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1.

Situering van het project
1.1.

Inleiding

Vanaf 15.12.2005 moeten de volledig werklozen zich niet meer aanmelden op de
gemeentelijke stempelcontrole. Alle andere verplichtingen voor de werklozen blijven
bestaan. Dit betekent onder meer dat zij hun controlekaart bij zich moeten houden en
correct invullen, dat zij moeten ingeschreven zijn als werkzoekende, beschikbaar zijn
voor de arbeidsmarkt, en dat zij, behoudens vrijstelling, in België moeten verblijven.
In het kader van deze afschaffing, is een stroom opgezet die vanuit de Rijksdienst
voor Arbeidsvoorziening (RVA) de betalingen van de werkloosheidsuitkeringen voor
volledig werklozen die niet vrijgesteld zijn van beschikbaarheid voor de arbeidsmarkt,
meedeelt aan de gewestelijke instellingen voor arbeidsbemiddeling (VDAB, Actiris,
FOREM en ADG).

Binnen het Bestuur Uitrusting en Vervoer van het Ministerie van het Brussels
Hoofdstedelijk Gewest is de Directie Taxi’s een dienst van openbaar nut, belast met
het administratieve beheer van en het toezicht op taxidiensten en diensten voor
huurwagens met chauffeur.
Dankzij de toegang tot de relevante gegevens bij de RVA die hoofdzakelijk
betrekking hebben op de realiteit van het statuut van werkloze en op de
werkloosheidsregeling, is de Directie Taxi’s in staat om te bepalen of betrokkene een
aangegeven werkloze is op wie een stelsel van toepassing is die hem toelaat om een
inkomen uit arbeid te halen, en dit in het kader van de bestrijding van de sociale
fraude op het terrein.

Het betreft de uitwisseling van sociale persoonsgegevens over het feit of er een
betaling van de volledig werkloze heeft plaatsgevonden Het feit dat de werkzoekende
al dan niet werkloosheidsuitkeringen ontving voor de betreffende maand, heeft een
signaalfunctie en moet toelaten onderbrekingen van de vergoede werkloosheid
ingevolge andere redenen dan een tewerkstelling als loontrekkende in België,
arbeidsongeschiktheid of zelfstandige activiteit op te volgen.
Het betreft dan voornamelijk verblijf en tewerkstelling in het buitenland en het zich
terugtrekken uit de arbeidsmarkt.
De gegevensstroom A417,M (distributie) verloopt via de Kruispuntbank van de
Sociale Zekerheid (KSZ).

1.2. Machtiging van het Sectoraal Comité van de sociale
zekerheid (het vroegere Toezichtscomité)
Vermits het gaat om een uitwisseling van sociale gegevens van persoonlijke aard
vertrekkende vanuit instellingen die behoren tot het netwerk van instellingen van
sociale zekerheid, moest hiervoor een machtiging worden aangevraagd bij het
Toezichtscomité bij de Kruispuntbank.
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Beraadslaging nr. 05/42 van 6 september 2005 m.b.t. de uitwisseling van sociale
persoonsgegevens in het kader van de afschaffing van de gemeentelijke
stempelcontrole teneinde enerzijds de gegevensbanken van de VDAB, de FOREM, de
Actiris en de ADG te actualiseren en anderzijds de RVA toe te laten de sociale
persoonsgegevens over de werkzoekenden te bekomen die noodzakelijk zijn voor het
verzamelen van de statistieken.
Beraadslaging nr. 05/42 van 6 september 2005, gewijzigd op 5 februari 2008, m.b.t.
de uitwisseling van sociale persoonsgegevens in het kader van de afschaffing van de
gemeentelijke stempelcontrole teneinde enerzijds de gegevensbanken van de VDAB,
de FOREM, de Actiris en de ADG te actualiseren en anderzijds de RVA toe te laten
de sociale persoonsgegevens over de werkzoekenden te bekomen die noodzakelijk
zijn voor het verzamelen van de statistieken.
Beraadslaging nr. 07/38 van 3 juli 2007 m.b.t. de mededeling van persoonsgegevens
aan de Directie Taxi’s en Bijzondere Vormen van Geregeld Vervoer van het Bestuur
Uitrusting en Vervoer van het Ministerie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest door
de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid, het Rijksinstituut voor Sociale verzekeringen
voor Zelfstandigen en de Rijkdsdienst voor Arbeidsvoorziening.
Beraadslaging nr. 97/033 van 8 april 1997: aanvraag van de KSZ (CGER dus Sigedis)
tot machtiging voor de automatisering van de attesten m.b.t. de ‘loopbaangegevens
van de werklozen en werknemers in loopbaanonderbreking’ die door de RVA worden
overgemaakt
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2.

Architectuur van de gegevensstroom
2.1.

Formaat

De RVA zal de berichten A417,M en A417,V overmaken in het formaat met een
prefix A1(plat) en het gegevensgedeelte in inhousefile formaat (IHFN).
Volgens de desiderata van de bestemmeling, worden de berichten A417 ofwel in het
originele IHFN-formaat doorgegeven, ofwel worden ze geconverteerd naar een
formaat met een prefix in A1 plat en een gegevensgedeelte in XML.

