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Historiek 

Datum Versie Opmerking Verspreiding 

07.11.2005 1.0 Eerste versie  

08.11.2005 1.1 Aanpassingen n.a.v. werkgroepvergadering 

van 20.10.05: 

 

Nieuw: 

- uitbreiding machtiging  

- mededeling van elektronisch adres en 

telefoonnummers van de werkzoekende 

 

Zone ‘reden afwezig/weigering’: nieuwe 

code 40 (FOREM)  

Werkgroep 

08.03.2006 1.2 Aanpassing n.a.v. werkgroepvergadering 

van 24.02.2006: 

 

Nieuw: 

- uitschrijvingsdatum 

 

Wijziging: 

- indien het blok Grp9 in de stroom wordt 

toegevoegd, moeten de drie data DTMG1 

verplicht aanwezig zijn. Het blok FTXA1 

(commentaar) is conditioneel. 

 

Werkgroep / 

Website 

22.06.2006 1.3 Nieuwe codes ‘aard van de actie’:  

- “opleiding”: 2524 + 2525 

- “andere acties”: 2624 + 2625 

Deze codes worden gebruikt vanaf de 

tweede stroom A080 van juni 2006 

 

Aanpassing n.a.v. WG-vergadering van 

22.06.06: 

- nieuw blok Grp12 voor uitschrijving 

werkzoekende ten gevolge van 

spontane verzaking of verzaking n.a.v. 

aanbieding GDAB 

Werkgroep 

29.03.2007 1.4 Zone ‘identificatie actie’: 

- lengte gebracht op 2 posities 

- nieuwe waarde ‘10’ 

 

Nieuwe codes ‘aard van de actie’: 

voor VDAB:  

- “andere acties”: 1604 

voor FOREM: 

- “andere acties”: 2626 

voor ACTIRIS: 

- “andere acties”: 3649 t/m 3652 

voor ADG: 

Werkgroep  
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- “opleiding”: 4506 + 4507  

- “andere acties”: 4617 t/m 4621 

- “spontane acties”: 4701 

 

Nieuwe codes ‘reden vroegtijdige 

beëindiging’: 

voor ADG:  

- 401 tot en met 407, 409 t/m 413 

 

Nieuwe codes ‘resultaat aanbieding 

werkaanbod’: 

voor ADG:  

- 401 t/m 406, 410 t/m 412 

voor VDAB: 

- wijziging omschrijving codes 102, 

103, 106 en 107  

09.05.07 1.5 Zone ‘identificatie actie’:  

- wijziging van alfanumeriek naar 

numeriek 

Werkgroep 

16.01.08 1.6 Aanpassing n.a.v. werkgroepvergadering 

College van Leidende Ambtenaren van 

28.09.07: 

- verhogen frequentie doorgave  

 

Nieuwe code ‘aard van de actie’ voor 

VDAB:  

- “andere acties”: 1605 

Werkgroep / 

website 

22.08.08 1.7 Nieuwe code ‘aard van de actie’ voor 

VDAB:  

- “opleiding”: 1505 

 

Nieuwe codes ‘vervolg actie’ voor VDAB 

inzake activering van werkzoekenden met 

medische, mentale, psychische of 

psychiatrische problemen 

 

Aanpassing n.a.v. werkgroepvergadering 

College van Leidende Ambtenaren van 

20.03.08: 

- meedelen statuut van de jongere in 

wachttijd bij uitschrijving  

Website  

14.01.09 1.8 Aanpassing n.a.v. werkgroepvergadering 

College van Leidende Ambtenaren van 

23.10.08: 

 nieuwe zones ‘laatste statuut’ & 

‘voorlaatste statuut’ 

Werkgroep 

 

22.06.09 2.0 Omvorming M-stroom (zonder opvolging) 

naar Z-stroom (met antwoord)  

Werkgroep 
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25.08.09 3.0 Aanpassing n.a.v. WG-vergadering van 

24.06.09: 

 nieuw blok voor aanwijzingen van 

niet-medewerking 

 nieuwe en gewijzigde codes voor de 

indicator overeenkomst project 

m.b.t. het trajectvoorstel  

Werkgroep 

17.09.09 3.1 Verbetering A1-prefix van de voorlegging 

van KSZ aan RVA 

RVA 

13.01.10 3.2 Aanpassing n.a.v. het aanpassingsvoorstel 

van RVA, overgemaakt aan de werkgroep 

op 05.01.10 

 nieuwe codelijst voor de acties van 

type 3 Trajectvoorstel 

Werkgroep  

04.08.10 3.3  Toevoegen codes ACTIRIS m.b.t. het 

resultaat van de aanbieding bij de 

werkgever 

 Nieuwe codelijst RVA m.b.t. het 

antwoord 

Website 

05.04.12 

 

4.0 

 

 Vervanging benaming “wachttijd” door 

“beroepsinschakelingstijd” 

 Aanpassing codes Actiris 

Website 

 

07.02.2013 4.1  Toevoegen lijst codes categorie 

 Link met A082 

Website 

07.06.2013 4.2  Correctie lijst codes reden vroegtijdige 

beëindiging 

Website 

26.08.2013 4.3  Toevoegen lijst codes aard van de actie 

voor Actiris 

 Update lijst codes “Categorie” 

Website 

25.10.2013 4.4  Toevoegen opmerking over de datum 

van eerst inschrijving en 

beroepsinschakelingstijd 

Website 

02.06.2014 4.5  Toevoegt van de Eurostat datum in de 

datablok met betrekking tot de eerste 

inschrijving 

Website 

24.04.2015 4.6  Toevoegt van nieuwe waarden in het 

gebied AGRB1 voor specifieke 

trajecten 

Website 
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1. Situering van het project 

1.1. Inleiding 

Door de wetten op de staatshervorming is de bevoegdheid over het tewerkstellingsbeleid 

overgeheveld naar het gewestelijke niveau. In Vlaanderen, Brussel en Wallonië zijn hiervoor 

respectievelijk de VDAB, ACTIRIS en FOREM bevoegd. Bovendien heeft het Waalse Gewest 

sinds 1 januari 2000 de bevoegdheid over werkgelegenheid met betrekking tot het grondgebied van 

de Duitstalige Gemeenschap overgedragen aan de Duitstalige Gemeenschap, die voor de uitvoering 

van deze opdracht het Arbeitsamt der Deutschsprachigen Gemeinschaft (ADG) in het leven heeft 

geroepen.  

 

De werkloosheidsverzekering daarentegen maakt deel uit van de sociale zekerheid en is bijgevolg 

een federale materie gebleven; hiervoor is de federale RVA bevoegd. Om een coherente 

arbeidsmarktpolitiek te kunnen voeren, blijft de samenwerking tussen het federale en het 

gewestelijke niveau dan ook noodzakelijk. Daarom hebben de gewestelijke diensten voor 

arbeidsbemiddeling VDAB, ACTIRIS, FOREM en ADG zich ingeschakeld in de elektronische 

gegevensuitwisseling via de KSZ en het netwerk van de sociale zekerheid.  

 

In uitvoering van het samenwerkingsakkoord van 30 april 2004 tussen de federale Staat en de 

diverse gemeenschappen en gewesten, dat tot doel heeft de actieve begeleiding en opvolging van 

werklozen te versterken en aldus de werkloosheid te bestrijden, wordt de gegevensuitwisseling nog 

uitgebreid en bidirectioneel gemaakt. 

 

In de gegevensstroom A080 delen de gewestelijke diensten voor arbeidsbemiddeling wekelijks aan 

de RVA de gegevens mee voor de actieve begeleiding en opvolging van de werklozen. De stroom 

A080, Z verloopt via de KSZ en de RVA geeft in de antwoordstroom mee of de gegevens: 

 technisch geweigerd werden; 

 gefilterd werden; 

 als positieve informatie beschouwd werden; 

 als negatieve informatie beschouwd werden (met of zonder gevolg). 

Indien de gegevens als negatieve informatie beschouwd werden, wordt een dossier geopend door de 

dienst Betwiste Zaken en worden de gegevens met of zonder gevolg afgehandeld. 

 

1.2. Machtiging van het Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid 
 en van de Gezondheid (het vroegere Toezichtscomité) 

Vermits het gaat om een uitwisseling van sociale gegevens van persoonlijke aard vertrekkende 

vanuit instellingen die behoren tot het netwerk van instellingen van sociale zekerheid, moest 

hiervoor een machtiging worden aangevraagd bij het Toezichtscomité bij de Kruispuntbank. 

 

Beraadslaging nr. 04/021 van 6 juli 2004 m.b.t. de uitwisseling van sociale gegevens van 

persoonlijke aard tussen de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening (RVA), de Vlaamse Dienst voor 

Arbeidsbemiddeling (VDAB), het Office wallon de la formation professionnelle et de l’emploi 

(FOREm), de Brusselse Gewestelijke Dienst voor Arbeidsbemiddeling (ACTIRIS), het Arbeitsamt 

der deutschsprachigen Gemeinschaft (ADG) en het Institut bruxellois francophone pour la 

formation professionnelle (IBFFP) met het oog op de actieve begeleiding en opvolging van 

werklozen. 
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Beraadslaging nr. 05/006 van 18 januari 2005 m.b.t. de mededeling van persoonsgegevens aan het 

Arbeitsamt der Deutschsprachigen Gemeinschaft (ADG) met het oog op het uitvoeren van zijn 

opdrachten. 

 

Beraadslaging nr. 05/038 van 19 juli 2005 m.b.t. de uitwisseling van persoonsgegevens tussen de 

Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening en de Gewestelijke Diensten voor Arbeidsbemiddeling met het 

oog op de actieve begeleiding en opvolging van werklozen – Uitbreiding van de machtiging vervat 

in beraadslaging nr. 04/021 van 6 juli 2004. 

 

Uitbreiding machtiging. 
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2. Architectuur van de gegevensstroom  

2.1. Formaat 

De gegevensstroom A080, Z is een distributiestroom waarvoor een antwoord wordt verwacht van 

de bestemmeling, de RVA. 

De gegevensstroom kan zowel verlopen in het formaat (prefix A1 + gegevensgedeelte in IHFN-

formaat) als in het formaat (prefix A1 + gegevensgedeelte in XML-formaat). 

