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1. Situering van het project 

1.1. Context 
Onafhankelijk van het sociale zekerheidsstelsel waartoe men behoort (werknemer, zelfstandige, 
ambtenaar), wordt het recht op rustpensioen vastgesteld op basis van een reeks componenten 
(loopbaan, bezoldiging of bedrijfsinkomsten en gezinstoestand). 
 
Voor de werknemers wordt dit loopbaanoverzicht door de vzw CIMIRe bijgehouden voor rekening 
van de Rijksdienst voor Pensioenen (RVP), dit in de zogeheten "individuele pensioenrekening".  
 
Het pensioen van de werknemers wordt dus vastgesteld onder meer op basis van de loopbaan, die 
samengesteld is uit de periodes van werkelijke tewerkstelling en de gelijkgestelde periodes. 
Om het loopbaanoverzicht te kunnen bijhouden wordt CIMIRe regelmatig gevoed met gegevens 
over de effectieve prestaties (door de instellingen, die sociale zekerheidsbijdragen innen) en met 
gegevens over de gelijkgestelde dagen (door de instellingen die vervangingsinkomens toekennen). 
 
Voor de werklozen (volledig, tijdelijk of bruggepensioneerd) en de werknemers in 
loopbaanonderbreking / tijdskrediet, worden de gegevens met betrekking tot de gelijkgestelde 
periodes overgemaakt door de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening (RVA).  
 
De gegevens met betrekking tot de deeltijds werkenden met behoud van rechten worden 
meegedeeld via de gegevensstroom A016. Een uitzondering hierop zijn de gegevens omtrent 
tijdelijke werkloosheid voor de deeltijdse werknemers met behoud van rechten. Deze gegevens 
worden alsnog in het attest A013 meegegeven. 
 
Hierdoor kan CIMIRe deze gelijkgestelde periodes integreren in het loopbaanoverzicht en kan het 
pensioenrecht correct worden geopend. 
 
 

1.2. Machtiging van het Sectoraal Comité van de sociale zekerheid 
Vermits het gaat om een uitwisseling van sociale gegevens van persoonlijke aard vertrekkende 
vanuit instellingen die behoren tot het netwerk van instellingen van sociale zekerheid, moet 
hiervoor een machtiging worden aangevraagd bij het Sectoraal Comité van de Sociale zekerheid. 
 
Beraadslaging nr. 97/33 van 8 april 1997 betreffende een aanvraag van de Kruispuntbank tot 
machtiging voor de automatisering van de attesten m.b.t. de ‘loopbaangegevens van de werklozen 
en werknemers in loopbaanonderbreking’ die door de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening worden 
overgemaakt. 
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2. Architectuur van de gegevensstroom  

2.1. Formaat 
De RVA werkt met genormaliseerde inhouse-files (IHFN) voor het overmaken van de gegevens. 
CIMIRe ontvangt de gegevens momenteel in twee formaten: A1-prefix met het gegevensgedeelte in 
IHFN alsook A1-prefix met het gegevensgedeelte in XML.  
 
Dit betekent dat de distributiestroom A013 ofwel in het originele IHFN-formaat wordt doorgegeven 
als ook geconverteerd wordt naar het XML-formaat, dit volledig volgens de desiderata van de 
bestemmeling.  
 
Er dient opgemerkt te worden dat de KSZ vooralsnog geen inhoudelijke validatie verricht en dit 
noch in het geval van doorgave IHFN naar IHFN, van XML naar XML of bij conversie. Met 
inhoudelijke validatie wordt bijvoorbeeld bedoeld, het controleren van de geldigheid van een 
datum, het al dan niet voorkomen van een veld dat afhankelijk is van de waarde van een 
voorafgaand veld. Deze problematiek wordt momenteel verder onderzocht bij de KSZ. 
 