2.2.

Gegevensgedeelte

In dit bericht verstrekt de RVA de volgende gegevens:
-

-

-

de identificatie van de werknemer via INSZ;
de refertemaand, d.w.z. de maand waarop de betalingen betrekking hebben;
de aard van de uitkering (volledige voltijdse werkloosheid, volledige vrijwillig
deeltijdse werkloosheid, inkomensgarantie-uitkering…) aangezien de gewest- en
gemeenschapsinstellingen hieruit nuttige informatie kunnen putten over de aard
van de inschrijving als werkzoekende (voltijds/ deeltijds);
20.03.06 In het kader van het generatiepact moeten bepaalde
bruggepensioneerden beschikbaar zijn voor de arbeidsmarkt. Zij zullen
worden doorgegeven met de prefix 09 en 10.
de datum vanaf wanneer de aard van de uitkering geldt;
het statuut van de werkloze (gewone werkloze, havenarbeider, zeevisser,
brandstoffenhandel Oost-Vlaanderen) en dit met het oog op de inschrijving en
plaatsing van bepaalde werkzoekenden die beschikbaar zijn voor een specifieke
arbeidsmarkt;
20.02.06 Op vraag van de VDAB zullen de havenarbeiders niet meer
opgenomen worden in de gegevensstroom A417. De bijzondere
categorieën “zeevisser” en “werknemers brandstofhandelaars OostVlaanderen” blijven behouden.
de gezinssituatie van de werkloze (met gezinslast of niet) met het oog op het
toekennen van premies;
het aantal betaalde uitkeringen zodat de gewest- en gemeenschapsinstellingen
kunnen beoordelen of de werkloze voor de volledige maand of slechts voor een
gedeelte van de maand uitkeringen heeft genoten.

Enkele data van deze lijst gaan niet aan Sigedis gegeven worden:
- het statuut van de werkloze
- de gezinssituatie
In de flux A417,M, de hierboven vermelde informatie wordt enkel gevraagd voor
volledig werklozen die ingeschreven zijn als werkzoekenden. De volledig werklozen
die vrijstelling genieten worden niet meegedeeld in deze stroom.
In de flux A417,V, de hierboven vermelde informatie wordt gevraagd voor een
uitgebreid selectie. (Dans le flux A417,V, les informations précitées seront demandées
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pour une sélection plus étendues que dans le flux A417,M. Par exemple, les personnes
bénéficiant des allocations jeunes ou senior seront aussi reprises.)
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Beschrijving gegevensgedeelte
Identificatieblok attest

Zone

Beschrijving

Type1

Lengte

M/C2

IHFN

XML

Versie van het bericht

Lay-out versie van het bericht

AN

3

C

MSGA1

Attribute version

Nummer van het attest

Uniek nummer toegekend door de RVA

AN

15

M

BGMA1

AttestationId

Situatienummer van het attest

Versie nummer van het gegevensgedeelte
van het bericht
 bevat de constante waarde = ‘99’

N

2

M

BGMA1

SituationNbr

Aard van het bericht

Enkel originele berichten worden
verstuurd
 bevat de constante waarde ‘0’ =
origineel

N

1

M

BGMA1

AttestationStatus

Datum aanmaak bericht

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

N

8

M

DTMA1

CreationDate

Type3

Lengte

M/C4

IHFN

XML

N

2

C

GIRA1

UnemploymentOfficeID

Datablok met betrekking tot de werkloosheidsbureau

Zone
Werkloosheidsbureau

Beschrijving
Nummer van het werkloosheidsbureau
waarvan de werkzoekende afhangt
(geldig op de laatste dag van de
refertemaand)
 lijst beheerd door de RVA
 voor de 9 Duitstalige gemeenten in
Wallonië wordt het fictieve nummer
‘69’ meegedeeld
Zie Lijst gemeentes voor fictief
werkloosheidsbureau (bron RVA 06/06/06)Lijst gemeentes voor fictief
werkloosheidsbureau (bron RVA 06/06/06), p 1513

Formatte

Formatte

Zal niet in flux A417 V gegeven zijn
Datablok met betrekking tot de werkloosheidsuitkeringen
1

Alfanumeriek / Numeriek
Mandatory / conditional
3
Alfanumeriek / Numeriek
4
Mandatory / conditional
A417, M
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Zone

Beschrijving

Type

Lengte

M/C

IHFN

XML

Refertemaand

De maand waarop de betalingen
betrekking hebben
Formaat MMYYYY (IHFN)
Formaat MMYYYY (XML)
Een bericht kan 5 types van uitkeringen
meedelen, de oudste code wordt het eerst
meegedeeld, de recentste het laatst
 de zones ‘aard uitkering’, ‘datum
aard uitkering’ en ‘statuut werkloze’
kunnen dus 5 maal voorkomen
Zie Lijst codes aard werkloosheid (bron
RVA – 28/01/2015)Lijst codes aard
werkloosheid (bron RVA – 01/03/06) , p
1311