 

Dit betekent dat, conform het engagement van de KSZ, de distributie A080,Z ofwel in het originele 

formaat zal worden doorgegeven, ofwel zal worden geconverteerd naar een formaat volgens de 

desiderata van de bestemmeling. 

 

2.2. Gegevensgedeelte 

Beschrijving van het gegevensgedeelte van het attest 

In dit bericht delen de gewestelijke instellingen voor arbeidsbemiddeling aan de RVA de volgende 

gegevens mee:  

 de identiteitsgegevens van de werkzoekende, 

 de identificatie van de actie,  

 de datum van eerste inschrijving,  

 de gegevens m.b.t. het diagnosegesprek,  

 de gegevens m.b.t. het trajectvoorstel,  

 de gegevens m.b.t. de collectieve informatiesessie, 

 het werkaanbod met de identiteitsgegevens van de werkgever, 

 de uitnodiging bij de plaatsingsdienst,  

 de acties. 

 

Het gegevensgedeelte wordt uitgebreid met de volgende gegevens: 

 de RVA dient aanvullende initiatieven te nemen om in contact te treden met de personen die 

geen gevolg geven aan een oproeping voor een gesprek in het kader van de actieve 

begeleiding en opvolging van werklozen. Dit betekent dat de RVA over contactgegevens 

van de betrokkenen moet beschikken (telefoonnummer, mailadres, …), die bij de diverse 

gewestelijke diensten voor arbeidsbemiddeling voorhanden zijn. Deze gegevens zullen ook 

in het gegevensgedeelte worden opgenomen. 

 Eveneens in het kader van de bestrijding van de werkloosheid en de versterkte begeleiding 

en opvolging van werklozen zou het noodzakelijk zijn dat de gewestelijke diensten voor 

arbeidsbemiddeling de RVA op de hoogte brengen van elke beslissing tot schrapping van de 

inschrijving als werkzoekende, met precisering van de datum en de reden van de schrapping. 

=> Deze informatie is ook al opgenomen in de gegevensuitwisseling voor ‘STAT92’ 

(gegevensstroom A082). De gewestinstellingen zullen nagaan of de gegevens die in deze 

gegevensstroom worden meegegeven, volstaan. 

 Tijdens de zitting van 08.06.2006 heeft het College van Leidende Ambtenaren de werkgroep 

belast met het analyseren en formuleren van een voorstel met betrekking tot de uitwisseling 

via de elektronische stroom van gegevens betreffende de inschrijving als werkzoekende in 

geval van: 

1. verzaking naar aanleiding van een aanbieding van de gewestelijke dienst; 

2. spontane verzaking. 
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 Indien de VDAB vaststelt dat bij het begin of tijdens de begeleiding naar werk van verplicht 

ingeschreven werkzoekenden serieuze twijfels rijzen over de haalbaarheid van een betaalde 

tewerkstelling (reguliere of beschermde circuit) en dit omwille van hun medische, mentale, 

psychische of psychiatrische problemen (MMPP-problemen), zal de werkzoekende worden 

doorverwezen naar een externe activeringsscreening. 

 

De externe gespecialiseerde screeningsinstantie zal na de activeringsscreening een advies 

geven over de verdere begeleidingsmogelijkheden naar werk. Ze zullen de doorverwezen 

werkzoekenden concreet opdelen in vijf categorieën: 
 

1. werkzoekenden die in een traject naar werk in het normaal economisch circuit (NEC) 

kunnen instappen; 

2. werkzoekenden die rechtstreeks of via een trajectbegeleiding een tewerkstelling in de 

sociale economie (SOC) aankunnen, namelijk in een beschutte werkplaats of een 

sociale werkplaats; 

3. werkzoekenden die rechtstreeks of via een trajectbegeleiding naar (de extra plaatsen) 

Arbeidszorg kunnen worden toegeleid; 

4. werkzoekenden die een activeringsbegeleiding nodig hebben om hun MMPP-

problematiek weg te werken die voorafgaat aan één van de hiervoor vermelde 

trajecten; 

5. werkzoekenden die als gevolg van hun ernstig medisch, mentaal, psychisch of 

psychiatrisch probleem (zelfs op langere termijn of na een activeringsbegeleiding) 

over onvoldoende arbeidscapaciteiten beschikken om in de arbeidszorg, de sociale 

economie, laat staan het NEC terecht te kunnen (=‘niet-toeleidbare 

werkzoekenden’). 

 
De werkzoekenden die het screeningsadvies nummer vier krijgen, worden doorverwezen 

naar een activeringsbegeleiding. Gedurende (maximaal) 15 maanden zullen zorg- en 

arbeidpartnerschappen intensief samenwerken aan de stabilisatie en/of het herstel van zowel 

de MMPP-problematiek, de bijkomende sociale problemen en de arbeidsattitudes en -

vaardigheden van de werkzoekende. Dit resulteert voor de werkzoekende in:  

1. een verdere trajectbegeleiding door de VDAB (of haar partners) naar betaalde 

tewerkstelling in het NEC; 

2. een verdere trajectbegeleiding door de VDAB (of haar partners) naar betaalde 

tewerkstelling in de sociale economie of het beschermd circuit; 

3. of een toeleiding naar arbeidszorg;  

4. voor een aantal werkzoekenden zal echter blijken dat (zelfs na de 

activeringsbegeleiding) ook een toeleiding naar arbeidszorg, gedurende minimaal 6 

maanden, niet haalbaar is (=‘niet-toeleidbare werkzoekenden’). 

 

De deelname van de klant aan een activeringsscreening en/of activeringsbegeleiding is een 

stap in zijn inschakelingsplan en wordt vastgelegd in de trajectovereenkomst tussen de 

VDAB en de werkzoekende. Het uitvoeren van een activeringsscreening en -begeleiding 

door de werkzoekende dient door de RVA als positieve medewerking te worden beschouwd 

in zijn zoektocht naar werk en dit dient zo in de richtlijnen voor de facilitatoren te worden 

opgenomen. 

 

Zowel na de activeringsscreening als na de activeringsbegeleiding kan de VDAB dus 

vaststellen dat een werkzoekende omwille van een combinatie van MMPP-problemen en 

sociale problemen niet toeleidbaar is naar werk (inclusief arbeidszorg). Deze mensen hebben 



A080, Z   pagina 10 van 45 

Gegevensstroom actieve begeleiding & opvolging werklozen 

actief en positief meegewerkt aan dit aangepaste begeleidingsaanbod, vastgelegd in een 

trajectovereenkomst tussen de VDAB en de werkzoekende. Het heeft geen enkele zin hen 

verdere acties te laten ondernemen en in een individueel actieplan op te nemen. 

De eindconclusie van de activeringsbegeleiding als niet-toeleidbaar dient bij de RVA te 

resulteren in een positieve evaluatie door de facilitatoren, zodat het een (voorlopig) eindpunt 

wordt in het controleproces. 

 

 De gewestelijke diensten voor arbeidsbemiddeling wensen de RVA eveneens op de hoogte 

te brengen van aanwijzingen van niet-medewerking die zij vaststellen tijdens de begeleiding 

en opvolging van werklozen. 
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Beschrijving gegevensgedeelte van het attest 

Identificatieblok attest M1 

Zone Beschrijving Type
2
 Lengte M/C3 IHFN XML 

Nummer van het attest Uniek nummer toegekend door de 

gewestelijke instellingen voor 

arbeidsbemiddeling 

AN 15 M BGMA1 AttestationId 

Situatienummer van het attest Versienummer van het gegevensgedeelte 

van het bericht 

N 2 M BGMA1 SituationNbr 

Aard van het bericht 0 = origineel; 

 
AN 1 M BGMA1 AttestationStatus 

Datum aanmaak bericht Formaat YYYYMMDD (IHFN) 

Formaat YYYY-MM-DD (XML) 

N 8 M DTMA1 CreationDate 

Datablok met betrekking tot de werkzoekende M 

Zone Beschrijving Type Lengte M/C IHFN XML 

Naam werkzoekende  AN 50 M NADA1 JobSeeker \ Name 

Voornaam werkzoekende  AN 30 C NADA1 JobSeeker \ FirstName 

Adres werkzoekende - het adres van de werkzoekende 

bestaande uit de straat, het 

huisnummer, de bus, de postcode, de 

gemeente 

- indien het adres wordt meegedeeld, 

zijn de volgende velden verplicht: de 

straat, de postcode en de gemeente 

AN 140 C ADRA1 JobSeeker \ Address  

Taalrol werkzoekende 1 = Franstalig 

2 = Nederlandstalig 

N 1 C LANA1 JobSeeker \ Language 

Telefoonnummer 

werkzoekende 

 AN 17 C COMA1 \ 500 JobSeeker \ Contact \ Phone 

GSM-nummer werkzoekende  AN 17 C COMA1 \ 501 JobSeeker \ Contact \ GSM 

E-mailadres werkzoekende  AN 50 C CTAA1 JobSeeker \ Contact \ Email 

Laatste categorie Laatstgekende categorie van de 

werkzoekende  

De categorieën gebruikt in de stroom 

AN 2 C RFFA1 \ E99 JobSeeker \ LastCategory 

                                                 
1
 Aanduiding of het datablok in zijn geheel verplicht (Mandatory) of optioneel (Conditional) is. 

2
 Alfanumeriek / Numeriek. 

3
 Aanduiding of de zone verplicht (Mandatory) of optioneel (Conditional) is. 
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A080 zijn identiek aan deze in de stroom 

A082 

Lisjt codes “Categorie” zoals gebruikt in 

A082 p23 

Voorlaatste categorie Voorlaatste categorie gekend voor de 

werkzoekende 

De categorieën gebruikt in de stroom 

A080 zijn identiek aan deze in de stroom 

A082 

Lisjt codes “Categorie” zoals gebruikt in 

A082 p23 

AN 2 C RFFA1 \ E98 JobSeeker \ 

PenultimateCategory 

Datablok met betrekking tot de identificatie van de actie  M 

Zone Beschrijving Type Lengte M/C IHFN XML 

Identificatie van de actie 1 = eerste inschrijving 

2 = diagnosegesprek 

3 = trajectvoorstel 

4 = collectieve informatiesessie 

5 = opleiding 

6 = andere acties 

7 = spontane acties 

8 = werkaanbod 

9 = uitnodiging 

10 = spontane uitschrijving 

N 2 M PRCA1 ActionIdentification \ 

ActionType 

Ticketnummer  AN 16 M RELB1 ActionIdentification \ TicketID 

Datablok met betrekking tot de eerste inschrijving (1) C 

Zone Beschrijving Type Lengte M/C IHFN XML 

Datum eerste inschrijving  

Opmerking :  

SPEs bieden in de A080 de datum van 

inschrijving. En RVA gebruik deze datum 

om de startdatum van de 

beroepsinschakelingstijd te bepalen. 

