Technische documentatie van het formulier
L608 : raadpleging van de RVV door de
gemeenten / provincies
1) Inhoud van de L608
De soort informatie heeft als kenmerk L608.
De constante van de prefix is gelijk aan 'TAPE'.
De instellingscode (8 posities) werd aan de provincies en gemeenten
toegekend. De provincies kregen de instellingscode 01010100. De
gemeenten kregen de instellingscode 770100100.
De zone Userid omvat het rijksregisternummer van de verantwoordelijke
persoon bij de gemeente / provincie. De provincie / gemeente moet dit
nummer op voorhand en schriftelijk meedelen aan de KSZ. Het programma
van de KSZ maakt de link tussen de userid van een provincie / gemeente en
de NIS-code van de gemeente waar de personen wonen over wie de
gemeente / provincie inlichtingen wenst te krijgen. Dit garandeert dat een
provincie / gemeente enkel informatie krijgt met betrekking tot de personen
die in haar provincie / zijn gemeente zijn gedomicilieerd.
De soort aanvraag is gelijk aan '300' (uitgestelde verwerking).
De NIS-code moet worden ingevuld per INSZ, en dit zowel voor de
provincies als voor de gemeenten.
In de zones van de (voor)naam kunnen zowel hoofdletters als kleine
letters en speciale tekens (spatie, koppelteken, …) worden gebruikt.
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2) Lay-out voorlegging L608
LAY-OUT PERSONEN DIE RECHT HEBBEN OP EEN VERHOOGDE TEGEMOETKOMING VAN DE
ZIEKTEVERZEKERING RAADPLEGING (per provincie / gemeente) - Vraag
PREFIX
CONSTANTE
CODE INSTELLING
REFERENTIE
USERID
SOORT VRAAG
INSZ

pos.

van

tot

"TAPE"

a.n.

4

1

4

"77010100" (gemeente)
"01010100" (provincie)

a.n.

8

5

12

Zone eigen aan de aanvragende instelling

a.n.

15

13

27

n.

11

28

38

a.n.

3

39

41

n.

11

42

52

Rijksregisternummer van de
verantwoordelijke persoon
"300"
Rijksregisternummer van de
belastingsplichtige

........................
GEGEVENSGEDEELTE
SOORT INFORMATIE

"L608"

a.n.

4

53

56

VRAAG INSTELLING

Aanduiding van de aanvragende instelling

a.n.

7

57

63

BEGINDAT RAADPL

Begindatum raadpleging (=19980101)

n.

8

64

71

Einddatum raadpleging (=19980101)

n.

8

72

79

NAAM

a.n.

48

80

127

VOORNAAM (1)

a.n.

12

128

139

VOORNAAM (2)

a.n.

12

140

151

AAAAMMJJ

n.

8

152

159

NIS-gemeentecode van de woonplaats

n.

5

160

164

a.n.

2

165

166

n.

4

167

170

a.n.

2

171

172

n.

8

173

180

DATUM RAADPL

GEBOORTEDATUM
GEMEENTECODE INS
FILLER
POSTCODE

Postcode van de woonplaats

FILLER
DSITUATIE

Referentiedatum met betrekking tot de
gegevens

........................
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3) Lay-out antwoord L608
LAYOUT PERSONEN DIE RECHT HEBBEN OP EEN VERHOOGDE
TEGEMOETKOMING VAN DE ZIEKTEVERZEKERING RAADPLEGING (per
provincie / gemeente) - Antwoord
PREFIX
NETWERKRETURNCODE
CODE INSTELLING
REFERENTIE
USERID
SOORT VRAAG
INSZ

pos.

van

tot

"0000"

a.n.

4

1

4

"77010100" (gemeente)

a.n.

8

5

12

zone eigen aan de
aanvragende instelling

a.n.

15

13

27

n.

11

28

38

a.n.

3

39

41

n.

11

42

52

a.n.

6

53

58

a.n.

4

59

62

a.n

1

63

63

a.n.

