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Historiek 

 

Versie Datum Verspreiding Wijzigingen t.a.v. de vorige versie 

00005901 21/02/2000 Eerste synthesedocument Voorgelegd in vergadering 24/03/00 

00005902 27/03/2000 Nieuw synthesedocument Voor te leggen in vergadering 25/04/00 

00005903 27/04/2000 Nieuw synthesedocument Voorgelegd in de vergadering 08/06/00 

00005904 09/06/2000 Nieuw synthesedocument  Beschrijving van de varianten (samen met  

Philippe Jusczak (NVSM)) 

Voorgelegd in de vergadering van 

21.08.2001 

00005905 29/11/2001 Nieuw niet gerenvoieerd 

synthesedocument. Voor te 

leggen in de volgende 

plenaire werkgroep.  

Kleine verbeteringen 

- Toevoegen beperkingen van 

Verdelingscode. 

- Bemerkingen van NIC (mail van 

27.11.01) over structuur document 

plus A051 en A052 plus voorkomens 

(mail 04.02.2002) 

00005906 05/03/2002 Voor te leggen in plenaire 

vergadering van 28.03.02 

- Integratie van één distributiebericht 

met daarbij aansluitend 

consultatiebericht 

- Hernoemen van formuliernummers 

00005907 
gerenvoieerd 

28/03/2002 Definitieve versie  - aanpassingen op voorstel van C. 

Vanoycke (NIC) 

- ontwerp L051 en A052 L 

gegevensgedeelte 

- toevoeging tabel met 

Hoedanigheidscodes 

00005908 12/04/2002 Definitieve versie - Aanpassingen op vraag van Y. Raes 

(RVP en CIMIRe) 

- Bemerkingen J C Brouillard 

(Vereniging van Fondsen van 

Bestaanszekerheid) 

- Bemerkingen C. Vanoycke (NIC) 

opvolgingsbestand. 

00005908 29/08/2002 Definitieve versie Kleine bemerkingen van C. Vanoycke op 

20/08/2002 

00005909 07/11/2002 Definitieve versie De VI wensen op vraag van de 

werkloosheidssector drie zones toe te 

voegen in de berichten nl. : Q – S en 

werknemerscategorie.  

00005910 16/01/2003 Definitieve versie - RSZ-nummer wordt uitgebreid zodat 

de zone het ondernemingsnummer kan 

bevatten. 

- Kleine andere wijzigingen. 

00005911 31/03/2003 Definitieve versie - Toevoegen Tewerkstellingsnummer 

- L052 wordt vervangen door A052 L 

- Aanpassing beschrijving van de 

criteria tot het gevan van een 

verdelingscode voor de RJV. 

- VI sturen bericht voor HC 002 i.p.v. 

001 
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00005912 29/04/2003 Definitieve versie FBZ wenst voorlopig geen gebruik te 

maken van de gegevensstroom 

   - Schrappen van alle verwijzingen naar 

het FAO. 

- Verdelingscode moet in type 

leverancier en type instelling 

leverancier vermeld worden. 

00005913 12/08/2003 Definitieve versie - Cimire wenst de A052 te ontvangen 

via Extranet en dus wijzigt type 

instelling 014/002 

- In de L051 is het cluster van gegevens 

m.b.t. een attest veranderd van één 

naar 30 

00005914 05/07/2004 Door werkgroep goed te 

keuren versie 

Toevoegen uitgebreide consultatie A052L 

op vraag van werkloosheidssector 

 14/09/2004 Idem verbeteringen t.o.v. de vorige versie 

 

 22/09/2004 Definitieve versie na 

vergadering 20.09.2004 

Voor te leggen aan Sectoraal comité voor 

aanpassing verleende machtiging. 

 

 29/12/2004  - Toevoegen returncodes VI 

- Toevoegen van nieuwe Bijlage met 

precisering van het gebruik van de 

zone C6 door het FGTB 

 08/02/2005  - Toevoegen dat de vakantiekassen ook 

de A052L (beperkte variante) zullen 

benutten in prefix A1 + xml 

- Hoedanigheidscode Fonds van Sluiting 

van Ondernemingen is 003 ipv 001 

- Toevoegen afspraken tussen de UI en 

het RIZIV over verzending A052L. 

00005915 02/02/2006 Definitieve versie na 

vergadering van 03.02.2006 

Aanbrengen van verbeteringen door de VI 

om interpretatiemoeilijkheden die waren 

opgedoken eind 2005 te vermijden 

 

 16/02/2006 Idem toevoegen van bemerkingen geuit na de 

vergadering 

 01/06/2006 Idem - verbetering p. 71-72 

- Toevoegen waarde 99 in verschillende 

zones bij de A052L 

 20/06/2006 Idem - toevoegen returncode NIC "000003" 

ingeval een VI niet beschikbaar is.  

- Toevoegen van OCMW’s als 

bijkomende partner in het project. 

 10/07/2006 Idem toevoegen van de waarde nul i.v.m. code 

99 

 25/04/2007 Idem - Toevoegen van type instelling 001 in 

Xml voor RJV 

- Toevoegen verduidelijking gebruik 

code 98 en 99 

15.1 27/04/2007 Werkgroep - wijziging contactpersoon 

- toevoegen gebruik attesten door de 
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verschillende instellingen (productie / 

test omgeving) 

- toevoegen verwijzing zones in IHFN 

en XML bij de beschrijvingen van het 

gegevensgedeelte 

- aanvulling informatie betreffende  

- time-out 

- opvraging bijkomende gegevens 

A052, E 

- returncodes 

15.2 24/09/2007 Werkgroep - toevoegen nieuwe returncode ‘000060’ 

- toevoegen verduidelijkingen n.a.v. 

testen 

- toevoegen machtigingen 

15.3 24/10/2007 Werkgroep - toevoegen verduidelijkingen n.a.v. 

werkgroepvergadering 23.10.07 

- weglaten ongebruikte stukken om 

leesbaarheid document te verhogen 

15.4 29/07/2009 Werkgroep - herschikken informatie en toevoegen 

verduidelijkingen n.a.v. de laatste 

werkgroepvergaderingen 

15.5 18/10/2010 Website - toevoegen zone ‘INSZ’ bij 

beschrijving gegevensgedeelte van het 

attest A052, M 

15.6 09/01/2012 Website - toevoegen codes m.b.t. de verwerking 

voor RJV 

15.7 18/09/2017 Website - toevoegen van Kwaartal bij 

Identificatiebloc attest 
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1. Situering van het project 

1.1. Inleiding 

Dit project komt voort uit het overkoepelend project ‘Multifunctionele aangifte van de werkgevers 

aan de RSZ’ waarbij de oorspronkelijke aangifte wordt gereduceerd tot die gegevens waarvoor de 

werkgever als ‘authentieke bron’ wordt aangeduid. Hierdoor werden andere complementaire 

gegevensstromen vanuit en naar andere instellingen van het netwerk van de sociale zekerheid 

noodzakelijk. In deze documentatie gaat het over de complementaire gegevensstromen vanuit de 

verzekeringsinstellingen (VI’s) m.b.t. de gegevens waarvan de VI’s als ‘authentieke bron’ worden 

bestempeld.  

 

De VI’s dragen op die manier bij tot het proces van rationalisering en informatisering van de sociale 

zekerheid. 

 

 

Aansluitend bij de besprekingen van het aanbieden van de attesten A052 aan de sectoren van de 

sociale zekerheid, verklaarde de werkloosheidssector dat zij behoefte had aan een ruimere 

consultatie van de databanken van de VI’s dan de attesten A052. In juni 2004 gingen de VI’s 

akkoord om de gegevens aanvullend ter beschikking te stellen mits machtiging van het Sectoraal 

Comité van de sociale zekerheid onder de vorm van een verruimde consultatie A052, E, naast de 

consultatie van de attesten, A052, L. 

 

 

De gegevens worden op kwartaalbasis doorgegeven en kunnen eveneens via een consultatie op 

kwartaalbasis worden opgevraagd. 

In principe zal de modus van gegevensdoorgave inhoudelijk neutraal zijn, d.w.z. onafhankelijk van 

de wijze distributie/consultatie zal de authentieke bron dezelfde gegevens meedelen. Met 

uitzondering van de verruimde consultatie A052, E die bijkomende gegevens bevat. 

 

De distributiestroom A052, M en de consultatiestromen A052,L en A052, E verlopen via de 

Kruispuntbank van de sociale zekerheid (KSZ). 

  

1.2. Instellingen geïnteresseerd in de gegevens van de VI’s 

 

In dit deel wordt beschreven welke gegevens de instellingen nodig hebben, waarom, op basis van 

welke wetgeving, onder welke vorm (consultatie, mutatie, frequentie…). 

1.2.1. Fonds voor Beroepsziekten (FBZ) 

  

Benodigde gegevens Doelstelling Modaliteiten1 Wettelijke basis 

de begindatum en de 

einddatum 

arbeidsongeschiktheid 

juiste inhoud + 

bepaling van genoemde 

periodes om FBZ-

beslissingen inzake 

TAO/BAO-periodes te 

kunnen nemen 

maandelijks of op 

aanvraag; 

consultatie + 

mutatie van 

gegevens via een 

elektronisch 

bericht 

art. 136 §2 van de 

gecoördineerde wet van 

14.07.1994 betreffende de 

verplichte verzekering 

voor geneeskundige 

verzorging en uitkeringen  

(BS 27.08.1994) 

                                                 
1 Met ‘Modaliteiten’ wordt bedoeld: consultatie, mutatie en frequentie. 
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Toelichting: FBZ is bereid om in de toekomst op elektronische wijze gegevens inzake aanvragen 

uit de privé-sector en de RSZPPO-sector die bij FBZ worden ingediend ter beschikking te stellen 

van de VI.  Als tegenprestatie wil FBZ dat de VI spontaan (of op specifieke vraag) de 

bovengenoemde gegevens aanleveren.  Zonder die gegevens kan FBZ geen beslissingen terzake 

nemen en ter beschikking stellen in het kader van het MFA-project (gelijkgestelde dagen). 

 

Uitkeringen voor begrafeniskosten: Benodigde gegevens: de voornaam en naam + Rijks- of 

Bisregisternummer van de rechthebbende(n) + het betaalde bedrag (6000 BEF) dat de VI als 

uitkering voor begrafeniskosten heeft betaald. 

 

Subrogatierecht van de VI – terugbetaling van achterstallen door FBZ. Benodigde gegevens: 

op vraag van de VI werd er op 22.05.2000 in het FBZ een ontwerp van een nieuw 

terugvorderingsformulier (BZ5) gemaakt. Een nieuwe bilaterale vergadering tussen FBZ en de VI is 

gepland voor 16 juni 2000. De resultaten van de besprekingen bepalen de inhoud van deze 

gegevensstromen. 

 

Wettelijke basis van FBZ om de uitgebreide consultatie A052L2 te mogen uitvoeren: art. 52 

van de wetten betreffende de schadeloosstelling voor beroepsziekten, plus art. 11 en art. 13 van het 

KB van 26.09.1996. 

 

Machtiging verleend door Beraadslaging nr 02/110 van 3 december 2002 m.b.t. de mededeling van 

sociale gegevens van persoonlijke aard in het kader van het project DmfA. 

Bijkomende machtiging verleend door Beraadslaging nr 04/037 van 9 november 2004 m.b.t. de 

mededeling van elektronische berichten m.b.t. de periodes van inactiviteit of van toegelaten 

deeltijdse werkhervattingen in geval van ziekte (A052L) – ontwikkeling van een aangepaste 

variante ten behoeve van de werkloosheidssector en het Fonds voor Beroepsziekten. 

 

1.2.2. Rijksdienst voor Jaarlijkse Vakantie (RJV) 

 

Benodigde gegevens Doelstelling Modaliteiten Wettelijke basis3 

Dagen afwezigheid wegens 

vaderschapsverlof 

Berekenen van 

vakantieduur en 

vakantiegeld 

op moment van de 

kwartaalaangifte 

art. 16, 3° en art. 18, 4° 

Dagen (= periode) 

afwezigheid wegens 

profylactisch verlof 

Berekenen van 

vakantieduur en 

vakantiegeld 

op moment van de 

kwartaalaangifte 

art. 16, 18° 

Dagen afwezigheid wegens 

ziekte of ongeval (al dan 

niet gedekt door 

uitkeringen) 

Gelijkstelling voor 

de berekening van 

het vakantiegeld 

op moment van de 

kwartaalaangifte 

art. 16, 2° en art. 18, 2° en 

3° 

Perioden van deeltijdse 

werkhervatting na een 

periode van volledige 

ongeschiktheid wegens 

ziekte of ongeval met 

akkoord van adviserend 

geneesheer 

Gelijkstelling voor 

niet-gepresteerde 

dagen/uren 

op moment van de 

kwartaalaangifte 

art. 16, 2° en art. 18, 2° en 

3° 

                                                 
2 Uitgebreid met de zones ‘Bron van de beslissing tot arbeidsgeschiktheid,  Datum arbeidsgeschiktheid, en Bevallingsdatum (zie verder) 

3 Telkens van het K.B. van 30 maart 1967 
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De afwezigheid wegens 

bevallingsrust. 

Gelijkstelling voor 

de berekening van 

het vakantiegeld 

op moment van de 

kwartaalaangifte 

art. 16, 3° en art. 18, 4° en 

7° 

De afwezigheid wegens 

moederschapsbescherming 

Gelijkstelling voor 

de berekening van 

het vakantiegeld 

op moment van de 

kwartaalaangifte 

art. 16, 19° 

 

RJV verkiest dat in de gegevensstromen afkomstig van de respectievelijke authentieke bronnen de 

link wordt gelegd met de arbeidstijdgegevens (zie verder gegevensgedeelte). 

 

De gepensioneerde die nog werkt en ziek wordt: de werknemer moet zijn werkgever inlichten dat 

hij gepensioneerd is. De werkgever wordt dus geacht te weten dat zijn werknemer gepensioneerd is. 