  

Regel: 

Als de datum van inschrijving in een SPE 

is tussen het 1st juni en het 9
de

 augustus, 

zal de startdatum van de 

beroepsinschakelingstijd het 1
ste

 augustus 

zijn. 

N 8 M DTMB1 \ 702 FirstRegistration \ 

FirstRegistrationDate 
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Als de datum van inschrijving in een SPE 

is buiten deze periode, zal de startdatum 

van de beroepsinschakelingstijd de datum 

van inschrijving in de SPE zijn. 

 

Deze regel wordt enkel toegepast in het 

kader van de nieuwe procedure van 

activering van het zoekgedrag naar werk 

van de jongeren tijdens de 

beroepsinschakelingstijd. Deze jongeren 

moeten een eerste maal geëvalueerd 

worden tijdens de 7de maand van de 

inschakelingstijd en een tweede maal 

tijdens de 11de maand. Om de 7de en 

11de maand te bepalen, zal de voormelde 

regel toegepast worden. 

Datum Eurostat Datum aangeeft hoe lang de persoon is 

geregistreerd bij de PES zonder 

onderbreking van meer dan 3 maanden. 

 

Date Eurostat - Note 
Onem 19861210.pdf

 

N 8 M DTMB1 \ 728 FirstRegistration \ EuroStatDate 

Datablok met betrekking tot het diagnosegesprek (2) C 

Zone Beschrijving Type Lengte M/C IHFN XML 

Datum gesprek  N 8 M DTMC1 DiagnosisInterview \ 

InterviewDate 

Indicator aanwezigheid 

gesprek 

1 = aanwezig 

2 = afwezig 

3 = geweigerd 

AN 1 C BIIA1 DiagnosisInterview \ 

PresenceIndicator 

Reden afwezigheid / 

weigering gesprek 

Zie lijst mogelijke waarden Lijst codes 

reden afwezigheid / weigering p. 24 

AN 2 C AGRA1 DiagnosisInterview \ 

ReasonAcceptance 

Datablok met betrekking tot het trajectvoorstel (3) C 

Zone Beschrijving Type Lengte M/C IHFN XML 

Begindatum traject  N 8 M DTMD1 \ 194 RouteProposal \ BeginDate 

Einddatum traject  N 8 C DTMD1 \ 206 RouteProposal \ EndDate 
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Indicator overeenkomst 

project 

1 = trajectvoorstel aanvaard (niet 

sanctioneerbaar); 

2 =  weigering tot ondertekening 

trajectvoorstel (sanctioneerbaar); 

3 = trajectvoorstel gerealiseerd (niet 

sanctioneerbaar); 

4 = stopzetting ten gevolge van opgave 

door werkzoekende (sanctioneerbaar); 

5 = stopzetting door organisme 

(sanctioneerbaar); 

6 = gebrek aan medewerking (niet 

sanctioneerbaar). 

7 = specifiek traject aanvaard - 33% 

arbeidsongeschiktheid (niet 

sanctioneerbaar; 

8 = specifiek traject aanvaard - MMPP 

(niet sanctioneerbaar); 

9 = weigering specifiek traject 

(sanctioneerbaar);  

A = specifiek traject gerealiseerd (niet 

sanctioneerbaar);  

B = stopzetting specifiek traject ten 

gevolge van opgave door werkzoekende 

(sanctioneerbaar);  

C = stopzetting specifiek traject door 

organisme (sanctioneerbaar);  

D = gebrek aan medewerking specifiek 

traject (niet sanctioneerbaar). 

 

Voor de indicatoren 4, 5 en 6 kan via het 

blok m.b.t. de niet-samenwerking (13) 

extra informatie worden meegedeeld.  

AN 1 C AGRB1 RouteProposal \ 

AcceptanceIndicator 

Datablok met betrekking tot de collectieve informatiesessie (4) C 

Zone Beschrijving Type Lengte M/C IHFN XML 

Datum sessie  N 8 M DTME1 CommonCommunicationSessio

n \ SessionDate 
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Naam sessie Zie lijst mogelijke waarden Lijst namen 

van de collectieve infosessie, p. 28. 

AN 3 M GIRA1 CommonCommunicationSessio

n \ SessionName 

Indicator aanwezigheid sessie 1 = aanwezig 

2 = afwezig 

3 = geweigerd 

AN 1 C BIIB1 CommonCommunicationSessio

n \ PresenceIndicator 

 

Reden afwezigheid / 

weigering sessie 

Zie lijst mogelijke waarden Lijst codes 

reden afwezigheid / weigering p. 24 

AN 2 C AGRD1 CommonCommunicationSessio

n \ ReasonAcceptance 

Datablok met betrekking tot de acties (5 / 6 / 7) C 

Zone Beschrijving Type Lengte M/C IHFN XML 

Aard van de actie Zie lijst mogelijke waarden Lijst codes 

aard van de actie, p. 24.  

AN 4 M PRCB1 Action \ ActionType 

Datum aanvraag actie  N 8 C DTMF1 \ 704 Action \ RequestDate 

Startdatum actie  N 8 C DTMF1 \ 194 Action \ BeginDate 

Voorziene einddatum actie  N 8 C DTMF1 \ 705 Action \ ForecastedEndDate 

Effectieve einddatum actie  N 8 C DTMF1 \ 706 Action \ RealEndDate 

Intensiteit actie 1 = intensief 

2 = niet intensief 

AN 1 M ATTA1 Action \ Intensity 

Indicator aanwezigheid actie 1 = aanwezig 

2 = afwezig 

3 = geweigerd 

AN  1 C BIIC1 Action \ PresenceIndicator 

Reden afwezigheid / 

weigering actie 

Zie lijst mogelijke waarden Lijst codes 

reden afwezigheid / weigering p. 24 

AN 2 C AGRD1 Action \ ReasonAcceptance 

Vroegtijdige beëindiging 

actie 

1 = voortijdige beëindiging 

2 = geen voortijdige beëindiging 

AN 1 C STSA1 Action \ EarlyEndIndicator 

Reden vroegtijdige 

beëindiging actie 

Zie lijst mogelijke waarden Lijst codes 

reden vroegtijdige beëindiging, p. 29.  

AN 3 C RELA1 Action \ EarlyEndReason 

Vervolg actie Zie lijst mogelijke waarden Lijst codes 

vervolg actie, p.31.  

AN 4 C PRCC1 Action \ FollowUp 

Datablok met betrekking tot de uitnodiging (9) C 

Zone Beschrijving Type Lengte M/C IHFN XML 



A080, Z   pagina 16 van 45 

Gegevensstroom actieve begeleiding & opvolging werklozen 

Datum eerste uitnodiging datum waarop de betrokkene zich moest 

aanbieden na uitnodiging via een 

gewoon schrijven en waarop de 

betrokkene niet heeft gereageerd 

N 8 M DTMG1 \ 707 InvitationEmploymentBureau \ 

FirstInvitationDate 
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Datum herinnering datum waarop de betrokkene zich moest 

aanbieden na uitnodiging via een 

aangetekend schrijven en waarop de 

betrokkene niet heeft gereageerd  

N 8 M DTMG1 \ 708  InvitationEmploymentBureau \ 

ReminderDate 

Datum uitschrijving datum waarop de betrokkene werd 

uitgeschreven bij het Gewest 

 

N 8 M DTMG1 \ 501 InvitationEmploymentBureau \ 

StrikingOffDate 

Commentaar eventuele commentaar AN 250 C FTXA1 InvitationEmploymentBureau \ 

Comment 

Datablok met betrekking tot het werkaanbod (8) C 

Zone Beschrijving Type Lengte M/C IHFN XML 

Datum mededeling werkloze  N 8 M DTMH1 JobOffer \ CommunicationDate 

Indicator aanwezigheid 

werkaanbod 

1 = aanwezig 

2 = afwezig 

3 = geweigerd 

4 = soumis; 

5 = non avenu 

6 = clôture de l’information 

AN 1 C BIID1 JobOffer \ PresenceIndicator 

Reden afwezigheid / 

weigering werkaanbod 

Zie lijst mogelijke waarden Lijst codes 

reden afwezigheid / weigering p. 24 

AN 2 C AGRE1 JobOffer \ ReasonAcceptance 

Circuit werkaanbod  1 = reguliere baan 

2 = bijzonder arbeidscircuit 

AN 1 M EMPA1 JobOffer \ WorkCircuit 

Tewerkstellingsregime 

werkaanbod 

1 = voltijdse tewerkstelling 

2 = deeltijdse tewerkstelling 

AN 1 M EMPB1 JobOffer \ Regime 

Datum aanbieding bij 

werkgever 

 N 8 C DTMI1 JobOffer \ IntroductionDate 

Resultaat aanbieding Zie lijst mogelijke waarden Lijst codes 

resultaat aanbieding werkaanbod, p.30.  
AN  3 C STSB1 JobOffer \ IntroductionResults 

RSZ-inschrijvingsnummer 

werkgever 

 N 10 C PNAA1 \ BG1 Employer \ EmployerID \ 

NOSSRegistrationNbr 
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Datablok met betrekking tot de werkgever van het werkaanbod (11) C 

KBO-nummer werkgever  N 10 C PNAA1 \ BG0 Employer \ EmployerID \ 

CompanyID 

Naam werkgever  AN 50 M NADB1 Employer \ Name 

Adres werkgever - het adres van de werkgever 

bestaande uit de straat, het 

huisnummer, de postcode, de 

gemeente 

- indien het adres wordt meegedeeld, 

zijn de volgende velden verplicht: de 

straat, de postcode en de gemeente 

AN 125 M ADRB1 Employer \ OperationsAddress 

Datablok met betrekking tot de verzaking (12) C 

Zone Beschrijving Type Lengte M/C IHFN XML 

Datum uitschrijving datum waarop de betrokkene werd 

uitgeschreven bij het Gewest 

 

