijkstelling) aanwezig is. Dit naar
analogie met de aangepaste versie van de flux A301, die sinds maart 2005 in productie
is (zie documentatie aldaar).

•

Indien er zich een gelijkgestelde periode bevindt vóór een periode van onderwerping bij
een sociaal verzekeringsfonds, worden de volgende velden niet ingevuld:
SIFCode
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SIFCompanyID
ContributionCode

CompanyID Is alleen ingevuld indien het INSZ in de KBO gekend is met de functie
“00001” (oprichter van een onderneming natuurlijk persoon) en dit bovendien maar
geldt voor één vennootschap. Daarenboven zijn er de volgende voorwaarden:
het gaat om actuele info (het gegeven mag niet geschrapt zijn);
er is nog geen einde aan de functie;
het type onderneming = natuurlijk persoon;
de status van de onderneming='actief'.

2.2.4. Wijze van opvragen
Volgende opvragingen zijn mogelijk voor het RSVZ: PAS OP : gelieve de vereisten eigen
aan de passage via de KSZ niet te vergeten!! Zie hoofdstuk 4.

Begindatum
ingevuld
ingevuld

Einddatum
Geen = dagdatum
Ingevuld

De
opvraagperiode
heeft
enkel
betrekking
op
de
"MembershipPeriod".
Indien de "MembershipPeriod" volledig buiten de opgevraagde periode valt worden de
loopbaangegevens niet doorgegeven in het antwoord.
Is er één dag overlapping met de opgevraagde periode, dan wordt de ganse
"MembershipPeriod" getoond.1
Wanneer het INSZ niet gekend is in het verwijzingsrepertorim van de KSZ (sector 015) met
een hoedanigheidscode 002, zal de KSZ een integratie-fout meedelen. In principe mag men er
bij een dergelijke integratiefout van uitgaan dat er geen dossier bestaat bij het RSVZ.
Indien het INSZ gekend is in het verwijzingsrepertorium van de KSZ (sector 015) met een
hoedanigheidscode 002, kunnen zich de volgende mogelijkheden voordoen in het antwoord
N001/X001:
returncode “000000” >> periode(s) van aansluiting worden meegedeeld
returncode “801251” >> er zijn geen loopbaangegevens
returncode “801252” >> er zijn geen loopbaangegevens in de opgevraagde periode
Indien het aantal voorkomens te groot is, kan er een next-vraag worden gesteld. Hiervoor zal
er een bepaalde boodschap aan de gebruiker worden gegenereerd.

1

Onder voorbehoud dat de hele periode voorafgaandelijk door het RSVZ is geïntegreerd in het
personenrepertorium van de Kruispuntbank.

11

Openbare instelling onder toezicht
van de Minister van Sociale Zaken

100720ARZA

versie 05

20/07/2010

2.2.5. Concrete voorbeelden
Omschrijving
Begin activiteit
(eerste aansluiting)
Verandering van sociaal
verzekeringsfonds
Verandering bijdragereeks
•

Ingangsdatum
19570101

bijdragereeks
A

SVF
000

19680101

A

010

19970401

E

010

Vraag : begin = 01/01/1950

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<L302>
<Request>
<INSS>99999999999</INSS>
<SearchPeriod>
<BeginDate>1950-01-01</BeginDate>
<EndDate></EndDate>
</SearchPeriod>
</Request>
</L302>

•

antwoord :

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<L302>
<Request>
<INSS>99999999999</INSS>
<SearchPeriod>
<BeginDate>1950-01-01</BeginDate>
<EndDate></EndDate>
</SearchPeriod>
</Request>
<Attestation>
<AttestationIdentification>
<AttestationID>yy302nnnnnnnCC</AttestationID>
<CreationDate>2005-05-06</CreationDate>
</AttestationIdentification>
<SelfEmployed>
<INSS>99999999999</INSS>
<CompanyID>0123456789</CompanyID>
<Membership>
<SIFNbr>000</SIFNbr>
<CareerComponent>
<BeginDate>1957-01-01</BeginDate>
<ContributionCode>A</ContributionCode>
<EndDate>1967-12-31</EndDate>
</CareerComponent>
</Membership>
<Membership>
<SIFNbr>010</SIFNbr>
<SIFCompanyID>0416377646</SIFCompanyID>
<CareerComponent>
<BeginDate>1968-01-01</BeginDate>
<ContributionCode>A</ContributionCode>
<EndDate>1997-03-31</EndDate>
</CareerComponent>
<CareerComponent>
<BeginDate>1997-04-01</BeginDate>
<ContributionCode>E</ContributionCode>
<EndDate/>
</CareerComponent>
</Membership>
</SelfEmployed>
</Attestation>
</L302>
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Verandering van sociaal
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Verandering bijdragereeks
•
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Ingangsdatum
19570101

bijdragereeks
A

SVF
000

19680101

A

010

19970401

E

010

Vraag : begin = 01/01/1980

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<L302>
<Request>
<INSS>99999999999</INSS>
<SearchPeriod>
<BeginDate>1980-01-01</BeginDate>
<EndDate></EndDate>
</SearchPeriod>
</Request>
</L302>

•

antwoord :

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<L302>
<Request>
<INSS>99999999999</INSS>
<SearchPeriod>
<BeginDate>1980-01-01</BeginDate>
<EndDate></EndDate>
</SearchPeriod>
</Request>
<Attestation>
<AttestationIdentification>
<AttestationID>yy302nnnnnnnCC</AttestationID>
<CreationDate>2005-05-06</CreationDate>
</AttestationIdentification>
<SelfEmployed>
<INSS>99999999999</INSS>
<Membership>
<SIFNbr>010</SIFNbr>
<SIFCompanyID>0416377646</SIFCompanyID>
<CareerComponent>
<BeginDate>1968-01-01</BeginDate>
<ContributionCode>A</ContributionCode>
<EndDate>1997-03-31</EndDate>
</CareerComponent>
<CareerComponent>
<BeginDate>1997-04-01</BeginDate>
<ContributionCode>E</ContributionCode>
<EndDate/>
</CareerComponent>
</Membership>
</SelfEmployed>
</Attestation>
</L302>
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Ingangsdatum
19690101

bijdragereeks
A

SVF
003

19940401
19950701
20031231

H
E
E

003
003
003

vraag : begin = 01/01/1993 – einde = 31/12/2000

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<L302>
<Request>
<INSS>99999999999</INSS>
<SearchPeriod>
<BeginDate>1993-01-01</BeginDate>
<EndDate>2000-12-31</EndDate>
</SearchPeriod>
</Request>
</L302>

•

antwoord :

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<L302>
<Request>
<INSS>99999999999</INSS>
<SearchPeriod>
<BeginDate>1993-01-01</BeginDate>
<EndDate>2000-12-31</EndDate>
</SearchPeriod>
</Request>
<Attestation>
<AttestationIdentification>
<AttestationID>yy302nnnnnnnCC</AttestationID>
<CreationDate>2005-05-06</CreationDate>
</AttestationIdentification>
<SelfEmployed>
<INSS>99999999999</INSS>
<Membership>
<SIFNbr>003</SIFNbr>
<SIFCompanyID>0409088689</SIFCompanyID>
<CareerComponent>
<BeginDate>1969-01-01</BeginDate>
<ContributionCode>A</ContributionCode>
<EndDate>1994-03-31</EndDate>
</CareerComponent>
<CareerComponent>
<BeginDate>1994-04-01</BeginDate>
<ContributionCode>H</ContributionCode>
<EndDate>1995-06-30</EndDate>
</CareerComponent>
<CareerComponent>
<BeginDate>1995-07-01</BeginDate>
<ContributionCode>E</ContributionCode>
<EndDate>2003-12-31</EndDate>
</CareerComponent>
</Membership>
</SelfEmployed>
</Attestation>
</L302>
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Omschrijving
Begin activiteit
(eerste aansluiting)
Verandering bijdragereeks
Verandering bijdragereeks
Stopzetting activiteit.
•

20/07/2010

Ingangsdatum
19690101

bijdragereeks
A

SVF
003

19940401
19950701
20031231

H
E
E

003
003
003

vraag: begin = 01/01/2004

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<L302>
<Request>
<INSS>99999999999</INSS>
<SearchPeriod>
<BeginDate>2004-01-01</BeginDate>
<EndDate/>
</SearchPeriod>
</Request>
</L302>

•

antwoord = geen gegevens ter beschikking !!

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<L302>
<Request>
<INSS>99999999999</INSS>
<SearchPeriod>
<BeginDate>2004-01-01</BeginDate>
<EndDate/>
</SearchPeriod>
</Request>
<X001>
<Result>
<ReturnCode>801252</ReturnCode>
<CodeList>153</CodeList>
</Result>
</X001>
</L302>
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Omschrijving
Begin activiteit
(eerste aansluiting)
Verandering bijdragereeks
Verandering bijdragereeks
Overlijden.
•

20/07/2010

Ingangsdatum
19680101

bijdragereeks
D

SVF
016

19960701
19991001
20010306

A
F
F

016
016

vraag : begin = 01/01/1997

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<L302>
<Request>
<INSS>99999999999</INSS>
<SearchPeriod>
<BeginDate>1997-01-01</BeginDate>
<EndDate/>
</SearchPeriod>
</Request>
</L302>

•

antwoord :

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<L302>
<Request>
<INSS>99999999999</INSS>
<SearchPeriod>
<BeginDate>1997-01-01</BeginDate>
<EndDate/>
</SearchPeriod>
</Request>
<Attestation>
<AttestationIdentification>
<AttestationID>yy302nnnnnnnCC</AttestationID>
<CreationDate>2005-05-06</CreationDate>
</AttestationIdentification>
<SelfEmployed>
<INSS>99999999999</INSS>
<Membership>
<SIFNbr>016</SIFNbr>
<SIFCompanyID>0409424330</SIFCompanyID>
<CareerComponent>
<BeginDate>1968-01-01</BeginDate>
<ContributionCode>D</ContributionCode>
<EndDate>19960630</EndDate>
</CareerComponent>
<CareerComponent>
<BeginDate>1996-07-01</BeginDate>
<ContributionCode>A</ContributionCode>
<EndDate>19990930</EndDate>
</CareerComponent>
<CareerComponent>
<BeginDate>1999-10-01</BeginDate>
<ContributionCode>F</ContributionCode>
<EndDate>2001-03-06</EndDate>
</CareerComponent>
</Membership>
</SelfEmployed>
</Attestation>
</L302>
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Omschrijving
Begin activiteit (eerste aansluiting)
Stopzetting zelfstandige activiteit
Herneming zelfstandige activiteit
Beslissing RSVZ begin gelijkgestelde periode
Beslissing RSVZ einde gelijkgestelde periode
Stopzetting zelfstandige activiteit
Herneming zelfstandige activiteit
•

20/07/2010

Ingangsdatum
19880401
20001231
20020101
20030701
20031231
20031231
20050101

bijdragereeks
I
I
L
R
R
R
D

vraag : begin = 01/01/2004

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<L302>
<Request>
<INSS>99999999999</INSS>
<SearchPeriod>
<BeginDate>2004-01-01</BeginDate>
<EndDate/>
</SearchPeriod>
</Request>
</L302>

•

antwoord :

