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Voorbeeld van I605-voorlegging en -antwoord ten behoeve van de
sector van de OCMW’s

De twee bestanden die volgen geven  een fictief voorbeeld van een voorlegging en een antwoord voor 7
personen.
We geven hierna eerst een afdruk van de twee volledige bestanden en daarna overlopen we
voorlegging en antwoord voor ieder der zeven gevallen.
De bestanden zelf beginnen telkens met een header. De headers hebben geen verband met elkaar. Het is
namelijk niet zo dat wanneer de OCMW’s 1 mailbox met voorleggingen opzenden, de antwoorden  ook
in 1 mailbox naar de OCMW’s zullen worden verstuurd.
Ook de volgorde van de antwoorden komt niet noodzakelijkerwijze overeen met de volgorde van de
voorleggingen. In dit fictieve voorbeeld is dit echter wel het geval.
Gezien een record langer is dan 80 posities, wordt op dit blad 1 record op meerdere lijnen afgedrukt op
dit blad. In de voorleggingen erkent men het begin van een nieuw record aan de letters “TAPE”.

Mailbox verstuurd door sector van de OCMW’s
=======================================

TAPEA1017000B0015000000001945010100148D02                                               9708250744
025000000199708250744000000000000008000000000001817
TAPEA101700134022123456789045010100148D0I57000002805I605
9708251030J20M00050019970401199706301997040119970630025000#PNAA1JANSSENS
TINA        #DTMA132919570000102
TAPEA101700134022123456789145010100148D0I77032439142I605
9708251030J20M00040019970401199706301997040119970630025000#PNAA1PIETERSSENS
#DTMA132919770324102
TAPEA101700134022123456789245010100148D0I41102018054I605
9708251030J20M00030019950701199509301997040119970630025000#PNAA1DUPONT
JULIA       #DTMA132919411020102
TAPEA101700134022123456789345010100148D0I63021822092I605
9708251030J20M00020019970401199706301997040119970630025000#PNAA1MULLERS
ERNA        #DTMA132919630218102
TAPEA101700134022123456789445010100148D0I61050629268I605
9708251030J20M00010019970401199706301997040119970630025000#PNAA1HERMANS
MARIA     #DTMA132919610506102
TAPEA101700134022123456789545010100148D0I48061713913I605
9708251030J20M00020019970401199706301997040119970630025000#PNAA1PEETERS
RAF       #DTMA132919480617102
TAPEA101700134022123456789645010100148D0I56090802603I605
9708251030J20M00030019970401199706301997040119970630025000#PNAA1DUPON
PETRA       #DTMA132919560908102
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Mailbox verstuurd door KSZ
=========================
MBMSA1025000P0000000005492400902567776D01                                               9708280906
01700000000000000001000000000000008000000000001768
0000A101700134022123456789045010100148F0I57000002805000000I605N001
D0827P00010773197082510309708270832R005001997040119970630                025000#BGMA1   R03REP 03
150045635119972#DTMA114919970827102#ERCA1901082605#ATTA1510#GSAA1A#DTMB154119921
00119970630711#PNAA150857121045838
0000A101700134022123456789145010100148F0I77032439142000000I605N001
D0827P00012369197082510309708270836E004001997040119970630                025000#BGMA1   R05REP 05
150056470519972#DTMA114919970827102#ERCA1901050605#ATTA1509#GSAA1A#DTMB154119960
10119970630711
0000A101700134022123456789245010100148F0I41102018054000000I605N001
D0827P00013091197082510309708270837E003001995070119950930                025000#BGMA1   R05REP 05
150060901419953#DTMA114919970827102#ERCA1901052605#ATTA1509#GSAA1A#DTMB154119970
40119970630711
0000A101700134022123456789345010100148F0I63021822092000000I605I606
D0827P00001278197082510309708270814A002001997040119970630
025000#DTMB15411992010119970630711
0000A101700134022123456789445010100148F0I61050629268000000I605I606
D0827P00001280197082510309708270814A001001997040119970630
025000#DTMB15411992010119970630711
0000A101700134022123456789545010100148F0I48061713913000000I605I606
D0827P00001282197082510309708270814A002001997040119970630
025000#DTMB15411992010119970630711
0000A101700134022123456789645010100148F0I56090802603000000I605I606
D0827P00001285197082510309708270814A003001997040119970630
025000#DTMB15411992010119970630711
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DISCUSSIE PER VOORLEGGING

Persoon 1
Voorlegging
TAPEA101700134022123456789045010100148D0I57000002805I605
9708251030J20M00050019970401199706301997040119970630025000#PNAA1JANSSENS
TINA        #DTMA132919570000102