 

2.2. Gegevensgedeelte 
In deze gegevensstroom deelt de RVA volgende informatie mee:  

- het INSZ van de werkloze of de werknemer met loopbaanonderbreking / tijdskrediet,  
- een code waarmee de aard van zijn tewerkstelling wordt aangegeven 

(bediende/arbeider/mijnwerker),  
- de laatst gekende hoedanigheid in de werkloosheidsverzekering,  
- de goedgekeurde of gelijkgestelde werkloosheidsdagen alsook de werkloosheidsdagen 

waarvan de terugvordering werd bevolen;  
- desgevallend de code voor een bijkomende activiteit. 
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Beschrijving gegevensgedeelte 
Identificatieblok attest 
Zone Beschrijving Type1 Lengte M/C2 IHFN XML 

Nummer van het attest Uniek nummer toegekend door RVA 
De samenstelling is als volgt: 
- eerste 2 posities: het jaartal;  
- volgende 3 posities: het attest ‘013’; 
- laatste 10 posities: uniek nummer 
vb: 070134049382763 

AN     15 M BGMA1 AttestationIdentification\AttestationID

Datum aanmaak bericht Formaat YYYYMMDD N 8 M DTMA1\509 AttestationIdentification\CreationDate 
Identificatieblok sociaal verzekerde 
Zone Beschrijving Type Lengte M/C IHFN XML 

Type sociaal verzekerde 520 = werkloze 
521 = loopbaanonderbreking/tijdskrediet 

AN     3 M PNAA1 NaturalPerson\KindOfPerson

INSZ nummer sociaal 
verzekerde 

 AN PNAA111  M  NaturalPerson\INSS

Naam sociaal verzekerde Ter controle AN     48 C PNAA1 NaturalPerson\Name
Voornaam sociaal verzekerde Ter controle AN     12 C PNAA1 NaturalPerson\FirstName
Adres sociaal verzekerde Ter controle 

- straat, huisnummer, bus 
- postcode 
- landcode 

AN    
32 
9 
7 

C ADRA1\504 
NaturalPerson\Adress\Street 
NaturalPerson\Adress\Postcode 
NaturalPerson\Adress\Countrycode 

Geslacht sociaal verzekerde Ter controle 
1 = man 
2 = vrouw 

AN    1 C PDIA1 NaturalPerson\Sex 

Datablok met betrekking tot aard van tewerkstelling 
Zone Beschrijving Type Lengte M/C IHFN XML 

Refertejaar Jaar waarop de meegedeelde uitkeringen 
betrekking hebben (niet noodzakelijk het jaar van 
uitbetaling) 
Formaat YYYY  

AN     4 M DTMB1\574 Details\ReferenceYear

                                                 
1 Alfanumeriek / Numeriek 
2 Mandatory / conditional 
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Code arbeidscontract Code die de aard van het laatste arbeidscontract 
weergeeft  
- voor de werkloze: het arbeidscontract bij de 

laatste werkgever;  
- voor de persoon in loopbaanonderbreking / 

tijdskrediet: het arbeidscontract bij de huidige 
werkgever 

- voor de schoolverlater: standaard ‘01’  
01 = arbeider 
02 = bediende 
03 = mijnwerker 

AN     2 C EMPA1\500 Details\ContractCode

Code werkloosheidsbureau - voor de werkloze: het werkloosheidsbureau 
dat als laatste bevoegd is voor het dossier;  

- voor de persoon in loopbaanonderbreking / 
tijdskrediet: het hoofdbestuur van de RVA 

AN     2 C GIRA1\513 Details\UnemploymentOfficeID

Datablok met betrekking tot gelijkgestelde periodes 
Zone Beschrijving Type Lengte M/C IHFN XML 

Code artikel Geeft enerzijds aan het type werkloosheid of 
loopbaanonderbreking / tijdskrediet, en anderzijds 
de verminderingscoëfficiënt van de 
loopbaanonderbreking / tijdskrediet 
Zie Lijst code artikel (RVA), p 9 