2

64

65

Rijksregisternummer van de
verantwoordelijke persoon
"300"
Rijksregisternummer van de
belastingsplichtige

........................
GEGEVENSGEDEELTE
RETURNCODE
SOORT INFORMATIE

"L608"

SCHEIDINGSTEKEN

‘;’

AANTAL POSITIEVE
RETURNCODES

Aantal returncodes positieve
voordelen in het
gegevensgedeelte

SCHEIDINGSTEKEN

‘;’

a.n

1

66

66

Gegroepeerd per voordeel

a.n

6

…

…

‘;’

a.n

1

…

…

HERHAALD GEDEELTE
0 TOT MAX. 50
RETURNCODE
VOORDEEL
SCHEIDINGSTEKEN

Opmerkingen :
Tussen de verschillende zones in het gegevensgedeelte staat het
scheidingsteken « , ».
Een belangrijke zone is de zone “Aantal positieve returncodes”. Deze
zone vermeldt immers het aantal “voordeel returncodes” waaronder
een persoon is gekend (voor de hoedanigheidscodes waaraan de
provincie / gemeente een voordeel wenst toe te kennen). Dit is
L608
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vanzelfsprekend het rechtstreekse vervolg van het feit dat een
persoon sedert 01/01/2005 bij de Kruispuntbank onder verschillende
hoedanigheidscodes kan zijn gekend. In de L608 wordt de
voordeelcode meegedeeld voor elke hoedanigheidscode waaronder
een persoon is gekend (zie overeenkomst).
De zone « Voordeelreturncode » omvat aldus enkel de verschillende
voordeelcodes die door de provincie / gemeente zijn toegekend.
De overige returncodes worden zoals in het oude systeem in de zone
« returncode » vermeld. Returncode 000000 is echter niet meer in het
nieuwe systeem aanwezig.

4) Wijze van gegevensuitwisseling
De gemeenten en provincies worden verzocht om het FTP-protocol te
gebruiken voor de uitwisseling van bestanden met de KSZ : ze
plaatsen hun bestanden met aanvragen op de FTP-server en
vervolgens komen ze de resultaten van de opzoeking door de KSZ
daar ophalen.
Ze moeten over een ROUTER beschikken. Via een ISDN-lijn wordt er
een verbinding tot stand gebracht met de ROUTER van de KSZ; dit
garandeert een beveiligde aansluiting.
De meeste gemeenten en provincies doen een beroep op een
softwarefirma. De KSZ heeft reeds contact opgenomen met enkele
softwarefirma’s. Uit de eerste contacten blijkt dat ze vertrouwd zijn
met de uitwisseling van vertrouwelijke gegevens met hun klanten
via telefoonlijnen. Deze firma’s zijn eveneens vragende partij voor
wat FTP betreft.
Het is raadzaam om op voorhand contact op te nemen met de
afdeling Informatica van de Kruispuntbank teneinde de praktische
voorwaarden vast te leggen.
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5) Returncodes
De provincies/gemeenten kennen voordelen toe. Er zijn drie situaties
mogelijk:
Situatie 1: Een gemeente kent dezelfde voordelen toe aan alle personen
die recht hebben op een verhoogde tegemoetkoming van de
ziekteverzekering.
Situatie 2: Een gemeente kent dezelfde voordelen toe aan een beperkt
aantal categorieën van rechthebbenden op de verhoogde
tegemoetkoming (1 of meerdere hoedanigheidscodes).
Situatie 3: Een gemeente kent verschillende types voordelen toe. De
voordelen worden verbonden met de categorie van
rechthebbende
op
de
verhoogde
tegemoetkoming
(hoedanigheidscode).
In de situaties 1 en 2 geeft de Kruispuntbank een returncode voor alle
personen die recht hebben op een verhoogde tegemoetkoming van de
ziekteverzekering, namelijk returncode 000001. In situatie 1 geeft de
Kruispuntbank aan alle personen die recht hebben op een verhoogde
tegemoetkoming van de ziekteverzekering (d.w.z. alle personen gekend
onder de verschillende hoedanigheidscodes) en die recht hebben op
eenzelfde fiscaal voordeel de returncode 000001. In situatie 2 geeft de
Kruispuntbank aan de personen die in haar verwijzigingsrepertorium
onder een bepaalde hoedanigheidscode zijn gekend en die recht hebben
op eenzelfde fiscaal voordeel de returncode 000001.
Deze procedure houdt in dat de provincies / gemeenten die eenzelfde
fiscaal voordeel toekennen aan alle of een beperkt aantal categorieën van
personen die recht hebben op een verhoogde tegemoetkoming van de
ziekteverzekering juist dezelfde returncodes ontvangen als in het
verleden.
In situatie 3 zou de Kruispuntbank een returncode per toegekend voordeel
kunnen geven. Indien een provincie / gemeente bijvoorbeeld eenzelfde
voordeel toekent aan de personen die in het verwijzingsrepertorium van
de KSZ zijn gekend voor het RIZIV onder de hoedanigheidscode 001 of
002 en een ander voordeel aan de personen die onder de
hoedanigheidscode 003 of 004 zijn gekend, dan zou ze returncode 000001
van de Kruispuntbank kunnen ontvangen in haar antwoord met betrekking
tot de personen die in het personenrepertorium van de Kruispuntbank zijn
gekend onder de hoedanigheidscodes 001 en 002. De personen gekend in
het
personenrepertorium
van
de
Kruispuntbank
onder
de
hoedanigheidscodes 003 en 004 geven aanleiding tot returncode 000002.
Indien een provincie / gemeente een verschillend voordeel toekent aan de
personen die onder de verschillende hoedanigheidscodes in het
personenrepertorium van de Kruispuntbank zijn gekend, dan zou de
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Kruispuntbank verschillende returncodes kunnen meedelen, namelijk
000001, 000002, 000003, 000004, 000005 of 000006, enz.
Indien een provincie / gemeente een verschillend voordeel toekent aan de
personen gekend onder 3 van de diverse toegestane hoedanigheidscodes,
dan zouden slechts drie returncodes kunnen worden meegedeeld,
namelijk de returncodes 000001, 000002 of 000003.
Ik wens echter uw aandacht te vestigen op het feit dat het Sectoraal
Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid bij de evaluatie
van de machtigingsaanvragen voor de mededeling van persoonsgegevens
bijzondere aandacht besteedt aan het principe van proportionaliteit. Het is
mogelijk dat het Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid
oordeelt dat de mogelijke schending van het privéleven als gevolg van de
mededeling van het sociaal statuut van een persoon niet evenredig is met
het toegekende voordeel. In dat geval zal het bijgevolg geen machtiging
verlenen.
Om elk misverstand te vermijden zullen de verschillende returncodes per
hoedanigheidscode in de te ondertekenen overeenkomst worden
opgenomen.
RETURNCODE

