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1. Situering van het project 

1.1. Inleiding 
Voorliggend document behandelt de gegevensstroom waarmee het Fonds voor 
Arbeidsongevallen (FAO) via de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid (KSZ) 
gevallen van tijdelijke arbeidsongeschiktheid (TAO) meedeelt in het kader van het 
DFMA-project (Déclaration Multifonctionnelle/ Multifunctionele Aangifte). 
 
De sector van het Fonds voor Arbeidsongevallen deelt aan de verschillende 
bestemmelingen de nodige gegevens mee met betrekking tot de personen die tijdelijk 
arbeidsongeschikt zijn ten gevolge van een arbeidsongeval naar aanleiding van de 
uitbetaling van een schadevergoeding door een wetsverzekeraar – er is geen A044 
voor een arbeidsongeschiktheid tijdens de periode ten laste van de werkgever. 
Buiten het INSZ-nummer van de werknemer die arbeidsongeschikt is, gaat het 
hoofdzakelijk om het nr. en de datum van het arbeidsongeval, de periode (begin en 
einde) van de uitbetaling van de vergoeding voor arbeidsongeschiktheid als gevolg 
van een arbeidsongeval en het percentage van de arbeidsongeschiktheid, alsook het 
uniek ondernemingsnummer van de werkgever, diens inschrijvingsnummer bij de 
RSZ en diens RSZ-categorie. 
 
Voor de verzekeringsinstellingen (VI’s) wordt ook het bedrag van de vergoeding 
meegegeven in de gegevensstroom.  

Sector van het Fonds voor Arbeidsongevallen (FAO) 
Indien een werknemer een arbeidsongeval heeft gehad, zal de betrokken 
wetsverzekeraar dit melden aan het Fonds voor Arbeidsongevallen (FAO) alsook de 
beslissingen en gevolgen die eraan gegeven worden, o.a. de storting van een 
vergoeding.  
Het bericht A044 is van toepassing indien er de maand ervoor een regeling tot 
uitbetaling gebeurde door de wetsverzekeraar na een tijdelijk arbeidsongeschiktheid 
als gevolg van een arbeidsongeval, ongeacht of de arbeidsongeschiktheid nu 
rechtstreeks veroorzaakt is door het ongeval, dan wel door de nasleep van het ongeval.  

De RKW en de Kinderbijslagfondsen 
Wie als werknemer tijdelijk arbeidsongeschikt is door een arbeidsongeval, kan verder 
recht hebben op de gewone kinderbijslag zoals een werknemer.  
Aangezien de RKW en de kinderbijslagfondsen over de gegevens van het FAO met 
betrekking tot tijdelijke arbeidsongeschiktheid als gevolg van een arbeidsongeval 
beschikken, kan het recht op kinderbijslag zonder onderbreking worden toegekend en 
uitbetaald. 

De verzekeringsinstellingen (VI’s) 
De VI’s ontvangen de gegevensstroom via het Nationaal Intermutualistisch College 
(NIC).  
Het NIC, de verzekeringsinstellingen en het RIZIV hebben gegevensstromen nodig, 
aangezien de periodes van inactiviteit of deeltijdse werkhervatting na een 
arbeidsongeval gelijkgesteld worden voor het behoud van rechten en het vastleggen 
van een wachtperiode.  
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De RJV en de vakantiefondsen  
Het aantal dagen arbeidsongeschiktheid wordt in rekening gebracht om het 
vakantiegeld en de duur van de vakantie te berekenen. 
 
SIGeDIS, voorheen het CIMIRe 
SIGeDIS werkt de individuele rekening van werknemers bij; die rekeningen bevatten 
gegevens met betrekking tot de periodes van effectieve tewerkstelling alsook de 
periodes van inactiviteit en vormen het basisbestand, o.a. met het oog op het 
toepassen van de wetgeving inzake werknemerspensioenen. 
 
De Vereniging van sectorale Instellingen (V.S.I.), voorheen de 
Vereniging van de Fondsen voor Bestaanszekerheid (V.F.B.Z.) 
Het aantal dagen gedekt door een uitkering van het FAO moeten gekend zijn door de 
VSI om cumulatie te voorkomen.  
 