N

6

M

DTMB1

ReferenceMonth

N

2

M

RFFA1

Details\AllowanceType

Datum aard uitkering

Datum vanaf wanneer de aard van de
uitkering geldt

N

8

M

DTMC1

Details\AllowanceTypeStartDate

Statuut werkloze

Statuut van de werkloze voor de aard van
de uitkering
 1 = gewone werkloze
 2 = havenarbeider
 3 = zeevisser
 4 = brandstoffenhandel OostVlaanderen
 5 = inschakeling uitkering

N

1

CM

STSA1\541

Details\UnemployedWorkerStatus

N

1

CM

STSA1\544

Details\FamilyStatus

AN

6

C

AGRA1\528

Details\AdmissibilityArticle

Aard van de uitkering

Formatte

Zal niet in flux A417 V gegeven zijn
Gezinssituatie

Gezinssituatie van de werkloze
 1 = werknemer met gezinslast
 2 = werknemer zonder gezinslast
Zal niet in flux A417 V gegeven zijn

Admissibilité artikel

SWT'ers die, in afwezigheid van een
vrijstellingsartikel, passief beschikbaar
moeten zijn.
Mogelijk waarden :
- BPS3A1
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- BPS3A2
Dit gegeven zou alleen worden
doorgegeven bij een werkloze met
bedrijfstoeslag (bruggepensioneerde).

Zal niet in flux A417 V gegeven zijn
Aantal uitbetaalde
uitkeringen

Aantal uitkeringen betaald voor alle types
aard van uitkering
De RVA krijgt het aantal uitbetaalde
uitkeringen door van de
uitbetalingsinstellingen. De RVA
aanvaardt tot 99,9 dagen per maand. Pas
op het ogenblik van de verificatie (een
drietal maanden na de indiening) van de
indieningen corrigeert de RVA het aantal
dagen.
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QTYA1

NbrOfPaidAllowance

Gegevensstroom betalingen (bron RVA – 06/06/06)
De refertemaand is de maand waarop de betalingen betrekking.
Voorbeeld:
Wanneer iemand uitkeringen heeft ontvangen voor zijn werkloosheid tijdens
de maand september 2004, dan is 092004 de refertemaand.
De betalingen van een uitbetalingsinstelling betreffende een indieningsmaand kunnen
betrekking hebben op één of meerdere refertemaanden.
Voor de meeste betalingen (tussen 85 en 90%) stemt de refertemaand overeen met de
indieningmaand.
Voorbeeld:
Op 18.03.2005 ontvangt de RVA van de UI de indieningen voor de
indieningsmaand februari 2005. Voor de meeste gevallen betreft het de
betalingen voor de refertemaand 022005. Voor de werklozen die laattijdig
werden uitbetaald kan deze indieningsmaand ook de gegevens bevatten
aangaande een vroegere refertemaand, bv. 122004 en 012005.
Per refertemaand wordt er een bericht opgesteld.
Voorbeeld:
Voor een bepaald INSZ-nr ontvangt de RVA op 18.03.2005 van de UI de
indieningen voor de indieningsmaand februari 2005. Deze indiening bevat de
gegevens van de refertemaanden 122004, 012005 en 022005.
Er wordt een bericht opgesteld voor de maanden:
- 122004
- 012005
- 022005
Er worden geen gegevens meer meegedeeld indien de refertemaand zich meer dan 6
maanden in het verleden situeert.
Voorbeeld:
Voor indieningsmaand februari 2005 waarvoor de RVA de gegevens
overmaakt volgend op 20.03.2005 worden geen berichten meer aangemaakt
die betrekking hebben op refertemaanden gelegen vóór september 2004. De
refertemaand 092004 is dus de oudste refertemaand die in de gegevensstroom
kan aanwezig zijn.
Indien eenzelfde refertemaand in meerdere uitkeringen wordt uitbetaald, dan wordt er
per betaling een bericht opgesteld.
Voorbeeld:
Voor een bepaald INSZ-nr ontvangt de RVA op 18.03.2005 van de UI de
indiening voor de indieningsmaand februari 2005. Deze indiening bevat de
gegevens van de refertemaand 02/2005 waaruit blijkt dat 15 uitkeringen
werden uitbetaald
- Er wordt een bericht opgesteld voor de maand 02/2005, 15 uitkeringen;
A417, M
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-

Voor hetzelfde INSZ-nr ontvangt de RVA op 20.05.2005 van de UI de
indiening voor de indieningsmaand april 2005. Deze indiening bevat de
gegevens betreffende de maand 04/2005 en ook bijkomende gegevens voor de
refertemaand 02/2005: er werden bijkomend 10 dagen uitbetaald.
Eind mei wordt een bericht opgesteld voor de maanden:
- 02/2005, 10 uitkeringen
- 04/2005, 26 uitkeringen