N 8 M DTMJ1 JobSeekeerWithdrawal \ 

WithdrawalDate 

Reden spontane uitschrijving 01 = vrijwillige schrapping n.a.v. een 

voorgestelde begeleiding 

02 = vrijwillige schrapping buiten een 

voorstel tot begeleiding 

03 = vrijwillige schrapping n.a.v. een 

voorgestelde begeleiding maar blijft 

ingeschreven als vrijwillig werkzoekende 

04 = vrijwillige schrapping buiten een 

voorstel tot begeleiding maar blijft 

ingeschreven als vrijwillig werkzoekende 

AN 2 M AGRF1 JobSeekeerWithdrawal \ 

WithdrawalReason 

Commentaar eventuele commentaar 

Indien het een uitschrijving betreft van 

een jongere in wachttijd: 

 in de eerste 2 posities het statuut van 

de jongere op het ogenblik van de 

uitschrijving 

AN 250 C FTXB1 JobSeekeerWithdrawal \ 

Comment 
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Datablok met betrekking tot de niet-medewerking (13) C 

Zone Beschrijving Type Lengte M/C IHFN XML 

Indicator niet-medewerking Mededeling van het gebrek aan 

medewerking, ongeacht of 

sanctioneerbaar door RVA 

 

1 = herhaaldelijk afwezig met geldige 

reden, binnen een traject / absences 

répétées avec une raison valable dans le 

parcours; 

2 = herhaaldelijk afwezig met geldige 

reden, zonder traject / absences répétées 

avec une raison valable en dehors du 

parcours; 

3 = weigering uitvoering 

trajectovereenkomst / refus de réalisation 

du parcours. 

 

De indicator kan worden gebruikt indien 

de indicator overeenkomst project (blok 

m.b.t. het trajectvoorstel) de waarde ‘4’, 

‘5’ of ‘6’ bevat.  

AN 1 C BIIE1 JobSeekerNonCooperation\Non

CooperationIndicator 

Commentaar eventuele commentaar betreffende de 

niet-samenwerking 

kan worden gebruikt samen met of los 

van de indicator ‘niet-samenwerking’ / 

peut toujours être utilisée, avec ou sans 

l’indicateur ‘non-collaboration’ 

AN 256 C FTXC1 JobSeekerNonCooperation\Com

ment 
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Per geïdentificeerde actie wordt een bericht overgemaakt aan de RVA. 

 

Wanneer de bevoegde gewestelijke dienst voor arbeidsbemiddeling een 

diagnosegesprek met een werkloze dan wel een collectieve informatiesessie plant, 

deelt hij de datum daarvan aan de RVA mee. Vervolgens deelt hij, in voorkomend 

geval, ook mee dat de werkloze zich niet heeft aangemeld dan wel elke medewerking 

heeft geweigerd. 

 

In geval van een trajectvoorstel wordt aan de RVA de start- en einddatum van het 

traject meegedeeld, met een beschrijving van de acties of modules en de voorziene 

planning van deze acties of modules. Door de intensiteit van de actie of module toe te 

lichten, kan de RVA de aard van de actie of module nagaan: intensieve 

begeleidingsactie dan wel intensieve opleidings-, werkervarings- of 

inschakelingsactie.  

Wanneer in een individueel trajectvoorstel acties of modules zijn opgenomen 

waarvoor de RVA geen beschrijving ontving, of wanneer de werkelijke acties of 

modules en/of de datum ervan uiteindelijk afwijken van de opgegeven voorziene 

acties of modules, wordt dit ook gemeld.  

 

In voorkomend geval worden ook persoonsgegevens meegedeeld over de 

afwezigheden van de werkloze bij acties of modules van het traject (aangevuld met, 

indien gekend, de reden van afwezigheid), de weigering van de werkloze om aan het 

traject, een actie of een module deel te nemen (aangevuld met, indien gekend, de 

reden van de weigering) en de vroegtijdige beëindiging van het traject, een actie of 

een module (aangevuld met, indien gekend, de reden van de vroegtijdige 

beëindiging).  

Ook de datum van elk opvolgingsgesprek in het kader van het trajectvoorstel wordt 

meegedeeld. Indien de werkloze zich vervolgens niet aanmeldt voor dit gesprek, 

wordt dit gemeld, met, indien gekend, de reden van afwezigheid. 

 

Indien de actie bestaat uit een vorming (een beroepsopleiding, een vooropleiding, een 

sollicitatietraining, een persoonsgerichte vorming, een individuele beroepsopleiding in 

een onderneming, een stage op de werkvloer of een werkervaring) van de betrokkene, 

worden de volgende persoonsgegevens aan de RVA meegedeeld: de aard van de actie, 

de datum van de aanvraag indien het initiatief uitgaat van de werkloze zelf, de 

startdatum van de actie, het voltijdse dan wel deeltijdse karakter van de actie, het 

tijdstip van de opleiding (tijdens de normale werkuren, ‘s avonds of tijdens het 

weekend), de voorziene einddatum van de actie en de werkelijke einddatum van de 

actie indien die later gelegen is dan de meegedeelde voorziene einddatum. 

In voorkomend geval zouden voor deze acties eveneens aan de RVA worden 

meegedeeld: de afwezigheden van de werkloze bij acties (aangevuld met, indien 

gekend, de reden van afwezigheid), de weigering van de werkloze om aan een actie 

deel te nemen (aangevuld met, indien gekend, de reden van weigering) en de 

vroegtijdige beëindiging van de actie (aangevuld met, indien gekend, de reden van 

vroegtijdige beëindiging).  

 

Indien de bevoegde gewestelijke dienst voor arbeidsbemiddeling een werkaanbod 

doet, wordt dat eveneens gemeld aan de RVA: de datum waarop het werkaanbod aan 

de werkloze werd meegedeeld, de identiteitsgegevens van de werkgever en, indien 

gekend, de vermelding of het een reguliere tewerkstelling betreft dan wel één die 
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behoort tot een bijzonder arbeidscircuit, het arbeidsregime van de betrekking 

(voltijds/deeltijds) en de datum van aanbieding bij de werkgever en de resultaten van 

de sollicitatie. 

Ook in geval van een werkaanbod worden aan de RVA, in voorkomend geval, de 

afwezigheden en weigeringen (en de reden daartoe) meegedeeld. 

 

Ook de persoonsgegevens met betrekking tot de eerste inschrijving als werkloze 

worden aan de RVA meegedeeld.  

 

Ten slotte worden een aantal acties die wijzen op de bereidheid van de betrokkene aan 

de RVA gemeld, zoals: een onderhoud, op initiatief van de werkloze, met de 

bemiddelings- en/of de opleidingsdienst, een spontaan bezoek aan de lokale 

werkwinkel, een spontaan bezoek aan het competentiecentrum en/of de “carrefour de  

formation”, het spontaan raadplegen van vacatures in de lokale werkmarkt of “la 

maison d’emploi”, het spontaan raadplegen van vacatures via de website of het 

spontaan raadplegen van de opleidingsdatabank. 

Bij deze melding worden, indien beschikbaar, de data van het onderhoud of het 

bezoek meegedeeld, alsmede de eventuele actie als gevolg ervan. 

  

Voortaan zouden ook, in geval de betrokkene geen gevolg geeft aan een uitnodiging 

voor een gesprek, zijn contactgegevens aan de RVA worden meegedeeld. De RVA 

zou aldus zelf met de betrokkene in contact kunnen treden. Hierdoor zou kunnen 

worden vermeden dat de betrokkene in het kader van de voorziene 

opvolgingsprocedure een onderbreking van zijn uitkeringen wordt opgelegd, enkel en 

alleen omdat de RVA er niet in geslaagd is hem te contacteren voor een 

opvolgingsgesprek. De mededeling zou bijgevolg aan elke werkloze waarborgen 

bieden voor een gepaste opvolging van zijn dossier. 

 

Op de vergadering van 24/02/2006 zijn de volgende afspraken gemaakt omtrent het 

overmaken van de gegevens van de afwezige personen na een uitnodiging via een 

aangetekend schrijven. 

Voor deze werklozen worden via het blok Grp9 "Invitation Employment Bureau" de 

volgende gegevens overgemaakt: 

- de datum waarop de betrokkene zich moest aanbieden na uitnodiging via een 

gewoon schrijven en waarop de betrokkene niet heeft gereageerd; 

- de datum waarop de betrokkene zich moest aanbieden na uitnodiging via een 

aangetekend schrijven en waarop de betrokkene niet heeft gereageerd; 

- de datum waarop de betrokkene werd uitgeschreven bij het Gewest; 

- een eventuele commentaar. 

De drie data zijn verplicht aanwezig. Het commentaar is conditioneel. 

 

De mededeling van elke beslissing tot schrapping van de inschrijving als 

werkzoekende, met precisering van de datum en de reden van de schrapping, gebeurt 

via het blok Grp12. Een volledig werkloze dient, om uitkeringen te genieten, actief te 

zoeken naar werk en als werkzoekende ingeschreven te zijn en blijven. De werkloze 

kan niet langer genieten van uitkeringen vanaf de dag waarop zijn inschrijving als 

werkzoekende ambtshalve werd geschrapt door de bevoegde gewestelijke dienst voor 

arbeidsbemiddeling, onder meer ten gevolge van het feit dat hij zich niet bij deze 

dienst heeft aangemeld wanneer hij opgeroepen werd. 
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Het is bijgevolg noodzakelijk voor de RVA om over de schrappingen van de 

inschrijvingen te kunnen beschikken, om na te gaan of de werkloze nog steeds voldoet 

aan de voorwaarden om werkloosheidsuitkeringen te genieten. Ook in het kader van 

de opvolgingsgesprekken die met de werkloze gevoerd worden, zou de schrapping 

van de inschrijving een belangrijk element vormen. Aan de hand hiervan zou de RVA 

zich immers een beeld kunnen vormen van de inspanning van de werkloze om zich 

opnieuw op de arbeidsmarkt in te schakelen. 