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 een instelling die behoort tot het netwerk van 
socialezekerheidsinstellingen, moet hiervoor een machtiging worden aangevraagd bij 
het Sectoraal Comité van de sociale zekerheid. 
 
Beraadslaging nr 02/110 van 3 december 2002 met betrekking tot de mededeling van 
sociale gegevens van persoonlijke aard in het kader van het project DMFA 
(Déclaration Multifonctionnelle / Multifunctionele Aangifte).  
 
Beraadslaging nr 04/007 van 6 april 2004 met betrekking tot het DMFA-project 
(Déclaration Multifonctionnelle / Multifunctionele Aangifte) – Mededeling van 
persoonsgegevens door de arbeidsongevallenverzekeraars aan de 
verzekeringsinstellingen via het Fonds voor Arbeidsongevallen en het Nationaal 
Intermutualistisch College – elektronische berichten A044 et L044 – Beraadslaging 
nr. 02/110 van 3 december 2002.   
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2. Architectuur van de gegevensstroom  

2.1. Formaat 
Momenteel werkt de sector van het Fonds voor Arbeidsongevallen met genormaliseerde inhouse-files (IHFN) voor de gegevensstroom A044. 
 
De andere bestemmelingen, met name de RKW, het NIC, de RJV en SIGeDIS, ontvangen de gegevensstroom A044 in het volgende formaat : 
het formaat met een prefix in A1 plat met het gegevensgedeelte in XML. 
 
Dit betekent dat, conform het engagement van de KSZ, de distributiestroom A044,M ofwel in het originele IHFN-formaat zal worden 
doorgegeven, ofwel zal worden geconverteerd naar een formaat met een prefix in A1 plat en een gegevensgedeelte in XML, 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 

Beschrijving van het gegevensgedeelte van het attest 
In het bericht verstrekt het FAO voor de arbeidsongeschikte werknemer na een arbeidsongeval de periode en de nodige gegevens met betrekking 
tot het ongeval waarvoor de wetsverzekeraar een uitkering heeft betaald. 
Identificatieblok van het attest  
Zone Beschrijving Type

1 
 

Lengte M/C2 
 

IHFN XML 

Attestnummer uniek attestnummer dat per attest (A044) en 
per maand wordt toegekend 

N 15 M BGMA1 /A044/Attestation/Attestation 
Identification/AttestationID 

Situatienummer Het betreft een volgnummer dat betrekking N 2 M BGMA1 /A044/Attestation/AttestationIdentification/

                                                 
1 Alfanumeriek / Numeriek 
2 Verplicht/ Facultatief 
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heeft op de evolutie van een attest (A044); dit 
nummer kan een aanwijzing geven over de 
eventuele wijzigingen die een attest heeft 
ondergaan. 
De nummering begint met 1. 

SituationNbr 

Aard van het attest De aard duidt aan of het om een origineel 
bericht, om een annulering of om een 
verbetering gaat. De volgende codes zijn van 
toepassing: 
0 : origineel 
1 : wijziging 
3 : annulering 

N 1 M  BGMA1 /A044/Attestation/AttestationIdentification/
AttestationStatus  

Datum aanmaak bericht Die datum geeft aan op welk ogenblik de 
gegevens van het attest door het FAO werden 
overgenomen. 
Formaat YYYYMMDD (IHFN) 
Formaat YYYY-MM-DD (XML) 

 

 
N 
Datu
m 

8 M DTMA1 /A044/Attestation/AttestationIdentification/
CreationDate 

Blok met betrekking tot het ongeval  
Zone Beschrijving Type Lengte M/C IHFN XML 
Ongevalsnummer bij het 
FAO 
(= nr van het interne 
dossier) 

Ongevalsnummer bij het FAO.  Dat is het 
kenmerk dat het FAO geeft aan een bepaald 
ongeval en slachtoffer.  Dit nummer is niet het 
dossiernummer van de verzekeraar. 
Dit veld is verplicht, behalve voor een 
annulatie, hoewel het dan ook meestal 
aanwezig is.   