AN     2 M RFFA1\614 Details\Decision\ArticleCode

Code bijkomende activiteit 1 = zelfstandige 
2 = werknemer 

AN     1 C ATTA1\553 Details\Decision\ComplementaryActivity

Type uitkeringen  503= werkloze 
504= loopbaanonderbreking/tijdskrediet  

AN     3 M CNTA1 Details\Decision\KindOfAllowance
 

Aantal uitkeringen  - voor de werkloze: gecumuleerd aantal 
uitkeringen (dagen) van volledige 
werkloosheid en van brugpensioen die tijdens 
het refertejaar  uitbetaald werden (inbegrepen 
de vakantiedagen die in dezelfde periode 
uitgeput werden) 

- voor de persoon in loopbaaonderbreking / 
tijdskrediet: gecumuleerd aantal uitkeringen 
(dagen) per type loopbaanonderbreking en/of 
tijdskrediet tijdens het refertejaar 

AN     3 M CNTA1 Details\Decision\NbrOfAllowance
 

Aanduiding teken uitkeringen 500 = positief aantal uitkeringen 
501 = negatief aantal uitkeringen 

AN     3 M CNTA1 Details\Decision\SignOfAllowance

A0
Geg



Per refertejaar, kunnen er meerdere attesten voor een werkloze of een persoon in 
loopbaanonderbreking/tijdskrediet worden doorgestuurd.  
 
De RVA verstuurt één attest per code artikel, zowel voor de werkloze als voor de persoon in 
loopbaanonderbreking/tijdskrediet. Het attest totaliseert alle dagen die vergoed werden 
overeenkomstig de aangegeven code artikel. Het feit dat de vergoede periodes elkaar niet opvolgen 
heeft geen invloed op het aantal attesten dat verstuurd wordt, mits de gegevens betrekking hebben 
tot dezelfde code artikel. Enkel bijkomende betalingen of de recuperatie van uitkeringen geeft 
aanleiding tot het versturen van een nieuw attest door de RVA. 
 
Voorbeelden: 
De sociaal verzekerde heeft 2 periodes van volledige werkloosheid gekend in het refertejaar: 

- in januari 2004: 10 dagen 
- in november 2004: 15 dagen 

 de RVA voegt deze 2 periodes samen en verstuurt 1 attest met het aantal uitkeringen gelijk 
aan 25 dagen (+025). 

 
De sociaal verzekerde heeft 2 periodes van loopbaanonderbreking genomen in het refertejaar: 

- van 01/01 tot 30/06: volledige loopbaanonderbreking 
- van 01/07 tot 31/12: vermindering van de prestaties tot de helft 

 de RVA stuurt 2 attesten. Het aantal uitkeringen zal per volledige maand 26 bedragen 
(forfaitaire vergoeding) en per onvolledige maand, het aantal werkelijk uitbetaalde dagen 
(inbegrepen de zaterdagen) 

 
Het aantal uitkeringen dat de RVA vermeldt in het attest, is uitgedrukt in het zesdagenstelsel. Dwz, 
de uitkeringen worden toegekend voor alle dagen van de week, met uitzondering van de zondagen 
(6 uitkeringen per week).  
Bij achterstallige betalingen kan dit een probleem geven. In dit geval rondt de RVA het aantal 
uitkeringen als volgt af: 
 < 0.5 = 0 
 ≥ 0.5  = 1 
 
De RVA heeft dus altijd volledige uitkeringen mee, nooit de halve uitkeringen.  
 
Echter voor de gegevens omtrent tijdelijke werkloosheid voor de deeltijdse werknemers met behoud 
van rechten en die gerechtigd is op een inkomensgarantie-uitkering, worden de dagen noch 
uitgedrukt in het vijfdagen- noch in het zesdagenstelsel (code artikel U0). Het betreft de dagen 
(ongeacht het aantal uren) waarop de werknemer volgens zijn arbeidsovereenkomst deeltijds diende 
te presteren indien hij niet tijdelijk werkloos was gesteld. 
Voorbeeld: 
De deeltijdse werknemer is volgens het volgende werkrooster tewerkgesteld:  

- 5 dagen x 4 uur: 
o volledige onderbreking tijdens tijdelijke werkloosheid = 5 dagen op weekbasis 

- 2 dagen x 8 uur + 1 dag x 4 uur: 
o volledige onderbreking tijdens tijdelijke werkloosheid = 3 dagen op weekbasis 

 
In principe mag het totaal aantal gelijkgestelde dagen niet meer bedragen dan 313. 
 