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<L302>
<Request>
<INSS>99999999999</INSS>
<SearchPeriod>
<BeginDate>2004-01-01</BeginDate>
<EndDate/>
</SearchPeriod>
</Request>
<Attestation>
<AttestationIdentification>
<AttestationID>yy302nnnnnnnCC</AttestationID>
<CreationDate>2005-05-06</CreationDate>
</AttestationIdentification>
<SelfEmployed>
<INSS>99999999999</INSS>
<Membership>
<SIFNbr>012</SIFNbr>
<SIFCompanyID>0409861127</SIFCompanyID>
<CareerComponent>
<BeginDate>2005-01-01</BeginDate>
<ContributionCode>D</ContributionCode>
<EndDate/>
</CareerComponent>
</Membership>
</SelfEmployed>
</Attestation>
</L302>
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01
01
00
00
00
00
01
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versie 05

Omschrijving
Begin activiteit (eerste aansluiting)
Stopzetting zelfstandige activiteit
Herneming zelfstandige activiteit
Beslissing RSVZ begin gelijkgestelde periode
Beslissing RSVZ einde gelijkgestelde periode
Stopzetting zelfstandige activiteit
Herneming zelfstandige activiteit
•

20/07/2010

Ingangsdatum
19880401
20001231
20020101
20030701
20031231
20031231
20050101

bijdragereeks
I
I
L
R
R
R
D

SV
01
01
00
00
00
00
01

bijdragereeks
A

SV
00

vraag : begin = 01/01/2003, einde = 2004/12/31

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<L302>
<Request>
<INSS>99999999999</INSS>
<SearchPeriod>
<BeginDate>2003-01-01</BeginDate>
<EndDate>2004-12-31</EndDate>
</SearchPeriod>
</Request>
</L302>

•

antwoord :

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<L302>
<Request>
<INSS>99999999999</INSS>
<SearchPeriod>
<BeginDate>2003-01-01</BeginDate>
<EndDate>2004-12-31</EndDate>
</SearchPeriod>
</Request>
<Attestation>
<AttestationIdentification>
<AttestationID>yy302nnnnnnnCC</AttestationID>
<CreationDate>2005-05-06</CreationDate>
</AttestationIdentification>
<SelfEmployed>
<INSS>99999999999</INSS>
<Membership>
<SIFNbr>003</SIFNbr>
<SIFCompanyID>0409088689</SIFCompanyID>
<CareerComponent>
<BeginDate>2002-01-01</BeginDate>
<ContributionCode>L</ContributionCode>
<EndDate>2003-06-30</EndDate>
</CareerComponent>
<CareerComponent>
<BeginDate>2003-07-01</BeginDate>
<ContributionCode>R</ContributionCode>
<NISSEEqualizedCode>34</NISSEEqualizedCode>
<EndDate>2003-12-31</EndDate>
</CareerComponent>
</Membership>
</SelfEmployed>
</Attestation>
</L302>

Omschrijving
Begin activiteit (eerste aansluiting)
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Wijziging bijdragereeks
Stopzetting zelfstandige activiteit
Herneming zelfstandige activiteit
Beslissing RSVZ begin gelijkgestelde periode ziekte
Beslissing RSVZ einde gelijkgestelde periode
Wijziging bijdragereeks
Stopzetting zelfstandige activiteit
•

20/07/2010

19890101
20001231
20020101
20030701
20031231
20040101
20041231

H
H
A
U
U
D
D

vraag : begin = 20030101

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<L302>
<Request>
<INSS>99999999999</INSS>
<SearchPeriod>
<BeginDate>2003-01-01</BeginDate>
<EndDate/>
</SearchPeriod>
</Request>
</L302>

•

antwoord :

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<L302>
<Request>
<INSS>99999999999</INSS>
<SearchPeriod>
<BeginDate>2003-01-01</BeginDate>
<EndDate/>
</SearchPeriod>
</Request>
<Attestation>
<AttestationIdentification>
<AttestationID>yy302nnnnnnnCC</AttestationID>
<CreationDate>2005-05-06</CreationDate>
</AttestationIdentification>
<SelfEmployed>
<INSS>99999999999</INSS>
<Membership>
<SIFNbr>003</SIFNbr>
<SIFCompanyID>0409088689</SIFCompanyID>
<CareerComponent>
<BeginDate>2002-01-01</BeginDate>
<ContributionCode>A</ContributionCode>
<EndDate>2002-06-30</EndDate>
</CareerComponent>
<CareerComponent>
<BeginDate>2002-07-01</BeginDate>
<ContributionCode>U</ContributionCode>
<NISSEEqualizedCode>30</NISSEEqualizedCode>
<EndDate>2003-12-31</EndDate>
</CareerComponent>
<CareerComponent>
<BeginDate>2004-01-01</BeginDate>
<ContributionCode>D</ContributionCode>
<NISSEEqualizedCode/>
<EndDate/>2004-12-31</EndDate>
</CareerComponent>
</Membership>
</SelfEmployed>
</Attestation>
</L302>
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00
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00
00
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versie 05

20/07/2010

2.3. Gelijkstellingen
2.3.1. Omschrijving
Naar analogie met de sector werknemers kunnen er ook binnen een loopbaan van een
zelfstandige, naast periodes waarin er gewerkt wordt, gelijkgestelde periodes voorkomen.
Kort samengevat zijn gelijkstellingen periodes tijdens dewelke de zelfstandige geen enkele
beroepsbezigheid uitoefent, maar die door de wetgever met periodes van activiteit
gelijkgesteld worden (en aldus in aanmerking kunnen komen voor het pensioen van de
zelfstandige).
Betreffende wetgeving:
- K.B. nr. 72 van 10.11.1967 betreffende het rust- en overlevingspensioen der zelfstandigen –
- K.B. van 22.12.1967 houdende algemeen reglement betreffende het rust- en
overlevingspensioen der zelfstandigen, artikels 28 tot 46.
- Artikel 15, § 4, 5° van het koninklijk besluit nr. 38 van 27 juli 1967 houdende inrichting van
het sociaal statuut der zelfstandigen zoals ingevoegd bij artikel 82 van de programmawet van
23 december 2009 (BS 30.12.2009);
- Het koninklijk besluit van 21 februari 2010 tot wijziging van het koninklijk besluit van 19
december 1967 houdende algemeen reglement in uitvoering van het koninklijk besluit nr. 38
van 27 juli 1967 houdende inrichting van het sociaal statuut der zelfstandigen (ARS), tot
invoering van een vrijstelling van bijdragen in geval van een ernstige aandoening van een
kind en in geval van palliatieve zorgen verleend aan een kind of aan zijn partner (BS
03.03.2010);
- Het koninklijk besluit van 21 februari 2010 tot wijziging van het koninklijk besluit van 22
december 1967 houdende algemeen reglement betreffende het rust- en overlevingspensioen
der zelfstandigen, tot invoering van een gelijkstelling in geval van ernstige aandoening van
een kind en in geval van palliatieve zorgen gegeven aan een kind of aan zijn partner (BS
03.03.2010).
- Het koninklijk besluit van 21 februari 2010 tot wijziging van het koninklijk besluit van 19
december 1967 houdende algemeen reglement in uitvoering van het koninklijk besluit nr. 38
van 27 juli 1967 houdende inrichting van het sociaal statuut der zelfstandigen (ARS), tot
invoering van een vrijstelling van bijdragen in geval van een ernstige aandoening van een
kind en in geval van palliatieve zorgen verleend aan een kind of aan zijn partner (BS
03.03.2010);
‐ Het koninklijk besluit van 21 februari 2010 tot wijziging van het koninklijk besluit van 22
december 1967 houdende algemeen reglement betreffende het rust- en overlevingspensioen
der zelfstandigen (ARP), tot invoering van een gelijkstelling in geval van ernstige aandoening
van een kind en in geval van palliatieve zorgen gegeven aan een kind of aan zijn partner (BS
03.032010).
Het gaat meer bepaald om
Periodes van ziekte of invaliditeit;
Periodes waarin de legerdienst wordt vervuld in het Belgisch leger;
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Periodes van voorlopige hechtenis;
Periodes van studie en leercontract;
Periodes van voorgezette verzekering.
Periodes van sociale verzekering in geval van faillissement
Zwaar ziek kind
Palliatieve zorgen
De toekenning van de gelijkstelling is afhankelijk van twee algemene voorwaarden, nl.
1. er moet vóór of na de gelijk te stellen periode een activiteit als zelfstandige zijn geweest.
Onder activiteit als zelfstandige moet die activiteit worden verstaan die het recht op het
rustpensioen als zelfstandige kan doen ontstaan.
2. tijdens de gelijk te stellen periode mag er geen enkele beroepsactiviteit uitgeoefend of
hervat worden, in welke hoedanigheid ook, hetzij persoonlijk, hetzij via een
tussenpersoon.
In een aantal gevallen moeten daarenboven bijdragen betaald worden.
Geen enkele periode kan worden gelijkgesteld indien ze kan worden gelijkgesteld krachtens
een andere pensioenregeling.
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2.3.2. Registratie in de ARZA-databank
Een gelijkstelling2 wordt in het ARZA-bestand geregistreerd in twee fases:
1. het RSVZ onderzoekt de toekenningsvoorwaarden en beslist al dan niet of de
aanvraag tot gelijkstelling kan ingewilligd worden. Deze beslissing wordt
geregistreerd in het ARZA-bestand en (voorlopig nog op papier) meegedeeld aan het
sociaal verzekeringsfonds (SVF).
2. Bij een positieve beslissing, moet het SVF een andere (of in het geval van
gelijkstelling ziekte : geen) bijdrage aanrekenen aan de persoon.
Het is pas wanneer het SVF aan het RSVZ elektronisch meedeelt dat er effectief
andere bijdragen worden aangerekend – wat resulteert in een wijziging van de
bijdragereeks naar R, S, T of U in het ARZA-bestand – dat de beslissing, vermeld in
punt 1 wordt geconfirmeerd. Pas op dat moment mag het gegeven consulteerbaar
worden gemaakt voor de sectoren van het netwerk van de sociale zekerheid die
daartoe gemachtigd zijn..

Speciaal aandachtspunt!!
In het huidige concept worden in het ARZA-bestand geen gegevens bijgehouden over
aanvragen tot gelijkstelling die geweigerd zijn. Mogelijks komt hierin binnen afzienbare tijd
wel verandering.