C 15 C GIRA1 /A044/Attestation/AttestationReferenceFat
Fao/InternalDossierID 

Datum van het ongeval 
bij het FAO 

Dat is de datum waarop het ongeval zich heeft 
voorgedaan. 
Formaat YYYYMMDD (IHFN) 
Formaat YYYY-MM-DD (XML) 
Dit veld is verplicht, behalve voor een 
annulatie, hoewel het dan ook meestal 
aanwezig is.   

 
N 
Datu
m 

8 C DTMB1 /A044/Attestation/AttestationReferenceFat
Fao/IndustrialInjuryDate 

Blok met betrekking tot de werkgever  
Zone Beschrijving Type Lengte M/C IHFN XML 
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Ondernemingsnummer 
van de werkgever 

Uniek identificatienummer dat de KBO 
toekent aan een onderneming, ongeacht of het 
gaat om een natuurlijke persoon, een groep 
natuurlijke personen of een rechtspersoon. 
Minstens één van beide velden 
ondernemingsnummer en/of RSZ-nummer 
van de werkgever is verplicht, behalve voor 
een annulatie, hoewel het veld dan ook 
meestal aanwezig is.   

N 10 C PNAA1 /A044/Attestation/Employer/EmployerID/
CompanyID 

RSZ-nummer van de 
werkgever 

Inschrijvingsnummer van een werkgever bij 
de RSZ (voorlopig en definitief 
inschrijvingsnummer). Dit nummer is vereist 
en significant voor de attesten met een 
ongevalsdatum vanaf 01.01.2003 en is gelijk 
aan 9999 9999 50 indien onbekend en indien 
de ongevalsdatum zich voor 01.01.2003 
situeert. 
Minstens één van beide velden 
ondernemingsnummer en/of RSZ-nummer 
van de werkgever is verplicht, behalve voor 
een annulatie, hoewel het veld dan ook 
meestal aanwezig is.   

N 10 C PNAA1 /A044/Attestation/Employer/EmployerID/
NOSSRegistrationNbr 

Werkgeverscategorie Via het kengetal kan men de werkgevers 
onderscheiden volgens hun verplichtingen op 
basis van bijzonderheden die eigen zijn aan de 
verrichte activiteit.  Het wordt door de RSZ 
toegekend. 
Dit veld is echt facultatief. 

N 3 C ATTA1 /A044/Attestation/Employer/EmployerClas
s 

Blok met betrekking tot de uitbetaling (kan tot 31 keer voorkomen)  
Zone Beschrijving Type Lengte M/C IHFN XML 
Begindatum van de OT-
betaling 

Begindatum van de betaalde periode van TO 
met RSZ-inhoudingen. Een periode is 
gekenmerkt door een begindatum, een 
percentage en een einddatum.  Dit houdt in 
dat, als het vergoedingspercentage wordt 
gewijzigd, er een periode eindigt en er een 
nieuwe begint. 
Formaat YYYYMMDD (IHFN) 

 
 
 
 
 
N 
Datu

8 C DTMB1 /A044/Attestation/DecisionFaoFat/Paymen
tPeriod/BeginDate 
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Formaat YYYY-MM-DD (XML) 
Dit veld is verplicht, behalve voor een 
annulatie.   

m 

Einddatum van deTO-
betaling 

Einddatum van de betaalde periode van TO 
met RSZ-inhoudingen. 
Formaat YYYYMMDD (IHFN) 
Formaat YYYY-MM-DD (XML) 
Dit veld is verplicht, behalve voor een 
annulatie.   

 
 

N 
Datu
m 

8 C DTMB1 /A044/Attestation/DecisionFaoFat/Paymen
tPeriod/EndDate 

Percentage van de TO-
betaling 

Betaald vergoedingspercentage (uitgedrukt in 
honderdste percent).  In geval van volledige 
tijdelijke ongeschiktheid bedraagt het 
percentage 100%.  Aanvaardt het slachtoffer 
een werkhervatting, dan heeft het recht op een 
vergoeding van het verschil tussen zijn loon 
vóór het ongeval en het loon dat het sinds zijn 
werkhervatting verdient. Het slachtoffer wordt 
als gedeeltelijk tijdelijk ongeschikt 
beschouwd. 
Het betreft de medische graad. 
NNN.NN 
Dit veld is verplicht, behalve voor een 
annulatie.   