Omschrijving

000000

Returncode die aangeeft dat een persoon recht heeft op een
verhoogde tegemoetkoming van de ziekteverzekering. Indien de
returncode aanwezig is, dan betekent dit dat de verwerking
positief is verlopen en dat de zone voordeelcode moet worden
geraadpleegd om het voordeel te kunnen afleiden.
De gebruiker (userid) stemt niet overeen met de userid van de
gemeente of provincie in de WIGW-tabel van bestemming.

901008

901010

Structuurfout in INSZ of niet-numeriek INSZ

901011

Check-digit INSZ is foutief

901040

INSZ komt niet voor in Rijksregiser (MiniRR bij de KSZ)

901050

Er is geen overeenstemming tussen de door de instelling
meegedeelde NAAM (foneem) en de bij het Rijksregister gekende
naam (MiniRR bij de KSZ) voor dit rijksregisternummer of de bij
het Bisregister gekende naam voor dit Bisnummer.

901051

Er is geen overeenstemming tussen de EERSTE LETTER van de
VOORNAAM die door de instelling is meegedeeld en de bij het
Rijksregister gekende eerste letter van de voornaam (MiniRR bij
de KSZ) voor dit rijksregisternummer of de bij het Bisregister
gekende eerste letter van de voornaam voor dit Bisnummer.
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901052

Er is geen overeenstemming tussen de door de instelling
meegedeelde GEBOORTEDATUM (al dan niet volledig) en de
geboortedatum die is gekend bij het Rijksregister (MiniRR bij de
KSZ) voor dit rijksregisternummer of bij het Bisregister voor dit
bisregisternummer.

901053

De zone van het INSZ is blanco

901082

Het INSZ werd vervangen

901901

Soort aanvraag is verschillende van 300

901902

Soort informatie is verschillend van 608L met RIZIV-hiërarchie of
L608 zonder RIZIV-hiërarchie

901908

Niet in orde wat de veiligheid betreft

Verwittiging, de
record wordt echter
niet verworpen

NIS (gemeentecode) van het INSZ stemt niet overeen met NIS
(gemeentecode) van de raadplegende gemeente

910001

Code instelling is verschillende van 77010100 en van 01010100

902050

Het INSZ is niet gekend als rechthebbende op een verhoogde
tegemoetkoming

RETURNCODE
VOORDEEL

Omschrijving

000001 tot code
000017

Positieve returncodes (voordeelcodes).
Verschillende codes zijn mogelijk
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