2.3.2. Gelijkstellingscodes
reeks

omschrijving

30

U

gelijkstelling ziekte

31

U of T

gelijkstelling studie

32

U of T

gelijkstelling militaire dienst

33

U

gelijkstelling voorlopige hechtenis

34

R

voortgezette verzekering
(ZIV + pensioen)

beslissing RSVZ

2

De sociale verzekering in geval van faillissement vormt hierop een uitzondering; de twee fases zijn hier beiden
te situeren bij het sociaal verzekeringsfonds; er is dan ook geen aparte NISSEEqualizedCode voorzien voor deze
situatie.
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S

voortgezette verzekering (alleen pensioen)

K

Sociale verzekering in geval van faillissement

3C

U

Gelijkstelling zwaar ziek kind

3E

U

Gelijkstelling palliatieve zorgen

34
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2.4. Lijsten van de gebruikte codes
2.4.1. SVF / SIFCode
Vóór 1 januari 1968 waren de sectoren van de pensioenen, de kinderbijslag en de ZIV
duidelijk van elkaar gescheiden en ressorteerden zij zelfs onder de bevoegdheid van
verschillende parastatalen en ministers.
1937 is het jaar waarin de zelfstandigen zich voor het eerst als “niet-loontrekkenden” dienden
te verzekeren in de kinderbijslagsector. Hiervoor moesten ze bijdragen betalen bij de
zogenaamde kinderbijslagkassen.
In 1956 werd de pensioenverzekering verplicht gesteld. De zelfstandige moest vanaf dan een
tweede aparte bijdrage betalen aan één van de toen voorziene pensioenkassen.
Deze regeling liet een keuze toe tussen drie vormen van vestiging van het pensioenfonds:
- De wettelijke verzekering
- De levensverzekering
- De aanwending van een onroerend goed
Vanaf 1963 moesten de zelfstandigen zich daarnaast ook nog laten verzekeren tegen
geneeskundige verzorging. Er diende hiertoe nogmaals een aparte bijdrage te worden betaald
aan de mutualiteit.
In het jaar 1968 (invoegetreding van het KB nr. 38 van 27 juli 1967 houdende inrichting van
het sociaal statuut der zelfstandigen) ruilden alle kinderbijslagkassen en pensioenkassen de
plaats in voor (toen) achttien vrije sociale verzekeringsfondsen die vanaf dan o.a. belast
werden met de inning van de sociale bijdragen (voor de drie takken) en het uitbetalen van de
gezinsbijslag.
Ook werd er dat jaar een Nationale Hulpkas opgericht die dezelfde bevoegdheid kreeg als de
vrije sociale verzekeringsfondsen.
De sector gezondheidszorgen en -uitkeringen bleef (blijft) onder de bevoegdheid van het
RIZIV; de sociale verzekeringsfondsen moeten wél jaarlijks een bijdragebon overmaken aan
de mutualiteiten zodat de rechten aldaar kunnen gevrijwaard worden.
Het gegeven “sociaal verzekeringsfonds” heeft dus een andere invulling naargelang de
periode waarin de aansluiting zich situeert.
De vroegste gegevens die in het ARZA terug te vinden zijn dateren van 1 juli 1956, de datum
waarop de pensioenverzekering in voege treedt.
De gegevens vóór 1968 betreffen alleen de aansluiting bij de vroegere pensioenkassen; de
aansluitingen bij de kinderbijslagkassen zijn nooit geregistreerd in de ARZA-database.
De overname in 1968 door de sociale verzekeringsfondsen laat zich vertalen in een
“wijzinging SVF” (zoals geïllustreerd werd in het eerste en tweede voorbeeld in punt 2.2.4.)
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Vóór 01/01/1968

000
020
021
022
023
024
025
026
027
028
029
030
031
032
033
034
035
036
037
038
039
040
041
042
043
044
045
046
047

25
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ASLK
Algemene Verzekeringen (A.G.)
Royale Belge
P en V Verzekeringen
Centrale Levensverzekeringsmaatschappij
De Nederlanden 1870 N.V.
Alg. Verzekeringsmij voor de Middenstand
Belg. Verzekeringsmij voor de Middenstand
(gefusioneerd met V.M. 20 : A.G.)
Mercator
De Volksverzekering
Belfort
(gefusioneerd met V.M. 110 : A.S.L.K.)
THEMIS - dossiers à la Cie 065
De Vaderlandsche
La Mutuelle générale Française Vie
(gefusioneerd met V.M. 90 : LE MANS)
De Nationale Verzekeringen - G.A.N.
Het Nieuw Leven - Patrimoine
(gefusioneerd met V.M. 79 : AXA)
Vereniging der Belgische Eigenaars
(gefusioneerd met V.M. 21 : La Royale Belge)
Association d'Assurances Mutuelles sur la Vie de la Société
Coopérative "Fédér. de Belgique" A.M.F.B.
PHENIX
(gefusioneerd met V.M. 87 : van Frankrijk)
DE ZON
(gefusioneerd met V.M. 33 : G.A.N.)
Le Foyer Luxembourgeois
Onderling Hypothecair Krediet
(gefusioneerd met V.M. 46-58 en 60 : U.A.P.)
DE BIJ
(gefusioneerd met V.M. 57 : De Bij-Vrede)
De Nationale Waarborg
De Federale Verzekeringen
Maatschappij voor Verenigde Eigenaars
(gefusioneerd met V.M. 20 : A.G.)
DE AREND
(gefusioneerd met V.M. 33 : G.A.N.)
L'URBAINE - U.A.P. (Dienst Renten)
(gefusioneerd met V.M. 40-58 EN 60 : U.A.P.)
Le Globe
(gefusioneerd met V.M. 20 : A.G.)
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048
049
050
051
052
053
054
055
056
057
058
059
060
061
062
063
064
065
066
067
068
069
070
071
072
073
074
075
076
077
078
079

26

versie 05

20/07/2010

ELVIA Verzekeringen N.V. Voorheen
De Belgische Lloyd
Fidelitas
De Verenigde Meesters
(gefusioneerd met V.M. 55 : GENERALI BELGIUM)
LA CONCORDE
(gefusioneerd met V.M. 55 : GENERALI BELGIUM)
Foncière - Camer - PRECAM
(gefusioneerd met V.M. 67 : AEGON)
PHENIX belge
(gefusioneerd met V.M. 20 : A.G.)
GENERALI BELGIUM
MINERVE
(gefusioneerd met V.M. 55 : GENERALE BELGIUM)
DE BIJ-VREDE
Union des Assurances de Paris - Urbaine
(gefusioneerd met V.M. 46-60-40 : U.A.P.)
The General Life Assurance Compagny à Londres
(gefusioneerd met V.M. 21 : Royale Belge)
ATLANTA
(gefusioneerd met V.M. 46-58-40 : U.A.P.)
DE MEDISCHE
La Fédérale de Belgique
(gefusioneerd met V.M. 20 : A.G.)
NOORD-BRABANT
(gefusioneerd met V.M. 102 : Ver. Provinciën-OCEAN)
Noord Hollandsche
(overgenomen door groep CORONA)
De Noordstar & Boerhaave
Union & Phenix espagnol
AEGON : voorheen ENNIA - De Eerste Nederlandse
R.V.S.
A.M.E.V. Leven Verzekeringen N.V.
ZURICH LIVE
DE STER
(gefusioneerd met V.M. 69 : A.M.E.V.)
NATIONALE-SUISSE Verzekeringen
ANTVERPIA
CARITAS
(gefusioneerd met V.M. 86 : A.G.P. Benelux)
De Kortrijkse Verzekering
OHRA : Voorheen De Nationale Onderlinge Leven
DE METROPOOL voorheen ADRIATIQUE
Fédérale de Belgique
(gefusioneerd met V.M. 20 : A.G.)
AXA voorheen Groep DROUOT, voorheen Patroonkas
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080
081
082
083
084
085
086
087
088
089
090
091
092
093
094
095
096
097
098
099
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
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ASSUBEL-VIE N.V. (Dienst indiv. leven - Vereffeningen)
Assurantie van de Belgische Boerenbond
SECURITAS
(gefusioneerd met V.M. 20 : A.G.)
MONDIALE - Live Belgium N.V.
Het Belgische Verhaal
De Belgische Leeuw
A.G.P. BENELUX voorheen De Voorzorg
(gefusioneerd met V.M. 79 : AXA)
A.G.F. BELGIUM voorheen Alg. Verz. van Frankrijk
Alg. Maatschappij van Verzekeringen en Grondkrediet
BELGIE LEVEN voorheen Belgische AREND
(gefusioneerd met V.M. 21 : Royale Belge)
LE MANS ASSURANCES
BAZEL
EAGLE STAR, Brusselse Maatschappij
DE SCHELDE
LA GENEVOISE
(gefusioneerd met V.M. 20 : A.G.)
Helvetia Vie de Geneve
(gefusioneerd met V.M. 48 : ELVIA)
MINERVE-LEVEN
(gefusioneerd met V.M. 55 : GENERALI)
L'Assurance Liégeoise
(gefusioneerd met V.M. 21 : Royale Belge)
Lloyd de France
(gefusioneerd met V.M. 53 : PRECAM)
NORWICH UNION LIFE I.S.
CONDOR voorheen NOORD daarna CITE-VIE
La Préservatrice-Leven
(gefusioneerd met V.M. 53 : PRECAM)
Commercial Union Belgium N.V.
DE TOEKOMST
(gefusioneerd met V.M. 64 : Groep CORONA)
L'Union belge
WINTERTHUR EUROPE VERZEKERINGEN N.V.
WINTERTHUR
Ancienne mutuelle - Vie à Rouen (France)
Antwerpse Volksverzekering
L'Ardenne Prévoyante
(gefusioneerd met V.M. 106 : WINTERTHUR)
Levensverzekeringskas van de A.S.L.K.
La Confiance
NAVIGA
MORTELIUS
PATERNELLE – VIE
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Onderlinge Maatschappij der Openbare Besturen
Zwitserse Maatschappij
EIGEN LEVEN
VICTORIA VESTA, De Nieuwe Vaderlandsche

115
116
117
118
•

Ten vroegste vanaf 01/01/1968 (invoegetreding van het KB n° 38 houdende
inrichting van het sociaal statuut der zelfstandigen)

SVF
001
002
003
004
005
006
007
008
009
010
011

Ondernemingsnummer
0409088293
0410682657
0409088689

012
013

0409861127
0410268329

0409079088

0416377646
0409869738

014
015
016
017
018

019
900

0409870332
0410314651
0409424330
0407843626

0409089679
0208044709

Groep S
V.E.V.
S.V.M.B.
S.B.B.
Interfederale
De Neutrale VZW
De Familie
Partena
De Verenigde Zelfstandigen
Acerta.
Arenberg
Sociaal
verzekeringsfonds
voor
zelfstandigen
Integrity
De Neutrale ZelfstandigeMaas & Schelde
Intersociale

gefusioneerd met 010
opgeslorpt door 002
Gefusioneerd met 013
gefusioneerd met 007
Gefusioneerd met 012
Gefusioneerd met 001

Gefusioneerd met 003
IT is nog apart

Multipen
H.D.P.
Steunt Elkander
Zekerheid voor zelfstandigen, Gefusioneerd met 001
Interprovinciale
sociale
verzekeringsfkas
voor
zelfstandige arbeiders
U.C.M.
CNH (Nationale Hulpkas van
het RSVZ)

Bij een fusie van bepaalde sociale verzekeringsfondsen zijn de gegevens van het “oude” SVF
volledig overschreven. Van het SVF 004, 005, 006, 008, 009,011 en 018 is dus op de ARZAdatabase geen enkel spoor meer te vinden in de loopbaan.
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2.4.2. Bijdragereeks
De sociale verzekeringsfondsen staan in voor de berekening en het innen van de sociale
bijdragen die verschuldigd zijn door een zelfstandige.