N 5 C PCDA1 /A044/Attestation/DecisionFaoFat/Paymen
tPercentage  

Brutobedrag van de 
vergoeding 

Brutobedrag dat wordt uitbetaald (uitgedrukt 
in eurocent). 
NNNNNNNNN.NN  
Dit veld is facultatief. Het is niet aanwezig bij 
annulatie. In de overige gevallen, wordt het 
enkel meegedeeld aan het NIC. 

N 11 C MOAA1 /A044/Attestation/DecisionFaoFat/GrossA
mount  

Brutobedrag van de 
RSZ-inhouding 

Bedrag van de RSZ-inhoudingen op het 
uitbetaalde bedrag (uitgedrukt in eurocent). 
NNNNNNNNN.NN  
Dit veld is facultatief. Het is niet aanwezig bij 
annulatie. In de overige gevallen, wordt het 
enkel meegedeeld aan het NIC. 

N 11 C MOAA1 /A044/Attestation/DecisionFaoFat/NOSSA
mount 
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Het betreft een stroom die het FAO maandelijks verstuurt en aan de hand waarvan het 
gegevens meedeelt met betrekking tot de personen die tijdelijk arbeidsongeschikt zijn 
als gevolg van een arbeidsongeval dat aanleiding gaf tot de uitbetaling van een 
schadevergoeding door een wetsverzekeraar.  
 
Er zal dus geen A044-bericht zijn wanneer de tijdelijke arbeidsongeschiktheid 
bijvoorbeeld vergoed wordt door de werkgever in het begin van de 
arbeidsongeschiktheidsperiode. 
Bovendien worden er geen A044-berichten meer verstuurd worden voor een blijvende 
ongeschiktheid.  
 
Het berichtattest A044 slaat op een uitkeringsperiode die normaalgezien in de loop 
van de voorafgaande maand plaatshad.  Het attest wordt geïdentificeerd door het 
attestnummer, het ongeval door het ongevalnummer van het FAO, het slachtoffer door 
zijn INSZ en de werkgever door zijn ondernemingsnummer (of zijn 
inschrijvingsnummer bij de RSZ). 
 
Het originele attest heeft een situatienummer met 1; de aard van het attest is 
« origineel ».  
Indien het attest gewijzigd wordt, zal de code aard van de update van het attest gelijk 
zijn aan de waarde « wijziging » en wordt het situatienummer 1 verhoogd ten opzichte 
van de vorige verzending.   
Zowel op het originele attest als op de wijzigingen ervan staan alle velden.   
 
Het attest kan ook geannuleerd worden door “annulering” op te geven als aard van het 
attest; het situatienummer wordt ook verhoogd met 1 ten opzichte van de vorige 
verzending.  In dit geval is het bericht beperkt tot de verplichte velden. Toch kan het 
gegevens bevatten waardoor door redundantie nagegaan kan worden of het om het 
juiste attest gaat (met betrekking tot het arbeidsongeval en/of de werkgever), maar 
niet om informatie met betrekking tot de beslissing van het FAO (noch over de 
uitbetalingsperiode, het percentage of het bedrag).  
 
Voorbeeld:  
Een slachtoffer dat een arbeidsongeval heeft gehad in maart 2011, kreeg van zijn 
werkgever gedurende 30 dagen een uitkering.  
Vervolgens werd er, voor de resterende dagen in april, een bericht A044 verstuurd dat 
overeenstemt met zijn uitkering.  Het uitkeringspercentage bedraagt 100%.  
Op 15 mei, nadat het slachtoffer een werkhervatting heeft aanvaard, hervat hij zijn 
werk; Er zal die maand één bericht A044 zijn, met twee periodes, de periode van de 1e 
tot de 14e met een percentage van 100% en een periode van de15e tot de 31ste met een 
percentage van 50%. 
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3. Distributiestroom 

3.1. Gegevensstroom 
Het FAO verwacht bij deze gegevenstransmissie geen antwoord van de respectieve 
bestemmelingen. De stroom krijgt bijgevolg de architectuur van een 
gegevensovermaking zonder opvolging door de bestemmelingen. 