De aard van de uitkering wordt bepaald door het prefix van de baremale codes die
gelden tijdens de refertemaand. Er wordt voorzien dat er maximaal 5 codes per
refertemaand kunnen worden meegedeeld. De oudste code wordt het eerst meegedeeld
de recentste het laatst.
Voorbeeld:
Een werkloze is bij de aanvang van de maand gerechtigd op de
inkomensgarantie-uitkering (aard 05), in de loop van de maand wordt hij
volledig werkloos (aard 01), op het einde van de maand wordt hij opnieuw
gerechtigd op de inkomensgarantie-uitkering (aard 05).
Met elke meegedeelde aard van de werkloosheid voor een bepaalde refertemaand
komt verplicht een datum overeen.
Voorbeeld:
Gegevensoverdracht voor de refertemaand 02/2005. De werknemer is sinds
20.09.2004 gerechtigd op de inkomensgarantie-uitkering (aard 05). Op
14.02.2005 wordt hij volledig werkloos (aard 01). Op 21.02.2005 begint hij
opnieuw deeltijds te werken in een betrekking waarbij hij gerechtigd is op de
inkomensgarantie-uitkering (aard 05).
Meegedeelde gegevens :
Aard 05 : datum 01.02.2005
Aard 01 : datum 14.02.2005
Aard 05 : datum 21.02.2005

Met elke meegedeelde aard van de werkloosheid wordt, samen met de datum en het
statuut van de werkloze ook de gezinssituatie meegedeeld.
Het aantal betaalde uitkeringen wordt meegedeeld in een numerieke zone van 3
posities waarbij het laatste cijfer het decimaal gedeelte betreft.
Voorbeeld:
26,5 uitkeringen = 265
26 uitkeringen = 260
In de gevallen waarbij de uitbetalingsinstelling enkel een bedrag indient en geen
aantal dagen (bv. een bijpassing in bedrag omdat voorheen te weinig werd betaald),
wordt een fictieve waarde meegedeeld, nl. 999.
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De uitkeringen worden uitbetaald in het zesdaagse regime (= voor alle dagen van de
week met uitzondering van de zondag). Bij de havenarbeiders worden de uitkeringen
uitbetaald in het vijfdaagse regime.
Opmerking 1: Bij de vrijwillig deeltijdse werknemer (aard werkloosheid = 03, 17 en
34 tot en met 39) moet het meegedeelde aantal uitkeringen met
omzichtigheid geïnterpreteerd worden. De vrijwillig deeltijdse
werknemer ontvangt een aantal halve uitkeringen per week. Dit
aantal kan variëren van 4 (3?) tot 14 (= 18 (13?) tot 54 halve per
maand).
Hoewel aan de uitbetalingsinstellingen gevraagd is om bij deze
werknemers een aantal volle uitkeringen in te dienen, zijn er
uitbetalingsinstellingen die dit aantal herleiden tot halve uitkeringen
(bv. 54 halve = 27 volledige). Andere doen dit niet.
Opmerking 2 : Bij de werknemer die gerechtigd is op de inkomensgarantie-uitkering
is aantal uitkeringen een berekend gegeven (aard werkloosheid =
05). De berekening gebeurt op basis van het bedrag van de uitkering
en de geldende baremale code. Uit dit gegeven kan de
werkloosheidsperiode tijdens de refertemaand niet worden afgeleid.

Lijst codes aard werkloosheid (bron RVA – 28/01/2015)
Hieronder volgt de lijst met codes aard uitkering gehanteerd voor dit bericht.
AARD WERKLOOSHEID (NL)
Code

A417

Beschrijving

M

V

00

Y

Y

Niet vergoedbaar of niet toelaatbaar

01

Y

Y

Volledige werkloosheid

Y

Tijdelijke werkloosheid voltijds toelaatbaar

Y

Volledige werkloosheid toelaatbaar als vrijwillige deeltijdse werknemer
art.103 - halve uitkeringen

Y

Tijdelijke werkloosheid toelaatbaar als vrijwillige deeltijdse werknemer
art.103 - halve uitkeringen

Y

Deeltijdse werknemer rechthebbende op de inkomensgarant-uitkering
art.131bis en die nog kan genieten van de regeling die van toepassing
was voor 01/07/2005

Y

Deeltijdse werknemer enkel vergoedbaar voor tijdelijke werkloosheid

02
03

Y

04
05

Y

06
09

Y

Y

Werkloosheid met bedrijfstoelage voltijds toelaatbaar

10

Y

Y

Werkloosheid met bedrijfstoelage toelaatbaar als vrijwillig deeltijdse
werknemer - halve uitkeringen

11

Y

Y

Beroepsopleiding in de zin van artikel 27,6°

12

Y

Tewerkstelling in een beschutte werkplaats

15

Y

Bejaarde grensarbeider
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16

Y

Toeslag toegekend tijdens de laatste maand van de beroepsopleiding voltijdse werknemer

17

Y

Toeslag toegekend tijdens de laatste maand van de beroepsopleiding vrijwillig deeltijdse werknemer - halve uitkeringen

21

Y

Jeugdvakantie-uitkering

22

Y

Seniorvakantie-uitkering

Y

Uitkering voor opleiding/stage deeltijds - halve uitkeringen

40

Y

Vestigingsuitkering

44

Y

Volledige werkloze die recht heeft op mobiliteitstoeslag

31

Y

57

Y

Y

Deeltijdse werknemer rechthebbende op de inkomensgarant-uitkering
art.131bis en die enkel kan genieten van de regeling die van toepassing
is vanaf 01/07/2005