Het vaststellen van de bijdragen is afhankelijk van :
1. het inkomen : in principe wordt de bijdrage berekend op het beroepsinkomen van het derde
voorafgaande jaar (voor 2005 is dit dus 2002).
Bij een begin van bezigheid betaalt de zelfstandige een voorlopige bijdrage, later wordt deze
geregulariseerd.
2. de aard van de activiteit (of ermee gelijkgesteld). Gaat het om een hoofd- of bijberoep?; is het vóór
of na de pensioenleeftijd?; betreft het een meewerkende echtgenoot?; …Op basis hiervan wordt de
persoon ondergebracht in een bepaalde categorie, die weergegeven wordt met een bepaalde
lettercode, gevolgd door één of twee cijfers. Deze cijfers verwijzen in principe naar een verdere
onderverdeling van de hoofd-categorie.
In de ARZA-database wordt alleen de onderverdeling per letter geregistreerd. Het sociaal
verzekeringsfonds wordt geacht een wijziging in bijdragereeks onmiddellijk via elektronische weg
mee te delen aan het RSVZ.
Merk op in onderstaande tabel dat vandaag een aantal bijdragereeksen niet meer geldig zijn of herbruikt
werden. Deze aanpassingen zijn de concretisering van (nieuwe) wettelijke initiatieven. Onderstaande lijst
is dan ook een moment-opname (dd. 14/06/2004).
begin
A

B

B
C
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Hoofdbezigheid
De zelfstandigen die voor de toepassing van het sociaal statuut
geacht worden hun zelfstandige bezigheid als hoofdberoep uit
te oefenen (art 12 par. 1 van het KB nr. 38 van 27/07/1967)
Aanwending levensverzekering
Het betreft personen die een levensverzekering afsloten bij een
pensioenfonds en die genieten van een verminderde sociale
bijdrage
Zie punt 2.4.1. (pensioen)
Toegelaten activiteit vóór de normale pensioenleeftijd
(2/3 overlevingspensioen)
Aanwending onroerend goed
Het betreft de personen die een onroerend goed hadden
aangewend tot vestiging van een pensioenfonds en die konden
genieten van een verminderde sociale bijdrage.
Zie punt 2.4.1. (pensioen)

einde

01/07/1956

01/07/1956

31/12/1972

01/01/1984

31/12/1992

01/07/1956

31/12/1972
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E

F

G
H

I

J

K
K
L
M

N
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Bijkomende bezigheid (bijberoep); vóór de pensioenleeftijd.
De personen die, naast het uitoefenen van een zelfstandige
activiteit, gewoonlijk en hoofdzakelijk een andere bezigheid
uitoefenen.
Toegelaten activiteit na de normale pensioenleeftijd
De zelfstandigen die een activiteit uitoefenen na de normale
pensioenleeftijd en die sinds 01/01/1976 genieten van een rustof overlevingspensioen
Toegelaten activiteit vóór de normale pensioenleeftijd
De personen die een zelfstandige activiteit uitoefenen en die,
vóór het bereiken van de pensioenleeftijd, reeds van een
pensioen genieten dat onderhevig is aan de reglementering
inzake de toegelaten beroepsbezigheid.
Helpster zonder inkomen
Vrijwillige verzekering voor niet-bezoldigde help(st)ers
Gehuwden, weduw(e)n(aars), studenten (art. 37 1)
Personen die geen ander beroep uitoefenen maar wel titularis
zijn van afgeleide rechten.
Begin bezigheid (art. 40 3)
Voorlopige bijdrage bij het begin van bezigheid voor de
personen die de toepassing van artikel 37 (reeks H) hebben
ingeroepen.
Man, helper van zijn echtgenote (art. 12)
Aan de man die zijn echtgenote bijstaat of vervangt in de
uitoefening van haar zelfstandige activiteit, wordt de
mogelijkheid
geboden
om
in
haar
plaats
als
verzekeringsplichtige te worden beschouwd.
Voortgezette verzekering – faillissement
Met recht op pensioen.
Sociale verzekering in geval van faillissement
Zonder recht op pensioen.
Meewerkende echtgenoot - maxistatuut
Pensioenleeftijd bereikt vòòr 04.01.1957
De personen die in deze reeks vallen betalen enkel bijdrage
voor de sector gezinsbijslag.
Geestelijkheid
vòòr

normale

pensioenleeftijd

01/07/1956

01/07/1963

01/07/1963

01/01/1968

31/12/1984

01/01/1968
01/01/1982

01/07/1956

30/09/1985

01/07/1995

30/06/1997

01/07/1997
01/01/2003
01/01/1968

01/07/1956

O

Toegelaten
activiteit
(Overlevingspensioen)

P

Kloostergemeenschappen

01/07/1956

Q

Meewerkende echtgenoot – ministatuut
Tot 31/12/2002 : vrijwillige onderwerping

01/01/1990

31/12/1975

01/01/1993

Openbare instelling onder toezicht
van de Minister van Sociale Zaken

31/12/1975

100720ARZA

versie 05

20/07/2010

Vanaf 01/01/2003 : verplichte onderwerping
R

S

T

T
U

V
W
X
Y
Z
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Voortgezette verzekering - alleen pensioen
Deze reeks bevat de leden die geen zelfstandige activiteit meer
uitoefenen maar die bijdragen betalen voor een voortgezette
verzekering in de pensioensector.
Voortgezette verzekering - pensioen + Z.I.V.
Deze reeks bevat de leden die geen zelfstandige activiteit meer
uitoefenen maar die bijdragen betalen voor een voortgezette
verzekering in de pensioen- en ZIV-sectoren.
Gelijkstelling van studie- en leercontractperiodes met betaling
van sociale bijdragen.
Vanaf 1/10/1981 uitgebreid met : gelijkstelling voor een
periode van minder dan één jaar, gelegen tussen einde
legerdienst en het begin van de voor gelijkstelling vatbare
periode van studie of leercontract.
Gelijkstelling ziekte met vrijwillige bijdrage
Gelijkstelling (ziekte, legerdienst, voorlopige hechtenis,
palliatieve zorgen, ziek kind)
Het gaat hier om in hoofdzaak om gelijkstellingen waarvoor er
geen bijdrage betaald wordt.
Toegelaten activiteit vóór normale pensioenleeftijd (Recht op
vervroegd pensioen verloren of verzaakt)
Activiteit na normale pensioenleeftijd
(Geen rust- of overlevingspensioen)
Helper in een familie-onderneming
Activiteit na de normale pensioenleeftijd
(geen rust- of overlevingspensioen)
Enige premie (betaling van een afkoopwaarde ten gevolge van
de verzaking aan de aanwending van een onroerend goed)
Of aanwending van een onroerend goed om de periode te
dekken tussen 01/07/1956 en 31/12/1967.

01/07/1956

01/07/1956

01/01/1957

01/01/1968

31/12/1975

01/07/1956

01/01/1976

31/12/1996

01/01/1976

31/12/1996

01/07/1956

31/12/1969

01/01/1976
01/07/1956
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2.5. Returncodes (netwerk + applicatie)3

code
Omschrijving
Netwerkcodes
3000
Versie prefix ongeldig
3001
Identificatie afzender (sector + type_instelling) ongeldig
3002
User-id ongeldig (formaat en inhoud)
3003
Soort aanvraag ongeldig (formaat en inhoud)
3004
INSZ ongeldig (formaat en inhoud)
3005
Formulier of variante foutief
3006
Antwoordtermijn ongeldig
3007
Actie time-out ongeldig
3008
Identificatie leverancier (sector en type_instelling) ongeldig (formaat)
4000
Hoedanigheidscode of fase ongeldig (formaat)
4001
Periode dossier ongeldig (formaat datum)
4002
Einddatum dossier mag niet voorafgaan aan begindatum dossier
4100
Formulier/IT is niet gekend voor Soort Behandeling
4101
Een verplichte zone van de prefix is niet ingevuld.
9000
Veiligheidsprobleem : Een gebruiker (UserID) mag een voorlegging niet
versturen.
Applicatiereturncodes
000000
Er is geen probleem vastgesteld.
100000
Intern probleem KSZ
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 opgegeven
hoedanigheidscode.
300030
De afzender heeft het INSZ geïntegreerd bij de KSZ met de opgegeven
hoedanigheidscode, maar de fase is niet groot genoeg.
300040
De afzender heeft het INSZ geïntegreerd bij de KSZ met de opgegeven
hoedanigheidscode, maar niet voor die periode .
990000
Controle integratie kan niet uitgevoerd worden omdat er een zone ontbreekt in de
prefix.
Returncodes in gegevensgedeelte / Segment ERCA / foutenlijst 153
000000
Aanvaarding; periodes worden meegedeeld
3

Voor de volledige lijst van returncodes van de KSZ, zie de website van de KSZ bij documentatie/algemene
documentatie.
http://www.ksz.fgov.be/nl/documentation/document_4.htm
Voor de volledige lijst van de foutenlijst 153, zie op de website van de KSZ de documentatie/algemene
documentatie/Lijst returncodes in N001/X001 (versie van 31/05/2005 - klik op het icoon om het PDF-document
te raadplegen)
http://www.ksz.fgov.be/documentation/nl/documentation/g%E9n%E9ral/LijstRCN001.pdf
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Er
zijn
geen
loopbaangegevens
als
zelfstandige
(alleen een administratief dossier of geen dossier)
Er zijn geen loopbaangegevens als zelfstandige in de opgevraagde periode.
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3. DOELSTELLINGEN VAN DE CONSULTATIE
EN VOORSTELLING VAN DE PARTNERS IN DIT PROJECT.
Hierna volgt een beschrijving van de doelstellingen die de partners met deze
gegevensstroom wensen te bereiken alsook van de wettelijke basis voor het verzenden,
ontvangen en verwerken van het attest.
3.1. De instellingen die het ARZA-bestand zullen consulteren via de KSZ.
3.1.1. De POD MAATSCHAPPELIJKE INTEGRATIE/
ZEKERHEID
3.1.1.1.

FOD SOCIALE

Bestuur Maatschappelijke Integratie – Bestuursdirectie van het
Maatschappelijk Welzijn

De dienst is als beheersinstelling van het secundair netwerk van de OCMW’s,
geïnteresseerd in de consultatie van de gegevens voorkomend in het ARZA-bestand.
In het kader van de wettelijke opdrachten van de OCMW’s (organieke wet van 8 juli
1976 betreffende de OCMW’s en de wet van 26 mei 2002 betreffende het recht op
maatschappelijke integratie) lijkt het noodzakelijk dat de dienst met het oog op de
berekening van de bestaansmiddelen van een persoon die steun vraagt, toegang heeft tot
alle zones.
De consultatie zou zowel online als in batch mogelijk moeten zijn.
3.1.1.2.

Bestuur Maatschappelijke Integratie – Uitkeringen aan personen met
een handicap4

De Dienst tegemoetkomingen aan personen met een handicap wenst het ARZA-bestand
te consulteren in het kader van de aanrekening van de inkomens bij aanvragen om een
tegemoetkoming door personen met een handicap. De wettelijke basis waarop de dienst
zich beroept is artikel 7 van de wet van 27/02/1987 betreffende de tegemoetkomingen
aan gehandicapten.
De dienst wenst de gegevens online te consulteren.