De VI zullen dus voor deze werknemers door RSZ in kennis gesteld worden dat deze persoon 

arbeidsongeschikt is. De VI zijn evenwel niet geïnteresseerd in dit gegeven aangezien dergelijke 

personen geen recht op uitkeringen openen.  

 

De personen met een tweede week gewaarborgd loon: voor deze personen dient de werkgever als 

authentieke bron te worden beschouwd. Er is voorzien dat dit gegeven door de werkgever zal 

worden aangegeven in de Bijlage aangifte  sociaal risico.  

 

De zieken die om een of andere reden geen vergoeding ontvangen (gedeeltelijk): de niet 

vergoede dagen zijn beschikbaar bij de VI. 

 

Ziektedagen die als “staking” aangegeven door de werkgever: er wordt een bijkomende code 

Staking-lock-out’ voorzien in de aangifte van de werkgever aan RSZ. 

 

Machtiging verleend door Beraadslaging nr 02/110 van 3 december 2002 m.b.t. de mededeling 

van sociale gegevens van persoonlijke aard in het kader van het project DmfA. 

 

1.2.3. Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering (RIZIV) 

 

Wettelijke basis: RIZIV heeft de gegevensstroom nodig daar de periodes van inactiviteit of van 

toegelaten deeltijdse werkhervattingen in geval van ziekte worden gelijkgesteld voor het behoud 

van rechten. 

 

RIZIV beroept zich op de Beraadslaging nr. 02/110 van 3 december 2002 m.b.t. de mededeling van 

sociale gegegens van persoonlijk aard in het kader van het project Dmfa om de consultatie te 

kunnen doen.  
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1.2.4. Sector werkloosheid: Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening (RVA), 
uitbetalingsinstellingen (UI) en Fonds voor Sluiting van Ondernemingen 
(FSO)  

 

Benodigde gegevens Doelstelling Modaliteiten Wettelijke basis4 

Periode en aantal vergoede 

ziektedagen met uitsluiting van  

periode vergoed in het kader van 

de moederschapsverzekering5 

(Code VI 1a-1b/5-6) 

Toelaatbaarheid 

(gelijkgestelde 

dagen) en evolutie 

werkloosheidsuit-

kering 

Op moment van 

uitkeringsaanvraag 

art. 38 en 116 KB 

+  

art. 71 MB 

 

Periode en aantal dagen vergoed 

in het kader van de 

moederschapsverzekering 

(Code VI 2a-c) 

Toelaatbaarheid 

(gelijkgestelde 

dagen) en evolutie 

werkloosheidsuit-

kering 

Op moment van 

uitkeringsaanvraag 

art. 38 en 116 KB 

+  

art. 71 MB 

 

Aantal verlofdagen opgenomen 

tijdens de ziekteperiode  

(Code VI 6) 

Toelaatbaarheid 

(gelijkgestelde 

dagen) en evolutie 

werkloosheidsuit-

kering 

Op moment van 

uitkeringsaanvraag 

Idem +  

art. 46 KB +  

art. 20 MB 

Datum van bevalling  

(Code VI 2b) 

Toelaatbaarheid 

(gelijkgestelde 

dagen) en evolutie 

werkloosheidsuit-

kering 

Op moment van 

uitkeringsaanvraag 

Idem + 

art. 56, 60 en 61 

KB 

Verklaring arbeidsgeschiktheid: 

- spontaan 

- beslissing adviseur, 

geneeskundige raad, dienst voor 

geneeskundige controle 

 (Code VI 1c) 

Toelaatbaarheid 

(gelijkgestelde 

dagen) en evolutie 

werkloosheidsuit-

kering 

Op moment van 

uitkeringsaanvraag 

Idem +  

art. 60, 61 en 62 

KB 

Periode gedeeltelijke 

werkhervatting  

(Code VI 2d/5) 

Tijdelijke 

werkloosheid 

Op moment van 

uitkeringsaanvraag 

tijdelijke 

werkloosheid 

art. 106 

Begindatum 

arbeidsongeschiktheid  

(Code VI 1a/2a-c/4) 

Anti-cumul of 

vergoedbaarheid 

Bij de verificatie 

van de betaling 

(maandelijks batch) 

art. 60 en 61 KB 

Vergoede ziekteperiode 

(ongeacht of het 

moederschapsverlof of een 

gewone ziekteperiode betref) en 

de periode die niet vergoed werd 

door de ZIV (= A020) 

(Code VI 1a-1b/2a-c/4) 

Anti-cumul of 

vergoedbaarheid 

Bij de verificatie 

van de betaling 

(maandelijks batch) 

Art. 56, 60 en 61 

KB 

                                                 
4 Artikelen uit het KB van 25.11.1991 houdende de werkloosheidsreglementering en het MB van 

26.11.1991 houdende de toepassingsregelen van de werkloosheidsreglementering. 
5 Onder moederschapsverzekering wordt begrepen het moederschapsverlof, het vaderschapsverlof, 

de moederschapsbescherming en het borstvoedingsverlof. 
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De sector gaf van bij het begin aan geïnteresseerd te zijn in een ‘ruimere’ consultatie van gegevens 

beschikbaar bij de VI. Ruimer dan wat strikt noodzakelijk was in het kader van het project 

Multifunctionele aangifte.  

 

De UI’s wensen de bestanden van de VI te consulteren wanneer ze na consultatie van de DMFA 

(A820) merken dat er ziekteperiodes zijn die niet vergoed zijn onder de vorm van gewaarborgd loon 

of wanneer de sociaal verzekerde zich herinschrijft als werkzoekende na een ziekteperiode. 

 

 

Tevens is het de bedoeling om het formulier C6 te vervangen door een elektronische (uitgebreide) 

consultatie A052, E. Via het formulier C6 vragen de UI’s aan de VI’s  informatie over de 

verzekerbaarheidssituatie en de arbeidsgeschiktheid.  

 

Om de formulieren C6 af te schaffen wordt de volgende werkwijze afgesproken. In het 

gegevensgedeelte van de elektronische consultatie A052, E (verruimde versie) voegt de sector de 

datum waarop betrokkene zich terug als werkzoekende heeft gemeld (= datum hervatting van de 

werkloosheid) als deze informatie beschikbaar is. Slechts in het geval de zone datum hervatting 

werkloosheid is ingevuld, geldt dit als een C6-formulier. 

 
 

De aanvraag van de machtiging is beperkt tot de UI’s. Ze geldt voor de sector in zijn geheel. 

Immers, RVA kan alle ontvangen gegevens op hun juistheid nazien en de sociaal controleurs 

kunnen misbruiken opsporen (art. 139 KB van 25.11.1991).  

 

Machtiging verleend door Beraadslaging nr 04/037 van 9 november 2004 m.b.t. de mededeling van 

elektronische berichten m.b.t. de periodes van inactiviteit of van toegelaten deeltijdse 

werkhervattingen in geval van ziekte (A052L) – ontwikkeling van een aangepaste variante ten 

behoeve van de werkloosheidssector en het Fonds voor Beroepsziekten. 

 

1.2.5. CIMIRe  

 

Benodigde gegevens Doelstelling Modaliteiten Wettelijke basis 

Volledige 

arbeidsongeschiktheid; 

met uitkering6 + alle 

wijzigingen 

 

Pensioenrechten vaststellen 

Periodes van inactiviteit: 

gelijkstelling met periodes 

van activiteit 

 

1x trimester  

 

art. 34, §1, B, KB 

21.12.677  

+ 

art. 5, §1, 1°, 3°, eerste 

lid,  en §3; art. 13, §1,  

en art. 2, KB 09.12.19688 

Werkhervattingen met 

toelating adviserend 

geneesheer; met of 

zonder uitkering + alle 

wijzigingen 

 

Pensioenrechten vaststellen 

Periodes van toegelaten 

deeltijdse werkhervattingen: 

berekeningsbasis is forfaitair 

loon i.p.v. werkelijk loon 

indien voordeliger  

1x trimester  

 

art. 26, §2, KB 

21.12.1967 

+ 

art. 5, §1, 3°, tweede lid,  

en art. 2, KB 09.12.1968 

 

                                                 
6 Hier inbegrepen: alle situaties huidige stroom Ziekte & Invaliditeit (bilaterale flux ‘T7’: doorgave van de 

gegevens m.b.t. voortgezette verzekering) – moederschapsrust – volledige werkverwijdering – omzetting 

Ziekte-AO of omgekeerd 
7 Artikelen van het KB van 21.12.67 tot vaststelling van het algemeen reglement betreffende het rust- 

en overlevingspensioen voor werknemers 
8 Artikelen van het KB van 09.12.1968 betreffende het bijhouden van de individuele rekening van de 

werknemers 
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Aangepaste arbeid of 

vermindering 

arbeidsduur n.a.v. 

maatregel 

moederschapsbescher- 

ming; eventueel andere 

oorzaken van aangepaste 

arbeid of vermindering 

van de arbeidsduur; met 

of zonder uitkering + alle 

wijzigingen 

 

Pensioenrechten vaststellen 

Aangepaste arbeid met 

loonverlies/gedeeltelijke 

werkverwijdering ingevolge 

maatregel moederschapsbe-

scherming: berekeningsbasis 

is forfaitair loon i.p.v. 

werkelijk loon indien 

voordeliger 

1x trimester  

 

art. 26, §2, KB 

21.12.1967 

+ 

art. 5, §1, 3°, tweede lid,  

en art. 2, KB 09.12.1968 

 

Genot uitkering ziekte, 

invaliditeit, 

moederschap… 

Controle arbeid 

gepensioneerden  

Cumulatieverbod 

pensioenuitkering met ander 

vervangingsinkomen  

 

1x trimester  

 

art. 25, KB nr. 50 

+ 

art. 5, §1, 1°, 3°, eerste 

lid,  en §3; art. 13, §1,  

en art. 2, KB 09.12.1968 

 

 

Rijksdienst voor Pensioenen (RVP): de gegevens nodig voor de toepassing van de 

pensioenwetgeving door RVP worden ingezameld door CIMIRe. 

 

Machtiging verleend door Beraadslaging nr 02/110 van 3 december 2002 m.b.t. de mededeling van 

sociale gegevens van persoonlijke aard in het kader van het project DmfA. 

 

1.2.6. Fondsen van Bestaanszekerheid (VSI) 

 

Benodigde gegevens Doelstelling Modaliteiten Wettelijke basis 

Periodes: 

- arbeidsongeschiktheid 

gedekt door uitkeringen 

(begin- en einddatum) 

- erkende periode van 

arbeidsongeschiktheid 

(begin- en einddatum) 

Tegemoetkomingen in 

geval van ziekte  

op aanvraag C.A.O. 27.05.999 

 

Aantal dagen 

arbeidsongeschiktheid 

Tegemoetkomingen in 

geval van ziekte  

op aanvraag C.A.O. 27.05.99 

 

Periodes van toegelaten 

werkhervattingen 

Tegemoetkomingen in 

geval van ziekte  

op aanvraag C.A.O. 27.05.99 

 

Datum invaliditeit Tegemoetkomingen in 

geval van ziekte  

op aanvraag C.A.O. 27.05.99 

 

                                                 
9 Collectieve arbeidsovereenkomst van 27 mei 1999 tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst 

van 22 juni 1978 betreffende de tegemoetkomingen van het Fo.B.Z. van de Werklieden uit het Bouwbedrijf 

in geval van arbeidsongevallen met ernstig of dodelijke afloop, beroepsziekte, gewone ziekte of ongeval van 

gemeen recht, algemeen verbindend verklaard bij het koninklijk besluit van 15 december 1978, en 

achtereenvolgens gewijzigd bij de collectieve arbeidsovereenkomsten van 30 juni 1980, 23 maart 1989, 28 

maart 1994 en 11 mei 1995, respectievelijk algemeen verbindend verklaard bij de KB van 19 september 

1980, 15 februari 1990, 19 juni 1992 en 2 juni 1997, en bij de collectieve arbeidsovereenkomst van 15 mei 

1997. 
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Tegemoetkoming bij arbeidsongeval met niet-dodelijke afloop, bij beroepsziekte en bij 

langdurige arbeidsongeschiktheid: voor de toepassing van deze tegemoetkoming wordt als 

ongeval met niet-dodelijke afloop, als beroepsziekte of als langdurige arbeidsongeschiktheid 

beschouwd, het ongeval, de beroepsziekte of de langdurige arbeidsongeschiktheid die een volledige 

arbeidsongeschiktheid tot gevolg heeft van meer dan dertig kalenderdagen te rekenen met ingang 

van de dag na het ongeval of het begin van de beroepsziekte of de volledige arbeidsongeschiktheid 

die recht geven op de bij de betrokken wetgevingen voorziene vergoedingen. 

 

Machtiging verleend door Beraadslaging nr 02/110 van 3 december 2002 m.b.t. de mededeling van 

sociale gegevens van persoonlijke aard in het kader van het project DmfA. 

 

1.2.7. Rijksdienst voor Kinderbijslag (RKW) => niet gebruikt 

 

Benodigde gegevens Doelstelling Modaliteiten Wettelijke basis 

Periodes van arbeidsongeschiktheid 

(met en zonder uitkeringen) en 

andere gegevens 

(eventueel uitbreiding van bericht 

A020)10 

Situatie van 

toekenning 

ten laatste op het 

einde van trimester na 

betrokken trimester 

? 

Periodes van gewaarborgd week- of 

maandloon  

? ? art. 51, §1er, 3° en 

53, §1, 7° 11  

 

Omdat de periode arbeidsongeschiktheid niet alsdusdanig vookomt in de A052 verkiest RKW om 

deze gegevensstroom niet te benutten, maar gebruik te maken van de stroom A020 (of A020L). 