Het bericht A013 bevat geen zone die de aard van het bericht weergeeft. Alle attesten worden als 
‘origineel’ bericht doorgestuurd, zelfs indien ze tot doel hebben een bijkomend aantal uitkeringen 
mee te delen. 
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Lijst code artikel (RVA) 
Hieronder volgt de lijst met codes artikel (situatie mei 2004).  
Deze code is samengesteld uit  

1. het type werkloosheid of loopbaanonderbreking / tijdskrediet 
2. de verminderingscoëfficiënt van de loopbaanonderbreking / tijdskrediet 

 
De lijst met mogelijke waarden van de verminderingscoëfficiënt: 
 

Verminderings
coëfficiënt 

Beschrijving 

0 Geen vermindering 
1 Vermindering van de prestaties tot de helft van de prestaties van een 

voltijdse werknemer bij een werknemer die werknemer die minstens ¾ 
werkt  

2 Vermindering van de prestaties met de helft 
3 Vermindering van de prestaties met 1/3 
4 Vermindering van de prestaties met 1/4 
5 Vermindering van de prestaties met 1/5 

 
 
De lijst met mogelijke waarden van de code artikel voor werklozen: 
 

Code  Verminderings
coëfficiënt 

Beschrijving 

0 0 volledige uitkeringen, andere dan deze onder de codes 3, 6, 7, 8, 
9, W, X, Y 
werkloze genietend van anciënniteitstoeslag  

2 0 volledige uitkeringen voor voltijdse werknemer die tijdelijke 
werkloosheid ondergaat 

3 0 halve uitkeringen voor een vrijwillig deeltijds werknemer  
4 0 halve uitkeringen voor vrijwillig deeltijds werknemer die 

tijdelijke werkloosheid ondergaat 
6 0 volledige uitkeringen voor een onvrijwillige deeltijds werknemer 
7 0 halve uitkeringen voor een onvrijwillige deeltijds werknemer 
8 0 volledige uitkeringen voor een onvrijwillige deeltijds werknemer 

in geval van gewaarborgd inkomen (indien een minimum van de 
gedeeltelijke uitkering is overgeschreven in de loop van de 
maand, zal de RVA standaard 26 dagen meedelen) 

9 0 volledige uitkeringen uitgekeerd aan halftijds 
bruggepensioneerden (halve uitkeringen uitgekeerd aan halftijds 
bruggepensioneerden worden aangeduid met de code ‘Y’) 

T 0 uitkering voor inkomensverlies van onthaalouders 
U 0 aantal dagen tijdelijke werkloosheid voor een deeltijdse 

werknemer met behoud van rechten met inkomensgarantie-
uitkering  

V 0 aantal dagen tijdelijke werkloosheid voor een deeltijdse 
werknemer met behoud van rechten zonder inkomensgarantie-
uitkering 

W 0 volledige uitkeringen werkloze tewerkgesteld in een beschutte 
werkplaats 
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X 0 volledige uitkeringen voltijds (conventioneel3) 
bruggepensioneerde 

Y 0 volledige uitkeringen halftijds (conventioneel²) 
bruggepensioneerde 

Z 0 volledige uitkeringen tijdelijke werkloosheid voor werkloze 
tewerkgesteld in een beschutte werkplaats 

 
 

De lijst met mogelijke waarden van de code artikel voor personen in loopbaanonderbreking: 
 

Code  Verminderings
coëfficiënt 

Beschrijving 

A 0 - volledige onderbreking bij een voltijdse werknemer, ongeacht 
de leeftijd 

B 1 - vermindering van de prestaties tot de helft van de prestaties 
van een voltijdse werknemer bij een werknemer van minder 
dan 50 jaar die minstens ¾ werkt 