4

In het mailtje van 14.02.2005 deelt mevrouw Pikula mee dat de dienst voorlopig afziet van consultatie.
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3.1.2. De OCMW’s via de POD Maatschappelijke Integratie (SmalS-MvM)
De OCMW’s zijn zeker geïnteresseerd in de gegevens van de AD10 (identificatie) en de
AD30 (loopbaangegevens).
De wettelijke basis is de volgende:
1. In het kader van het sociaal onderzoek naar het recht op leefloon, is het OCMW
gerechtigd alle informatie inzake de aanvrager te verzamelen: alle informatie dienstig om
zijn recht te onderzoeken, en dit bij alle openbare en financiële instellingen die gehouden
zijn hierop binnen de 15 dagen te antwoorden. Dit is uitdrukkelijk opgenomen in de de
wet op het leefloon o.a. art. 19 en in het uitvoerend KB art.6.
2. Het OCMW is gehouden informatie en ondersteuning te bieden bij het regelen van de
sociale zekerheidstoestand van betrokken aanvrager, desnoods zelf stappen te
ondernemen om de betrokkene in regel te stellen. Dit is o.a. ook opgenomen in de wet op
het OCMW onder artikel ….
De OCMW’s wensen o.a. de volgende gegevens te consulteren:
-

Type aansluiting bij een SVF
Begin activiteitscode
Activiteitscode
SVF of dienstcode
Datum van carrièremutatie.

Doelstelling van de consultatie:
-
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Uitvoeren van een sociaal onderzoek
Elektronische consultatie zonder lastig vallen van de betrokkene met garantie
dat het om gecontroleerde gegevens gaat
Bijstaan van de sociaal verzekerde.
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3.1.3. Het RIZIV
3.1.3.1.

Doelstellingen van de consultatie

In het kader van zijn administratieve controleopdrachten acht het RIZIV het opportuun
toegang te verkrijgen tot het ARZA- bestand.
Wettelijke basis:
De motivatie voor de aanvraag tot machtiging vloeit voort uit de bepalingen van artikel
159 van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en
uitkeringen gecoördineerd op 14 juli 1994. Dit artikel stelt dat het RIZIV ermee belast is
in te staan voor de administratieve controle op de prestaties van de verzekering voor
geneeskundige
verzorging,
van
de
uitkeringsverzekering
en
van
de
moederschapsverzekering, alsmede voor de administratieve controle op het in acht nemen
van de bepalingen van de gecoördineerde wet en haar uitvoeringsbesluiten.
Inzake de toegelaten consultatieperiode is een voorafgaande termijn van 2 jaar
noodzakelijk. Dit is de periode die overeenstemt met de verjaringstermijn in het kader
van de geneeskundige verzorgings- en uitkeringsverzekering.
Tevens verantwoordt het RIZIV de toegang tot het ARZA-bestand met het argument dat
deze gegevens nodig zijn om het bereik van bepaalde studies te vergroten. Hierbij wordt
gedacht aan studies over individuele medische profielen, over de verscheidene niveaus
waarop zorgverstrekkers actief zijn, over het aanwezige reservepotentieel.
Wettelijke basis:
Artikel 30 - Gecoördineerde Wet van 14/07/1994: “Voor de door de Koning aan te wijzen
disciplines, worden profielencommissies ingesteld die tot taak hebben een evaluatie van
de profielen, per zorgverlener, per voorschrijver van verzorging, per plaats waar de
verstrekkingen worden verricht, per verplegingsinstelling en per anoniem
ziekenhuisverblijf te maken die zijn opgemaakt op grond van de in artikel 206, tweede
lid, opgelegde statistische tabellen.
De samenstelling en de werkingsregelen van die commissies worden door de Koning
bepaald. De Koning benoemt de voorzitter en de leden van die profielencommissies. Het
Instituut is ertoe gemachtigd de voormelde profielen te analyseren met het oog op een
evaluatie ervan enerzijds, en met het oog op de uitwerking van nieuwe
vergoedingswijzen voor de verleende verzorging en de afgeleverde producten, anderzijds.
De resultaten van deze analyses worden meegedeeld aan de betrokken
Profielencommissies, en onder de door de Koning te bepalen modaliteiten en
voorwaarden, aan andere organen, Commissies en personen.”
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Bovendien zou in het kader van de beheerseenheid voor betrekkingen met de apothekers
en paramedici online consultatie van het ARZA-bestand nodig zijn voor het volledig jaar
waarvoor de zorgverlener de sociale voordelen vraagt (de aanvraag moet gebeuren tussen
1 januari en 31 maart van het daarop volgende jaar - zie KB’s hieronder).
Wettelijke basis:
Sociaal statuut van de geneesheren, tandheelkundigen, apothekers en kinesitherapeuten.
Artikel 54 - Gecoördineerde Wet 14/07/1994: “ § 1. De Koning kan, na advies van de
Nationale commissie geneesheren-ziekenfondsen, van de Nationale commissie
tandheelkundigen-ziekenfondsen, van de Bestendige commissie belast met het
onderhandelen over en het sluiten van de nationale overeenkomst tussen de apothekers en
de verzekeringsinstellingen of van de Overeenkomstencommissie belast met het
onderhandelen over en het sluiten van de nationale overeenkomst tussen de
kinesitherapeuten en de verzekeringsinstellingen, een regeling van sociale voordelen
invoeren voor de geneesheren of tandheelkundigen die geacht worden tot de termen van
de in artikel 50, § 1, bedoelde akkoorden toegetreden te zijn, of voor de apothekers of de
kinesitherapeuten die tot de hen betreffende overeenkomst toetreden en die, volgens de
door de Bestendige commissie of de vorenbedoelde Overeenkomstencommissie
voorgestelde modaliteiten, het genot ervan vragen.
Deze voordelen kunnen onder meer bestaan in een aandeel van het Instituut in de premies
of bijdragen die door de betrokken geneesheren, tandheelkundigen of apothekers of
kinesitherapeuten worden gestort, in uitvoering van verzekeringscontracten die bij
invaliditeit, rust of overlijden, renten, pensioenen of een kapitaal waarborgen. De Koning
kan bepalen onder welke voorwaarden en volgens welke modaliteiten het aandeel van het
Instituut kan worden gestort onder de vorm van voorschotten aan de instellingen
waarmee de voormelde contracten zijn gesloten. Hij kan de voorwaarden inzake
minimale activiteit bepalen waaraan de geneesheren, tandheelkundigen, de apothekers en
de kinesitherapeuten moeten voldoen om recht te hebben op de sociale voordelen. Hij
kan de modaliteiten bepalen voor het controleren van deze voorwaarden en de procedure
vastleggen voor het terugvorderen van het aandeel van het Instituut indien aan de
voorwaarden niet is voldaan. Hij kan bepalen welk deel van het aandeel van het Instituut
maximaal kan worden aangewend als verwervingscommissie en als beheerskost
aangaande de verzekeringscontracten.”
Uitgevoerd bij koninklijk besluit van 18/03/1971 tot instelling van een regeling van
sociale voordelen voor sommige apothekers (B.S. 24/03/1971) en bij koninklijk besluit
van 23/01/2004 tot instelling van een regeling van sociale voordelen voor sommige
kinesitherapeuten (B.S. 30/01/2004).
De zorgverleners moeten bewijzen dat bedoelde activiteit uitgeoefend is in het raam van
de gecoördineerde wet en dat ze aanleiding heeft gegeven tot de betaling van sociale
bijdragen.
De doelstelling van de consultatie van het ARZA-bestand is het vaststellen van het recht
op sociale voordelen.
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Eveneens in het kader van zijn verschillende geneeskundige controleopdrachten acht het
RIZIV het aangewezen toegang te krijgen tot het ARZA-bestand.
Wettelijke basis:
De aanvraag tot machtiging vloeit voort uit de bepalingen van de artikelen 32, 33, 90, 91,
94, 139, 146, 148 en 172 e.v. van de gecoördineerde wet.
Volgens artikel 139, 4° is het RIZIV er mee belast de geneeskundige controle te
verzekeren van de prestaties van de uitkerings- en moederschapsverzekering: het regime
waaronder de verzekerden vallen (algemene regeling of regeling zelfstandigen), en de
evolutie daarin in de tijd, is binnen die controle een noodzakelijk en oriënterend gegeven.
In welomschreven omstandigheden doen de geneesheren-inspecteurs bovendien uitspraak
over de arbeidsongeschiktheid van sociale verzekerden, in de praktijk met het oog op het
behoud of het verlies van het recht op uitkeringen (cfr. artikelen 90, 91, 94 en 148 Z.I.V.Wet 1994): ook hier is het regime waaronder deze verzekerden vallen, en de eventuele
evolutie in de tijd, een noodzakelijk en oriënterend gegeven, dat de toegang tot het
gevraagde bestand rechtvaardigt. In welomschreven andere omstandigheden doen deze
geneesheren-inspecteurs eveneens uitspraak over de arbeidsongeschiktheid, maar dan met
het oog op de verruiming van de tussenkomst in de verzorgingsverzekering (cfr. artikel
32 en 33 Z.I.V.-Wet 1994): ook hier is het regime een cruciaal gegeven dat de toegang
rechtvaardigt.
Het onderzoek, door sociale controleurs, van onrechtmatige samenloop van
invaliditeitsuitkeringen en het uitoefenen van een beroepsactiviteit of sluikarbeid (cfr.
artikel 146, eerste lid, tweede zin); noodzaakt toegang tot het gevraagde bestand: ook hier
is het regime waaronder de verzekerden vallen, en de evolutie in de tijd, een noodzakelijk
gegeven.
Volgens artikel 172 e.v. van deze wet neemt een geneesheer-inspecteur-directeur het
voorzitterschap waar van de gewestelijke commissie van de Raad voor Invaliditeit, die
zich eveneens uitspreekt over de arbeidsongeschiktheid van een sociaal verzekerde. Van
de lichamelijke onderzoekingen met het oog op de al dan niet erkenning, moet een
omstandig verslag opgemaakt worden, waar het beroepsverleden van de sociaal
verzekerde integraal deel van uitmaakt. De toegang tot het gevraagde bestand maakt
derhalve integraal deel uit van het uitvoeren van die opdracht.
Volgens artikel 139, 2° en 3° van deze wet, is het RIZIV er mee belast de verstrekkingen
van de verzekering voor geneeskundige verzorging te evalueren in het licht van de
bepalingen van artikel 73, de zogenaamde overconsumptie (cfr. artikel 139, 2°), en deze
vestrekkingen te controleren op het vlak van de realiteit en de conformiteit (cfr. artikel
139, 3°). Met het oog op het afbakenen van de respectievelijke verantwoordelijkheden,
en/of het instellen van rechtsvorderingen tot terugvordering van het onverschuldigde, is
het noodzakelijk het statuut van de voorschrijvende, respectievelijk uitvoerende en/of
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attesterende zorgverlener te kennen: dit statuut, dat een cruciaal gegeven is, rechtvaardigt
de toegang.
De gevraagde toegang heeft dus betrekking op het RIZIV ten behoeve van zijn
controlerende en inspecterende personeelsleden, met het oog op de uitoefening van zijn
wettelijke controle- en inspectieopdracht, maar ook op bijzondere categorieën van
personeelsleden in de mate waarin zij, krachtens de wet of reglementaire bepalingen, met
een bijzondere opdracht zijn belast.