 

1.2.8. Rijksdienst voor Sociale Zekerheid (RSZ) => niet gebruikt 

 

Benodigde gegevens Doelstelling Modaliteiten Wettelijke basis 

Dagen van afwezigheid wegens 

arbeidsongeschiktheid wegens 

ziekte of ongeval (ander dan 

arbeidsongeval of beroepsziekte) 

(al dan niet gedekt door 

uitkeringen) voor de eerste twaalf 

maanden met uitzondering van de 

tweede week gewaarborgd loon 

(huidige code 01) 

Bijdragever-

minderingen 

per kwartaal binnen 

de 15 dagen na het 

verstrijken ervan12 

controle op bijdrage- 

verminderingen 

(vooral art. 60 

banenplan wet 

21/12/1994) 

 

Dagen + periode 

zwangerschapsrust maximum 7 

weken en minimaal 1 week voor 

de geboorte en acht weken na de 

bevalling  

(huidige code 06) 

Bijdragever-

minderingen 

per kwartaal binnen 

de 15 dagen na het 

verstrijken ervan 

controle op bijdrage-

verminderingen 

(vooral banenplan 

wet 21/12/1994) 

                                                 
10 Attest voor het behoud van recht op kinderbijslag voor de personen in arbeidsongeschiktheid. 

11 Van de gecoördineerde wetten m.b.t. kinderbijslag voor werknemers.  

12 Let wel: de VI kunnen de gevraagde informatie slechts geven binnen de 15 dagen van de tweede maand 

die volgt op het einde van het trimester! 
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Dagen + periode 

arbeidsonderbreking van een 

zwangere arbeidster of een 

arbeidster die haar kind zoogt (art 

42 tot 43bis van de Arbeidswet van 

16/03/1971) 

(huidige code 07) 

Bijdragever-

minderingen 

per kwartaal binnen 

de 15 dagen na het 

verstrijken ervan 

controle op bijdrage-

verminderingen 

(vooral banenplan 

wet 21/12/1994) 

Dagen + periode 

arbeidsonderbreking wegens 

profylactisch verlof  

(huidige code 08) 

Bijdragever-

minderingen 

per kwartaal binnen 

de 15 dagen na het 

verstrijken ervan 

controle op bijdrage-

verminderingen 

(vooral banenplan 

wet 21/12/1994) 

Dagen + periode 

arbeidsonderbreking wegens 

vaderschapsverlof 

(huidig code 16) 

Bijdragever-

minderingen 

per kwartaal binnen 

de 15 dagen na het 

verstrijken ervan 

controle op bijdrage-

verminderingen 

(vooral banenplan 

wet 21/12/1994) 

 

1.2.9. OCMW’s => niet gebruikt 

 

Wettelijke basis: De wet van 26 mei 2002 betreffende het recht op maatschappelijke integratie 

bepaalt in art. 2 dat elke persoon recht heeft op maatschappelijke integratie. Dit recht kan bestaan 

uit een tewerkstelling en/of leefloon, al dan niet gepaard aan een geïndividualiseerd project voor 

maatschappelijke integratie. In art.3 worden de voorwaarden opgesomd oa. 5. werkbereid zijn, 

tenzij dit om gezondheids-of billijkheidsredenen niet mogelijk is. 

 

De organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de Openbare Centra voor Maatschappelijk Welzijn 

zegt in art.1 dat iedereen recht heeft op maatschappelijke dienstverlening. In artikel 47 wordt de 

opdracht van de maatschappelijk werker omschreven terwijl artikel 57 handelt over de 

dienstverlening die het OCMW verleent. 

 

Om deze reglementering te kunnen toepassen is het noodzakelijk dat de maatschappelijk werker in 

het kader van het sociaal onderzoek kan beschikken over de noodzakelijke gegevens betreffende de 

aanvrager en de personen die deel uitmaken van zijn gezin. Tot deze gegevens behoren de 

verschillende data die deel uitmaken van de voormelde gegevensstroom zijnde: het feit of hij 

gekend is als werknemer, eventueel het type of statuut van zijn tewerkstelling, het gemiddeld aantal 

prestatie-uren waarvoor hij eventueel kan vergoed worden, het aantal eventueel erkende 

ziektedagen gedurende welbepaalde periodes. 
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2. Architectuur van de gegevensstroom  

2.1. Formaat 

Zowel de distributie- als de consultatiestromen gebeuren in het formaat: prefix A1 + 

gegevensgedeelte in IHFN of XML. 

 

Dit betekent dat de KSZ de ontvangen attesten of voorleggingen eventueel zal converteren en 

overmaken in het gewenste formaat.  

 

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 

Binnen de werkgroep DmfA is overeengekomen om in het kader van de Aangifte Sociaal Risico 

(ASR) te werken met een vaste gegevensset. Dit principe wordt ook doorgetrokken naar de 

gegevensstromen die betrekking hebben op de rechten vastgesteld op basis van de ontvangen 

ASR’s.  

 

Om het verband te leggen tussen de informatie verkregen via de authentieke bron en de LATG zal 

in het gegevensgedeelte bovendien bijkomende informatie m.b.t. de tewerkstelling komen namelijk: 

- het inschrijvingsnummer van de werkgever bij de RSZ 

- de RSZ-categorie van de werkgever 

- het werknemerskengetal bij de RSZ waartoe de sociaal verzekerde behoort 

- het nummer paritair comité waaronder de sociaal verzekerde behoort 

- de begindatum van de ‘betrekking’. 

en eveneens de volgende vier zones: 

- Q 

- S 

- Werknemersstatuut 

- Tewerkstellingsnummer 

 

In dit bericht verstrekken de VI’s voor de sociaal verzekerde, gegevens omtrent de periode van 

inactiviteit in geval van ziekte voor het beschouwde kwartaal:  

- de aard van de ziekte; 

- het aantal dagen (al dan niet vergoed); 

- het type uitkering; 

- de aard van de uitkering; 

- de begin- en einddatum van de periode. 

 

Het NIC zal eveneens een opvolgingsbestand aanmaken waarin al de verstuurde attesten worden 

opgeslagen.  

 

Onafhankelijk van de wijze van doorgave, distributie of consultatie, zullen de dezelfde types van 

gegevens worden meegedeeld. Echter voor de consultatie van het lopende kwartaal geven de VI’s 

de informatie door zoals op dat ogenblik beschikbaar in hun gegevensbanken. Dit wil zeggen, dat 

de verstrekte gegevens in een consultatie kunnen verschillen van deze meegedeeld in het laatste 

attest. 



Periodes van inactiviteit of van toegelaten deeltijdse werkhervattingen in geval van ziekte p 16 / 55 

Beschrijving gegevensgedeelte van het attest A052, M  

Identificatieblok attest 

Zone Beschrijving Type13 Lengte M/C14 IHFN XML 

INSZ van de sociaal 

verzekerde 

INSZ van de sociaal verzekerde van wie 

de gegevens worden meegedeeld 

N 11 M (in prefix) AttestationIdentification\INSS 

Nummer van het attest Uniek nummer  

De samenstelling is als volgt: 

o eerste 2 posities: het jaartal van 

doorgave;  

o volgende 3 posities: het attest ‘051’; 

o laatste 10 posities: uniek nummer 

Bij consultatie: fictief nummer 

AN 15 M BGMA1 AttestationIdentification 

\AttestationId 

Versie van het attest Versie nummer waarbij het 1ste bericht het 

nummer ‘00’ heeft en voor de volgende 

berichten het versie nummer steeds met 

‘1’ wordt verhoogd 

AN 2 M BGMA1 AttestationIdentification 

\SituationNbr 

Aard van het attest 0 = origineel; 

1 = corrigerend bericht; 

2 = duplicaat (niet gebruikt); 

3 = annulering (waarbij alle gegevens op 

0 worden gezet) 

Bij consultatie: altijd ‘0’ = origineel 

AN 1 M BGMA1 AttestationIdentification\Attestation

Status 

Aanmaakdatum attest Datum die het moment van de ontlading 

van de gegevens uit de databank aangeeft 

en dus niet de datum van de eigenlijke 

doorgave van de gegevens  

 

Formaat IHFN: YYYYMMDD 

Formaat XML: YYYY-MM-DD 

N 8 C DTMA1\ 137 AttestationIdentification\CreationD

ate 

Kwaartal Kwaartal van het attest 

Formaat: CCYYT 

N 5 C DTMH1\510 AttestationIdentification\Quarter 

                                                 
13 Alfanumeriek / Numeriek 
14 Mandatory / conditional 
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Datablok met betrekking tot de werkgever 

Zone Beschrijving Type Lengte M/C IHFN XML 

Voorkomen werkgever Maximaal 5 voorkomens N 1 C QTYA1\ 614 Activity 

Inschrijvingsnummer van de  

Werkgever bij de RSZ 

Indien gekend wordt het KBO nummer 

meegegeven, anders het 

inschrijvingsnummer bij RSZ (9 posities) 

voorafgegaan door een ‘0’  

N 10 C PNAA1 Activity\EmployerID 

RSZ categorie van werkgever Code voorkomend in de 

werkgeversaangifte aan de RSZ 

N 3 C RFFA1\ 506 Activity\EmployerClass 

Werknemerskengetal bij de 

RSZ 

Werknemerskengetal waartoe de sociaal 

verzekerde behoort 

N 3 C RFFA1\ 529 Activity\Worker\WorkerCode 

Nummer paritair comité Nummer van het paritair comité 

waaronder de sociaal verzekerde 

ressorteert 

N 3 C RFFA1\ 531 Activity\Worker\JointCommission

Nbr 

Begindatum van 

tewerkstelling 

Formaat IHFN: YYYMMDD 

Formaat XML: YYYY-MM-DD 

N 8 C DTMB1\ 670 Activity\Worker\OccupationPeriod\

BeginDate 

Q Normaal, gemiddeld aantal uren per week 

van de sociaal verzekerde in de 

onderneming 

N 4 C QTYD1\ 557 Activity\Worker\MeanWorkingHou

rs 

S Normaal, gemiddeld aantal uren per week 

van de maatpersoon (voltijds) 

N 4 C QTYD1\ 556 Activity\Worker\RefMeanWorking

Hours 

Statuut van de werknemer A = Artiest  

Het gaat om muzikanten en 

schouwspelartiesten, of zij nu 

tewerkgesteld zijn in het kader van 

een arbeidsovereenkomst of presteren 

in omstandigheden gelijkaardig aan 

die van een arbeidsovereenkomst, 

zoals gedefinieerd in artikel 3,2° van 

het KB van 28 november 1969. 

D = Thuiswerker 

Het gaat om thuiswerkers, zoals zij 

gedefinieerd worden in artikel 3, 4° 

van het KB van 28 november 1969 tot 

uitvoering van de wet van 27 juni 

AN 2 C STSB1\ 537 Activity\Worker\WorkerStatus 
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1969 ter herziening van het 

wetsbesluit van 28 december 1944 

betreffende de sociale zekerheid der 

werknemers. 

CM = Militair kandidaat 

S = Seizoenarbeider 

Het gaat om werknemers die 

arbeidsperiodes van beperkte duur 

verrichten, hetzij omwille van de 

seizoensgebonden aard van het werk, 

hetzij omdat de bedrijven die hen 

aanwerven verplicht zijn personeel te 

rekruteren ter versterking op bepaalde 

momenten van het jaar. 

T = Tijdelijk 

Het gaat om werknemers 

aangeworven in het kader van een 

contract van bepaalde duur om te 

kunnen voorzien in de vervanging 

van een vaste werknemer of om te 

beantwoorden aan een tijdelijke 

toename van het werk of om de 

uitvoering van een uitzonderlijk werk 

te verzekeren (dit heeft geen 

betrekking op de uitzendkrachten die 

via een uitzendbureau ter beschikking 

worden gesteld van een werkgever). 

Tewerkstellingsnummer Tewerkstellingsnummer van de sociaal 

verzekerde in de onderneming 

AN 13 C GIRA1\ 565 Activity\InternalOccupationNbr 

Datablok met betrekking tot de periode van inactiviteit 

Zone Beschrijving Type Lengte M/C IHFN XML 

Aantal voorkomens dagen Maximaal 79 N 2 C QTYB1\ 615 DecisionNicCin 

Type dagen (al dan niet 

vergoed) 

 

 

1 = primaire arbeidsongeschiktheid 

2 = invaliditeitsuitkering 

3 = werkverwijdering wegens 

zwangerschap 

5 = bevallingsrust 

6 = werkverwijdering wegens 

borstvoeding 

N 2 C ATTA1\ 604 DecisionNicCin\DayType 
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7 = werkverwijdering wegens 

besmettelijke ziekten 

8 = vaderschap 

9 = nieuw vaderschapsverlof 

10 = adoptieverlof 

 

31 = sanctie wegens afwezigheid op de 

oproep van de adviserend geneesheer, 

doch erkend door AG 

32 = sanctie door laattijdige aangifte 

33 = carensdag ZIV 

34 = sanctiedagen RIZIV  

35 = verblijf in het buitenland (buiten 

Europa) zonder toelating van de AG 

36 = zware fout of sportongeval 

37 = wachttijd niet volbracht 

38 = jaarlijkse vakantie 

39 = verzaking aan uitkering 

90 = niet vergoede dagen (zonder 

onderscheid)15 

98 en 99 (zie beschrijving hierna) 

Aantal dagen (al dan niet 

vergoed) 

 N 3 C QTYC1\ 613 DecisionNicCin\Duration 

Type uitkering 0  = niet van toepassing in geval van 

consultatie van een lopend trimester. 

1 = normale uitkering 

2 = uitkering voor aangepast werk 

N 1 C RFFB1\ 595 DecisionNicCin\AllowanceType 

Aard van de uitkering 0  = niet van toepassing in geval van 

consultatie van een lopend trimester. 