B 2 - vermindering van de prestaties met 1/2 bij een voltijdse 
werknemer van minder dan 50 jaar 

B 3 - vermindering van de prestaties met 1/3 bij een voltijdse 
werknemer van minder dan 50 jaar 

B 4 - vermindering van de prestaties met 1/4 bij een voltijdse 
werknemer van minder dan 50 jaar 

B 5 - vermindering van de prestaties met 1/5 bij een voltijdse 
werknemer van minder dan 50 jaar 

C 1 - vermindering van de prestaties tot de helft van de prestaties 
van een voltijdse werknemer bij een werknemer van minstens 
50 jaar die minstens ¾ werkt 

C 2 - vermindering van de prestaties met 1/2 bij een voltijdse 
werknemer van minstens 50 jaar 

C 3 - vermindering van de prestaties met 1/3 bij een voltijdse 
werknemer van minstens 50 jaar 

C 4 - vermindering van de prestaties met 1/4 bij een voltijdse 
werknemer van minstens 50 jaar 

C 5 - vermindering van de prestaties met 1/5 bij een voltijdse 
werknemer van minstens 50 jaar 

D 0 - palliatieve zorgen: volledige onderbreking bij een voltijdse 
werknemer, ongeacht de leeftijd 

D 1 - palliatieve zorgen: vermindering van de prestaties tot de helft 
van de prestaties van een voltijdse werknemer bij een 
werknemer van minder dan 50 jaar die minstens ¾ werkt 

D 2 - palliatieve zorgen: vermindering van de prestaties met 1/2 bij 
een voltijdse werknemer van minder dan 50 jaar 

D 3 - palliatieve zorgen: vermindering van de prestaties met 1/3 bij 
een voltijdse werknemer van minder dan 50 jaar 

D 4 - palliatieve zorgen: vermindering van de prestaties met 1/4 bij 
een voltijdse werknemer van minder dan 50 jaar 

D 5 - palliatieve zorgen: vermindering van de prestaties met 1/5 bij 
een voltijdse werknemer van minder dan 50 jaar 
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E 1 - palliatieve zorgen: vermindering van de prestaties tot de helft 
van de prestaties van een voltijdse werknemer bij een 
werknemer van minstens 50 jaar die minstens ¾ werkt 

E 2 - palliatieve zorgen: vermindering van de prestaties met 1/2 bij 
een voltijdse werknemer van minstens 50 jaar 

E 3 - palliatieve zorgen: vermindering van de prestaties met 1/3 bij 
een voltijdse werknemer van minstens 50 jaar 

E 4 - palliatieve zorgen: vermindering van de prestaties met 1/4 bij 
een voltijdse werknemer van minstens 50 jaar 

E 5 - palliatieve zorgen: vermindering van de prestaties met 1/5 bij 
een voltijdse werknemer van minstens 50 jaar 

F 0 - ouderschapsverlof: volledige onderbreking bij een voltijdse 
werknemer, ongeacht de leeftijd 

F 2 - ouderschapsverlof: vermindering van de prestaties met 1/2 bij 
een voltijdse werknemer van minder dan 50 jaar 

F 5 - ouderschapsverlof: vermindering van de prestaties met 1/5 bij 
een voltijdse werknemer van minder dan 50 jaar 

G 2 - ouderschapsverlof: vermindering van de prestaties met 1/2 bij 
een voltijdse werknemer van minstens 50 jaar 

G 5 - ouderschapsverlof: vermindering van de prestaties met 1/5 bij 
een voltijdse werknemer van minstens 50 jaar 

H   
 

I 0 - volledige onderbreking bij een deeltijdse werknemer, 
ongeacht de leeftijd 

J 0 - palliatieve zorgen: volledige onderbreking bij een deeltijdse 
werknemer, ongeacht de leeftijd 

K 0 - ouderschapsverlof: volledige onderbreking bij een deeltijdse 
werknemer, ongeacht de leeftijd 