3.1.4. De RKW en de kinderbijslagfondsen.
De RKW is geïnteresseerd in de consultatie van het ARZA-bestand om de volgende
redenen:

Fondement juridique
La demande de consultation est faite pour les attributaires, allocataires et tiers de type 2
(soit les codes-qualité 101, 103 et 106) est fondée sur les dispositions légales suivantes :
Les articles 51,§1er et §2, 59, 60, 64 et 7l, §1bis, des lois coordonnées relatives aux
allocations familiales pour travailleurs salariés déterminent le droit aux prestations
familiales, fixent les règles de priorité au sein du régime des allocations familiales pour
travailleurs salariés et, lorsque ce droit entre en concurrence avec d’autres régimes, et
déterminent quel est l’organisme d’allocations familiales compétent pour le paiement des
prestations familiales.
La loi du 20 juillet 1971 instituant des prestations familiales garanties sert également de
fondement à la demande pour ce qui concerne ce type de prestations familiales (qui sont
de caractère supplétif) relevant de la compétence exclusive de l’ONAFTS.
II convient toutefois d’ajouter pour les allocataires de type 1 (102) et les tiers de type 1
(105), l’application des articles 42bis et 56,§2 des lois coordonnées relatives aux
allocations familiales pour travailleurs salariés et de l’arrêté royal du 12 avril 1984
portant exécution des articles 42bis et 56,§2 des lois coordonnées relatives aux
allocations familiales pour travailleurs salariés. En effet, il convient de pouvoir consulter
ponctuellement la situation professionnelle ou assimilée de ces personnes afin de vérifier
si l’octroi d’un supplément social se justifie ou reste justifié en cas de continuation du
droit aux prestations familiales.
Fondements juridiques pour les enfants bénéficiaires
(soit pour le code-qualité: 104).
La demande de consultation est également faite pour les enfants bénéficiaires (codequalité 104) et est fondée sur les dispositions légales suivantes :
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Les articles 47, 62 et 63 et 63 (ancien, dont les dispositions ont été maintenues pour une
période transitoire en vertu de la loi du 29.12.1990) des lois coordonnées relatives aux
allocations familiales pour travailleurs salariés déterminent les conditions auxquelles les
prestations familiales sont octroyées en faveur des enfants bénéficiaires. Les dispositions
réglementaires suivantes sont également d’application :
•
arrêté royal du 6 mars 1979 fixant les conditions auxquelles les allocations
familiales sont accordées en faveur de l’enfant lié par un contrat d’apprentissage;
•
arrêté royal du 19 août 1969 déterminant les conditions auxquelles les allocations
familiales sont accordées en faveur de l’enfant qui effectue un stage pour pouvoir être
nommé à une charge;
•
arrêté royal du 30 décembre 1975 fixant les conditions auxquelles les allocations
familiales sont accordées en faveur de l’enfant qui suit des cours;
•
arrêté royal du 16 février 1968 déterminant les conditions et la période durant
laquelle les allocations familiales sont accordées en faveur de l’enfant qui prépare un
mémoire de fin d’études supérieures;
•
arrêté royal du 12 août 1985 portant exécution de l’article 62,§5 des lois
coordonnées relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés;
•
arrêté royal du 3 mai 1991 portant exécution des articles 47, 56septies, 62,§3 t 63
des lois coordonnées relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés et de
l’article 96 de la loi du 29 décembre 1990 portant des dispositions sociales (cfr. article
63);
•
arrêté royal du 12 novembre 1987 fixant les conditions auxquelles un enfant
handicapé doit satisfaire pour bénéficier des allocations familiales en application de
l’article 47 des lois coordonnées relatives aux allocations familiales pour travailleurs
salariés (cfr. article 63 ancien).
•

La loi du 20 juillet 1971 instituant des prestations familiales garanties (cf. supra) ce
régime étant également supplétif par rapport au droit que peut ouvrir un enfant
bénéficiaire devenant travailleur indépendant.

Pour les enfants bénéficiaires, l’exercice d’une activité lucrative ou le fait de bénéficier
de quelconques prestations sociales peut faire obstacle au droit aux allocations familiales.
L’information relative au statut professionnel ou assimilé des enfants bénéficiaires
permet de justifier le droit aux prestations familiales et de vérifier les conditions de fond
d’octroi des prestations familiales en cas de continuation du droit.
Type de consultation
Dans une première phase seule une consultation on-line est demandée; dans une phase
ultérieure elle pourrait être étendue à la consultation en différé.
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Vaststellen van het recht op kinderbijslag (voorkeurregime)
Vaststellen van gewaarborgde gezinsbijslag
Nagaan of de kinderen nog de voorwaarden vervullen om kinderbijslag te
ontvangen.
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3.1.5. De RSZ
3.1.5.1.

Dienst Bijzondere Toepassingen van de directie Interne Controle

Zou graag de constultatie bekomen van de volgende gegevens:
- identificatie van de zelfstandige (AD 10)
- loopbaangegevens (AD 30)
Wettelijke basis:
Artikel 15, §1er van de Wet van 15.01.1990.
De online-consultatie wordt gevraagd krachtens:
-

artikel 22 van de Kruispuntbankwet (zekerheid van behoud)
artikel 23, eerste alinea van de Kruispuntbankwet (toegangsbeperking)
artikel 28 van de Kruispuntbankwet (beroepsgeheim)
artikelen 60 tot en met 71 van Kruispuntbankwet (sancties).
3.1.5.2.

Dienst Inspectie

Vraagt de volgende gegevens:
- identificatie van de zelfstandige (AD 10)
- loopbaangegevens (AD 30)
- inkomsten (AD 40 en 42)
Wettelijke basis:
KB nr. 5 van 23.10.78 en op de wet van 27.06.1969.
Doelstelling van de consultatie:
-
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3.1.6. De RSZPPO
De RSZPPO geeft aan geïnteresseerd te zijn in de identificatiegegevens (AD 10) en de
Loopbaangegevens (AD 30).
Meer bepaald vragen zij:
Identificatie
van
de
zelfstandige (AD 10)
INSZ
Type van aansluiting bij een
SVF
Loopbaangegevens (AD 30)
Ingangsdatum activiteitscode
(EEJJMMDD)
Sociaal verzekeringsfonds
of dienstcode

Datum mutatie loopbaan
(EEJJMMDD)

Wettelijke basis

Type consultatie

Art. 42 bis Gecoördineerde batch
wet.
CO (???) 1340 van 24/07/02

batch

CO (???) 1340 van 24/07/02 batch
(bevoegdheid van de fondsen
en
opvolging
van
de
activiteiten
van
de
rechthebbenden)
CO (???) 1340 van 24/07/02 batch

Doelstelling van de consultatie:
-
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3.1.7. De RVA
De consultatie van het ARZA-bestand is voor de RVA een belangrijke aanvulling op de
bestaande gegevensstroom ‘Loopbaanattest zelfstandigen (A301)’5.
De RVA zou de consultatie benutten voor de volgende diensten:
3.1.7.1.

Loopbaanonderbreking - tijdskrediet

Het betreft hier de dossiers die voor de RVA geïntegreerd zijn met de hoedanigheidscode
002. Vooral de consultatie van het luik “identificatie zelfstandige (AD10)” en het luik
“loopbaangegevens (AD30)” is met het oog op het uitvoeren van de aan de RVA
toevertrouwde opdracht, van belang.
Wettelijke basis
Werknemers
die
hun
prestaties
verminderen
kunnen
de
uitkeringen
loopbaanonderbreking of tijdskrediet niet cumuleren met een zelfstandige activiteit.
Tijdens een lopende periode van loopbaanonderbreking of tijdskrediet kan evenmin een
zelfstandige activiteit worden aangevat.
Werknemers die hun prestaties volledig onderbreken kunnen tijdens het eerste jaar van de
onderbreking uitkeringen cumuleren met een zelfstandige activiteit. Daarna kan dit niet
meer.
Het stelsel van de loopbaanonderbreking en het tijdskrediet wordt geregeld door:
- de Herstelwet van 22.01.1985, Hoofdstuk IV - Het stelsel van tijdskrediet,
loopbaanvermindering en vermindering van de arbeidsprestaties tot een halftijdse
betrekking (zie uitvoerings KB’s in toepassing van artikel 100, 101 en 101 bis).
Uitvoeringsbesluiten
- KB van 02.01.1991 betreffende de toekenning van onderbrekingsuitkeringen (=
privé-sector en de plaatselijke en provinciale besturen)
• Artikel 14 en 14bis
- KB van 12.12.2001 tot uitvoering van Hoofdstuk IV van de wet van 10.08.2001
betreffende de verzoening van werkgelegenheid en kwaliteit van het leven betreffende
het stelsel van tijdskrediet, loopbaanvermindering en vermindering van de
arbeidsprestaties tot een halftijdse betrekking.
• Artikel 8
- KB van 07.05.1999 betreffende de onderbreking van de beroepsloopbaan van het
personeel van de besturen
5

Brief van de RVA van 21.11.02 met referentie 31200/2030351-LH
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• Artikel 23
- KB van 10.06.2002 betreffende de toekenning van onderbrekingsuitkeringen aan de
personeelsleden van de overheidsbedrijven die in toepassing van de wet van 21.03.1991
houdende de hervorming van sommige economische overheidsbedrijven
beheersautonomie verkregen hebben
• Artikel 17
- KB van 12.08.1991 betreffende de toekenning van onderbrekingsuitkeringen aan de
personeelsleden van het onderwijs en de psycho-medische-sociale centra
• Artikel 6
- KB van 16.03.2001 betreffende de verloven en de afwezigheden toegestaan aan
sommige personeelsleden van de diensten die de rechterlijke macht terzijde staan;
- KB van 27.11.1985 betreffende de onderbreking van de beroepsloopbaan voor de
leden van het administratief, gespecialiseerd, meester-, vak- en dienstpersoneel van de
universiteiten
•
Artikel 10
3.1.7.2.

Werkloosheid en brugpensioen

Het betreft hier de dossiers die voor de RVA geïntegreerd zijn met de hoedanigheidscode
001. De consultatie van het luik “identificatie zelfstandige (AD10)” en het luik
“loopbaangegevens (AD30)” is met het oog op het uitvoeren van de aan de RVA
toevertrouwde opdracht, van belang.
De Rijksdienst wenst dat het gegeven “code mandataris” (ADI0) in de stroom wordt
opgenomen. Bij de interpretatie ervan zal de RVA er rekening mee houden dat de RSVZ
dit niet altijd als even betrouwbaar beschouwt.
Wettelijke basis
Werkloosheidsuitkeringen en brugpensioen kunnen in principe niet gecumuleerd worden
met een zelfstandige activiteit. Op dit principe is er een uitzondering voor zover de
zelfstandige activiteit een bijkomstige activiteit betreft en aan bepaalde voorwaarden
voldoet. Indien een werkloosheidsuitkering kan worden gecumuleerd met een
zelfstandige activiteit, dan is het bedrag van de toegekende uitkering afhankelijk van het
inkomen uit die activiteit.
- KB van 25.11.1991 houdende de toepassingsregelen van de werkloosheidsreglementering
• Artikel 44, 45, 48, 130 en 139
De RVA signaleert dat deze wettelijke basis wat betreft de werkloosheid (zie punt 2 van
ons schrijven van 10/04/2003 (brief met ref. 31200/2030351-LH), dient te worden
uitgebreid. Immers, de periode waarin een werknemer een aantal arbeidsdagen moet
bewijzen om gerechtigd te zijn op werkloosheidsuitkeringen, wordt verlengd met de
periodes tijdens dewelke een zelfstandige activiteit werd uitgeoefend.
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De cijfercode die werd vastgesteld op basis van het ontvangen loon als werknemer in
loondienst, blijft behouden indien een sociaal verzekerde terug werkloos wordt na een
periode van zelfstandige activiteit en dit ongeacht de duur.
Deze periodes kunnen worden teruggevonden in het ARZA-bestand (L302).
De toe te voegen artikelen betreffen de artikelen 30, 31, 32, 33, 42 en 118 van het KB van
25.11.1991 houdende de toepassingsregelingen van de werkloosheidsreglementering.
3.1.7.3.