58

Y

Y

Vrijwillig deeltijdse werkloze die recht heeft op inkomensgarantieuitkering art.104§1bis - halve uitkeringen

70

Y

N

Voorlopige beslissing art.70

71

Y

N

Voorlopige beslissing art.53,2

72

Y

N

Voorlopige beslissing ingevolge onvolledig dossier

73

Y

N

Voorlopige beslissing in afwachting E301

80

Y

N

Volledige werkloosheid : uitkeringen uitbetaald door de UI zonder dat de
RVA over het recht heeft beslist (betalingen op eigen risico door de UI)

A417, M
Gegevensstroom betaling werkloosheidsuitkeringen

pagina 14 van 24

Lijst gemeentes voor fictief werkloosheidsbureau (bron RVA 06/06/06)
Hieronder volgt de lijst met de postcodes van de gemeentes van het WB VERVIERS
(63), waarvoor een fictief nummer van WB wordt gecreëerd.
4700

4760

4701

4761

4710

4770

4711

4771

4720

4780

4721

4782

4728

4783

4730

4784

4731

4790

4750

4791
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3.

Distributiestroom
3.1.

Gegevensstroom

De RVA verwacht bij deze gegevenstransmissie geen antwoord van de bestemmeling.
De stroom krijgt bijgevolg de architectuur van een gegevensovermaking zonder
opvolging door de bestemmelingen.

VDAB

Actiris
RVA

voorlegging

KSZ

distributie

FOREM

antwoord N001: MDP of ERC / X001

ADG

Directie
Taxi’s
Directie
Taxi’s

Beschrijving van de grafisch aangeduide stappen:
1. de RVA maakt de gegevens inzake uitkeringen voor volledig werklozen over aan
de KSZ.
Opmerking: De RVA stuurt steeds originele berichten die de geldende situatie
voor de refertemaand meedeelt.
2. bij de KSZ gebeurt een integratie-controle:
a. als minstens één der potentiële bestemmelingen wordt gevonden, stuurt de
KSZ een definitief antwoord naar de RVA waarin per potentiële
bestemmeling wordt vermeld of de voorlegging doorgestuurd is of niet. In
dit geval verdeelt de KSZ de gegevens naar de respectieve
bestemmelingen. In het IHFN formaat volgt hier een N001 antwoord met
MDP, in het XML formaat een X001 met PossibleAdressees.
b. indien bij de integratiecontrole geen enkele bestemmeling wordt gevonden,
wordt een definitief negatief antwoord overgemaakt aan de RVA en stopt
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de stroom. In het IHFN formaat zal in het N001 antwoord een ERC
volgen, in het XML formaat een X001 met Result.

3.2.

Integratiecontrole

Voor deze gegevensstroom zal de KSZ een blokkerende integratiecontrole verrichten
zowel ten opzichte van de afzender als van de bestemmeling(en).
Dit houdt in dat:
- de berichten met betrekking tot de INSZ, die niet door de RVA met de juiste
hoedanigheid en periode werden geïntegreerd in het personenrepertorium van
de Kruispuntbank, worden verworpen en teruggestuurd naar de RVA. Deze
berichten worden naar geen enkele bestemmeling overgemaakt.
-

een bericht slechts aan een bestemmeling wordt overgemaakt als die het INSZ
met de juiste hoedanigheid en periode heeft geïntegreerd in het
personenrepertorium van de Kruispuntbank.

De RVA zal berichten overmaken voor dossiers van personen die ze geïntegreerd
heeft met hoedanigheidcode ‘001’ (werkloze).
Voor de RVA zal er worden nagegaan of er één dag van de periode repertorium zoals
meegegeven in het prefix ligt binnen de periode van integratie van de sociaal
verzekerde in het verwijzingsrepertorium van de KSZ.

De gewestelijke diensten voor arbeidsbemiddeling, VDAB, Actiris, FOREM en ADG,
hanteren als hoedanigheidcode ‘001’ (werkzoekende).
De Directie Taxi’s hanteert als hoedanigheidcode ‘003’ (taxichauffeur).
Voor de bestemmelingen, is een overlapping van 1 dag tussen de periode bericht zoals
meegegeven in het prefix en de periode van integratie in het verwijzingsrepertorium,
voldoende om aan de integratiecontrole te voldoen.

Voor Sigedis is er geen integratiecontrole voorzien.

3.3.

Verwerking

De RVA zet de records die te maken hebben met de attesten A417 (eventueel samen
met andere berichten bestemd voor de KSZ en andere instellingen) in een mailbox die
via filetransfer wordt overgemaakt aan de KSZ.
Eveneens zal elke instelling alle berichten in verband met deze attesten via een
mailbox van de KSZ ontvangen.
De RVA stuurt het volledige bericht op. De KSZ bepaalt aan de hand van het
verwijzingsrepertorium welk deel van de gegevens wordt doorgestuurd naar de
verschillende bestemmelingen.
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De gewestelijke diensten voor arbeidsbemiddeling, VDAB, Actiris, FOREM en ADG,
krijgen het volledige bericht.
De Directie Taxi’s krijgt slechts een variante van het bericht waaruit de volgende
gegevens gefilterd zijn: werkloosheidsbureau, statuut werkloze en gezinssituatie
werkloze.
Sigedis zal ook het volledig bericht krijgen.