L 0 - verzorging zwaar zieke: volledige onderbreking bij een 
deeltijdse werknemer, ongeacht de leeftijd 

M 0 - verzorging zwaar zieke: volledige onderbreking bij een 
voltijdse werknemer, ongeacht de leeftijd 

M 1 - verzorging zwaar zieke: vermindering van de prestaties tot de 
helft van de prestaties van een voltijdse werknemer bij een 
werknemer van minder dan 50 jaar die minstens ¾ werkt 

M 2 - verzorging zwaar zieke: vermindering van de prestaties met 
1/2 bij een voltijdse werknemer van minder dan 50 jaar 

M 3 - verzorging zwaar zieke: vermindering van de prestaties met 
1/3 bij een voltijdse werknemer van minder dan 50 jaar 

M 4 - verzorging zwaar zieke: vermindering van de prestaties met 
1/4 bij een voltijdse werknemer van minder dan 50 jaar 

M 5 - verzorging zwaar zieke: vermindering van de prestaties met 
1/5 bij een voltijdse werknemer van minder dan 50 jaar 

N 1 - verzorging zwaar zieke: vermindering van de prestaties tot de 
helft van de prestaties van een voltijdse werknemer bij een 
werknemer van minstens 50 jaar die minstens ¾ werkt 

N 2 - verzorging zwaar zieke: vermindering van de prestaties met 
1/2 bij een voltijdse werknemer van minstens 50 jaar 

N 3 - verzorging zwaar zieke: vermindering van de prestaties met 
1/3 bij een voltijdse werknemer van minstens 50 jaar 
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N 4 - verzorging zwaar zieke: vermindering van de prestaties met 
1/4 bij een voltijdse werknemer van minstens 50 jaar 

N 5 - verzorging zwaar zieke: vermindering van de prestaties met 
1/5 bij een voltijdse werknemer van minstens 50 jaar 

 
 

De lijst met mogelijke waarden van de code artikel voor personen in tijdskrediet: 
 

Code  Verminderings
coëfficiënt 

Beschrijving 

O 0 - volledige onderbreking bij een voltijdse werknemer, 
ongeacht de leeftijd 

P 1 - vermindering van de prestaties tot de helft van de prestaties 
van een voltijdse werknemer bij een werknemer van minder 
dan 50 jaar die minstens ¾ werkt 

P 2 - vermindering van de prestaties met 1/2 bij een voltijdse 
werknemer van minder dan 50 jaar 

P 5 - vermindering van de prestaties met 1/5 bij een voltijdse 
werknemer van minder dan 50 jaar 

Q 1 - vermindering van de prestaties tot de helft van de prestaties 
van een voltijdse werknemer bij een werknemer van 
minstens 50 jaar die minstens ¾ werkt 

Q 2 - vermindering van de prestaties met 1/2 bij een voltijdse 
werknemer van minstens 50 jaar 

Q 5 - vermindering van de prestaties met 1/5 bij een voltijdse 
werknemer van minstens 50 jaar 
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3. Distributiestroom 

3.1. Gegevensstroom 
CIMIRe zelf zal geen antwoord versturen omdat dit enkel kan wanneer de individuele 
pensioenrekening wordt aangemaakt, hetzij een tijd nadat de voorleggingen zijn ontvangen.  De 
RVA verwacht bij deze gegevenstransmissie dus geen antwoord van de bestemmeling. De stroom 
krijgt bijgevolg de architectuur van een gegevensovermaking zonder opvolging door de 
bestemmeling.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
RVA 

 
KSZ 

voorlegging  distributie  
CIMIRe 

 antwoord N001: MDP of ERC / x001 

 
 
Beschrijving van de grafisch aangeduide stappen: 

 
1. de RVA stuurt de gegevens m.b.t. de gelijkgestelde periodes naar de KSZ = voorlegging. 
2. de KSZ voert controles uit:  

a. de KSZ controleert de volledigheid van het overgemaakte bestand en maakt een 
bevestiging van ontvangst (ACR) over aan de RVA 

b. eveneens voert de KSZ syntax-, veiligheids-, functionele en integratiecontroles uit en 
maakt een tussentijds of definitief antwoord over aan de RVA met de vermelding of het 
bericht al dan niet werd doorgestuurd 