De sociaal controleurs

De RVA wenst aan de sociaal controleurs de mogelijkheid te geven om het ARZAbestand te controleren. Wanneer een sociaal-controleur consulteert mag er geen
integratiecontrole gebeuren met betrekking tot het identificatienummer.

Wettelijke basis
Voor het bepalen van het bedrag van de uitkering van een werkloze zijn niet alleen de
gegevens van belang betreffende de sociaal verzekerde zelf, maar ook betreffende de
personen waarmee hij samenwoont.
De sociaal controleur is op basis van de Wet voor economische expansie, sociale
vooruitgang en financieel herstel van 14.2.1961 (artikel 22) belast met het toezicht op de
wetgeving betreffende de toekenning van werkloosheids-uitkeringen en de daarmee
gelijkgestelde uitkeringen. Dit toezicht oefent hij uit overeenkomstig de Wet van
16.11.1972 betreffende de arbeidsinspectie.
De sociaal controleur oefent een reeks bevoegdheden uit in het kader van het vaststellen
en de bestrijding van het zwartwerk. In dit kader moet hij de hoedanigheid kunnen
nagaan van de personen die werkend worden aangetroffen.
In detail :
• artikel 7, §1 en §4 van de Besluitwet van 28.12.1944 betreffende de
maatschappelijke zekerheid der arbeiders ;
• Wet van 14.02.1961 voor economische expansie, sociale vooruitgang en
financieel herstel ;
• Wet van 16.11.1972 betreffende de arbeidsinspectie ;
• K.B. van 09.07.1990 tot aanwijzing van de ambtenaren belast met het toezicht op
de
naleving
van
de
wetgeving
betreffende
de
toekenning
werkloosheidsuitkeringen en de daarmee gelijkgestelde uitkeringen ;
• Artikel 139 van het KB van 25.111991 houdende de werkloosheidsreglementering.
De Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening wenst het ARZA-bestand van de RSVZ zowel
on-line als in batch te kunnen consulteren.
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Daar de uitbetalingsinstellingen binnen de sector werkloosheid als eerste in contact
komen met de gerechtigden op werkloosheidsuitkeringen of brugpensioen, en zij tevens
een informatieplicht hebben ten aanzien van de aangesloten leden, is het wenselijk dat zij
bij de werkzaamheden van de ad hoc-werkgroep die het openstellen op elektronische
wijze van het ARZA-bestand moet realiseren, worden betrokken.
3.1.8. De werkloosheidsuitbetalingsinstellingen

De UI's hebben volgende minimale gegevensbehoeften:
* Begin- & einddatum periode sociaal statuut zelfstandige voor een Sociaal
Verzekerde
* Soort onderwerping (bijdragecategorie)
* Bevoegde Sociaal Verzekeringsfonds

Verantwoording:
De uitbetalingsinstelling verstrekt info aan de Sociaal Verzekerde en stelt samen met hem
het werkloosheidsdossier samen en zorgt voor indiening van dit dossier.
Een periode onderworpen aan het sociaal statuut van zelfstandigen beïnvloedt de rechten
werkloosheid op 3 basiselementen:
a)
toelaatbaarheid : De referteperiode wordt verlengd met een periode zelfstandige
activiteit.
b) degressiviteit van de uitkering: Periodes van zelfstandige activiteit neutraliseren het
verval van de werkloosheidsuitkering.
c)
Bij toegelaten nevenactiviteit hangt dagbedrag af van hoogte inkomsten
nevenactiviteit.

Wettelijke basis.
Het werkloosheidsbesluit van 25/11/1991 (KB 25.11.1991), nl volgende bepalingen:
Art.24, 30, 33, 42, 48, 116, 118, 130 en 138.
Vereiste consultatieperiode
Maximaal 12 jaar en 6 maanden voor uitkeringsaanvraag. (3,5 jaar referteperiode en max.
9 jaar verlenging wegens zelfstandige activiteit)
Indieningtermijn bedraagt max 3 maand, eventueel te verlengen met 2 maand.
Consultatieperiode van max. 13 jaar vereist
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3.1.9. De FOD Binnenlandse zaken (Dienst Vreemdelingenzaken)
Wettelijke basis
De DVZ zou toegang wensen te verkrijgen tot de gegevens van de KSZ. Deze toegang is
van belang in het kader van het verlenen van verblijfsmachtigingen aan vreemdelingen
(in het bijzonder Roemenen en Bulgaren) die als zelfstandige wensen te werken in
België. Momenteel bepaalt de omzendbrief van 22 december 1999 (BS 4 febr. 2000)
hieromtrent dat de vreemdelingen de nodige documenten moeten overmaken als bewijs
dat ze zijn ingeschreven bij een erkende sociale kas voor zelfstandigen, en dat ze hun
sociale bijdragen hebben betaald of hiervan vrijgesteld zijn of dat de procedure
vrijstelling hangende is. Het zou een vereenvoudiging zijn voor alle betrokken partijen
indien de DVZ dit rechtstreeks kon nagaan in de KSZ.
Artikel 15, 2e lid, van de wet van 15 januari 1990 bepaalt dat voor de mededeling van
sociale gegevens van persoonlijke aard aan derden, een principiële machtiging van het
sectoraal comité van de sociale zekerheid vereist is. Het derde lid bepaalt dat de
procedure hieromtrent bij KB geregeld wordt6.

3.1.10. De Vereniging van Sectorale Instellingen en het
Bestaanszekerheid van de Werklieden uit het Bouwbedrijf

Fonds

voor

Wettelijke basis
Het Fonds voor Bestaanszekerheid van de Werklieden uit het Bouwbedrijf kent sinds 1
oktober 2005 geen aanvullende werkloosheidsvergoedingen meer toe aan zelfstandigen in
bijberoep. Dat betekent dat het Fonds voor Bestaanszekerheid van de Werklieden uit het
Bouwbedrijf op het ogenblik van de uitreiking van een legitimatiekaart dient te kunnen
nagaan of de betrokkene prestaties heeft als zelfstandige in bijberoep. De mededeling van
de ARZA-persoonsgegevens zou worden verricht via de beheersinstelling van het
secundair netwerk van de fondsen voor bestaanszekerheid, namelijk de Vereniging van
Sectorale Instellingen.

6
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CONSULTATIE L302 VIA DE KSZ

4.1. PREMISSEN M.B.T. DE CONSULTATIE VAN HET ARZA-BESTAND
4.1.1. Schematische voorstelling van de consultatie in batch/online7

CI
V o o rle g g in g /a n tw o o rd
CI

CI

B e h e e rsin ste llin g - se c.
n e tw e rk

V o o rle g g in g /a n tw o o rd
RSVZ

KSZ
tu sse n tijd s
a n tw o o rd

S e cu n d a ir
V e rw ijzin g sre p e rto riu m

tu s se n tijd s
a n tw o o rd

V e rw ijzin g sre p e rto riu m

A R Z A -b e sta n d

CI = consulterende instelling
De raadpleging geschiedt via de Kruispuntbank en voor die instellingen van het secundair
netwerk via hun gebruikelijke beheersinstelling.
Bij de consultatie online krijgt de consulterende instelling ogenblikkelijk antwoord van
het RSVZ. In dat geval valt het tussentijds antwoord van het RSVZ weg.
Het ARZA-bestand bevindt zich op het niveau van het RSVZ, maar het wordt wel in
belangrijke mate gevoed door de SVF’en.
4.1.2. Hoedanigheidscodes van de consulterende instellingen voor het formulier L302

Consulterende Sector
instelling
FOD Sociale 016
Zekerheid
OCMW’s
017

Type instelling
000
001

Hoedanigheidscode
?
001
002

Het RSVZ zal de consultatie aanbieden online of batch. Als er sectoren zijn die semionline willen
werken, dan moeten ze de vraag online versturen naar de KSZ met in ‘soort – aanvraag’ de waarde
D0L. De KSZ zal de vraag dan online verwerken en in batch doorsturen; het antwoord komt dan
uiteraard ook in batch terug.

7
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RIZIV
RKW

021
007

RSZ
RSZPPO
RVA

018

003
004
005
006
000
001
000/001
101
102
103
104
105
106
?
?
000
001 (= dossier
werkloosheid)
002 (= dossier
loopbaanonderb
reking)
002 (= sociaal 000 (= er is geen
inspecteurs)8
dossier) en geen
integratiecontrol
e
001
001
002
010
030
040

018

UI
VSI

20/07/2010

018
031

De dossiers van het RSVZ (sector 015 type instelling 000) zijn gekend met
hoedanigheidscode 002 = statuut van een zelfstandige.
4.1.3. Toegelaten consultatieperiode voor elke instelling
We gaan ervan uit dat een sector slechts mag consulteren indien het voor de betrokken
persoon beschikt over een dossier. (Controlediensten kunnen hiervan vrijgesteld worden
mits akkoord van het Sectoraal comité.) Dat houdt in dat de KSZ een integratiecontrole
zal uitvoeren zowel voor de consulterende sector als voor het RSVZ.
De periodes voorafgaande aan de integratieperiode tijdens dewelke de consulterende
instelling een dossier heeft geïntegreerd, kunnen evenwel verschillen.
Hierna volgt het overzicht:
Consulterende
8

Dienst

Hoedanigheids-

Toegelaten

Voor de Sociaal inspecteurs wordt op het niveau van de KSZ geen integratiecontrole uitgevoerd.
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instelling

Code

FOD
Sociale
Zekerheid

?

OCMW’s (017)

001

RIZIV (021)

000

RKW (007)

000/001

RSZ
RSZPPO
RVA

UI

VSI

51
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001
002
003
004
005
006
001

consultatieperiod
e

≤
1
jaar
voorafgaand aan
eigen
integratieperiode
≤
2
jaar
voorafgaand aan
eigen
integratieperiode
integratieperiode

101
102
103
104
105
106
?
?
12
jaar
000
001 (= dossier ≤
voorafgaand aan
werkloosheid)
eigen
integratieperiode
000
002
Geen voorafgaande
periode
002
(= 000 (= er is geen /
dossier) en geen
sociaal
inspecteur integratiecontrol
e
s)
001
001
13
jaar
(voor
uitkeringsaanvraag
=
eigen
integratieperiode)
031
002
≤
1
jaar
voorafgaand aan
eigen
integratieperiode
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4.1.4. Formaat van de berichten
De berichten worden in prefix A1 + XML opgemaakt. Voor de consulterende instellingen
die in ihf willen werken, zal de KSZ een conversie uitvoeren.

Consulterende
instelling

HoedanigheidsCode

FOD
Sociale
Zekerheid

?