1 = volledige uitkering 

2 = beperkte uitkering 

3 = uitkering aan 0 € 

N 1 C STSA1\ 530 DecisionNicCin\KindOfAllowance 

                                                 
15 De VI beslissen begin 2006 deze code niet meer door te geven aangezien ze geen authentieke bron zijn 
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Begindatum Formaat IHFN: YYYYMMDD 

Formaat XML: YYYY-MM-DD 

N 8 C DTMC1\ 194 DecisionNicCin\Period\BeginDate 

Einddatum  Formaat IHFN: YYYYMMDD 

Formaat XML: YYYY-MM-DD 

N 8 C DTMC1\ 206 DecisionNicCin\Period\EndDate 

 

 

Beschrijving gegevensgedeelte van de voorlegging van de consultatiestroom A052, L 

Datablok met de vraag 

Zone Beschrijving Type Lengte M/C IHFN XML 

INSZ nummer sociaal 

verzekerde 

INSZ nummer van de werkloze AN 11 M PNAB1 \ GL0 Request\INSS 

Begindatum opzoekperiode Begindatum van de maand waarvoor de 

gegevens worden opgevraagd 

Formaat IHFN: YYYYMMDD 

Formaat XML: YYYY-MM-DD 

AN 8 M DTMG1 \ 194 Request\SearchPeriod\BeginDate 

Einddatum opzoekperiode Einddatum van de maand waarvoor de 

gegevens worden opgevraagd 

Formaat IHFN: YYYYMMDD 

Formaat XML: YYYY-MM-DD 

AN 8 M DTMG1 \ 206 Request\SearchPeriod\EndDate 

 

Beschrijving gegevensgedeelte van de voorlegging van de consultatiestroom A052, E 

Datablok met de vraag 

Zone Beschrijving Type Lengte M/C IHFN XML 

INSZ nummer sociaal 

verzekerde 

INSZ nummer van de werkloze AN 11 M PNAB1 \ GL0 Request\INSS 

Begindatum opzoekperiode Begindatum van de maand waarvoor de 

gegevens worden opgevraagd 

Formaat IHFN: YYYYMMDD 

Formaat XML: YYYY-MM-DD 

AN 8 M DTMG1 \ 194 Request\SearchPeriod\BeginDate 

Einddatum opzoekperiode Einddatum van de maand waarvoor de 

gegevens worden opgevraagd 

Formaat IHFN: YYYYMMDD 

Formaat XML: YYYY-MM-DD 

AN 8 M DTMG1 \ 206 Request\SearchPeriod\EndDate 

Indicator C6 0 = bijkomende gegevens (C6) niet 

gevraagd 

AN 1 M GISA1 \ 527 Request\C006Ind 
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1 = bijkomende gegevens (C6) gevraagd 

Hervattingsdatum waarop C6 

betrekking heeft 
Enkel ingevuld indien hervatting 

werkloosheid na periode van 

arbeidsongeschiktheid  

Formaat IHFN: YYYYMMDD 

Formaat XML: YYYY-MM-DD 

AN 8 C DTME1 \ 710 Request\ResumptionDate 

 

Het is mogelijk om voor korte periodes van inactiviteit (bijvoorbeeld 1 week) in de voorlegging de hervattingsdatum mee te geven, zonder de 

indicator C6 op ‘1’ te zetten. Dan dient de voorlegging enkel voor het meedelen van de hervattingsdatum aan de VI. 

 

Indien de UI’s een returncode krijgen op een bericht waarin een hervattingsdatum wordt meegedeeld, zullen de VI’s de meegedeelde 

hervattingsdatum opslaan maar zij houden hier verder geen rekening mee omdat er nog geen dossier is geopend. Tenzij bij een returncode 

betreffende een technisch probleem, biedt het elektronisch heropsturen van de hervattingsdatum geen oplossing. Bij het uitblijven van een 

positief antwoord van de VI, kan er worden overgeschakeld naar het papieren circuit om de hervattingsdatum mee te delen. Echter bij een 

hervatting binnen de maand, beschikt de UI niet over een papieren C6-formulier.  
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Beschrijving gegevensgedeelte van het antwoord op de consultatiestroom A052, L 

De consultatie van een kwartaal -2 of vroeger of van een kwartaal -1 indien de attesten al verstuurd zijn, laat toe de inhoud van een verstuurd 

attest te raadplegen zoals bewaard in het opvolgingsbestand bij het NIC. De verstuurde berichten blijven maximaal vijf jaar consulteerbaar.  

 

Bij een positief antwoord worden dezelfde gegevens meegedeeld zoals hierboven beschreven onder Beschrijving gegevensgedeelte van het 

attest A052, M , p 16. 

 

Bij een negatief antwoord worden de volgende gegevens meegedeeld in het gegevensgedeelte. 

 
Datablok met het antwoord 

Zone Beschrijving Type Lengte M/C IHFN XML 

Returncode  AN 6 M ERCA1 Result\Returncode 

Lijstnummer van de 

returncode 

052 = lijst beheerd voor returncodes 

betreffende consultaties A052 

AN 3 M ERCA1 Result\Codelist 

  

Beschrijving gegevensgedeelte van het antwoord op de consultatiestroom A052, E 

Opdat de sector Werkloosheid de 3 bijkomende gegevens bekomt, moet in de voorlegging de indicator C6 op ‘1’ staan en een hervattingsdatum 

worden meegegeven. Echter de bijkomende gegevens zijn enkel beschikbaar voor het lopende kwartaal en niet voor afgesloten kwartalen. 

 

Het is wel mogelijk voor korte periodes van inactiviteit (bijvoorbeeld 1 week) om in de voorlegging de hervattingsdatum mee te geven, zonder 

de indicator C6 op ‘1’ te zetten. Dan dient de voorlegging enkel voor het meedelen van de hervattingsdatum aan de VI. 

 

Om de errorcode ‘000040’ te vermijden voor de consultaties voor afgesloten kwartalen, mag noch de indicator C6 noch de hervattingsdatum 

worden ingevuld in de voorlegging. 

 

Bij een positief antwoord worden dezelfde gegevens meegedeeld zoals hierboven beschreven onder Beschrijving gegevensgedeelte van het 

attest A052, M , p 16 

EN de volgende bijkomende gegevens indien opvraging voor het lopende kwartaal en de indicator C6 in de vraag ‘1’ is: 

 
Datablok met het antwoord 

Zone Beschrijving Type Lengte M/C IHFN XML 

Bron van beslissing tot 

arbeidsgeschiktheid 

0 = indien de datum vermeld in het veld 

‘datum arbeidsgeschiktheid’ niet 

N 1 C RFFC1 \ 682 C006Complement\LabourAptitudeDec

isionSource 
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afkomstig is van een beslissing genomen 

door de adviserende geneesheer 

1= geneesheer-adviseur 

 

Datum van 

arbeidsgeschiktheid 

De vroegste datum van 

arbeidsgeschiktheid :  

- ofwel de spontane hervattingsdatum 

meegedeeld door de UI; 

- ofwel de hervattingsdatum gekend bij 

de VI; 

- ofwel de datum van 

arbeidsgeschiktheid opgegeven door 

de adviserende geneesheer 

N 8 C DTMF1\711 C006Complement\LabourAptitudeDat

e 

Bevallingsdatum Zoals meegedeeld door de betrokken 

familie aan de verzekeringsinstelling 

N 8 C DTMF1\712 C006Complement\AccouchementDate 

 

Als in de voorlegging het nummer attest niet is ingevuld of in geval van een consultatie van het lopende trimester, dan zal het nummer attest in 

het antwoord ingevuld zijn met 999999999999999. Het versienummer zal 0 zijn. 

Het antwoord bevat dezelfde variante als in de input in de prefix. 

 

De datum van arbeidsgeschiktheid die als bijkomend gegeven wordt meegedeeld in het antwoord, zal de kleinste datum zijn na een vergelijking 

van de hervattingsdatum van de UI, de spontane hervattingsdatum van de VI en de datum van arbeidsgeschiktheid van de adviserende 

geneesheer. Deze datum hoeft niet overeen te komen met de einddatum van de uitkering meegedeeld in het gegevensgedeelte m.b.t. de 

betalingsgegevens. 

 

 

Bij een negatief antwoord worden de volgende gegevens meegedeeld in het gegevensgedeelte. 

 
Datablok met het antwoord 

Zone Beschrijving Type Lengte M/C IHFN XML 

Returncode  AN 6 M ERCA1 Result\Returncode 

Lijstnummer van de 

returncode 

052 = lijst beheerd voor returncodes 

betreffende consultaties A052 

AN 3 M ERCA1 Result\Codelist 

 



Periodes van inactiviteit of van toegelaten deeltijdse werkhervattingen in geval van ziekte p 24 / 55 

De identificatie van een attest gebeurt aan de hand van een uniek nummer. Dit 

attestnummer wordt opnieuw gebruikt zolang het over hetzelfde INSZ en dezelfde 

periode gaat. Een attest kan dus verschillende versies hebben die worden aangeduid 

door een versienummer (= volgnummer). De eerste doorgave voor eenzelfde INSZ en 

periode start met ‘00’ en daarna wordt dit nummer telkens met ‘1’ verhoogd. 

 

Indien meerdere berichten voor hetzelfde attestnummer gelijktijdig worden 

ontvangen, kan de bestemmeling aan de hand van dit versienummer bepalen welke het 

meest recent is. Het volstaat om het attest met het hoogste versienummer te verwerken 

omdat bij de doorgave van een attest altijd de nieuwe toestand van de gegevens wordt 

doorgegeven.  

 

Een attest A052 wordt aangemaakt per trimester. Wanneer er ook maar één gegeven 

wijzigt in het bericht, wordt een verbeterend bericht met een verhoogd versienummer 

verstuurd. Deze verbeterde berichten (regularisaties) zullen maandelijks worden 

doorgestuurd. 

 

 

De aard van het bericht is bepalend voor het attestnummer en het versienummer 

dat wordt meegedeeld.  

 

Bij een origineel bericht, worden de gegevens omtrent de periodes van inactiviteit 

doorgegeven van het kwartaal, voorafgaand aan deze waarin het bericht wordt 

aangemaakt.  

De VI zal het attest versturen met  

- nummer van het attest = uniek nummer  

- versienummer van het attest = 00 

- aard van het bericht = 0 

 

Indien de doorgegeven situatie betreffende een kwartaal moet worden rechtgezet, zal 

een corrigerend bericht worden overgemaakt. 

De VI zal het attest versturen met 

- nummer van het attest = attest nummer van het originele bericht 

- versienummer van het attest = versienummer van het te verbeteren bericht 

verhoogd met 1 

- aard van het bericht = 1 

 

Indien de doorgegeven situatie betreffende een kwartaal als onbestaand moet 

beschouwd worden, zal een annulatie bericht worden overgemaakt. 

De UI zal het attest versturen met 

- nummer van het attest = attest nummer van het originele bericht 

- versienummer van het attest = versienummer van het te annuleren bericht 

verhoogd met 1 

- aard van het bericht = 3 

 

 

 

De oudste periodes (begindatum/einddatum) komen eerst in het bericht; de recentste 

periode achteraan. Per ononderbroken periode, per code en binnen het kwartaal wordt 

er één periode meegegeven. 
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Toelichting bij het gebruik van de code type dagen 98 en 99  

(werkdocument NIC, goedgekeurd in de werkgroepvergadering van 23.04.2007)  

 

Codes 98 en 99 

Codes 98 en 99 zijn indicatieve codes. 

Ze duiden enkel op de mogelijkheid van een uitkering, maar bieden geen zekerheid 

hierop.  

De meegedeelde periodes zijn niet noodzakelijk gelijkstelde dagen in de sector tijdens 

de uitwisseling van de A052-attesten. 

 

Deze waarden worden enkel meegegeven in de consultatiestroom voor het lopend 

kwartaal of het kwartaal T-1 en waarvoor nog geen attesten werden aangemaakt.  De 

codes worden enkel gebruikt voor de raadplegingen van de lopende kwartalen T-1 of 

T waarvoor nog geen attest A052 werd aangemaakt. 

 

Code 98 

Deze code wordt gebruikt om de moederschaps- of ziekteperiode(s) aan te duiden die 

erkend werden door de adviserende geneesheer en waarvoor nog geen berekening van 

het recht of de uitkeringen heeft plaatsgevonden. 

De begindatum van de periode komt overeen met de begindatum van het risico indien 

deze nog in het kwartaal van de raadpleging valt. Als de begindatum van het risico 

voor het kwartaal valt, dan wordt de begindatum van het kwartaal vermeld.  

 

Als geen enkele einddatum gekend is door de verzekeringsinstelling of als deze buiten 

het kwartaal van de raadpleging valt, wordt de einddatum van het kwartaal 

overgenomen.  

Als er een einde komt aan de arbeidsongeschiktheid in het kwartaal van raadpleging, 

wordt de meest recente datum als einddatum genomen door de 

verzekeringsinstellingen door de volgende data met elkaar te vergelijken: datum van 

de werkhervatting of  waarop de werkloosheid aanvangt, einddatum van de ziekte 

(einddatum van de erkenning). De toepassing van artikel 134 zet de uitkering stop 

(afwezigheid op de medische controle). 

 

Code 99 

Deze code wordt gebruikt voor een moederschap of een ziekte waarvoor al een 

uitkering verleend werd om de volgende periodes mee te delen die in aanmerking 

komen voor een uitkering tot het einde van het kwartaal of tot het einde van de 

arbeidsongeschiktheid, indien deze gekend is, of tot de datum waarop de 

werkloosheid opnieuw ingaat, als deze meegedeeld wordt in het verzoek (of tot de 

einddatum van erkenning). De toepassing van artikel 134 zet de uitkering stop 

(afwezigheid op de medische controle). 
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3. Distributiestroom - A052, M 

3.1. Gegevensstroom 

De VI’s verwachten bij deze gegevenstransmissie geen antwoord van de respectieve 

bestemmelingen. De stroom krijgt bijgevolg de architectuur van een 

gegevensovermaking zonder opvolging.  

 

 
 

Beschrijving van de grafisch aangeduide stappen: 
 

1. de VI’s maken gegevens inzake inactiviteit over aan de KSZ via het NIC. 