COMMENTAAR
In de voorlegging erkennen we de volgende elkaar opvolgende zones :
Constante : TAPE (<<bij inzending via mailbox)
versie prefix : A1 (<< constante voor formulier I605)
sector : 017 (<< sector der OCMW’s)
type instelling : 001 (<< een instelling uit het secundair netwerk, in casu een OCMW)
interne referentie sector : 34022   ( << NIS-code van de gemeente)    1234567890 (<< interne code
OCMW) (De structuur van deze zone is momenteel binnen sector 17 zo afgesproken, maar deze
structuur  kan door de sector 17 in de toekomst vrij gewijzigd worden)
user-id : 45010100148  (<< moet goedgekeurd zijn door veiligheidsdienst)
soort aanvraag : D0I (<<batch voorlegging)
INSZ : 57000002805 (<< INSZ-nummer van de persoon die men wil integreren)

formulier : I605
variante : (4 blanco’s)
gedeelte bericht :  (5 blanco’s)

identificatie-toepassing : (8 blanco’s)
interne referentie beantwoorder : (15 blanco’s)
datum versturen aanvraag : 9708251030 (<< datum, uur, minuten)
antwoord  termijn : J20 (<<20 dagen)
actie time out : M (<< M of S; deze zone heeft enkel belang bij on-line voorleggingen; wenst men bij
overschrijding antwoordtermijn geen antwoord (S) of een antwoord per mailbox (M) )
slaging stroom : 0 (<< constant bij voorlegging)

hoedanigheidscode : 005 (<< voor OCMW’s zijn hoedanigheidscodes van 1 tot 5 afgesproken)
fase : 00 (<< momenteel worden er nog geen fasen gebruikt door de OCMW’s; dus steeds nul)
begin repertorium : 19970401 (<< men wil integreren van 1 maart 97 tot 30 juni 97)
einde repertorium : 19970630
begin bericht : 19970401
einde bericht : 19970630
sector - leverancier : 025 (<< dit bericht is bedoeld voor de KSZ (= sector 25) )
type instelling leverancier : 000 ( << constante)

NAAM
label : #PNAA1
naam; 1e voornaam : JANSSENS                                        TINA

DATUM
label : #DTMA1

type datum : 329 (<< geboortedatum)
datum : 19570000
formaat datum: 102 (<< formaat CCYYMMDD)
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PERSOON1
Antwoord
0000A101700134022123456789045010100148F0I57000002805000000I605N001
D0827P00010773197082510309708270832R005001997040119970630                025000#BGMA1   R03REP 03
150045635119972#DTMA114919970827102#ERCA1901082605#ATTA1510#GSAA1A#DTMB154119921
00119970630711#PNAA150857121045838

COMMENTAAR BIJ HET ANTWOORD
In het antwoord erkennen we de volgende elkaar opvolgende zones :
Netwerkreturncode : 0000 (<< = OK voor netwerkfouten)
versie prefix : A1 (<< constante voor formulier I605)
sector : 017
type instelling : 001
interne referentie sector : 34022   1234567890 ( <<overgenomen uit voorlegging)
user-id : 45010100148  (<<overgenomen uit voorlegging)
soort aanvraag : F0I
INSZ : 57000002805
returncode toepassing : 000000 (<<= OK voor toepassingscontroles op prefix-gedeelte)

formulier : I605
variante : N001 (<<=duidt de structuur aan van het gegevensgedeelte)
gedeelte bericht :  (5 blanco’s)

identificatie-toepassing : (8 blanco’s)
interne referentie beantwoorder : D0827P000107731
datum versturen aanvraag : 9708251030
datum versturen antwoord : 9708270832
slaging stroom : R (<<= integratie met nieuw INSZ)

hoedanigheidscode : 005
fase : 00
begin repertorium : 19970401
einde repertorium : 19970630
begin bericht : (8 blanco’s)
einde bericht : (8 blanco’s)
sector - leverancier : 025
type instelling leverancier : 000

Gegevensgedeelte N001 (cfr. waarde ingevuld in de zone variante):
label : #BGMA1    R03REP 03  150045635119972 ( <<= BGM-1225 : message function                     /
BGM-4343 : response type / BGM-1004 : internal reference KSZ-BCSS)
label : #DTMA1 qualifier: 149  (datum versturen antwoord) datum:19970827                        

formaat: 102 (<<= CCYYMMDD)
label : #ERCA1 901082 605 (<<= foutcodes : 901082 = “Rijksnummer vervangen door Rijksnummer”
605 is het nummer van de lijst met foutcodes)
label : #ATTA1 510 (<< 510 =“ ter informatie”)
label : #GSAA1 A (<<= separator)
label : #DTMB1 qualifier : 541 periode van :  19921001 tot:  19970630 formaat :  711
label : #PNAA1 qualifier: 508 INSZ : 57121045838 (<<= nieuw INSZ)
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Persoon 2
Voorlegging
TAPEA101700134022123456789145010100148D0I77032439142I605
9708251030J20M00040019970401199706301997040119970630025000#PNAA1PIETERSSENS
#DTMA132919770324102

Antwoord
0000A101700134022123456789145010100148F0I77032439142000000I605N001
D0827P00012369197082510309708270836E004001997040119970630                025000#BGMA1   R05REP 05
150056470519972#DTMA114919970827102#ERCA1901050605#ATTA1509#GSAA1A#DTMB154119960
10119970630711