OCMW’s

001
002
003
004
005
006
001
101
102
103
104
105
106
?
?
001 (= dossier
werkloosheid)

RIZIV
RKW

RSZ
RSZPPO
RVA

UI
VSI

9

Dienst

000
000/001

Formaat (prefix
A1 + XML of
IHF)9

Full XML

Prefix A1 + XML
A1 + xml

Online in prefix
A1 + xml
Batch prefix A1 +
ihf
000
002
idem
002
(= 000 (= er is geen idem
dossier) en geen
sociaal
inspecteur integratiecontrol
e
s)
001
001
Online prefix A1 +
xml
031
002
Online en Batch
A1 + xml
000

Full xml zal slechts in een latere fase worden geïmplementeerd.
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4.1.5. Modaliteiten van de vraagstelling
De vraag vertrekt steeds van een INSZ-nummer, waarvoor de gegevens worden
opgevraagd in het ARZA-bestand. In de prefix van de vraag kan worden gespecificeerd
voor welke periode gegevens worden opgevraagd. Indien er minstens één dag
overlapping voorkomt tussen de opgegeven periode in de prefix en de beschikbare
gegevens in het ARZA-bestand, dan verleent het RSVZ in het antwoord de gegevens
m.b.t. de opgevraagde periode. Maximaal geeft het RSVZ in antwoord terug de periode
begindatum bericht – einddatum bericht.
Het enige opzoekcriterium is het INSZ. Het RSVZ baseert zich op het INSZ in het
gegevensgedeelte en niet in dat van de prefix.
Er zal geen fonetische opzoekingsmogelijkheid voorzien worden.
De consulterende instellingen kunnen de vraag uitsluitend online stellen; zij ontvangen
dan onmiddellijk een antwoord van het RSVZ. Zij kunnen ook de vraag in uitgesteld
relais stellen; zij ontvangen dan het antwoord van het RSVZ in uitgesteld relais.
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4.1.6. Bepaling van het antwoord.
De vraag zal eerst de gebruikelijke syntax- en veiligheidscontroles doorlopen.
Daarna wordt een specifieke toepassing opgeroepen die nagaat of deze sector het naar de
KSZ verzonden elektronisch formulier mag toesturen voor de opgegeven
hoedanigheidscodes.
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4.2. ALGEMENE BESCHRIJVING VAN DE ZONES IN EEN VOORLEGGING
De voorlegging bestaat in een standaard A1-prefix, gevolgd door een gegevensgedeelte.
We overlopen eerst de zones van de prefix van de voorleggingen van formulier L302 :
- Constante : waarde “X25T”on-line voorleggingen in test, “X25P” voor on-linevoorleggingen in productie Mailbox-voorleggingen in test kunnen worden overgemaakt met
een ander userid dan in productie.
- Versie prefix : steeds A1
- Sector : sectornummer van de sector die de vraag stelt.
- Type instelling : 000 = instelling van het primair netwerk of 001 = is een instelling van
het secundaire netwerk van de KSZ (zoals bvb. OCMW)
- Interne referentie sector : vrij te bepalen door de sector : dient als latere referentie, dus bij
voorkeur een unieke waarde binnen de vragende sector. Kan beginnen met NISgemeentecode van het OCMW bijvoorbeeld.
- 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 waarvoor men een on-line antwoord verlangt
- INSZ : INSZ-nummer van de persoon voor wie men het ARZAbestand wil raadplegen.
- Formulier : gewenst formulier
- Variante, Gedeelte_bericht, Identificatie_toepassing : steeds blanco’s
- Interne_referentie_beantwoorder : steeds blanco’s
- Datum_versturen_aanvraag : jaar,maand,dag,uur,minuten
(formaat YY MM DD HH MM)
- Antwoord_termijn en Actie_timeout : verplicht in te vullen bij on-line-raadplegingen :
binnen welke termijn verwacht men een antwoord en wat te doen indien die termijn
overstreken wordt : aanvraag supprimeren of antwoord later per mailbox opsturen?
Antwoord_termijn bestaat uit 1 alfa-numerisch karakter ( "J" voor dagen of "M" voor
minuten) gevolgd door 2 numerische karakters die het aantal dagen, resp. minuten
aangeven
Actie_time-out is 1 alfa-numerisch karakter lang. De waarde "S" duidt aan dat men wanneer de antwoord_termijn wordt overschreden-- de vraag mag supprimeren.
- 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 : specifiëren de periode waarover men gegevens vraagt.
De begindatum is verplicht; de einddatum is verplicht.
- Sector_leverancier : 015 = RSVZ
- Type_instelling_leverancier : 000 = RSVZ zelf
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Het RSVZ zal alleen rekening houden met de periode Bericht en nagaan of er één dag
overlap is met de aanwezige loopbaangegevens.
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4.3. VOORBEELD VAN EEN VOORLEGGING10

L302
PREFIX
CONSTANTE

10

57

Commentaar
X25T

X25T : on-line-test
X25A : on-line acceptatie-test
X25P : on-line productie

VERSIE_PREFIX
SECTOR
TYPE_INSTELLING

A1
017
017 (= FSZ)
001 (= OCMW)

vaste waarde voor L302

INTERNE_REFERENTIE_SECTOR
USER-ID
SOORT-AANVRAAG

123456789112345
60031523118
D0L/O0L

INSZ
FORMULIER
VARIANTE
GEDEELTE_BERICHT
IDENTIFICATIE_TOEPASSING
INTERNE_REFERENTIE_
BEANTWOORDER
DATUM_VERSTUREN_AANVRA
AG
ANTWOORD_TERMIJN

45121623652
L302

001 : instelling van secundair
netwerk
000 : instelling van primair
netwerk
15 posities
11 posities
O : on-line-vraag met on-line
antwoord/D = batchconsultatie
0L : vaste waarde voor L302

0002151030

jjmmdduumm

M05

voor
on-line
ondervraging:
antwoord gewenst binnen de 5
minuten
voor
time-out
bij
on-line
ondervraging
:
vraag
supprimeren(S) of antwoord per
mailbox nasturen (M)

ACTIE_TIMEOUT

M

SLAGING_STROOM
HOEDANIGHEIDSCODE
FASE
BEGIN_REPERTORIUM

0
001
00
20000101

EINDE_REPERTORIUM

20001231

BEGIN_BERICHT

20000101

EINDE_BERICHT

20001231

begin van de periode waarvoor de
persoon geïntegreerd is door
vrager
einde van deze periode (verplichte
zone)
begin van de periode waarvoor
gegevens gevraagd worden
einde van deze periode (verplichte
zone)

Voor het overzicht van de prefixen L302, zie het document met referentie L302pfx.doc
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SECTOR_LEVERANCIER
TYPE_INSTELLING_LEVERANCI
ER

opmerking :
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015 (= RSVZ)
000 = RSVZ zelf

, .... duiden blanco’s aan
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4.4. ALGEMENE BESCHRIJVING VAN DE ZONES IN EEN ANTWOORD

4.4.1. Inleiding
Onlineconsultatie
De raadpleging van het Arza-bestand zal gebeuren via één enkele consultatie op basis
van het INSZ.
1

N000 (geen gegevensgedeelte, slaging stroom ‘E’, netwerkreturncode) verwerping
door de KSZ omdat er een probleem vastgesteld is met een zone uit de prefix (zoals
syntax, veiligheid, integratieprobleem afzender...)

2

Slagingstroom = E, een gegevensgedeelte N00111 met een returncode die aanduidt
dat voor dit INSZ-nummer geen gegevens beschikbaar zijn of dat een probleem is
vastgesteld bij de consultatie.

3

Slagingstroom = A en een gegevensgedeelte dat alle vermelde zones van het
opvolgingsbestand geeft (zie hoger).

Voorbeeld in geval van verwerping
Het gegevensgedeelte van een L302 (variante N001) :
#ERCA1801251153BK
ERCA
Rec-type ERCA1
ERCA1-9321 returncode
ERCA1-1131 Identifier du code list
ERCA1-3055 Instelling verantwoordelijke voor code-list
Het eerste veld heeft een vaste waarde ( “ERCA1”) en duidt aan dat het hier gaat om het
segment met returncodes.
Het derde veld duidt aan over welke lijst het gaat. Op de volgende bladzijde geeft men een
overzicht van de bestaande lijsten.

Voor meer informatie over het bericht N001 consulteer de website van de KSZ:
http://ksz-bcss.fgov.be/documentation/nl/documentation/g%E9n%E9ral/Toelichting_RC_N001.pdf
11
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Het vierde veld duidt aan door wie die lijst beheerd wordt. De waarde “BK” staat voor
“Banque Carrefour – Kruispuntbank “.

XML
Voorbeeld
In gegevensgedeelte van een L302 (variante N001):
<L302 processType="L">
<X001>
<Result>
<ReturnCode>801251</ReturnCode>
<Codelist>153</Codelist>
</Result>
</X001>
</L302>

Negatieve definitieve antwoorden van het RSVZ en de KSZ
inleiding
Voor alle antwoorden van het RSVZ wordt dezelfde structuur gebruikt, namelijk het
genormaliseerd bericht N001.
Het RSVZ en de KSZ gebruiken de segmenten BGM, DTM en ERC uit het N001-bericht.
voorbeeld
Een typisch bericht aan de POD MI (SmalS-MvM) (017) zou er als volgt kunnen uitzien :
0000A101700134022123456789000901800189F0L50081133553000000L302N001
E0421P00298440198041409349805291210E00200199801011998052099801011998123
1011001#BGMA1
987030218874354#DTMA114919980529102#ERCA1000035010#
Analyse van het record
0000
Netwerkreturncode zonder probleem
A1017001
Prefix A1/ Sector OCMW’s / Type Instelling 1 : OCMW
340221234567890
referentie voorlegging
00901800189
user-id OCMW
F0L
definitief antwoord (F : final)
50081133553
INSZ-nummer van de persoon waarop de consultatie betrekking
had
000000
Applicatiereturncode zonder probleem
L302
Consultatie ARZA-bestand
N001
Gegevensgedeelte in vorm N001
13 blanco’s
E0421P002984401KSZ interne referentie
9804281123
Datum insturen voorlegging (YYMMDD + uur + minuten)
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Datum definitief antwoord
E : Voorlegging geweigerd
hoedanigheidscode
fase
repertoriumperiode van voorlegging
periode bericht
bericht afkomstig uit sector 15 (= RSVZ)
& meer bepaald van type instelling 0 (= RSVZ zelf)

6 blanco’s
000000000000000 zone voorbehouden om eventueel later nummer bericht te plaatsen
#DTMA1
149
datum die volgt is verzendingsdatum
19980529
formaat datum is CCYYMMDD
102
#ERCA1
Op de consultatie kon geen positief antwoord verleend worden.
returncode 801251 : er zijn geen loopbaangegevens in het
ARZA
153
van foutenlijst 153 (zie N001-Returncodes )
#
4.4.3. Prefix A1
Conform KSZ-brochure. Zie voorbeelden (in hoofdstuk VI) ter illustratie.
4.4.4. Gegevensgedeelte in in-house formaat
N000, slaging-stroom ‘E’
Geen gegevensgedeelte
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’, vast formaat.

M = Mandatory
C = conditional
Voor
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7. VRAGEN
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