3. de KSZ maakt het bericht over aan CIMIRe 
4. CIMIRe controleert de volledigheid van het overgemaakte bestand en maakt een bevestiging 

van ontvangst (ACR) over aan de KSZ 
 

3.2. Integratiecontrole 
Voor deze gegevensstroom zal de KSZ een blokkerende integratiecontrole verrichten ten opzichte 
van de afzender en een niet-blokkerende integratiecontrole ten opzichte van de bestemmeling. 
 
Dit houdt dus in dat: 

- de berichten met betrekking tot de sociaal verzekerde, die niet door de RVA met de juiste 
hoedanigheid en periode werden geïntegreerd in het personenrepertorium van de KSZ, 
worden verworpen en teruggestuurd naar de RVA. Deze berichten worden niet overgemaakt 
aan CIMIRe. 
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- voor CIMIRe. is de integratiecontrole niet-blokkerend omwille van de automatische 
integratie die gebeurt op basis van de DmfA-mutaties.  

 
De leverancier (RVA) zal berichten overmaken voor dossiers van personen die ze geïntegreerd 
heeft met hoedanigheidcode ‘001’ (gecontroleerde werkloze) of ‘002’ 
(loopbaanonderbreking/tijdskrediet). 
Voor de afzender (RVA), zal er worden nagegaan of de periode repertorium zoals meegegeven in 
het repertorium gedeelte van het prefix volledig samenvalt met de integratie van de sociaal 
verzekerde in het verwijzingsrepertorium van de KSZ. 
 
CIMIRe hanteert als hoedanigheidcode ‘010’ (werknemer met pensioenrekening). 
 

3.3. Verwerking 
De RVA zet de records die te maken hebben met de attesten A013 (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 CIMIRe alle berichten in verband met deze attesten via een mailbox van de KSZ 
ontvangen. 
 

3.4. Frequentie van de levering van de gegevens 
De belangrijkste doorgave van attesten met de gegevens omtrent de gelijkgestelde periodes van het 
voorgaande kalenderjaar gebeurt in augustus omdat dan door alle werkloosheidsbureaus de 
afsluiting is gebeurd van de indieningsmaand december alsook de afsluiting van de rappelmaanden 
van het eerste semester van het voorgaande kalenderjaar (= J-1). 
 
In februari vindt de overdracht plaats voor de gegevens rappel van het tweede semester van het jaar 
voorafgaand aan het voorgaande kalenderjaar (= J-2). 
 
Tijdens het jaar zelf kunnen aanvullingen worden doorgestuurd naar aanleiding van de aanmaak of 
de wijziging van een dossier. 
Dit gebeurt als volgt: 

- de tussentijdse verzendingen bevatten enkel de bijkomende gegevens in aanvulling op de 
bestaande situatie 

o jaarlijkse verzending:  150 uitkeringen 
o nieuwe verzending: +25 uitkeringen (deze verzending bevat enkel de gegevens 

van deze 25 extra uitkeringen) 
 

- bovendien kan een tussentijdse verzending ook een negatief aantal uitkeringen bevatten 
o jaarlijkse verzending:  150 uitkeringen 
o nieuwe verzending: -10 uitkeringen (recuperatie ten gevolge een vergissing van de 

uitbetalingsinstelling) 
 

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. 
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Indien echter deze zone ‘sector leverancier’ in de voorlegging van de RVA 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.  
 
CIMIRe zelf zal geen antwoord versturen. 
 

3.6. Prefix 

Voorleggingsprefix 
Voor de voorlegging, dit is het overmaken van de informatie door de leverancier, 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 
vermeld wordt of de voorlegging doorgestuurd is of niet. 

 
Het gegevensgedeelte afkomstig van de voorlegging wordt nooit teruggestuurd.  