COMMENTAAR
De voorlegging kan op dezelfde manier gelezen worden als bij de eerste persoon.
Ontleden we nu het antwoord. We duiden aan waar het antwoord afwijkt van het vorige voorbeeld :
0000
A1
017
001
34022123456789145010100148
F0I
77032439142
000000
I605
N001 (<<= verwijst naar de structuur van het gegevensgedeelte)

D0827P000123691
9708251030
9708270836
E   (<<= weigering tot integratie)
004
00
19970401
19970630

025000
#BGMA1   R05REP 05 150056470519972
#DTMA114919970827102
#ERCA1 901050 605 (<<= 901050 : anomalie in de naam)
#ATTA1509 (<<= 509 : fatal error)
#GSAA1A
#DTMB1 541 19960101 19970630 711
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Persoon 3
Voorlegging
TAPEA101700134022123456789245010100148D0I41102018054I605
9708251030J20M00030019950701199509301997040119970630025000#PNAA1DUPONT
JULIA       #DTMA132919411020102

Antwoord
0000A101700134022123456789245010100148F0I41102018054000000I605N001          
D0827P00013091197082510309708270837E003001995070119950930                025000#BGMA1   R05REP 05
150060901419953#DTMA114919970827102#ERCA1901052605#ATTA1509#GSAA1A#DTMB15411997
040119970630711

COMMENTAAR
Deze weigering (E; N001) is te wijten aan een anomalie in de geboortedatum (901052).

Persoon 4
Voorlegging
TAPEA101700134022123456789345010100148D0I63021822092I605
9708251030J20M00020019970401199706301997040119970630025000#PNAA1MULLERS
ERNA        #DTMA132919630218102

Antwoord
0000A101700134022123456789345010100148F0I63021822092000000I605I606        
D0827P00001278197082510309708270814A002001997040119970630
025000#DTMB15411992010119970630711

COMMENTAAR
Netwerkreturncode is “0000”.
Toepassingsreturncode is “000000”.
Variante is “I606”.
Slaging stroom is “A”.
Alles is dus correct gelopen.
De persoon is nu geïntegreerd van 1 januari 92 tot 30 juni 97.
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Persoon 5
Voorlegging
TAPEA101700134022123456789445010100148D0I61050629268I605
9708251030J20M00010019970401199706301997040119970630025000#PNAA1HERMANS
MARIA     #DTMA132919610506102

Antwoord
0000A101700134022123456789445010100148F0I61050629268000000I605I606        
D0827P00001280197082510309708270814A001001997040119970630
025000#DTMB15411992010119970630711

COMMENTAAR
Eveneens een probleemloze integratie. Dit geldt ook voor voorbeelden 6 en 7.

Persoon 6
Voorlegging
TAPEA101700134022123456789545010100148D0I48061713913I605
9708251030J20M00020019970401199706301997040119970630025000#PNAA1PEETERS
RAF       #DTMA132919480617102

Antwoord
0000A101700134022123456789545010100148F0I48061713913000000I605I606
D0827P00001282197082510309708270814A002001997040119970630
025000#DTMB15411992010119970630711

Persoon 7
Voorlegging
TAPEA101700134022123456789645010100148D0I56090802603I605
9708251030J20M00030019970401199706301997040119970630025000#PNAA1DUPON
PETRA       #DTMA132919560908102

Antwoord
0000A101700134022123456789645010100148F0I56090802603000000I605I606
D0827P00001285197082510309708270814A003001997040119970630
025000#DTMB15411992010119970630711
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HEADER VAN DE MAILBOX OPGESTUURD DOOR SECTOR
OCMW
TAPEA1017000B0015000000001945010100148D02                                               9708250744
025000000199708250744000000000000008000000000001817

Ontleding header -prefixgedeelte
constante : TAPE
versie prefix : A1 (<< We vinden in deze prefix dus weer exact dezelfde zones terug )
sector : 017
type instelling : 000
interne referentie : B00150000000019
user-id : 45010100148
soort aanvraag :D02
INSZ : blanco’s
formulier : blanco’s
variante : blanco’s
gedeelte-bericht : blanco’s
identificatie toepassing : blanco’s
interne referentie antwoord : blanco’s
datum-versturen-aanvraag : 9708250744
diverse zones : blanco’s
sector : 025                 (<<naar KSZ gestuurd)
type instelling : 000    (<<naar KSZ gestuurd)

Ontleding gegevensgedeelte
nummer van de mailbox       :000199708250744
aantal records in bestand      :000000000000008
aantal tekens in het bestand :000000000001817

HEADER MAILBOX OPGESTUURD DOOR KSZ
MBMSA1025000P0000000005492400902567776D01                                               9708280906
017000000000000000001000000000000008000000000001768

Ontleding header
prefix
constante : MBMS
versie prefix : A1
sector : 025
type instelling : 000
interne referentie : P00000000054924
user-id : 00902567776
soort aanvraag :D01
INSZ : blanco’s
formulier : blanco’s
variante : blanco’s
gedeelte-bericht : blanco’s
identificatie toepassing : blanco’s
datum-versturen : 9708280906
sector : 017
type-instelling : 000

gegevensgedeelte
nummer van de mailbox       :000000000000001
aantal records in bestand      :000000000000008
aantal tekens in het bestand :000000000001768
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