 

 
RKW 

Kinderbijslag
fonds 

 

Kinderbijslag
fonds 

 
NIC 

 
Ziekenfonds 

 
Ziekenfonds 

 2.  
 N001-antwoord: 
MDP of ERC 

 

KSZ 

1.voorlegging 
 

FAO 

 
SIGeDIS 

 
RJV 

 
Vakantie
fonds 

 
Vakantie
fonds 

 
VSI 
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1. Het FAO maakt zijn bestand over aan de KSZ = voorlegging. 
2. De KSZ voert de controles uit en  

a. als minstens één potentiële bestemmeling wordt gevonden, maakt de KSZ 
een definitief antwoord over aan het FAO met per potentiële bestemmeling 
de vermelding of de voorlegging al dan niet werd doorgestuurd. In dit 
geval verspreidt de KSZ de gegevens onder de respectieve 
bestemmelingen. In het IHFN-formaat volgt hier een N001-antwoord met 
MDP. In het XML-formaat volgt hier een X001-antwoord op met 
PossibleAdressees.  

 
b. als geen enkele bestemmeling wordt gevonden, wordt een definitief, 

negatief antwoord overgemaakt aan het FAO en stopt de stroom. In het 
IHFN-formaat volgt hier een N001-antwoord met ERC, in het XML-
formaat volgt hier een X001-antwoord op met een 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 dus in dat: 

- de berichten waarvan het INSZ niet door het FAO met de juiste hoedanigheid 
en periode werden geïntegreerd in het personenrepertorium van de KSZ, 
verworpen en teruggestuurd worden naar het FAO. Deze berichten worden aan 
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 van de Sociale Zekerheid. 

 
Een uitzondering geldt voor de RJV en SIGeDIS. Er wordt geen enkele 
integratiecontrole uitgevoerd voor deze instellingen omdat de integratie in het 
verwijzingsrepertorium geautomatiseerd wordt en gebaseerd is op DmfA-mutaties die 
slechts één keer per kwartaal overgemaakt worden.  Aangezien deze integratie a 
posteriori plaatshad, zullen te veel berichten verworpen worden. 
 
Voorbeeld: 
De gegevensstroom inzake tijdelijke arbeidsongeschiktheid voor de maand oktober 
zal verstuurd worden op 4 november. Indien de sociaal verzekerde nog niet 
geïntegreerd is, zal de automatische integratie op basis van de DmfA-aangifte van het 
laatste kwartaal van het jaar pas plaatshebben tijdens de maand februari van het 
volgende jaar.  
 
De leverancier (het FAO) zal gegevens overmaken voor dossiers van personen die ze 
geïntegreerd heeft met hoedanigheidcode ‘010’ (schadeloosstelling van slachtoffers). 
Voor de afzender (FAO), zal er worden nagegaan of de periode repertorium zoals 
meegegeven in het repertoriumgedeelte van het prefix, volledig samenvalt met de 
integratie van de sociaal verzekerde in het verwijzingsrepertorium van de KSZ.  
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De RKW hanteert als hoedanigheidcode:  

‘101’ (rechthebbende),  
‘103’ (bijslagtrekkende type 2),  
’104’ (rechtgevend kind),  
‘106’ (derde persoon type 2). 

 
Voor de bestemmelingen, is een overlapping van 1 dag tussen de periode bericht zoals 
meegegeven in het repertoriumgedeelte van het prefix en de periode van integratie in 
het verwijzingsrepertorium, voldoende om aan de integratiecontrole te voldoen. 
 
Het NIC, type instelling ‘001’ hanteert als hoedanigheidscode ‘001’ 
(verzekerbaarheid gezondheidszorg).  
 
De RJV, type instelling ‘000’ hanteert als hoedanigheidscode ‘010’ (arbeider). 
Aangezien de integratiecontrole stopgezet werd, zal de RJV alle berichten ontvangen 
en niet enkel die met betrekking tot arbeiders. 
 
SIGeDIS, type instelling ‘003’ hanteert als hoedanigheidscode ‘010’ (werknemer met 
pensioenrekening). 
 