Opmerking 1:  Het NIC kent aan elke attest een attestnummer toe alvorens de 

attesten te versturen naar de KSZ. Deze attestnummers worden 

overgemaakt aan de VI’s om in hun databanken op te nemen.   

 

Opmerking 2:  Het NIC zal een opvolgingsbestand aanmaken waarin al de 

verstuurde attesten worden opgeslagen. Dit opvolgingsbestand zal 

gebruikt worden bij de consultatiestroom. 

 

2. bij de KSZ gebeurt een integratie-controle:  

a. als minstens één der potentiële bestemmelingen wordt gevonden, stuurt de 

KSZ een definitief antwoord naar het NIC 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 het NIC en stopt 

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). 

 

voorlegging distributie 

antwoord N001: MDP of ERC / X001 

KSZ VI’s NIC 

RJV 

 

VSI 

CIMIRe 

attestnummer 
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Dit houdt dus in dat: 

- de berichten met betrekking tot de sociaal verzekerde, die niet door het NIC 

met de juiste hoedanigheid en periode werden geïntegreerd in het 

personenrepertorium van de KSZ, worden verworpen en teruggestuurd naar 

het NIC. 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 KSZ. 

 

Er wordt een uitzondering gemaakt voor RJV en CIMIRe. Voor deze instellingen 

wordt er geen integratiecontrole verricht omdat de integratie in het 

verwijzingsrepertorium geautomatiseerd is en gebeurd op basis van de DmfA-

mutaties die per kwartaal worden doorgegeven. 

Bovendien zal KSZ voor alle attesten die worden overgemaakt de dossiers eveneens 

automatisch integreren voor CIMIRe met de hoedanigheidscode ‘010’. 

 

 

Wat betreft de periode, zal er voor de afzender 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. Voor 

de bestemmeling 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. 

 

 

Wat betreft de hoedanigheidscodes, worden de volgende codes gehanteerd: 

 

VI’s:  sector ‘011’, type instelling ‘001’ 

 hoedanigheidcode ‘002’ (persoon met dossier arbeidsongeschiktheid). 

 

CIMIRe: sector ‘014’, type instelling ‘002’ 

 hoedanigheidcode ‘010’ (werknemer met pensioenrekening). 

 

VSI: sector ‘031’, type instelling ‘001’ 

 hoedanigheidcode ‘010’ (werknemer met rekening pensioen). 

 

RJV:  sector ‘010’, type instelling ‘000’ 

 hoedanigheidcode ‘010’ (arbeider) 

 

3.3. Verwerking 

Het NIC kent aan elke attest dat zij krijgt van de VI’s een uniek attestnummer toe en 

vult in de prefix eveneens de verdelingscode in volgens een overeengekomen 

verzendingsalgoritme.  

 

Deze verdelingscode dient om de hoeveelheid aan berichten voor RJV, die alleen 

arbeiders kent, te beperken. Het verzendingsalgoritme baseert zich op gegevens 

afkomstig uit het datablok met betrekking tot de werkgever. Indien deze gegevens niet 
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aanwezig zijn, worden de verdelingscode ‘811’ gebruikt en worden de attesten naar 

alle potentiële bestemmelingen doorgestuurd. 

 

Het NIC zet de records die te maken hebben met de attesten A052 (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 bestemmeling alle berichten in verband met deze attesten via een 

mailbox van de KSZ ontvangen. 

 

3.4. Frequentie van de levering van de gegevens 

De doorgave van de attesten gebeurt driemaandelijks. De VI’s zullen de attesten met 

de gegevens omtrent de periodes van inactiviteit wegens ziekte in principe aanmaken 

rond de 15de van de maand volgend op het einde van een kwartaal.  

 

Indien nodig, worden maandelijks ook regularisaties (correcties of annulaties) 

doorgestuurd.   

 

3.5. Scenario’s 

Elk attest (= voorlegging) dat de KSZ ontvangt van het NIC, zal zij op haar beurt 

doorsturen naar de instellingen volgens de verdeelsleutel vermeld in de zone ‘sector 

leverancier’ van het repertorium gedeelte van de voorlegging. 

 

De KSZ stuurt één definitief antwoord naar het NIC 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 wegens 

veiligheidsproblemen, syntactische problemen of problemen met de 

integratiecontrole bij de afzender. 

 

 Genormaliseerd bericht (= variante N001 indien in IHFN formaat; variante 

X001 indien in XML formaat) als de KSZ een positief antwoord stuurt waarin 
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waarin per potentiële bestemmeling wordt vermeld of de voorlegging 

doorgestuurd is of niet. 

 

Het gegevensgedeelte afkomstig van de voorlegging wordt nooit teruggestuurd.  

Voorbeelden prefix 

Hierna volgt een voorbeeld van het prefix zoals gebruikt voor het attest A052, 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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A052, M VI sturen attest naar KSZ VI ontvangen een antwoord van de KSZ sectoren ontvangen attest van KSZ 

Verwerping(netwerkreturncode) Aanvaard(toepassingsreturncode) 

NETWERKGEDEELTE 

CONSTANTE/netwerkreturncode TAPE Xxxx 0000 0000 

VERSIE_PREFIX A1 A1 A1 A1 

SECTOR 011 (= VI) 011 (= VI) 011 (= VI) 025 (= KSZ) 

TYPE_INSTELLING 001  001 001 001 

INTERNE_REFERENTIE_SECTOR Blanco Blanco Blanco Blanco 

USER-ID INSZ user VI of programma 

nummer VI 

INSZ user VI of programma 

nummer VI 

INSZ user VI of programma 

nummer VI 

programma nummer KSZ 

SOORT-AANVRAAG D0M F0M F0M F0M 

INSZ INSZ verzekerde INSZ verzekerde INSZ verzekerde INSZ verzekerde 
RETURNCODE TOEPASSING - 000000 xxxxxx 000000 

FORMULIER GEDEELTE  

FORMULIER A052  A052 A052 A052  

VARIANTE - N000 N001 - 

GEDEELTE_BERICHT Blanco Blanco Blanco Blanco 

BEHEER ANTWOORD GEDEELTE  

IDENTIFICATIE_TOEPASSING Blanco Blanco Blanco Blanco 

INTERNE_REFERENTIE_BEANTWOORD

ER 

- Referentie KSZ Referentie KSZ - 

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 J15 - - -  

ACTIE_TIMEOUT M - - - 

SLAGING_STROOM 0  (= origineel) E (= attest geweigerd) A (= attest doorgestuurd) 0 (=origineel ) 

REPERTORIUM GEDEELTE  

HOEDANIGHEIDSCODE 002 002  002 HC bestemmeling 

FASE 00 00 00 00 

BEGIN_REPERTORIUM Datum integratie VI Datum integratie VI Datum integratie VI  

EINDE_REPERTORIUM Datum integratie VI Datum integratie VI Datum integratie VI  

BEGIN_BERICHT Kwartaal attest Kwartaal attest Kwartaal attest Kwartaal attest 

EINDE_BERICHT Kwartaal attest Kwartaal attest Kwartaal attest Kwartaal attest 

SECTOR_LEVERANCIER 999 025 (= KSZ) 025 (= KSZ) 011 (= VI) 

TYPE_INSTELLING_LEVERANCIER 811 of  812 000 000 001 
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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 VI maakt de opvolging van de 

doorgestuurde attesten en de antwoorden van de KSZ mogelijk. Deze interne 

referentie wordt niet meegedeeld aan de bestemmeling maar het zal wel in elk 

antwoord dat de VI 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 

 Zone ‘slagingstroom’: ‘0’ staat voor een origineel bericht 

 Zones ‘hoedanigheidcode, fase, begin- en einddatum repertorium’: geeft 

kenmerken weer van het dossier dat het NIC heeft over de sociaal verzekerde 

 Zones ‘begin- en einddatum bericht’: specificeren de periode waarover het 

attest de gegevens meedeelt, gezien het kwartaalgegevens betreft, vallen de 

begin- en einddatum altijd samen met het begin en einde van een kwartaal 

 Zones ‘sector en type instelling leverancier’: voor alle attesten zal het NIC 

deze twee zones opvullen volgens de criteria die zij van RJV ontvangen 

hebben.  

 

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.  

Andere instellingen mogen deze zone niet gebruiken, maar moeten de 

returncode meegeven in het gegevensgedeelte.  
 Zone ‘soort antwoord’: ‘F0M’ staat voor een definitief antwoord op een 

mutatie 

 Zone ‘INSZ’: het INSZ van de sociaal verzekerde 

 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 ‘A’ = voorlegging aanvaard en doorgestuurd 
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3.7. Verwerking berichten voor RJV 

Om de hoeveelheid aan berichten voor RJV, die alleen arbeiders kent, te beperken 

wordt een specifieke verdelingscode gebruikt. Hiervoor zet het NIC in de zone 

‘sector leverancier’ van de voorleggingsprefix de waarde 999 en in de zone ‘type 

instelling leverancier’ komt dan een specifieke code nl.: 811 en 812. 

 

Het NIC zal aan de hand van de criteria die zij van RJV ontvangen bepalen of de 

verdelingscode  811 dan wel 812 moet worden ingevuld. 

Wijziging van het prefix: De NIC-filter zal de hieronder beschreven regels toepassen 

bij elk voorkomen werkgever dat reeds ingevuld werd in de A052-attesten om het 

prefix KSZ aan te vullen. Opgelet: Het aantal voorkomens kan gelijk zijn aan 0! 

  

Bij het eerste voorkomen dat voldoet aan de verzendingsvoorwaarden naar de RJV, 

zal de zone « sector leverancier » van het prefix op 811 gezet worden, anders op  812. 

Als er geen enkel voorkomen bestaat, wordt de sector eveneens op 811 gezet. 

 

Ter informatie: De verzekeringsinstellingen hebben zich ertoe verbonden om de 

gegevens met betrekking tot de werkgevers enkel in te vullen voor de elektronisch 

ontvangen bijlagen ASR. 

 

811  wordt gebruikt in het geval de attesten door de KSZ moeten worden 

gerouteerd naar alle bestemmelingen van het bericht met inbegrip van 

RJV. 

 

Dit is het geval wanneer de RSZ-categorie en/of werknemerskengetal 

afwezig zijn of  indien de RSZ-categorie en/of werknemersgetal bestemd 

zijn voor RJV volgens het verzendingsalgoritme. 

  

812  wordt gebruikt in het geval de attesten door de KSZ moeten worden 

gerouteerd naar alle bestemmelingen van het bericht, BEHALVE naar 

RJV. 

 

Dit is het geval voor de attesten met een RSZ-categorie en/of 

werknemerskengetal die niet voor RJV bestemd zijn (zie uitzonderingen 

in het verzendingsalgoritme). 

 

Verzendingsalgoritme 

indien de combinatie categorie en werknemerskengetal, meegedeeld in het attest, 

voorkomt in Tabel 3    

EN  

het meegedeelde kwartaal valt binnen de aangiftekwartalen in Tabel 3: 

 gegevens verzonden naar RJV (verdelingscode ‘811’) 

 

indien de combinatie categorie en werknemerskengetal, meegedeeld in het attest, 

NIET voorkomt in Tabel 3   OF   het meegedeelte kwartaal valt NIET binnen de 

aangiftekwartalen in Tabel 3,   

MAAR 

de categorie in combinatie met het kwartaal, meegedeeld in het attest komen wel 

voor in Tabel 1    

EN   
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het werknemerskengetal in combinatie met het kwartaal, meegedeeld in het attest 

komen voor in Tabel 2  

 gegevens verzonden naar RJV (verdelingscode ‘811’) 

 

uitzonderingen: 

indien het meegedeelde kwartaal < 1995/1 voor de combinatie categorie 194 

met werknemerskengetal 11  

OF 

Indien RSZ stamnummer = 1  

OF 

Indien RSZ stamnummer = 1000 tot en met 9999  

 

 gegevens worden NIET verzonden naar RJV en wordt de verdelingscode 

‘812’ ingevuld 

 

Tabel 1: categorieën die in aanmerking komen voor verzending naar RJV 

 Cat  vanaf tot 

000  19753 99999 

004  19871 99999 

006  19984 99999 

010  19753 99999 

011  19753 99999 

012  19753 99999 

013  19451 99999 

014  19451 99999 

015  19451 99999 

016  19813 99999 

017  19801 99999 

018  19753 99999 

019  19461 99999 

020  19813 99999 

021  19471 99999 

022  19901 99999 

023  19472 99999 

024  19471 99999 

025  19901 99999 

026  19494 99999 

029  19553 99999 

030  19813 99999 

031  19823 99999 

032  19733 99999 

033  19571 99999 

034  19603 99999 

035  19871 99999 

036  19604 99999 

037  19701 99999 

038  19611 99999 

039  19881 99999 

041  19623 99999 
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043 

044  19623 99999 

046  19641 99999 

047  19641 99999 

048  19642 99999 

049  19644 99999 

051  19842 99999 

052  19842 99999 

053  19723 99999 

054  19623 99999 

055  19651 99999 

056  19641 99999 

057  19662 99999 

058  19662 99999 

059  19664 99999 

060  19801 99999 

061  19874 99999 

062  19894 99999 

063  19672 99999 

064  19673 99999 

065  19683 99999 

066  19684 99999 

067  19692 99999 

068  19693 99999 

069  19703 99999 

073  19871 99999 

074  19784 99999 

075  19701 99999 

077  19704 99999 

078  19704 99999 

079  19704 99999 

080  19784 99999 

081  19824 99999 

082  19874 99999 

083  19711 99999 

084  19713 99999 

085  19714 99999 

086  19713 99999 

087  19723 99999 

088  19731 99999 

089  19741 99999 

090  19812 99999 

091  19744 99999 

092  19763 99999 

093  19771 99999 

094  19771 99999 

097  19791 99999 

099  19771 99999 

100  19921 99999 

101  19873 99999 
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102 

110 

111  19873 99999 

112  20011 99999 

113 

116 

117 

122  19913 99999 

123  19914 99999 

130  19914 99999 

132  19873 99999 

133 

135  19981 99999 

146  19872 99999 

150  19873 99999 

157  19953 99999 

158  19861 99999 

162  19902 99999 

166  19861 99999 

169  19914 99999 

173 

174 

180 

183  19961 99999 

186  19951 99999 

187  19894 99999 

189  19942 99999 

193  19954 99999 

194  19914 99999 

199  19861 99999 

200  19924 99999 

211  19901 99999 

212 

216 

217 

222  19914 99999 

223  19933 99999 

224 

226 

230  19974 99999 

232  19942 99999 

235  19981 99999 

244 

246  19911 99999 

254 

258  19941 99999 

262  19981 99999 

269  19914 99999 

273 
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294  19861 99999 

299  19861 99999 

311  19934 99999 

316  19881 99999 

320 

322  19981 99999 

323  19994 99999 

330  19934 99999 

335  19981 99999 

336  19871 99999 

346  19951 99999 

347 

350 

362  19983 99999 

364  19881 99999 

369  19922 99999 

373 

387  19893 99999 

394  19871 99999 

399  19861 99999 

411  19881 99999 

422  19981 99999 

423 

430  20001 99999 

432  19871 99999 

437  19903 99999 

462  20003 99999 

463  19881 99999 

467  19874 99999 

473 

494  20011 99999 

497  19861 99999 

499  19861 99999 

511  19931 99999 

522 

530  20011 99999 

532 

562 

594 

597 

599  19861 99999 

611  19911 99999 

630  20011 99999 

699  19891 99999 

711  19981 99999 

722 

730 

735 

811  19942 99999 

835 
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848 

911  19981 99999 

 