In het blok Grp12 worden in geval van: 

 verzaking naar aanleiding van een aanbieding van de gewestelijke dienst 

 spontane verzaking 

de volgende gegevens meegedeeld: 

 de datum waarop de betrokkene werd uitgeschreven bij het Gewest; 

 de reden van de uitschrijving; 

 een eventueel commentaar. 

De datum en de reden zijn verplicht aanwezig.  

Het commentaar is conditioneel. Echter indien het een uitschrijving betreft van een 

jongere die een beroepsinschakelingstijd doorloopt, zal het statuut van die jongere op 

het ogenblik van de uitschrijving worden meegedeeld op de eerste twee posities van 

de zone “commentaar”. Dit laat de RVA toe om de jongere na het einde van de 

beroepsinschakelingstijd op te roepen met de vraag zich in te schrijven bij een 

gewestelijke dienst van arbeidsbemiddeling 

 

Uitbreiding van de elektronische stroom tot de transmissies ‘A8’ om een gebrek aan 

medewerking te kunnen melden aan de RVA.  

Hiervoor worden de codes die voor het blok trajectvoorstel kunnen worden 

meegedeeld, uitgebreid: 

1. Trajectvoorstel aanvaard 

2. Weigering tot ondertekening trajectvoorstel 

3. Trajectvoorstel gerealiseerd 

4. Mislukking ten gevolge van opgave door werkzoekende 

5. Stopzetting door organisme 

6. Gebrek aan samenwerking 

 

In een nieuw blok Grp 13 kan extra informatie worden doorgestuurd in geval van een 

code 4, 5 of 6 en afhankelijk van welke gevolgen de gewestelijke dienst wenst voor de 

transmissie. Onder de code ‘6’ is de informatie niet sanctioneerbaar, onder codes ‘4’ 

en ‘5’ wel. 
 

De gewestelijke diensten zijn niet verplicht om het nieuwe blok te gebruiken. De 

commentaarzone kan samen met of los van de extra codes worden gebruikt.  
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Lijst codes « Categorie » zoals gebruikt in A082 

42 VOLTIJDS TEWERKGESTELDE WERKZOEKENDEN 
88 Werkzoekenden tewerkgesteld in de beschutte werkplaatsen 

90 Vrij ingeschreven voltijdse werknemers 

92 Sommige tijdelijk werklozen 

43 DEELTIJDS TEWERKGESTELDE WERKZOEKENDEN 

30 
UVW vrijgesteld in het kader van PWA-activiteiten maar die hulp wensen van 
een gewestinstelling 

80 Deeltijdse werknemers met behoud van rechten 

82 Werkzoekenden die deeltijds werken tijdens hun beroepsinschakelingstijd 

91 Jonge tewerkgestelden in afwachting van eventuele overbruggingsuitkeringen 

93 Vrij ingeschreven deeltijdse werknemers 

44 WERKZOEKENDEN IN OPLEIDING 
83 Werklozen of WZ in collectieve beroepsopleiding - voltijds en deeltijds 

85 Werklozen of WZ in individuele beroepsopleiding - voltijds en deeltijds 

86 Actiris) Werkzoekenden in Instapstage in een onderneming  

45 MAATR. TOT OPSLORP. WKLH + PLAATSINGEN + AFSCHRIJV. + 
VRIJSTELL. 

25 Derde arbeidscircuit in de privésector 

26 Werklozen tewerkgesteld in de KMO's (KB 123) 

29 Gesubsidieerde contractuelen 

64 Voltijdse RVA-stagiairs 

66 Identificatie in de VDAB van overleden WZ (1/2001) 

70 Plaatsingen 

72 Afschrijving wegens het niet ingaan op een oproeping 

76 Afschrijving wegens ziekte 

77 Afschrijving wegens het hervatten van studies 

78 Afschrijving wegens werk (als loontrekkende, zelfstandige) 

79 Afschrijving wegens andere redenen 

89 Afschrijving wegens prestaties bij een uitzendbedrijf 

95 "Oudere" niet-werkzoekende uitkeringsgerechtigde volledig werklozen  

96 
Werklozen vrijgesteld van stempelcontrole wegens moeilijkheden op sociaal en 
familiaal vlak 

97 Werklozen die studies hervatten of een beroepsopleiding volgen   

50 Werkzoekenden met werkloosheidsuitkeringsaanvraag (WZUA) 
00 UVW-WZ 

07 Vrijwillig deeltijdse werknemers 

09 (FOREM) WZ die bij de arbeidsrechtbank een beroep hebben ingediend tegen 
een beslissing van het RIZIV- vanaf 1/2/2012 

51 Jongeren in beroepsinschakelingstijd 
02 Jonge werknemers ingeschreven tijdens hun beroepsinscha-kelingstijd 

11 (Actiris) Jongeren in afwachting van overbruggingsuit-keringen 

52 (ADG – FOREM – VDAB) Verplicht ingeschreven WZ 
(Actiris) Ingeschreven WZ 

14 (VDAB) WZ uitgesloten van het recht op werkloosheids-uitkeringen 

04 (AGD – FOREM) WZ uitgesloten van het recht op werkloosheids-uitkeringen 

05 WZ ten laste van het OCMW 

06 (VDAB) WZ  erkend als persoon met handicap door de FOD SZ 
(ADG) WZ  erkend als persoon met handicap door de FOD SZ en andere 
ingeschrevenen op aanvraag van sociale instellingen 

11 (VDAB) Jongeren die onderworpen zijn aan de deeltijdse leerplicht en die in 
hun beroepsinschakelingstijd zitten terwijl ze als WZ voor een deeltijdse job zijn 
ingeschreven en niet werken 

53 (ADG – FOREM – VDAB) Vrij ingeschreven WZ 
(Actiris) Ingeschreven WZ 

03 (Actiris – FOREM – VDAB) Niet -werkende vrij ingeschreven WZ 
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(ADG) Niet -werkende vrij ingeschreven WZ en WZ in een reconversiecel 

13 (ADG) Niet -werkende vrij ingeschreven WZ en WZ in een reconversiecel 

 

Lijst codes reden afwezigheid / weigering  

Hieronder volgt de lijst met codes die de reden van de afwezigheid of weigering 

aanduiden zoals gehanteerd bij de verschillende gewestelijke instellingen voor 

arbeidsbemiddeling. 

 

1. VDAB, ACTIRIS en ADG 

 

01 Reden aanvaard 

02 Reden niet aanvaard 

03 Niet gekend 

 

2. FOREM 

 

03 Inconnu 

21 Travail 

22 Formation 

23 Etudes 

24 Maladie 

25 Vacances 

26 N'est plus DE 

27 Recherche d'emploi 

28 Recherche de formation 

29 Présentation employeur 

30 Prévision emploi ou formation 

31 Raison médicale 

32 Raison administrative 

33 Problèmes de mobilité 

34 Problème postal 

35 Responsabilité DE 

36 Force majeur 

37 Arrêt module (motif non connu) 

38 Raison familiale 

39 Modification action 

40 Condition d’exercice de la fonction 

 

Lijst codes aard van de actie  

Hieronder volgt de lijst met codes ‘aard van de actie’ zoals gehanteerd bij de 

verschillende gewestelijke instellingen voor arbeidsbemiddeling. 
 

Zone Aard van de actie "opleiding" 

 

1. VDAB 

 

1501 Opleiding 
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1502 Vooropleiding 

1503 Sollicitatietraining 

1504 Persoonsgerichte vorming 

1505 Individuele beroepsopleiding in de onderneming (IBO) 

1506 Stage op de werkvloer 

 

2. FOREM 

 

2501 Formation professionelle qualifiante 

2502 Préformation 

2505 Formation professionelle individuelle en établissement d'enseignement 

Plan formation insertion 

2524 Entretien en amont de la formation 

2525 Entrée en formation  

 

 

3501 Opleiding  

3502 Vooropleiding 

3503 Sollicitatietraining 

3504 Persoonsgerichte vorming 

3505 Individuele beropsopleiding in de onderneming (IBO) 

3506 Stage op de werkvloer 

3507 Alphabétisation 

3508 Formation de base 

3509 Perfectionnement 

3510 Détermination 

3511 Préformation 

3512 Formation qualifiante  

3513 Formation par le travail  

3514 Produit Isolé  

3515 FPI-PTP/RAC/stage BEE 

3516 Convention Immersion 

3517 Stage de transition en entreprise (STE) / Instapstage in een onderneming 

 

 

3. ACTIRIS 

 

3501 Formation professionelle qualifiante 

Formation de base 

3502 Formation préparatoire 

3505 Formation professionelle individuelle en entreprise 

 

4. ADG 

 

4501 Formation professionelle qualifiante 

Formation en centre d'autoformation 

4502 Préformation 

4505 Formation professionelle individuelle en entreprise 

4506 Stage en entreprise 
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4507 Atelier de recherche d'emploi 

 

 

 

Zone Aard van de actie "andere actie" 

 

1. VDAB 

 

1601 Startersvaardigheden 

1602 Opleiding ICT 

1603 Screening 

1604 Opvolging contract RVA 

1605 Begeleiding 

 

2. FOREM 

 

2601 Accompagnement – Entretien collectif 

2602 Accompagnement – Entretien individuel 

2603 Accompagnement – Entretien d'analyse 

2604 Accompagnement – Contact de suivi 

2605 Accompagnement – Entretien de rappel 1 

2606 Accompagnement – Entretien de rappel 2 

2607 Aide à la recherche – Démystification des tests en collectif 

2608 Aide à la recherche – Démystification des tests en individuel 

2609 Aide à la recherche – Tables de l'emploi 

2610 Aide à la recherche – Module embauche 

2611 Aide à la recherche – Module téléphone 

2612 Aide à la recherche – Module accroche 

2613 Aide à la recherche – Module marché 

2614 Aide à la recherche – Inter'actif 

2615 Aide à la recherche – Mise en situation professionelle 

2616 Aide à la recherche – Suivi de stage en entreprise 

2617 Aide à la recherche – Information groupe 

2618 Aide à la recherche – Action "connaissance marché d'emploi" 

2619 Aide à la recherche – Action liée à la module internationale 

2620 Module de base en orientation professionelle 

2621 Module approfondi en orientation professionelle 

2622 Module CV et lettre de motivation 

2623 Modules de recherche d'emploi (divers) 

2624 Entretien en amont de la formation 

2625 Entrée en formation  

2626 Suivi contrat ONEM  

 