3.4.

Frequentie van de levering van de gegevens

De RVA zal de attesten met de gegevens omtrent de uitkeringen van volledig
werklozen één maal per maand overmaken. De gegevensoverdracht vindt plaats na de
indiening van de uitkeringen betreffende een indieningsmaand door de
uitbetalingsinstellingen. De gegevens zullen bij de RVA vertrekken tussen de 25ste en
de 30ste van elke maand

3.5.

Scenario’s

Elk attest (= voorlegging) dat de KSZ ontvangt van de RVA, zal zij op haar beurt
doorsturen naar de instelling vermeld in de zone ‘sector leverancier’ van het
repertorium gedeelte van de voorlegging.
Indien echter deze zone ‘sector leverancier’ in de voorlegging van de sector
werkloosheid niet ingevuld is, controleert de KSZ in het verwijzingsrepertorium naar
welke potentiële bestemmelingen de voorlegging kan doorgestuurd worden. De KSZ
stuurt één definitief antwoord naar de RVA waarin per potentiële bestemmeling wordt
vermeld of de voorlegging is doorgestuurd of niet.
De bestemmeling zelf zal geen antwoord sturen.

3.6.

Prefix

Voorleggingsprefix
Voor de voorleggingen wordt steeds het voorleggingsprefix gebruikt. Dit prefix wordt
gevolgd door een gegevensgedeelte.

Antwoordprefix
Voor het antwoord van de KSZ wordt het antwoordprefix gebruikt.
Er zijn 2 verschillende formaten voorzien voor het gegevensgedeelte:
 Geen gegevensgedeelte (= variante N000 indien in IHFN formaat; variante X000
indien in XML formaat) als een negatief antwoord door de KSZ wordt verstuurd
tengevolge van een verwerping van de KSZ
 Genormaliseerd bericht (= variante N001 indien in IHFN formaat; variante X001
indien in XML formaat) als de KSZ een positief antwoord stuurt waarin per
potentiële bestemmeling wordt vermeld of de voorlegging doorgestuurd is of niet.
Het gegevensgedeelte afkomstig van de voorlegging wordt nooit teruggestuurd.
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Voorbeelden prefix voor flux A417 M
Hierna volgen er voorbeelden van het prefix zoals zij gebruikt worden voor het attest
A417,M.

Enkele toelichtingen bij het schema




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

KSZ weigert attest
KSZ stuurt negatief
(negatief definitief antw.) antwoord naar RVA

TAPE

Xxxx

A1
018 (= RVA)

TYPE_INSTELLING
INTERNE_REFERENTIE_SECTOR
USER-ID

SOORT-AANVRAAG / SOORT ANTWOORD
INSZ
RETURNCODE TOEPASSING

A417,M
CONSTANTE/netwerkreturncode
VERSIE_PREFIX
SECTOR

FORMULIER
VARIANTE
GEDEELTE_BERICHT
IDENTIFICATIE_TOEPASSING
INTERNE_REFERENTIE_
BEANTWOORDER
DATUM_VERSTUREN_AANVRAAG
DATUM_VERSTUREN_ANTWOORD
ANTWOORD_TERMIJN
ACTIE_TIMEOUT
SLAGING_STROOM
HOEDANIGHEIDSCODE
FASE
BEGIN_REPERTORIUM
EINDE_REPERTORIUM
BEGIN_BERICHT
EINDE_BERICHT
SECTOR_LEVERANCIER
TYPE_INSTELLING_LEVERANCIER

KSZ stuurt positief
antwoord

KSZ stuurt attest naar
bestemmeling
(voorlegging)

0000

0000

0000

A1
018 (= RVA)

A1
018 (= RVA)

A1
018 (= RVA)

A1
025 (= KSZ)

000

000

000

000

000

Referentie RVA

Referentie RVA

Referentie RVA

Referentie RVA

Referentie KSZ

INSZ user RVA of
programma-nummer
RVA

INSZ user RVA of
programma-nummer
RVA

INSZ user RVA of
programma-nummer
RVA

INSZ user RVA of
programma-nummer
RVA

INSZ user KSZ of
programma-nummer
KSZ

D0M
INSZ verzekerde
A417
Blanco
Blanco
Blanco

F0M
INSZ verzekerde
000000
A417
N000
Blanco
Blanco
Referentie KSZ

F0M
INSZ verzekerde
xxxxxx
A417
N000
Blanco
Blanco
Referentie KSZ

F0M
INSZ verzekerde
000000
A417
N001
Blanco
Blanco
Referentie KSZ

F0M
INSZ verzekerde
000000
A417
Blanco
Blanco
Blanco

Datum aanvraag
-

Datum aanvraag
Datum verwerking KSZ
-

Datum aanvraag
Datum verwerking KSZ
-

Datum aanvraag
Datum verwerking KSZ
-

Datum aanvraag
Datum verwerking KSZ
-

-

-

-

-

0(=origineel)