Tabel 2 :werknemerscodes voor verzending naar RJV 

wkncode vanaf tot 

011  19001 99999 

012  19001 99999 

013  19951 99999 

014  19951 19974 

015  19001 99999 

019 

022  19001 99999 

023  19951 19974 

024  19001 99999 

025  19951 99999 

026  19951 19974 

027  19001 99999 

028  19951 99999 

029  19001 99999 

035  19001 99999 

041  19971 99999 

045  19001 99999 

046 

047 

Tabel 3 : combinatie categorieën-werknemerscodes voor verzending naar RJV 

cat wkncode vanaf tot 

029 014  19981 99999 

029 023  19981 99999 

029 026  19981 99999 

006 016  19984 99999 
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4. Consultatiestroom – A052, L of E 

4.1. Gegevensstroom 

De berichten met betrekking tot de consultatiestroom worden volledig on-line uitgewisseld 

tussen de verschillende instellingen. 

 

De stroom krijgt de volgende architectuur van gegevensovermaking. 

 

 

 

 

 

 

 

1. De vragende instelling stuurt de voorlegging met de vraag on-line op naar de KSZ. 

 

De KSZ voert de controles on-line uit.  

2. Indien het bericht wordt verworpen door de KSZ omdat er fouten zijn in de syntax, de 

veiligheids- of de integratiecontroles, stuurt de KSZ een on-line definitief negatief 

antwoord naar de vragende instelling. 

3. Indien het bericht voldoet aan de on-line controles van de KSZ, wordt het bericht on-line 

overgemaakt aan het NIC. 

 

Het NIC analyseert de voorlegging:  

4. indien een consultatie van een kwartaal - 2 of vroeger  OF  een consultatie van het 

kwartaal - 1 indien de attesten nog niet verstuurd zijn: wordt het opvolgingsbestand bij het 

NIC geraadpleegd. Indien het attest NIET in het opvolgingsbestand wordt gevonden, stuurt 

het NIC on-line een definitief antwoord aan de KSZ. 

5. De KSZ maakt het antwoord van het NIC on-line door aan de vragende instelling. 

 

6. indien een consultatie van een kwartaal - 2 of vroeger  OF  een consultatie van het 

kwartaal - 1 indien de attesten nog niet verstuurd zijn: wordt het opvolgingsbestand bij het 

NIC geraadpleegd. Indien het attest in het opvolgingsbestand wordt gevonden, stuurt het 

NIC de consultatie on-line naar de bevoegde VI 

OF 

indien een consultatie voor het lopende kwartaal of het kwartaal – 1 indien de attesten nog 

niet verstuurd zijn: wordt de consultatie zonder meer on-line overgemaakt aan de 

bevoegde VI.  

7. De VI antwoordt on-line aan het NIC. 

8. Het NIC stuurt het antwoord van de VI on-line door naar de KSZ.  

9. De KSZ maakt het antwoord van de VI verder on-line over aan de vragende instelling. 

 

4.2. 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 consultatie met betrekking tot het INSZ, die niet door de vragende 

instelling met de juiste hoedanigheid en periode werden geïntegreerd in het 

2./ 5./ 9. on-line 

1. on-line 3. on-line 

4./ 8. on-line 

 

NIC 
 

Vragende 

instelling 
KSZ 

 

VI 

6. on-line 

7. on-line 
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personenrepertorium van de KSZ, wordt verworpen en teruggestuurd. Deze consultatie wordt 

niet aan het NIC overgemaakt. 

 

Om aan de integratiecontrole te voldoen, is een overlapping van 1 dag tussen de periode 

bericht zoals meegegeven in het repertorium gedeelte van het prefix en de periode van 

integratie in het verwijzingsrepertorium, voldoende. De periode bericht wordt meegegeven in 

het prefix van de vraag en bevat de periode voor dewelke de gegevens worden opgevraagd.  

 

Wat betreft de hoedanigheidscodes, worden de volgende codes gehanteerd: 

VI’s:  sector ‘011’, type instelling ‘001’ 

 hoedanigheidcode ‘002’ (persoon met dossier arbeidsongeschiktheid). 

 

FBZ: sector ‘006’, type instelling ‘000’ 

 hoedanigheidcode ‘010’ (vergoeding aan slachtoffers). 

 

VSI: sector ‘031’, type instelling ‘001’ 

 hoedanigheidcode ‘010’ (werknemer met rekening pensioen). 

 

RJV:  sector ‘010’, type instelling ‘000’ en ‘001’ (= vakantiekassen) 

 hoedanigheidcode ‘010’ (arbeider). 

 

RIZIV: sector ‘021’, type instelling ‘000’ 

 hoedanigheidcode ‘001’ (dossier RIZIV). 

 

RVA:  sector ‘018’, type instelling ‘000’ en ‘001’ (= UI) 

 hoedanigheidcode ‘001’ (gecontroleerde werkloze). 

 

FSO:  sector ‘018’, type instelling ‘003’ 

 hoedanigheidcode ‘003’ (werknemer slachtoffer van een sluiting van een 

onderneming). 

 

4.3. Verwerking 

De voorlegging van de consultatie moet het INSZ bevatten als ook de periode waarvoor de 

raadpleging gebeurt. De begin- en einddatum van de periode zijn beide verplicht en moeten 

bovendien altijd samenvallen met een kalenderkwartaal. 

 

Indien het een consultatie betreft van een kwartaal -2 of vroeger OF een consultatie van het 

kwartaal -1 indien de attesten nog niet verstuurd zijn, wordt de voorlegging niet overgemaakt 

aan de VI, maar geeft het NIC de informatie door zoals op dat moment beschikbaar is in het 

opvolgingsbestand.  

Het opvolgingsbestand bevat de volgende informatie over de elektronisch verstuurde attesten: 

- attestnummer, versienummer, aard en kwartaal van een elektronisch verstuurd attest; 

- ontvangstdatum van het attest bij het NIC; 

- datum van het antwoord van de KSZ i.v.m. het attest; 

- aanduiding naar welke instellingen dit bericht werd doorgestuurd; 
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Indien het een consultatie betreft voor het lopende kwartaal of het kwartaal – 1 indien de 

attesten nog niet verstuurd zijn, zal de bevoegde VI de informatie doorgeven zoals op dat 

moment beschikbaar in hun gegevensbank.  

 

Opdat de sector werkloosheid de 3 bijkomende gegevens bekomt voorzien voor de consultatie 

A052, E, moet in de voorlegging de indicator C1 op ‘1’ staan en een hervattingsdatum worden 

meegegeven. Let wel, de bijkomende gegevens zijn enkel beschikbaar voor het lopende 

kwartaal en niet voor afgesloten kwartalen. 

 

De consultatie kan enkel plaatsvinden op werkdagen van 08:30 tot 17:30. 

 

4.4. Scenario’s 

Elke vraag (= voorlegging) dat de KSZ ontvangt van de vragende instelling, zal zij op haar 

beurt doorsturen naar het NIC die vermeld staat in de zone ‘sector leverancier’ van het 

repertorium gedeelte van de voorlegging. 

 

De bestemmeling (NIC-VI) die de vraag ontvangt, stuurt één definitief antwoord naar de KSZ. 

Eenmaal een definitief antwoord gegeven, wordt de voorlegging afgesloten.  

 

Er zijn 3 soorten definitieve antwoorden voor een voorlegging A052, L: 

 Verwerping van de vraag door de KSZ = negatief definitief antwoord 

 Aanvaarding van de vraag door het NIC = positief definitief antwoord met het 

antwoord van de desbetreffende VI in het gegevensgedeelte 

 Verwerping van de vraag door het NIC = negatief definitief antwoord met de reden van 

verwerping in het gegevensgedeelte 

 

Voor een voorlegging A052, E is er een 4de soort definitieve antwoorden: 

 Verwerping van het antwoord door de RVA = negatief definitief antwoord 

 

Verwerping van de vraag door de KSZ 

De vragende instelling maakt de voorlegging A052,L of A052, E on-line over aan de KSZ. De 

KSZ voert controles on-line uit en hieruit blijkt dat zij de voorlegging niet kan doorsturen naar 

het NIC. De KSZ stuurt onmiddellijk een definitief antwoord naar de vragende instelling en de 

stroom is afgesloten. Dit antwoord wordt on-line verstuurd. 

Aanvaarding van de vraag door het NIC 

De vragende instelling maakt de voorlegging A052,L of A052, E on-line over aan de KSZ. De 

KSZ verwerkt het bericht en stuurt de vraag door naar het NIC. Dit alles gebeurt on-line. 

 

Als het NIC de vraag A052, L of A052, E aanvaardt, stelt het NIC een definitief antwoord 

samen dat naar de KSZ verstuurd wordt.  

Indien het een consultatie betreft van een kwartaal -2 of vroeger OF een consultatie 

van het kwartaal -1 indien de attesten nog niet verstuurd zijn, wordt de voorlegging 

niet overgemaakt aan de VI, maar maakt het NIC zelf een definitief antwoord. 

 

Indien het een consultatie betreft voor het lopende kwartaal of het kwartaal – 1 indien 

de attesten nog niet verstuurd zijn, stuurt het NIC de vraag door naar de bevoegde VI. 
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De VI antwoordt on-line en het NIC zal het definitieve antwoord van de VI verder 

versturen naar de KSZ. 

 

Dit definitieve antwoord wordt dan door de KSZ on-line doorgestuurd naar de afzender. 

Verwerping van de vraag door het NIC 

Idem als voorgaande scenario maar hier wordt het attest verworpen door het NIC. 

 

De vragende instelling maakt de voorlegging A052,L of A052, E on-line over aan de KSZ. De 

KSZ verwerkt het bericht en stuurt de vraag door naar het NIC. Dit alles gebeurt on-line. 

 

Het NIC aanvaardt de vraag A052, L of A052, E niet en stuurt een definitief negatief antwoord 

van het type N001 naar de KSZ. In het gegevensgedeelte wordt de reden van verwerping 

aangeduid aan de hand van een ERC segment (IHFN) of een Result (XML). 

 

Dit negatieve antwoord wordt on-line doorgestuurd naar de afzender 

Verwerping van de vraag door de RVA 

Een UI maakt een voorlegging A052, E on-line over aan de RVA. De RVA stuurt de 

voorlegging on-line door naar de KSZ. Vanaf hier worden de voorgaande scenario’s gevolgd. 

 

De RVA kan het antwoord omwille van technische redenen niet versturen of aanvaarden. De 

RVA stuurt dan een definitief negatief antwoord naar de UI. 