Distributieprefix 
Indien de voorlegging wordt aanvaard door de KSZ, volgt de distributie van de informatie. Hiervoor 
wordt het distributieprefix gebruikt. Dit prefix wordt gevolgd door een gegevensgedeelte.  

Voorbeelden prefix 
Hierna volgen er voorbeelden van het prefix zoals zij gebruikt worden voor het attest A013,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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A013,M 
RVA stuurt attest naar KSZ 
(voorlegging) 

KSZ stuurt negatief 
antwoord naar RVA 

KSZ stuurt positief 
antwoord 

KSZ stuurt attest naar 
bestemmeling (distributie) 

CONSTANTE/netwerkreturncode TAPE Xxxx of 0000 0000 0000 
VERSIE_PREFIX A1 A1 A1 A1
SECTOR 018 (= RVA) 018 (= RVA) 018 (= RVA) 025 (= KSZ)
TYPE_INSTELLING 000  000 000 000 
INTERNE_REFERENTIE_SECTOR  Referentie RVA Referentie RVA Referentie RVA Referentie KSZ 
USER-ID INSZ user RVA of 

programma-nummer RVA 
INSZ user RVA of 
programma-nummer RVA 

INSZ user RVA of 
programma-nummer RVA 

INSZ user KSZ  

SOORT-AANVRAAG / SOORT ANTWOORD D0M F0M F0M F0M 
INSZ INSZ verzekerde INSZ verzekerde INSZ verzekerde INSZ verzekerde 
RETURNCODE TOEPASSING - 000000 of xxxxxx 000000 000000 
FORMULIER A013 A013 A013  A013
VARIANTE Blanco N000  N001 Blanco 
GEDEELTE_BERICHT Blanco Blanco Blanco  Blanco
IDENTIFICATIE_TOEPASSING Blanco Blanco Blanco  Blanco
INTERNE_REFERENTIE_ 
BEANTWOORDER 

Blanco Referentie KSZ Referentie KSZ Blanco 

DATUM_VERSTUREN_AANVRAAG Datum aanvraag Datum aanvraag Datum aanvraag Datum aanvraag 
DATUM_VERSTUREN_ANTWOORD - Datum verwerking KSZ  Datum verwerking KSZ Datum verwerking KSZ 
ANTWOORD_TERMIJN J05 - - - 
ACTIE_TIMEOUT M - - - 
SLAGING_STROOM 0 (=origineel) E  (=voorlegging geweigerd) D  (=probleem INSZ) 

H  (=attest doorgestuurd) 
0 (=origineel) 

HOEDANIGHEIDSCODE 001 of 002 001 of 002  001 of 002  000 
FASE 00 00 00  00
BEGIN_REPERTORIUM  Datum integratie RVA Datum integratie RVA  Datum integratie RVA  Datum integratie CIMIRe 
EINDE_REPERTORIUM Datum integratie RVA Datum integratie RVA  Datum integratie RVA  Datum integratie CIMIRe 
BEGIN_BERICHT  YYYYMMDD YYYYMMDD YYYYMMDD YYYYMMDD 
EINDE_BERICHT YYYYMMDD YYYYMMDD YYYYMMDD YYYYMMDD 
SECTOR_LEVERANCIER Blanco 025 (= KSZ) 025 (= KSZ) 018 (= RVA) 
TYPE_INSTELLING_LEVERANCIER Blanco 000  000  000  

A0
Geg

 

 
 



 

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 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.  

 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 volledig werkloze of de persoon 

in loopbaanonderbreking/tijdskrediet  
 Zone ‘slagingstroom’: ‘0’ staat voor een origineel attest 
 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 

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 volledig werkloze of de persoon 

in loopbaanonderbreking/tijdskrediet  
 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 ‘D’ = INSZ niet geïntegreerd voor CIMIRe 
o ‘E’ = voorlegging geweigerd door de KSZ omdat er een probleem is vastgesteld met 

een zone uit de prefix 
o ‘H’ = voorlegging doorgestuurd  
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