3. ACTIRIS 

 

3601 Formation – Examen avant rentrée en formation 

3602 Formation – Formation complémentaire 

3603 Formation – Demande de formation 

3604 Détermination – Analyse de la demande 
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3605 Détermination – Groupe de détermination de projet 

3606 Détermination – Module d'orientation professionelle 

3607 Détermination – Entretien préalable module détermination projet 

3608 Détermination – Visite médicale 

3609 Détermination – Screening  

3610 Recherche d'emploi autonome – Ensemble des démarches de DE 

3611 Recherche active d'emploi – Ciblage des employeurs 

3612 Recherche active d'emploi – Analyse des offres d'emploi 

3613 Recherche active d'emploi – Module téléphone 

3614 Recherche active d'emploi – Informations sur les tests 

3615 Recherche active d'emploi – Entretien préalable au groupe de 3 ou 5 sem. 

3616 Recherche active d'emploi – Espace recherche emploi RAE 

3617 Recherche active d'emploi – Espace recherche ERE 

3618 Recherche active d'emploi – Groupe RAE jeunes 

3619 Recherche active d'emploi – Groupe de 3 semaines / formule B 

3620 Recherche active d'emploi – Groupe de 5 semaines / formule A 

3621 Recherche active d'emploi – Module curriculum vitae 

3622 Recherche active d'emploi – Module lettre de motivation 

3623 Recherche active d'emploi – Préparation à l'entretien de l'embauche 

3624 Recherche active d'emploi – Simulation d'entretien de l'embauche 

3625 Recherche active d'emploi – Suivi groupe RAE 

3626 Recherche active d'emploi – Séance d'info (groupe RAE) 

3627 Recherche active d'emploi – Infos cours langues 

3628 Recherche active d'emploi – Tests de langues 

3629 Recherche active d'emploi – Nederlands tweede taal 

3630 Recherche active d'emploi – Forum d'information 

3631 Recherche active d'emploi – Attitude face aux situations de travail 

3632 Recherche active d'emploi – Entretien préalable à l'espace recherche RAE 

3633 Accompagnement spécifique – Recherche et analyse d'offres 

3634 Accompagnement spécifique – Action soutien spécifique 

3635 Accompagnement spécifique – Accompagnement socio-prof. individuel 

3636 Accompagnement spécifique – Bilan médico social 

3637 Accompagnement spécifique – Inburgering  

3638 Accompagnement spécifique – Actions en RAE spécifique 

3639 Recherche active d'emploi – Analyse demande RAE 

3640 Entretien de suivi projet professionel 

3641 Groupe "incitants à l'embauche (primes,…)" 

3642 Groupe "contrat de travail" 

3643 Module "Attitudes face au travail" 

3644 Accueil/Information (Mission locale) 

3645 Analyse de la demande de formation (Mission locale) 

3646 Recherche de formation (Mission locale) 

3647 Table emploi 

3648 Suivi socio-professionnel partenaire 

3649 Suivi contrat ONEM 

3650 Espace Ressource Emploi – Jobfocus 

3651 Entretien préalable à accès ERE – Onderhoud voorafgaande aan de 

deelname aan jobfocus 
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3652 Postdiscussie RAE – Postdiscussie AZW 

 

4. ADG 

 

4601 Accompagnement – Entretien collectif 

4602 Accompagnement – Entretien individuel 

4603 Accompagnement – Entretien d'analyse 

4604 Accompagnement – Contact de suivi 

4605 Accompagnement – Entretien de rappel 1 

4606 Accompagnement – Entretien de rappel 2 

4607 Accompagnement – Bilan de compétence – orientation prof. 

4608 Aide à la recherche – Démystification des tests en collectif 

4609 Aide à la recherche – Démystification des tests en individuel 

4610 Aide à la recherche – Atelier de recherche d'emploi 

4611 Aide à la recherche – Mise en situation professionnelle 

4612 Aide à la recherche – Suivi de stage en entreprise 

4613 Aide à la recherche – Information groupe 

4614 Aide à la recherche – Action liée à la mobilité internationale 

4615 Insertion socio-prof. – Formation/intégration de DE défavorisés 

4616 Insertion socio-prof. – Centre de formation par le travail-atelier social 

4617 Conseil médico-psycho-social 

4618 Examen médico-psycho-social 

4619 Test 

4620 Entretien d'information 

4621 Suivi contrat ONEM 

 

Zone Aard van de actie "Spontane actie" 

 

1. ADG 

 

4701 Recherche d'informations 

 

Lijst namen van de collectieve infosessie 

Hieronder volgt de lijst met de namen voor de collectieve infosessies zoals gehanteerd 

bij de verschillende gewestelijke instellingen voor arbeidsbemiddeling. 

 

1. VDAB 

 

101 Basisdienstverlening  

102 VDAB on line tools 

103 Infosessie 

 

2. FOREM 

 

201 Infosessie  

202 Séance collective  

 

3. ACTIRIS 
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301 Séance collective  

 

 

4. ADG 

 

401 Séance collective  

 

Lijst codes reden vroegtijdige beëindiging  

Hieronder volgt de lijst met codes die de reden van de vroegtijdige beëindiging 

weergeven zoals gehanteerd bij de verschillende gewestelijke instellingen voor 

arbeidsbemiddeling. 

 

1. VDAB 

 

101 Administratieve regeling  

102 Door klant geldige reden  

103 Door de klant  

104 Wegens mutatie  

105 Wegens ongeschiktheid  

106 Door klant ongeldige reden = A8  

107 Wegens orde en tucht  

108 Om technische redenen  

109 Wegens tewerkstelling  

110 Wegens langdurige ziekte  

 

2. ADG 

 

401 Travail  

402 Souhait du client  

403 Raisons familiales / personnelles 

404 Maladie  

405 Déménagement  

406 Autre formation / études  

407 Inaptitude / connaissances insuffisantes 

409 Autres raisons acceptables  

410 Refus inacceptable  

411 Attitude / comportement inacceptable  

412 Absence inacceptable 

413 Manque de coopération 

 

3. FOREM  

 

4. Geen codes 
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ACTIRIS 

 

  

Raison jugée litigieuse - proposition 

pour l'Onem 

317 Bo onderbroken Non 

318 Administratieve regeling Non 

302 Geldige reden Non 

303 Door de klant Non 

308 Om technische redenen Non 

311 Negatief Non 

305 Wegens ongeschiktheid Non 

306 Ongeldige reden Oui 

307 Wegens orde en tucht Oui 

314 Plaatsing werfreserve Non 

309 Wegens tewerkstelling (tijdens opl) Non 

310 Wegens langdurige ziekte Non 

304 Wegens mutatie Non 

315 Onvoldoende doorgenomen Non 

316 Gedeeltelijk doorgenomen Non 

312 Absence en formation Oui 

301 Travaille Non 

313 F interrompu Non 

 

 

Lijst codes resultaat aanbieding werkaanbod  

Hieronder volgt de lijst met codes die het resultaat van de aanbieding voor een 

werkaanbod weergeven zoals gehanteerd bij de verschillende gewestelijke 

instellingen voor arbeidsbemiddeling. 

 

1. VDAB 

 

101 Aanwerving bekende klant  

102 Niet aangeworven – klant geldige reden  

103 Niet aangeworven – klant ongeldige reden = A8  

104 Plaatsing van de klant  

105 Weigering van de werkgever  

106 Niet aangeboden – klant geldige reden  

107 Niet aangeboden – klant ongeldige reden = A8  

 

2. FOREM 

 

240 Sélection en cours 

241 Engagé 

242 Non retenu par l’employeur 

243 Versé en réserve de recrutement 

244 Pas les qualifications 

245 Conditions d'exercice 
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3. ADG 

 

401 Engagé 

402 Demande FPI 

403 Refus / Absence acceptable 

404 Non retenu par l'employeur 

405 Mise en réserve de recrutement 

406 Annulation de l'offre 

410 Absence injustifiée 

411 Refus auprès du conseiller 

412 Refus auprès de l'employeur 

 

4. ACTIRIS  

 

301 Engagement Aanwerving 

302 A postulé : pas de réponse de l'employeur Heeft gesolliciteerd – geen antwoord werkgever 

303 Candidature refusée par l'employeur -

correspond au profil 

Kandidatuur niet weerhouden door werkgever- 

Beantwoordt aan profiel 

304 Candidature refusée par l'employeur - ne 

correspond pas au profil 

Kandidatuur niet weerhouden  door werkgever – 

Beantwoordt niet aan profiel 

305 Employeur communique un refus emploi Werkgever deelt een werkweigering mee 

306 Employeur nous informe DE pas présenté Werkgever meldt : WZ heeft zich niet aangeboden 

307 L'emploi n'est plus vacant De werkaanbieding is niet meer vacant 

308 Résultat inconnu Ongekend resultaat 

 

Lijst codes vervolg actie  

Hieronder volgt de lijst met codes die het vervolg van de actie weergeven zoals 

gehanteerd bij de verschillende gewestelijke instellingen voor arbeidsbemiddeling. 

 

Deze codes hebben betrekking op het doorgeven van de activeringsscreening en -

begeleiding voor werkzoekenden met mentale, medische, psychische en 

psychiatrische problemen. Deze codes worden toegestaan indien type actie “andere 

acties” (6) en aard van de actie “screening” (1603). 

 

1. VDAB 

 

01 Normaal economisch circuit 

02 Beschermd circuit 

03 Arbeidszorg 

04 Activeringsbegeleiding 

05 Niet-toeleidbaar 

 

2. FOREM, ACTIRIS en ADG  

 

Geen codes 
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Beschrijving van het gegevensgedeelte van het antwoord 

Voor elk overgemaakt bericht verwachten de gewestelijke instellingen voor arbeidsbemiddeling een antwoord van de bestemmeling, de RVA. 