 

4.5. Opvragen van bijkomende gegevens door de sector 
werkloosheid 

De consultatie A052, E kan volgende gegevens bevatten: 

 de trimestriële gegevens betreffende arbeidsongeschiktheid (= idem A052, L) 

 de 3 bijkomende gegevens (= enkel voor het lopende kwartaal of voor het kwartaal-1 

indien het attest voor het lopende kwartaal nog niet is verstuurd) 

 

De verschillende situaties bij de UI’s en de mogelijke vragen door de UI 

1) Na een  periode van minimaal 4 weken ziekte, hervatting van de werkloosheid 

Dan  

 zowel trimestriële als bijkomende gegevens nodig => indicator C6 = ‘1’ 

 meedelen aan VI van de datum van hervatting werkloosheid => datum = ingevuld 

 

 

2) Na periode van voltijdse betrekking, aanvraag werkloosheidsuitkering 

Dan  

 zowel trimestriële als bijkomende gegevens nodig => indicator C6 = ‘1’ 

 geen hervatting van werkloosheid => datum = blanco 

 

 

3) Na periode van minimaal 4 weken ziekte, hervatten van een deeltijdse betrekking met 

inkomensgarantie 

Dan  
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Indien er een aanvraag voor werkloosheidsuitkering is: 

 zowel trimestriële als bijkomende gegevens nodig => indicator C6 = ‘1’ 

 meedelen aan VI datum hervatting van werkloosheid => datum = ingevuld 

 

Indien er geen aanvraag voor werkloosheidsuitkering is: 

 enkel trimestriële gegevens nodig => indicator C6 = ‘0’ 

 meedelen aan VI datum hervatting van werkloosheid => datum = ingevuld 

 

 

4) Na periode van minder dan 4 weken ziekte, hervatting van de  werkloosheid 

Dan  

 enkel trimestriële gegevens nodig => indicator C6 = ‘0’ 

 meedelen aan VI datum hervatting van werkloosheid => datum = ingevuld 

 

De mogelijke antwoorden door de VI 

a) Op vraag met indicator C6 = ‘1’ + datum = ingevuld 

Indien opvraging voor het lopende kwartaal of het kwartaal-1 als het attest nog niet is 

verstuurd: 

Dan bevat het antwoord zowel de trimestriële als de bijkomende gegevens 

 

Indien opvraging NIET voor het lopende kwartaal of het kwartaal-1 als het attest nog 

niet is verstuurd: 

Dan bevat het antwoord enkel de trimestriële en GEEN bijkomende gegevens 

 

 

b) Op vraag met indicator C6 = ‘1’ + datum = blanco 

Indien opvraging voor het lopende kwartaal of het kwartaal-1 als het attest nog niet is 

verstuurd 

Indien de datum werkhervatting beschikbaar bij VI, dwz, de periode van 

arbeidsongeschiktheid is afgesloten: 

Dan bevat het antwoord zowel de trimestriële als de bijkomende gegevens 

 

Indien GEEN datum werkhervatting beschikbaar bij VI, dwz, de betrokkene is 

volgens de VI nog steeds arbeidsongeschikt: 

Dan antwoordt de VI met de returncode = ‘000040’ 

 

Indien opvraging NIET voor het lopende kwartaal of het kwartaal-1 als het attest nog 

niet is verstuurd: 

Dan bevat het antwoord enkel de trimestriële en GEEN bijkomende gegevens 

 

  

c) Op vraag met indicator C6 = ‘0’ + datum = ingevuld 

Dan bevat het antwoord enkel de trimestriële en GEEN bijkomende gegevens 

 

Opmerkingen 

 Als de UI de datum van hervatting werkloosheid invult, moet deze datum in de 

periode van het opgevraagde kwartaal vallen. Indien de meegedeelde datum van 

hervatting werkloosheid niet in het opgevraagde kwartaal valt, geeft de VI de 



Periodes van inactiviteit of van toegelaten deeltijdse werkhervattingen in geval van ziekte p 43 / 55 

returncode ‘000050’ terug als antwoord. Er wordt door de VI’s een tolerantie van 5 

kalenderdagen toegepast om de UI toe te laten een hervattingsdatum in de toekomst 

mee te delen. Bijvoorbeeld: de gegevens van het 1ste kwartaal worden opgevraagd 

en als hervattingsdatum wordt 1 april meegedeeld. Alhoewel de hervattingsdatum 

buiten het gevraagde kwartaal ligt, zal de VI deze datum aanvaarden. 

 

 Als de UI de datum van hervatting werkloosheid meedeelt maar geen bijkomende 

gegevens vraagt (indicator C6 = ‘0’), dan wordt het antwoord van de VI met de 

trimestriële gegevens beschouwd als ontvangstbewijs voor de mededeling van de 

hervattingsdatum. 

 

4.6. Returncodes in het gegevensgedeelte van het antwoord 

Indien een anomalie is vastgesteld door het NIC of een VI, wordt dit meegegeven in de 

returncode in het gegevensgedeelte van het antwoord. Deze returncodes betreffende de inhoud 

worden bepaald in gemeenschappelijk overleg in de werkgroep.  

 

Voor een voorlegging A052, E kan er eveneens een anomalie worden vastgesteld door de 

RVA. Dit wordt meegegeven in de returncode in het gegevensgedeelte van het antwoord.  

 

In de tabellen hierna, zijn de returncodes opgenomen die specifiek zijn voor de 

consultatiestromen A052, L en A052, E.  

 

Returncodes van het NIC op de consultatieberichten  

Voor een consultatie van een kwartaal -2 of vroeger OF een consultatie van het kwartaal -1 

indien de attesten al verstuurd zijn, wordt de voorlegging niet overgemaakt aan de VI, maar 

maakt het NIC zelf een definitief antwoord. 

 

In geval van een negatief antwoord, hanteert het NIC de volgende returncodes voor de 

voorleggingen A052, L en A052, E: 
 

Returncode Betekenis 

000001 Time out na 20 seconden: er volgt geen antwoord.  

=> alleen voor een consultatie voor het lopende kwartaal of het 

kwartaal -1 (indien attest nog niet verstuurd) 

EN  de VI heeft niet geantwoord binnen de 20 seconden 

000002 Foutieve datum: de begin- of einddatum geeft niet het begin en einde 

van een (kalender)kwartaal aan. 

000003 De VI is niet beschikbaar.  

=> enkel gebruikt in de testfase wanneer nog niet alle VI’s 

beschikbaar waren 

000010 Technisch probleem met betrekking tot de gateway. 

=> mogelijk voor alle VI’s behalve CM 

000036 INSZ onbekend bij het NIC:  

=>  tengevolge van synchronisatieprobleem betreffende de 

integratie van het INSZ in de respectieve verwijzingsrepertoria 

van het NIC en de KSZ; twee maal per jaar wordt een 

vergelijking uitgevoerd voor eventuele rechtzetting 

=> overschakelen op papieren circuit 
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000041 Dubbele aansluiting bij het NIC. 

=> alleen voor een consultatie voor het lopende kwartaal of 

kwartaal -1 (indien attest nog niet verstuurd) 

=>  overschakelen op papieren circuit 

000054 Geen elektronisch attest voor de gevraagde periode. 

=> alleen voor een consultatie voor kwartaal -2 of verder in het 

verleden (waarvoor in principe een attest zou verstuurd moeten 

zijn) 

=>  deze code duidt niet op een technisch probleem maar wel op 

een probleem in het dossier waardoor er niet tijdig een 

elektronisch attest kon worden aangemaakt, het heeft daarom 

geen zin om voor deze returncode over te schakelen op 

papieren circuit 

 

Opmerking 

De controle op de code weigering in die zones C6 (‘000040’) en op de datum van 

hervatting (‘000054’) wordt enkel uitgevoerd voor het lopende kwartaal. Voor de 

andere kwartalen controleert het NIC niet of deze code C6, noch de datum van 

hervatting aanwezig zijn, omdat deze hier normaal niet in opgenomen zijn. 
 

Returncodes van de VI op de consultatieberichten  

Enkel de consultaties betreffende het lopende kwartaal of het kwartaal – 1 indien de attesten 

nog niet verstuurd zijn, stuurt het NIC door naar de bevoegde VI.  

 

In geval van een negatief antwoord, hanteren de VI’s de volgende returncodes voor de 

voorleggingen A052, L en A052, E: 

 

Returncode Betekenis 

000010 Technisch probleem bij de VI (enkel voor CM) vervangen door 

‘000060’ 

000020 De VI heeft geen dossier voor dit INSZ. 

000030 Er is geen A052 bij de VI. 

000040 De VI geeft deze returncode als  

- de indicator C6 ‘1’ is  

EN 

- geen datum van werkhervatting beschikbaar is  

EN  

- de arbeidsongeschiktheidsperiode nog niet afgesloten is bij de VI. 

 

=> alleen voor een consultatie A052, E  

000050 De meegedeelde datum hervatting werkloosheid valt niet in het 

gevraagde trimester: hierbij wordt een tolerantie van 5 kalenderdagen 

toegepast om de UI in staat te stellen om een hervatingsdatum in de 

toekomst mee te delen.  

=> voorbeeld: voor een opvraging van de gegevens voor het 1ste 

kwartaal (1 januari t/m 31 maart), wordt een hervattingsdatum 

van 2 april aanvaard. 

 

=> alleen voor een consultatie A052, E 
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000060 Beantwoordbaarheidsbeletsel omwille van een technisch of 

functioneel probleem vastgesteld door de VI.  

=> voorbeeld: wanneer de VI omwille van een inhoudelijk 

probleem met het betrokken dossier niet onmiddellijk kan 

antwoorden en er eerst aanpassingen aan de betalingen binnen 

het dossier moeten aangebracht worden alvorens te kunnen 

antwoorden. 

=>  
         

Opmerking 

Het NIC kent het attestnummer toe alvorens de attesten naar KSZ te versturen. Deze 

attestnummers worden overgemaakt aan de VI’s om in hun databanken op te nemen. 

Indien een consultatie gebeurt tussen het tijdstip van de verzending van een attest en de 

bijwerking van de databank met het attestnummer door de VI, kent de VI het 

attestnummer nog niet en geeft de VI de returncode ‘000060’.  

 

Om deze returncode ‘000060’ die zich voordoet rond de 15de van de maand volgend op 

het einde van een trimester te vermijden, hanteert het NIC een termijn van 5 dagen 

vooraleer de vragen over te maken aan de VI’s. Dit laat hen toe om de toegekende 

attestnummers in hun respectieve databanken op te nemen. 

 

Returncodes van de RVA op de consultatieberichten.  

In de netwerkreturncode van de prefix wordt ‘9005’ (time-out) meegegeven indien er geen 

antwoord komt na 40 seconden. Vervolgens wordt in de applicatiereturncode van de prefix de 

volgende waarden meegegeven om meer inlichtingen te geven: 
 

Returncode Betekenis 

900599 No anwer form CCF16 (time out) 

900598 Response was rubish 

900597 CCF lines down 

900596 Device failes during request 

      

Returncodes van de KSZ op de consultatieberichten.  

De volledige lijst met returncodes gehanteerd door de KSZ is terug te vinden op de website: 

http://www.ksz-bcss.fgov.be/nl/documentation/document_general%204.htm 

Hierna wordt enkel de netwerkreturncode ‘7030’ verder toegelicht. 

 

Indien na 3 minuten de KSZ geen antwoord heeft gekregen van het NIC, geeft de KSZ een 

antwoord aan de RVA met in de netwerkreturncode van de prefix de code ‘6002’. Als de KSZ 

een time-out vaststelt, wordt eveneens een flag geactiveerd en stuurt de KSZ gedurende 10 

minuten geen on-line vragen meer door naar de desbetreffende sector. Gezien dat het NIC al 

na 20 seconden een time-out genereert indien een bepaalde VI niet beschikbaar is, zal de KSZ 

enkel de vragen naar de sector blokkeren indien er op niveau van het NIC een probleem is 

waardoor deze niet binnen de 3 minuten antwoord. Indien gedurende deze 10 minuten er toch 

een vraag zou binnen komen, dan geeft de KSZ de combinatie van een netwerkreturncode 

                                                 
16 CCF is het product dat de RVA gebruikt voor de communicatie. 
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‘7030’ met een applicatiereturncode ‘000000’ terug aan de vragende instelling. Dit betekent 

dat de instelling aan wie de vraag wordt gesteld, geen antwoord kan geven.  

 

De combinatie van een netwerkreturncode ‘7030’ met een applicatiereturncode ‘900505’ 

betekent dat de instelling aan wie de vraag wordt gesteld, geen correct antwoord heeft 

gegeven. De VI heeft niet conform de vraag geantwoord. Het antwoord is niet in 

overeenstemming met de vraag inzake  

 het INSZ of  

 het type behandeling of  

 het formulier. 
 

 

Time-out voor de consultatieberichten.  

 

UI  RVA  KSZ  NIC  VI 

   

Time-out na  

40 seconden 

  

Time-out na  

3 minuten 

  

Time-out na  

20 seconden  

 

(sinds 04/07/2007) 
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4.7. Prefix 

Voorleggingsprefix 

Voor de voorleggingen wordt steeds het voorleggingsprefix gebruikt.  

Bij de consultatie A052,L in IHFN formaat blijft de vraag beperkt tot een prefix, dus 

ZONDER gegevensgedeelte.  

Echter voor een voorlegging A052, L in XML formaat worden de gegevens van de vraag 

herhaald in het gegevensgedeelte van de voorlegging. 

 

Een consultatie A052, E bestaat altijd uit een voorleggingsprefix met een gegevensgedeelte. 

 

De consultatie is enkel mogelijk op basis van de combinatie van een INSZ en een bepaald 

kwartaal. 

Antwoordprefix 

Voor alle antwoorden wordt het antwoordprefix gebruikt. Een antwoordt bestaat uit een 

antwoordprefix en een gegevensgedeelte.  

 

Bij definitieve antwoorden zijn er 2 verschillende formaten voorzien voor het 

gegevensgedeelte: 

 Geen gegevensgedeelte (= variante N000 ongeacht of in IHFN formaat of 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) voor alle antwoorden van  het NIC 

Voorbeelden prefix 

Hierna volgen er voorbeelden van het prefix zoals zij gebruikt worden voor de voorleggingen 

A052, L en A052,E. 

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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A052,L of A052,E 
De werkloosheidssector gebruikt type E, de anderen L.  