De VSI, type instelling ‘000’ gebruikt geen informatie op dit moment. Naar analogie 
met andere bestaande stromen, hanteert de VSI als hoedanigheidscode ‘010’ 
(werknemer met pensioenrekening). Voor de VSI zou ook dezelfde uitzondering 
moeten gelden als voor de RJV en SIGeDIS aangezien de VSI met dezelfde termijn 
voor de DmfA-aangiften geconfronteerd wordt.  
 
 

3.3. Verwerking 
Het FAO zet zijn records m.b.t. de attesten A044 (eventueel samen met andere 
berichten bestemd voor de KSZ en andere instellingen) in een mailbox die via 
filetransfer wordt overgemaakt aan de KSZ. 
 
Eveneens ontvangt elke instelling alle berichten in verband met deze attesten via een 
mailbox van de KSZ. 
 
Er is geen bijzondere verwerking voor het attest A044,M.   
 
De beraadslaging nr 04/007 van 6 april 2004 van  het Sectoraal Comité van de Sociale 
Zekerheid geeft het NIC en de verzekeringsinstellingen de machtigingen om 
aanvullende gegevens te ontvangen over het brutobedrag van de uitkering voor een 
arbeidsongeval en het bedrag van de sociale bijdrage die ingehouden wordt op de 
uitkering voor arbeidsongeschiktheid.   
Het FAO vermeldt altijd alle gegevens in het gegevensgedeelte van de voorlegging. 
Vervolgens filtreert de KSZ het volledige bericht.   
De KSZ deelt het bericht mee aan het NIC in de vorm van de variante ‘0000’ en filtert 
de aanvullende gegevens over bedragen om de variante ‘0001’ te versturen naar 
andere instellingen.    
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De bestemmelingen ontvangen dus een variante van het bericht A044.  
 
De twee varianten voor de gegevensstroom A044, M zijn:  

De variante die alle gegevens bevat (‘0000’)  
Deze variante bevat het volledige bericht. De bestemmeling ontvangt  

o het identificatienummer van het ongeval en de datum waarop het gebeurde; 
o De KBO-identificatiegegevens, het inschrijvingsnummer van de werkgever bij 

de RSZ en diens RSZ-categorie;  
o informatie over de uitbetaling: periode, percentage, brutobedragen en bedrag 

van de RSZ-bijdrage die ingehouden wordt op de uitkering 

De variante bevat dezelfde gegevens zonder de brutobedragen en 
het bedrag van de RSZ-bijdrage die ingehouden wordt op de 
uitkering (‘0001’) 
Deze variante omvat:  

o het identificatienummer van het ongeval en de datum ervan, 
o de KBO-identificatiegegevens, het inschrijvingsnummer van de werkgever bij 

de RSZ en diens RSZ-categorie,  
o informatie over de uitbetaling: de periode en het percentage.  

3.4. Frequentie van de levering van de gegevens 
De gegevens worden in principe aan het begin van de maand verstuurd, aangezien de 
inhoud slaat op de voorafgaande maand. Meerdere verzendingen per dag zijn 
mogelijk.  
 

3.5. Scenario’s 
Elk attest (= voorlegging) dat de KSZ ontvangt van het Fonds voor 
Arbeidsongevallen, zal zij op haar beurt doorsturen naar de instelling vermeld in de 
zone ‘sector leverancier’ van het repertoriumgedeelte van de voorlegging.  
 
Indien echter deze zone ‘sector leverancier’ in de voorlegging van het FAO niet 
ingevuld is, zoals meestal het geval is, controleert de KSZ in het 
verwijzingsrepertorium naar welke potentiële bestemmelingen de voorlegging kan 
doorgestuurd worden. De KSZ stuurt een definitief antwoord naar het FAO waarin per 
potentiële bestemmeling wordt vermeld of de voorlegging is doorgestuurd of niet. 
 
De bestemmeling zelf zal geen antwoord sturen.  
 

3.6. Voorleggingsprefix 
Voor de voorleggingen wordt steeds de prefixvoorlegging gebruikt. Dit prefix wordt 
gevolgd door een gegevensgedeelte.  
 