E (=voorlegging geweigerd)

E (=voorlegging geweigerd)

H (=attest doorgestuurd)

0(=origineel)

001
00
Datum integratie RVA
Datum integratie RVA
YYMMDD
YYMMDD
Blanco
Blanco

001
00
Datum integratie RVA
Datum integratie RVA
YYMMDD
YYMMDD
025 (= KSZ)
000

001
00
Datum integratie RVA
Datum integratie RVA
YYMMDD
YYMMDD
025 (= KSZ)
000

001
00
Datum integratie RVA
Datum integratie RVA
YYMMDD
YYMMDD
025 (= KSZ)
000

001
00
Datum integratie RVA
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YYMMDD
YYMMDD

018 (= RVA)
000

Algemene beschrijving van de zones in de voorlegging












Zone ‘constante’: ‘TAPE’ voor mailbox-voorleggingen
Zone ‘sector’: sector die de voorlegging doet
Zone ‘interne referentie’: een referentie gecreëerd en beheerd door elke
instelling.
De interne referentie sector van de RVA maakt de opvolging van de
antwoorden van de KSZ mogelijk. Deze interne referentie wordt niet
meegedeeld aan de bestemmeling(en) maar het zal wel in elk antwoord dat de
RVA ontvangt van de KSZ overgenomen worden.
De interne referentie van de KSZ wordt meegegeven in de voorlegging aan de
bestemmeling(en).
Zone ‘user-id’: deze zone wordt gebruikt om de toegangsmachtiging te
controleren
Zone ‘soort aanvraag’: ‘D0M’ staat voor een verspreiding van gegevens
Zone ‘INSZ’: het INSZ van de sociaal verzekerde, hier de volledige werkloze
die een werkloosheidsuitkering heeft genoten voor de meegedeelde
refertemaand
Zone ‘slagingstroom’:
o ‘0’ staat voor een origineel bericht
Zones ‘hoedanigheidcode, fase, begin- en einddatum repertorium’: geeft
kenmerken weer van het dossier dat de RVA heeft over de sociaal verzekerde
Zones ‘begin- en einddatum bericht’: specificeren de periode waarover het
attest de gegevens meedeelt
Zones ‘sector leverancier, type instelling leverancier’: geeft de bestemmeling
van het attest aan, indien de afzender deze zones blanco laat, gaat de KSZ in
het verwijzingsrepertorium na, welke bestemmelingen geïnteresseerd zijn in
het bericht.

Algemene beschrijving van de zones in het antwoord








Zone ‘netwerkreturncode’: de netwerkcode zal gebruikt worden voor
veiligheid en syntactische controles en is voorbehouden aan de KSZ.
Zone ‘soort antwoord’: ‘F0M’ staat voor een definitief antwoord op een
mutatie
Zone ‘INSZ’: het INSZ van de sociaal verzekerde, hier de volledige werkloze
die een werkloosheidsuitkering heeft genoten voor de meegedeelde
refertemaand
Zone ‘returncode applicatie’: de applicatie returncode wordt voornamelijk
gebruikt bij controles op het niveau van het verwijzings- en
personenrepertorium en is voorbehouden aan de KSZ.
Zone ‘variante’:
o ‘N000’ (IHFN formaat) of ‘X000’ (XML formaat) duidt aan dat er
geen gegevensgedeelte volgt;
o ‘N001’ (IHFN formaat) of ‘X001’ (XML formaat) hierna volgt wel een
gegevensgedeelte
Zone ‘slagingstroom’:
o ‘E’ = voorlegging geweigerd door de KSZ omdat er een probleem is
vastgesteld met een zone uit het prefix
o ‘H’ = voorlegging aanvaard en doorgestuurd
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Voorbeelden prefix voor flux A417 V
Hierna volgen er voorbeelden van het prefix zoals zij gebruikt worden voor het attest
A417,V.

Enkele toelichtingen bij het schema




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

KSZ weigert attest
KSZ stuurt negatief
(negatief definitief antw.) antwoord naar RVA

TAPE

Xxxx

A1
018 (= RVA)

TYPE_INSTELLING
INTERNE_REFERENTIE_SECTOR
USER-ID

SOORT-AANVRAAG / SOORT ANTWOORD
INSZ
RETURNCODE TOEPASSING

A417,M
CONSTANTE/netwerkreturncode
VERSIE_PREFIX
SECTOR

FORMULIER
VARIANTE
GEDEELTE_BERICHT
IDENTIFICATIE_TOEPASSING
INTERNE_REFERENTIE_
BEANTWOORDER
DATUM_VERSTUREN_AANVRAAG
DATUM_VERSTUREN_ANTWOORD
ANTWOORD_TERMIJN
ACTIE_TIMEOUT
SLAGING_STROOM
HOEDANIGHEIDSCODE
FASE
BEGIN_REPERTORIUM
EINDE_REPERTORIUM
BEGIN_BERICHT
EINDE_BERICHT
SECTOR_LEVERANCIER
TYPE_INSTELLING_LEVERANCIER