Een antwoord bestaat uit: 

 een antwoordprefix: beschreven onder 3.6, p. 40 

 en een gegevensgedeelte: hierna beschreven 

 
Identificatieblok attest M4 

Zone Beschrijving Type
5
 Lengte M/C6 IHFN XML 

INSZ Hernomen van het bericht waarop 

geantwoord wordt 

AN 11 M  NEOAnswer\AttestationIdentification\I

NSS 

Nummer van het attest Hernomen van het bericht waarop 

geantwoord wordt 

AN 15 M BGMA1 NEOAnswer\AttestationIdentification\A

ttestationId 

Situatienummer van het attest Hernomen van het bericht waarop 

geantwoord wordt 

N 2 M BGMA1 NEOAnswer\AttestationIdentification\S

ituationNbr 

Aard van het bericht Hernomen van het bericht waarop 

geantwoord wordt 
AN 1 M BGMA1 NEOAnswer\AttestationIdentification\A

ttestationStatus 

Datum aanmaak bericht Hernomen van het bericht waarop 

geantwoord wordt 
N 8 M DTMA1 NEOAnswer\AttestationIdentification\C

reationDate 

Ticketnummer Hernomen van het bericht waarop 

geantwoord wordt 

AN 16 M RELB1 NEOAnswer\ActionIdentification \ 

TicketID 

Errorcode  Zie lijst mogelijke waarden Lijst 

errorcodes, p 33 

AN 6 M ERCA1 NEOAnswer\Result\ReturnCode 

Lijstnummer Nummer van de lijst waarop de errorcode 

voorkomt 

003 = lijst werkloosheidssector => enige 

toegelaten waarde 

AN 3 C ERCA1 NEOAnswer\Result\Codelist 

 

                                                 
4
 Aanduiding of het datablok in zijn geheel verplicht (Mandatory) of optioneel (Conditional) is. 

5
 Alfanumeriek / Numeriek. 

6
 Aanduiding of de zone verplicht (Mandatory)  of optioneel (Conditional) is. 
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Lijst errorcodes  

Hieronder volgt de lijst met errorcodes gebruikt in het antwoord van de RVA. 

Technische weigering 

Voor de boodschappen die niet konden worden geïntegreerd door de RVA omwille van een technische weigering, zal één van de 

onderstaande codes worden vermeld als returncode in het blok ERCA1. 
ERCA1 Omschrijving / Description 

000102 foutieve actie in PRCA1 (zal dus niet voorkomen wegens returncode  29) / Action fautive dans le bloc PRCA1 (ne se produira pas à cause du code retour 

29) 

 

000103 RELB1-ticketnr ontbreekt / numéro de ticket RELB1 manque 

 

000104 PRCA1-aktie = 1 en DTMB1-datum-1ste-schrijving ontbreekt / PRCA1 – action = 1 et date 1er inscription DTMB1 manque 

 

000105 PRCA1-aktie = 2 en DTMC1-datum-gesprek ontbreekt / PRCA1 – action = 2 et date de l'entretien DTMC1 manque 

 

000106 PRCA1-aktie = 3 en DTMD1-begindatum ontbreekt / PRCA – action = 3 et date de début DTMD1 manque 

 

000107 PRCA1-aktie = 4 en DTME1-datum-sessie ontbreekt / PRCA1 – action = 4 et date de session DTME1 manque 

 

000108 PRCA1-aktie = 4 en GIRA1-naam-sessie ontbreekt / PRCA1 – action 4 et nom de session GIRA1 manque 

 

000109 PRCA1-aktie = 5 of 6 of 7 en PRCB1-AKTIE bevat geen geldige code / PRCA1 – action 5 , 6 ou 7 et PRCB1 ne contient pas un code valable 

000110 PRCA1-aktie = 5 of 6 of 7 en ATTA1-INTENSITEIT ontbreekt / PRCA1 – action = 5, 6 ou 7 et intensité ATTA1 manque 

 

000111 PRCA1-aktie = 5 of 6 of 7 en DTMF1-datums ontbreken / PRCA1 – action 5, 6 ou 7 et date DTMF1 manque 

 

000112 PRCA1-aktie = 5 en DTMF1-einddatum ontbreekt / PRCA1 – action 5 et date de fin DTMF1 manque 

 

000113 De geplande DTMF1-einddatum ligt voor de DTMF1-begindatum / la date de fin planifiée DTMF1 est avant la date de début DTMF1 

 

000114 De werkelijke DTMF1-einddatum ligt voor de DTMF1-begindatum / La date de fin DTMF1 précède la date de début DTMF1 

 

000116 PRCA1-aktie = 8 en DTMH1-datum-mededeling ontbreekt / PRCA1-action = 8 et DTMH1-date-communication manque 

 

000117 PRCA1-aktie = 8 en EMPA1-regulier ontbreekt / PRCA1-action = 8 et EMPA1-régulier manque 
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000118 PRCA1-aktie = 8 en EMPA1-regime ontbreekt / PRCA1-action = 8 et EMPA1-régime manque 

 

000120 PRCA1-aktie = 8 en NADB1-naam ontbreekt / PRCA1-action = 8 et NADB1-nom manque 

 

000121 PRCA1-aktie = 8 en ADRB1-straat ontbreekt / PRCA1-action = 8 et ADRB1-rue manque 

 

000123 PRCA1-aktie = 8 en ADRB1-postcode ontbreekt / PRCA1-action = 8 et ADRB1-code-postale manque 

 

000124 PRCA1-aktie = 8 en ADRB1-gemeente ontbreekt / PRCA1-action = 8 et ADRB1-commune manque 

 

000125 PRCA1-aktie = 9 en DTMG1-datums ontbreken / PRCA1-action = 9 en DTMG1-dates manquent 

 

000126 Secteur-fournisseur in prefix <> 53 54 55 56 / Secteur-fournisseur dans préfixe <> 53 54 55 56  

 

000127 Ongeldige taal in LANA1 (<> 1, <>2  <> 3) / Langue non valable dans LANA1 (<> 1, <>2  <> 3) 

000128 Duitse taalcode geleverd door VDAB/FOREM/ACTIRIS / Code langue Allemand fourni par VDAB/FOREM/ACTIRIS 

 

000129 Foutieve actie in PRCA1 (toegestane waarden van 01 tot en met 10) / Action fautive en PRCA1 (valeurs permis de 01 jusqu’à 10) 

 

000130 DTMB1-datum ongeldig / DTMB1-date non valable 

 

000131 DTMC1-datum ongeldig / DTMC1-date non valable 

 

000132 Ongeldige code in BIIA1-aanwezig (<> 1 <> 2 <> 3) / Code non valable dans BIIA1-présent (<> 1 <> 2 <> 3) 

 

000133 Dubbele melding aanwezig door BIIA1-aanwezig / Mention double présent par BIIA1-présent 

 

000134 Ongeldige code in AGRA1-reden / Code non valable dans AGRA1-raison 

 

000135 dubbele reden door AGRA1-reden / raison double par AGRA1-raison 

 

000136 DTMD1-datum-begin ongeldig / DTMD1-date-début non valable 

 

000137 DTMD1-datum-einde ongeldig / DTMD1-date-fin non valable 

 

000138 DTMD1 ongeldige qualifier / DTMD1 qualifiant non valable 

 

000139 Ongeldige code in AGRB1-aanvaard / Code non valable dans AGRB1-accepté 
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000140 Dubbele melding aanwezig door AGRB1-aanvaard / Mention double présent par AGRB1-accepté 

 

000141 DTME1-datum-sessie ongeldig / DTME1-date-session non valable 

 

000142 GIRA1-sessienaam ongeldige code / GIRA1-nom-session code non valable 

 

000143 BIIB1-present ongeldig code / BIIB1-présent code non valable 

 

000144 Dubbele melding aanwezig door BIIB1-present / Mention double présent par BIIB1-présent 

 

000145 AGRC1-reden ongeldige code / AGRC1-raison code non valable 

 

000146 Dubbele melding reden door AGRC1-reden / Mention double raison par AGRC1-raison 

000147 PRCB1-aktie ongeldige code / PRCB1-action code non valable 

 

000148 DTMF1-datum-aanvraag ongeldig / DTMF1-date-demande non valable 

 

000149 DTMF1-datum-begin ongeldig / DTMF1-date-début non valable 

 

000150 DTMF1-geplande-einddatum ongeldig / DTMF1-date-début-planifié non valable 

 

000151 DTMF1-werkelijke-einddatum ongeldig / DTMF1-date-fin-réel non valable 

 

000152 DTMF1-datum ongeldige qualifier / DTMF1-date qualifiant non valable 

 

000153 ATTA1-intensiteit ongeldige code / ATTA1-intensité code non valable 

 

000154 BIIC1-present ongeldige code / BIIC1-présent code non valable 

 

000155 Dubbele melding aanwezig door BIIC1-present / Mention double présent par BIIC1-présent 

 

000156 AGRD1-reden ongeldige code / AGRD1-raison code non valable 

 

000157 Dubbele melding reden door AGRD1-reden / Mention double raison par AGRD1-raison 

 

000158 STSA1-vroegtijdige-stopzetting ongeldige code / STSA1-arrêt prématuré code non valable 

 

000159 RELA1-reden ongeldige code / RELA1-raison code non valable 
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000160 DTMG1-schrapping ongeldige datum / DTMG1-retrait date non valable 

 

000161 DTMG1-uitnodiging ongeldige datum / DTMG1-invitation date non valable 

 

000162 DTMG1-rappel ongeldige datum / DTMG1-rappel date non valable 

 

000163 DTMG1-datum ongeldige qualifier / DTMG1-date qualifiant non valable 

 

000164 FTXA1-commentaar aanwezig maar blanco / FTXA1-commentaire présent mais blanc 

 

000165 DTMH1-datum ongeldig / DTMH1-date non valable 

 

000166 BIID1-present ongeldige code / BIID1-présent code non valable 

 

000167 Dubbele melding aanwezig door BIID1-present / Mention double présent par BIID1-présent 

 

000168 AGRE1-reden ongeldige code / AGRE1 raison code non valable 

 

000169 Dubbele melding reden door AGRE1-reden / Mention double par AGRE1-raison 

 