Consulterende instelling 

stuurt vraag naar KSZ 

 KSZ weigert vraag 

(definitief antwoord) 

KSZ stuurt vraag 

door naar NIC  

NIC stuurt definitief 

antwoord naar KSZ 

KSZ stuurt antwoord van NIC 

door naar consulterende instelling 

NETWERK GEDEELTE 

CONSTANTE/netwerkreturncode XXXX XXXX of 0000 XXXX 0000 0000 

VERSIE_PREFIX A1 A1 A1 A1 A1 

SECTOR vragende instelling vragende instelling 025 (= KSZ) 025 (= KSZ) vragende instelling 

TYPE_INSTELLING vragende instelling vragende instelling 000 000 vragende instelling 

INTERNE_REFERENTIE_SECTOR Referentie vragende 

instelling 

Referentie vragende 

instelling 

Referentie KSZ Referentie KSZ Referentie vragende instelling 

USER-ID INSZ user of programma 

nummer instelling 

INSZ user of programma 

nummer instelling 

Programma nummer 

KSZ 

Programma nummer 

KSZ 

INSZ user of programma nummer 

instelling 

SOORT-AANVRAAG O0L / O0E F0L / F0E O0L/  O0E F0L / F0E F0L / F0E  

INSZ INSZ verzekerde INSZ verzekerde INSZ verzekerde INSZ verzekerde INSZ verzekerde 

RETURNCODE TOEPASSING - 000000 of xxxxxx - 000000 000000 

FORMULIER GEDEELTE  

FORMULIER A052 A052 A052 A052 A052  

VARIANTE - N000 - N001 N001 

GEDEELTE_BERICHT Blanco Blanco Blanco Blanco Blanco 

BEHEER ANTWOORD GEDEELTE  
IDENTIFICATIE_TOEPASSING Blanco Blanco Blanco Blanco Blanco 

INTERNE_REFERENTIE_BEANTWOORD

ER 
- Referentie KSZ - ReferentieNIC Referentie KSZ 

DATUM_VERSTUREN_AANVRAAG Datum aanvraag Datum aanvraag Datum aanvraag Datum aanvraag Datum aanvraag 

DATUM_VERSTUREN_ANTWOORD - Datum verwerking KSZ Datum verwerking KSZ Datum verwerking KSZ Datum verwerking KSZ 

ANTWOORD_TERMIJN M05 - M05 - - 

ACTIE_TIMEOUT S - S - - 

SLAGING_STROOM 0  (= origineel) E = (voorl. geweigerd) 0  (= origineel) A = (voorl. aanvaard ) 

E = (voorl. geweigerd) 

A = (voorl. aanvaard )  

E = (voorl. geweigerd) 

REPERTORIUM GEDEELTE  

HOEDANIGHEIDSCODE HC vragende instelling HC vragende instelling 002 002 HC vragende instelling 

FASE 00 00 00 00 00 

BEGIN_REPERTORIUM Datum integratie 

instelling 

Datum integratie instell. Datum integratie 

NIC 
Datum integratie NIC Datum integratie instelling 

EINDE_REPERTORIUM Datum integratie 

instelling 

Datum integratie instell. Datum integratie 

NIC 
Datum integratie NIC Datum integratie instelling 

BEGIN_BERICHT Begin kwartaal Begin kwartaal Begin kwartaal Begin kwartaal Begin kwartaal 

EINDE_BERICHT Einde kwartaal Einde kwartaal Einde kwartaal Einde kwartaal Einde kwartaal 

SECTOR_LEVERANCIER 011 (= NIC / VI) 025 (= KSZ) 011 (= NIC / VI) 011 (= NIC / VI) 011 (= NIC / VI) 
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TYPE_INSTELLING_LEVERANCIER 001  000 001 001  001 
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Algemene beschrijving van de zones in de voorlegging 

 Zone ‘constante’:  

o ‘X25T’ voor on-line voorleggingen in testomgeving 

o ‘X25P’ voor on-line voorleggingen in productieomgeving 

 Zone ‘sector’: sector die de vraag stelt 

 Zone ‘interne referentie’: een referentie gecreëerd en beheerd door elke instelling.  

De interne referentie sector van de vragende instelling maakt de opvolging van 

doorgestuurde antwoorden van de KSZ mogelijk. Deze interne referentie wordt niet 

meegedeeld aan het NIC. Deze referentie zal wel in elk antwoord dat de vragende 

instelling ontvangt van de KSZ overgenomen worden. 

De interne referentie van de KSZ wordt meegegeven in de voorlegging aan het NIC 

en deze gebruikt op haar beurt de referentie in het antwoord aan de KSZ. Deze interne 

referentie wordt niet meegedeeld aan de vragende instelling.  

 Zone ‘user-id’: deze zone wordt gebruikt om de toegangsmachtiging te controleren 

 Zone ‘soort aanvraag-soort antwoord’: ‘O0L’ voor een volledig on-line consultatie 

 Zone ‘INSZ’: het INSZ van de sociaal verzekerde 

 Zone ‘antwoord termijn’: ‘M05’ staat voor 5 minuten; de termijn binnen dewelke een 

antwoord verwacht wordt voor een on-line voorlegging 

 Zone ‘actie timeout’: te ondernemen actie indien de antwoordtermijn wordt 

overschreden: ‘S’ staat voor het supprimeren van de vraag  

 Zone ‘slagingstroom’: ‘0’ staat voor een origineel attest 

 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 waarover men gegevens 

vraagt. De begin- en einddatum zijn verplicht en dienen overeen te komen met een 

kalenderkwartaal. 

 

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.  

Andere instellingen mogen deze zone niet gebruiken, maar moeten de returncode 

meegeven in het gegevensgedeelte. De gebruikelijke returncodes zijn van 

toepassing. 

 Zone ‘soort antwoord’: ‘F0L’ staat voor een definitief antwoord op een consultatie 

 Zone ‘INSZ’: het INSZ van de sociaal verzekerde 

 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.  

Andere instellingen mogen deze zone niet gebruiken, maar moeten de returncode 

meegeven in het gegevensgedeelte. De gebruikelijke returncodes zijn van 

toepassing. 

 Zone ‘slagingstroom’:  

o ‘E’ = voorlegging geweigerd door de KSZ omdat er een probleem is 

vastgesteld met een zone uit het prefix (zonder gegevensgedeelte) of 

verwerping door het NIC omdat de gevraagde gegevens niet kunnen verstuurd 

worden; bijvoorbeeld omdat de sociaal verzekerde niet gekend is (met 

gegevensgedeelte) 

o  ‘A’ = voorlegging aanvaard en doorgestuurd 
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5. Bijlage 1: Toelichting bij het gebruik van het 
gegevensgedeelte A052 (werkdocument FGTB) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Datum:  07/03/2005 

 

 

Referenties:  zoneC6v3.doc 

 

 

Bron:  Sector werkloosheid 

 

 

Status :  Definitieve versie  
 

 

 

 

 

Gegevensstroom A052-L 

 

Gegevensgedeelte van de voorlegging 

van de UI’s 
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Inleiding- Historiek van het nieuwe voorstel: 

 

Tijdens de besprekingen van de laatste vergadering van de werkgroep, zijn de partners van de 

gegevensstroom overeengekomen dat de voorlegging ‘A052’ gebruikt zou worden in situaties andere 

dan de aanvraag van elektronische informatie ter vervanging van het huidige C6-formulier.   

 

Tijdens de vergadering van 29 november laatstleden werd een eerste versie van dit document 

besproken en nam de werkgroep verschillende opties, waaronder de optie om de zone Indicator C6 

niet meer in te vullen op voorwaarde dat er geen bijkomende bedenking hierop wordt gegeven.  Het 

resultaat van deze laatste optie werd op de dag van de vergadering zelf nog meegedeeld via mail en 

daaruit bleek de noodzaak van het behoud van voormelde indicator. 
 

Deze versie van het document, dat bijgewerkt werd volgens de beslissingen van de werkgroep, wordt 

ter validering voorgelegd. 

 

De wijzigingen zijn aangeduid door middel van een verticale streep in de marge. 

 

 

 

 

 

 

Inhoudsopgave: 

 

1.   

2.       

3.           

 
4.  

5.       
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Attest A052-L / Meer informatie m.b.t. de indeling van het ‘gegevens’gedeelte : 
 

Het gegevensgedeelte van het attest A052-L bevat in feite twee soorten gegevens die niet 

systematisch door de ziekenfondsen overgemaakt zullen worden. 

 

Het betreft: 

 

1. nog meer identificatiegegevens zoals de datum van bevalling. In dit document staan deze 

gegevens onder de benaming 'Identificatiegegevens'. 
2. De kwartaalgegevens die betrekking hebben op het aantal dagen dat de arbeidsongeschiktheid 

duurt en die het label ‘kwartaalgegevens’ dragen. 

 

 

 

Verschillende gebruikswijzen van voorlegging A052-L : 
 

De verschillende besprekingen en de bijkomende bedenking hebben aangetoond dat 4 verschillende 

situaties zich kunnen voordoen: 

 

1. De sociaal verzekerde dient onmiddellijk na een periode van arbeidsongeschiktheid een 

aanvraag tot een werkloosheidsuitkering in.  

 In dit geval dient de voorlegging om, enerzijds, de identificatiegegevens en de 

kwartaalgegevens op te vragen en, anderzijds, de datum waarop de werkloosheid 

aanvangt, mee te delen aan het ziekenfonds.  

 In dit geval heeft de uitwisseling dus een tweeledige functie. 

 

 

2. De sociaal verzekerde dient onmiddellijk na een periode van voltijdse prestaties een aanvraag 

tot een werkloosheidsuitkering in. De arbeidsongeschiktheid valt binnen deze periode van 

voltijdse prestaties.  De UI heeft enkel gegevens nodig over een ziekte die vergoed werd door 

het ziekenfonds tijdens de tewerkstelling. 
 Hier dient de voorlegging enkel om ‘kwartaal’gegevens op te vragen.  

 De mededeling van de datum waarop de werkloosheid aanvangt, heeft hier geen 

enkele zin aangezien ze helemaal niet relevant is voor de sector ‘uitkeringen’. Voor 

deze sector is namelijk de datum van werkhervatting al interessant. Deze datum moest 

al te gepasten tijde door de werkgever meegedeeld worden. 

 

 

3. De sociaal verzekerde hervat het werk deeltijds na een arbeidsongeschiktheid van 4 weken; 

het deeltijds werk geeft recht op een storting van een uitkering gewaarborgd inkomen. In dit 

geval kan het zijn dat de sociaal verzekerde een aanvraag tot uitkering moet indienen (als de 

werkgever de documenten C131B niet verder ingevuld heeft).  
 Indien de betrokkene een aanvraag indient, is de situatie onder het vorige punt van 

toepassing. 

 Indien geen aanvraag tot uitkering werd ingediend, is situatie 4 van toepassing.  
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4. De sociaal verzekerde heeft zijn werkloosheid onderbroken tijdens een periode korter dan vier 

weken; er is dus geen enkele aanvraag tot uitkering voor de werkloosheidsverzekering nodig.  

De sociaal verzekerde is weer werkloos onmiddellijk na een periode die gedekt werd door de 

uitkeringsverzekering. 

 De voorlegging is beperkt tot de mededeling wanneer de werkloosheid weer 

aanvangt. 

 

De UI zal meedelen wanneer de werkloosheid weer aanvangt, met name de eerste dag van de 

werkloosheid die vastgesteld werd na een periode van ziekte, indien de ziekte correct werd 

meegedeeld door de sociaal verzekerde.  

 

 

 

Voorgestelde oplossingen: 
 

Om te beantwoorden aan de hierboven beschreven behoeften, raden de partners van de 

gegevensstroom het gebruik van twee verschillende zones aan, met name,  

 

 de aanvraagindicator van de identificatiegegevens, 

 de datum waarop de werkloosheid weer aanvangt 

 

 

Gebruik van nieuwe gegevens: 
 

Gebruik van het gegeven ‘indicator van identificatiegegevens’ 
 

Dit gegeven duidt aan of de betalingsinstelling identificatiegegevens vraagt.  Het kan de volgende 

waarden hebben: 
 

 0 = Er worden geen identificatiegegevens gevraagd; 

 1 = Er worden identificatiegegevens gevraagd. 

 

 

De kwartaalgegevens worden systematisch altijd als antwoord meegegeven door de ziekenfondsen. 

 

 

Datum waarop de werkloosheid weer aanvangt: 
 

Zoals blijkt uit de beschrijving van de mogelijke situaties, is deze datum facultatief. 

 

 



Periodes van inactiviteit of van toegelaten deeltijdse werkhervattingen in geval van ziekte p 55 / 55 

Hoe de nieuwe gegevens gebruiken? 
 

De nieuwe gegevens zullen als volgt gebruikt worden: 

 

Situatie1:   
 Indicator van identificatiegegevens  = 1 

 Datum waarop de werkloosheid weer aanvangt:   aanwezig 
 

Situatie 2:  
 Indicator van identificatiegegevens  = 1 

 Datum waarop de werkloosheid weer aanvangt:   NIET aanwezig 
 

Situatie 3: met uitkeringsaanvraag  
 Indicator van identificatiegegevens  = 1 

 Datum waarop de werkloosheid weer aanvangt:   aanwezig 
 

Situatie 3: zonder uitkeringsaanvraag  
 Indicator van identificatiegegevens  = 0 

 Datum waarop de werkloosheid weer aanvangt:   aanwezig 
 

Situatie 4:  
 Indicator van identificatiegegevens  = 0 

 Datum waarop de werkloosheid weer aanvangt:   aanwezig 
 

Mededeling van de datum waarop de werkloosheid weer aanvangt aan de 

ziekenfondsen: 
 

De uitbetalingsinstellingen delen systematisch de datum mee waarop de werkloosheid weer aanvangt 

via het bericht (voorlegging) A052-L. De mededeling vindt plaats, ofwel op initiatief van de sociaal 

verzekerde tijdens een uitkeringsaanvraag of een aanmelding; ofwel op basis van aanwijzingen op de 

controlekaart. 

 

De dienst uitkeringen geeft dus geen papieren document meer af om de informatie te bekomen 

waarvan hier sprake is, maar zal de sociaal verzekerde op een duidelijke manier begeleiden zodat deze  

zo snel mogelijk aan zijn UI laat weten wanneer hij opnieuw werkloos wordt. 

 

De UI's verbinden zich er van hunnentwege toe om als goede huisvader op te treden en om het 

gepaste elektronische bericht zo snel mogelijk op te stellen. 

 

Antwoord van de ziekenfondsen: 
 

De uitbetalingsinstellingen verwachten dat voor elke voorlegging een antwoord gegeven wordt. In dat 

opzicht zijn er twee soorten antwoorden mogelijk: 
  

 De kwartaalgegevens systematisch en de identificatiegegevens wanneer de UI ze expliciet 

gevraagd heeft 

 Een gestructureerd bericht van het type ‘N001’ of ‘X001’ in de volgende gevallen: 

 In het begin deelde de betalingsinstelling een voorlegging A052-L mee, maar geen 

enkele ziekenfonds heeft een dossier inzake uitkeringen tijdens de gevraagde periode.  

 