KSZ stuurt positief
antwoord

KSZ stuurt attest naar
bestemmeling
(voorlegging)

0000

0000

0000

A1
018 (= RVA)

A1
018 (= RVA)

A1
018 (= RVA)

A1
025 (= KSZ)

000

000

000

000

000

Referentie RVA

Referentie RVA

Referentie RVA

Referentie RVA

Referentie KSZ

INSZ user RVA of
programma-nummer
RVA

INSZ user RVA of
programma-nummer
RVA

INSZ user RVA of
programma-nummer
RVA

INSZ user RVA of
programma-nummer
RVA

INSZ user KSZ of
programma-nummer
KSZ

D0V
INSZ verzekerde
A417
Blanco
Blanco
Blanco

F0V
INSZ verzekerde
000000
A417
N000
Blanco
Blanco
Referentie KSZ

F0V
INSZ verzekerde
xxxxxx
A417
N000
Blanco
Blanco
Referentie KSZ

F0V
INSZ verzekerde
000000
A417
N001
Blanco
Blanco
Referentie KSZ

F0V
INSZ verzekerde
000000
A417
Blanco
Blanco
Blanco

Datum aanvraag
-

Datum aanvraag
Datum verwerking KSZ
-

Datum aanvraag
Datum verwerking KSZ
-

Datum aanvraag
Datum verwerking KSZ
-

Datum aanvraag
Datum verwerking KSZ
-

-

-

-

-

0(=origineel)

E (=voorlegging geweigerd)

E (=voorlegging geweigerd)

H (=attest doorgestuurd)

0(=origineel)

001
00
Datum integratie RVA
Datum integratie RVA
YYMMDD
YYMMDD
Blanco
Blanco

001
00
Datum integratie RVA
Datum integratie RVA
YYMMDD
YYMMDD
025 (= KSZ)
000

001
00
Datum integratie RVA
Datum integratie RVA
YYMMDD
YYMMDD
025 (= KSZ)
000

001
00
Datum integratie RVA
Datum integratie RVA
YYMMDD
YYMMDD
025 (= KSZ)
000

001
00
Datum integratie RVA
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YYMMDD
YYMMDD

018 (= RVA)
000

Algemene beschrijving van de zones in de voorlegging












Zone ‘constante’: ‘TAPE’ voor mailbox-voorleggingen
Zone ‘sector’: sector die de voorlegging doet
Zone ‘interne referentie’: een referentie gecreëerd en beheerd door elke instelling.
De interne referentie sector van de RVA maakt de opvolging van de antwoorden van
de KSZ mogelijk. Deze interne referentie wordt niet meegedeeld aan de
bestemmeling(en) maar het zal wel in elk antwoord dat de RVA ontvangt van de KSZ
overgenomen worden.
De interne referentie van de KSZ wordt meegegeven in de voorlegging aan de
bestemmeling(en).
Zone ‘user-id’: deze zone wordt gebruikt om de toegangsmachtiging te controleren
Zone ‘soort aanvraag’: ‘D0V’ staat voor een verspreiding van gegevens
Zone ‘INSZ’: het INSZ van de sociaal verzekerde, hier de volledige werkloze die een
werkloosheidsuitkering heeft genoten voor de meegedeelde refertemaand
Zone ‘slagingstroom’:
o ‘0’ staat voor een origineel bericht
Zones ‘hoedanigheidcode, fase, begin- en einddatum repertorium’: geeft kenmerken
weer van het dossier dat de RVA heeft over de sociaal verzekerde
Zones ‘begin- en einddatum bericht’: specificeren de periode waarover het attest de
gegevens meedeelt
Zones ‘sector leverancier, type instelling leverancier’: geeft de bestemmeling van het
attest aan, indien de afzender deze zones blanco laat, gaat de KSZ in het
verwijzingsrepertorium na, welke bestemmelingen geïnteresseerd zijn in het bericht.

Algemene beschrijving van de zones in het antwoord








Zone ‘netwerkreturncode’: de netwerkcode zal gebruikt worden voor veiligheid en
syntactische controles en is voorbehouden aan de KSZ.
Zone ‘soort antwoord’: ‘F0V’ staat voor een definitief antwoord op een mutatie
Zone ‘INSZ’: het INSZ van de sociaal verzekerde, hier de volledige werkloze die een
werkloosheidsuitkering heeft genoten voor de meegedeelde refertemaand
Zone ‘returncode applicatie’: de applicatie returncode wordt voornamelijk gebruikt bij
controles op het niveau van het verwijzings- en personenrepertorium en is
voorbehouden aan de KSZ.
Zone ‘variante’:
o ‘N000’ (IHFN formaat) of ‘X000’ (XML formaat) duidt aan dat er geen
gegevensgedeelte volgt;
o ‘N001’ (IHFN formaat) of ‘X001’ (XML formaat) hierna volgt wel een
gegevensgedeelte
Zone ‘slagingstroom’:
o ‘E’ = voorlegging geweigerd door de KSZ omdat er een probleem is
vastgesteld met een zone uit het prefix
o ‘H’ = voorlegging aanvaard en doorgestuurd
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