Het FAO zal in het gegevensgedeelte van de voorlegging steeds alle gegevens 
vermelden. Het is aan de KSZ om bepaalde gegevens eruit te filteren volgens de 
machtiging verleend door het Sectoraal Comité van de sociale zekerheid wanneer het 
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bericht wordt doorgestuurd naar de bestemmelingen. De bestemmelingen zullen dus 
een variante van het bericht A044 ontvangen. 

 Het NIC ontvangt het volledige bericht. Dat is de variante ‘0000’.  
 De andere instellingen ontvangen de variante ‘0001’, waarin enkel het 

segment MOAA1 weggefilterd wordt. 
 

3.7. Antwoordprefix 
Voor het definitieve antwoord van de KSZ wordt het antwoordprefix gebruikt. Een 
antwoord bestaat uit een antwoordprefix en een gegevensgedeelte. De zone ‘variante’ 
duidt het formaat van het gegevensgedeelte van het antwoord aan. 
 
Bij definitieve antwoorden zijn er 2 verschillende formaten voorzien voor het 
gegevensgedeelte: 

 Geen gegevensgedeelte (= variante N000 indien in IHFN-formaat; variante 
X000 indien in XML-formaat) als het definitieve 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) met informatie over de routering. 

 
Het gegevensgedeelte afkomstig van de voorlegging wordt nooit teruggestuurd. 
 
 

3.8. Voorbeelden prefix 
Hierna volgen er voorbeelden van het prefix zoals zij gebruikt worden voor het attest 
A044,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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 FAO stuurt attest naar 

KSZ (A044,M) 
KSZ stuurt attest naar RKW 
(A044,M) 

KSZ stuurt attest naar NIC 
(A044,M) 

CONSTANTE/netwerkreturncode TAPE 0000 0000 
VERSIE_PREFIX A1 A1 A1 
SECTOR 001 (= FAO) 025 (= KSZ) 025 (= KSZ) 
TYPE_INSTELLING 000 001 001 
INTERNE_REFERENTIE_SECTOR Referentie FAO Referentie KSZ Referentie KSZ 
USER-ID programma-nummer FAO programma-nummer KSZ programma-nummer KSZ 
SOORT_AANVRAAG/SOORT 
_ANTWOORD 

D0M F0M F0M 

INSZ INSZ slachtoffer  INSZ slachtoffer INSZ slachtoffer 
RETURNCODE TOEPASSING - 000000 000000 
FORMULIER A044 A044 A044 
VARIANTE Blanco 0001 (=  zonder bedrag) Blanco (=met bedrag) 
GEDEELTE_BERICHT Blanco Blanco Blanco 
IDENTIFICATIE_TOEPASSING Blanco Blanco Blanco 
INTERNE_REFERENTIE_BEANTWOORD
ER 

Blanco Blanco Blanco 

DATUM_VERSTUREN_AANVRAAG Datum/uur aanvraag Datum/uur aanvraag Datum/uur aanvraag 
DATUM_VERSTUREN_ANTWOORD - Datum/uur verwerking KSZ Datum/uur verwerking KSZ
ANTWOORD_TERMIJN M03 - - 
ACTIE_TIMEOUT S -  - 
SLAGEN_STROOM blanco blanco blanco 
HOEDANIGHEIDSCODE 010 101, 103, 104 of 106 001 
FASE 00 00 00 
BEGIN_REPERTORIUM  Datum integratie FAO Datum integratie RKW Datum integratie NIC 
EINDE_REPERTORIUM Datum integratie FAO Datum integratie RKW Datum integratie NIC 
BEGIN_BERICHT  YYMMDD  YYMMDD  YYMMDD  
EINDE_BERICHT YYMMDD  YYMMDD  YYMMDD  
SECTOR_LEVERANCIER Blanco 001 (= FAO) 001 (= FAO) 
TYPE_INSTELLING_LEVERANCIER Blanco 000 000 
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 FAO stuurt attest naar KSZ 
(A044,M) 

KSZ stuurt attest naar RJV (A044,M) KSZ stuurt attest naar SIGeDIS (A044,M) KSZ stuurt attest naar VSI (A044,M) 
Draft 

CONSTANTE/netwerkreturncode TAPE 0000 TAPE TAPE 
VERSIE_PREFIX A1 A1 A1 A1 
SECTOR 001 (= FAO) 025 (= KSZ) 025 (= KSZ) 025 (= KSZ) 
TYPE_INSTELLING 000 001 001 001 
INTERNE_REFERENTIE_SECTOR Referentie FAO Referentie KSZ Referentie KSZ Referentie KSZ 
USER-ID programma-nummer FAO programma-nummer KSZ programma-nummer KSZ programma-nummer KSZ 
SOORT_AANVRAAG/SOORT_ANTWOORD D0M F0M F0M F0M 
INSZ INSZ slachtoffer  INSZ slachtoffer INSZ slachtoffer INSZ slachtoffer 
RETURNCODE TOEPASSING - 000000 000000 000000 
FORMULIER A044 A044 A044 A044 
VARIANTE Blanco 0001 (=  zonder bedrag) 0001 (=  zonder bedrag) 0001 (=  zonder bedrag) 
GEDEELTE_BERICHT Blanco Blanco Blanco Blanco 
IDENTIFICATIE_TOEPASSING Blanco Blanco Blanco Blanco 
INTERNE_REFERENTIE_BEANTWOORDER Blanco Blanco Blanco Blanco 
DATUM_VERSTUREN_AANVRAAG Datum/uur aanvraag Datum/uur aanvraag Datum/uur aanvraag Datum/uur aanvraag 
DATUM_VERSTUREN_ANTWOORD - Datum/uur verwerking KSZ Datum/uur verwerking KSZ Datum/uur verwerking KSZ 
ANTWOORD_TERMIJN M03 - - - 
ACTIE_TIMEOUT S - - - 
SLAGEN_STROOM blanco 0(=origineel) 0(=origineel) 0 (=origineel) 
HOEDANIGHEIDSCODE 010 010 010 010 (? Draft) 
FASE 00 00 00 00  
BEGIN_REPERTORIUM  Datum integratie FAO Datum integratie RJV Datum integratie SIGeDIS Datum integratie VSI 
EINDE_REPERTORIUM Datum integratie FAO Datum integratie RJV Datum integratie SIGeDIS Datum integratie VSI 
BEGIN_BERICHT  YYMMDD  YYMMDD  YYMMDD  YYMMDD  
EINDE_BERICHT YYMMDD  YYMMDD  YYMMDD  YYMMDD  
SECTOR_LEVERANCIER Blanco 001 (= FAO) 001 (= FAO) 001 (= FAO) 
TYPE_INSTELLING_LEVERANCIER Blanco 000 000 000 
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Algemene beschrijving van de zones in de voorlegging 
 Zone ‘constante’: ‘TAPE’ voor mailbox-voorleggingen 
 Zone ‘sector’: sector die de vraag stelt 
 Zone ‘interne referentie’: een referentie gecreëerd en beheerd door elke instelling. 

 
De interne referentie sector van de sector van het Fonds voor Arbeidsongevallen maakt de opvolging van de antwoorden van de KSZ 
mogelijk. Deze interne referentie wordt niet meegedeeld aan de bestemmelingen. Deze referentie zal wel in elk antwoord dat het FAO 
ontvangt van de KSZ overgenomen worden. 
 
De interne referentie van de KSZ wordt meegegeven in de voorlegging aan de bestemmelingen.  

 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 werknemer met loopbaanonderbreking / tijdskrediet 
 Zone ‘variante’: 

o Blanco voor het volledige bericht 
o ‘0001’ duidt aan dat de volledige gegevens verstuurd zullen worden, met uitzondering van het brutobedrag van de uitkering en het 

brutobedrag van de RSZ-bijdrage 
 Zone ‘slagenstroom’:  

o blanco 
 Zones ‘hoedanigheidcode, fase, begin- en einddatum repertorium’: geeft kenmerken weer van het dossier dat de vragende sector heeft 

over de sociaal verzekerde 
 Zones ‘begin- en einddatum bericht’: specificeren de periode waarvoor gegevens worden gevraagd 

 