000170 EMPA1-regulier ongeldige code / EMPA1-régulier code non valable 

 

000171 EMPB1-regime ongeldige code / EMPB1-régime code non valable 

 

000172 DTMI1-datum sollicitatie ongeldige datum / DMTI1 date candidature date non valable 

 

000173 STSB1-resultaat ongeldige code / STSB1 résultat code non valable 

 

000174 PNAA1 RSZ-nr of KBO-nr foutieve qualifier / PNAA1 n° BCE ou ONSS qualifiant fautif 

000176 Ongeldige segmentcode / Code segment non valable 

 

000177 DTMJ1-schrapping ongeldige datum / DTMJ1-date de retrait non valable 

 

000179 PRCC1-vervolg is ingevuld zonder PRCB1-aktie=1603 / PRCC1-suite a été rempli sans action PRCB1 = 1603 

 

000187 Het dossier is nog niet geintegreerd / le dossier n'est pas encore intégré 

 

000188 Persoon is overleden / la personne est décédée 
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000189 Het blok RFFA1 E98 bevat een ongeldige code / le bloc RFFA1 E98 contient un code non valide 

 

000190 Het blok RFFA1 E99 bevat een ongeldige code / le bloc RFFA1 E99 contient un code non valide 

 

000191 Het blok RFFA1 bevat een ongeldige qualifier / le bloc RFFA1 contient un qualifier non valide 

 

000192 AGRF1-REDEN gegeven ontbreekt / AGRF1-RAISON donnée manquante 

 

000194 Geen werklooze / pas un chômeur 

 

Filter 

De onderstaande codes zullen worden overgemaakt in het blok ERCA1 en zullen overeenstemmen met de redenen waarom er voor een 

dossier met acties van type 9 en 10 (uitschrijving en vrijwlillgie uitschrijving) geen onderzoek werd gecreëerd.  

Dit werd in gebruik genomen op 10 april 2008. 

 
ERCA1 Omschrijving / Description 

000180 Dossier gearchiveerd / dossier archivé 

 

000181 Er bestaat geen S01 cat 1 / Il n'existe pas de S01 cat 1 

 

000182 Geldige S02 / S02 valable 

 

000183 Gewest dossier verschillend Gewest A080 / Région dossier différente de Région A080  

 

000184 Uitschrijving buiten de lopende maand en de twee maanden voorafgaand / Date de radiation en dehors du mois en cours et des deux mois précédents 

 

000185 Prefix verschillend van VW (01/ en 03/) / Préfixe différent de CC (01/ et 03/) 

 

000186 Geen recente betaling (H20-H30) / Pas de paiement récent (H20 – H30)  
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3. Z-stroom (Distributie met antwoord)  

3.1. Gegevensstroom 

De gewestelijke instellingen voor arbeidsbemiddeling verwachten bij deze 

gegevenstransmissie een antwoord van de bestemmeling, de RVA. De stroom krijgt 

bijgevolg de architectuur van een gegevensovermaking met opvolging.  

 
 

Beschrijving van de grafisch aangeduide stappen: 

1. de gewestelijke diensten voor arbeidsbemiddeling maken gegevens inzake actieve 

begeleiding en opvolging van werklozen over aan de KSZ = voorlegging 

Opmerking:  elke gewestinstelling stuurt afzonderlijk de berichten door.  

 

2. Bij de KSZ gebeurt een integratiecontrole:  

 indien bij de integratiecontrole een fout optreedt, wordt een definitief negatief 

antwoord overgemaakt aan de afzender. In het IHFN-formaat zal in het N001- 

antwoord een ERC volgen, in het XML-formaat een X001 met Result. 

 

 als er geen fout wordt vastgesteld, stuurt de KSZ een tussentijds antwoord naar 

de afzender met de vermelding dat de voorlegging doorgestuurd is. In het 

IHFN-formaat volgt hier een N001-antwoord met MDP, in het XML-formaat 

een X001 met PossibleAdressees.  

 

3. De KSZ maakt het bericht over aan de RVA. 

4. De RVA antwoordt aan de KSZ.  

5. De KSZ maakt het antwoord van de RVA over aan de desbetreffende gewestelijke 

dienst voor arbeidsbemiddeling. 

 

 

2. 

KSZ 

FOREM 

RVA 

VDAB 

ACTIRIS 

ADG 

1. 

3. 

4. 

5. 
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3.2. Integratiecontrole 

Voor deze gegevensstroom zal de KSZ een blokkerende integratiecontrole verrichten 

ten opzichte van de afzender maar niet ten opzichte van de bestemmeling. 

 

Dit houdt dus in dat: 

- de berichten met betrekking tot de INSZ, die niet door de gewestelijke 

instellingen voor arbeidsbemiddeling met de juiste hoedanigheid en periode 

werden geïntegreerd in het personenrepertorium van de Kruispuntbank, 

worden verworpen en teruggestuurd. Deze berichten worden niet aan de 

bestemmeling overgemaakt; 

 

- een bericht steeds aan de bestemmeling wordt overgemaakt, ongeacht de 

integratie voor de RVA in het personenrepertorium van de Kruispuntbank. 

Voor de RVA wordt er geen integratiecontrole verricht omdat de 

werkzoekende niet noodzakelijkerwijs recht heeft op een 

werkloosheidsuitkering en als dusdanig niet gekend is bij de RVA. De RVA 

zal op basis van deze berichten het INSZ dat niet geïntegreerd is als werkloze, 

wel integreren als werkzoekende (hoedanigheidscode ‘004’).  

 

De leveranciers, de gewestelijke diensten voor arbeidsbemiddeling, zullen berichten 

overmaken voor dossiers van personen die ze geïntegreerd hebben met 

hoedanigheidcode ‘001’ (werkzoekende). 

 

3.3. Verwerking 

De gewestelijke diensten voor arbeidsbemiddeling zetten de records die te maken 

hebben met de attesten A080 (eventueel samen met andere berichten bestemd voor de 

KSZ en andere instellingen) in een mailbox die via filetransfer wordt overgemaakt 

aan de KSZ.  

 

Eveneens zal elke instelling alle berichten in verband met deze attesten via een 

mailbox van de KSZ ontvangen. 

 

3.4. Frequentie van de levering van de gegevens 

De gewestelijke diensten voor arbeidsbemiddeling zullen de attesten met de gegevens 

omtrent de actieve begeleiding en opvolging van werklozen wekelijks aanmaken.  

Een wekelijkse transmissie is nodig omwille van 3 redenen: 

- vluggere integratie van de acties van de gewestinstellingen in de DISPO-

procedure (uitnodigingen voor een gesprek, …); 

- vluggere en vlottere behandeling van de transmissies A7-A8: de beslissing is 

beter afgestemd op de feiten en de beslissingen met terugwerkende kracht 

(terugvorderingen, …) worden beperkt; 

- mogelijkheid om vlugger in te grijpen in geval van technisch probleem. 

 

Een mogelijk negatief effect van een wekelijkse in plaats van een tweemaandelijkse 

doorgave, is dat hierdoor geen rekening kan worden gehouden met eventuele nieuwe 

elementen (voorbeeld: afwezigheid op een oproeping wordt de week nadien 

gerechtvaardigd met een medisch attest). 
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3.5. Scenario’s 

Elk attest (= voorlegging) dat de KSZ ontvangt van de gewestelijke diensten voor 

arbeidsbemiddeling, zal zij op haar beurt doorsturen naar de instelling vermeld in de 

zone ‘sector leverancier’ van het repertoriumgedeelte van de voorlegging. 

 

Indien echter deze zone ‘sector leverancier’ in de voorlegging van de gewestelijke 

diensten voor arbeidsbemiddeling niet ingevuld is, controleert de KSZ in het 

verwijzingsrepertorium naar welke potentiële bestemmelingen de voorlegging kan 

worden doorgestuurd. De KSZ stuurt één tussentijds antwoord naar de gewestelijke 

diensten voor arbeidsbemiddeling waarin wordt vermeld of de voorlegging is 

doorgestuurd of niet.  

 

 De RVA stuurt één definitief antwoord naar de KSZ. Eénmaal een definitief 

antwoord gegeven, kan er noch een tussentijds, noch een tweede definitief antwoord 

worden verstuurd. De voorlegging wordt afgesloten op het moment dat er een 

definitief antwoord wordt gegeven. Als een definitief antwoord nadien rechtgezet 

moet worden, dan kan dit enkel met een nieuwe voorlegging (= nieuwe stroom). 

 

Er zijn 3 soorten definitieve antwoorden: 

 verwerping van het attest door de KSZ = negatief definitief antwoord; 

 aanvaarding van het attest door de RVA = positief definitief antwoord; 

 verwerping van het attest door de RVA = negatief definitief antwoord. 

 

 

3.6. Prefix 

Voorleggingsprefix 

Voor de voorleggingen wordt steeds het voorleggingsprefix gebruikt. Dit prefix wordt 

gevolgd door een gegevensgedeelte.  

Antwoordprefix 

Voor alle antwoorden (definitieve en tussentijdse) wordt het antwoordprefix gebruikt. 

De zone ‘variante’ duidt het formaat van het gegevensgedeelte van het antwoord aan. 

 

Bij definitieve antwoorden zijn er 2 verschillende formaten voorzien voor het 

gegevensgedeelte: 

 geen gegevensgedeelte (= variante N000 indien in IHFN-formaat; variante 

X000 indien in XML-formaat) als een negatief, definitief antwoord door de 

KSZ wordt verstuurd ten gevolge van een verwerping van de KSZ; 

 

 genormaliseerd bericht (= variante N001 indien in IHFN-formaat; variante 

X001 indien in XML-formaat) voor de antwoorden van de RVA. 

 

Een genormaliseerd bericht (= variante N001 of X001) wordt gebruikt voor alle 

tussentijdse antwoorden van de KSZ waarin wordt vermeld of de voorlegging is 

doorgestuurd. 

 

Het gegevensgedeelte afkomstig van de voorlegging wordt nooit teruggestuurd.  
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Voorbeelden prefix 

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

A080,Z. 

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 dit prefix. 

 Een zone in het grijs: deze zone in het antwoordprefix is overgenomen uit de 

zone van het voorleggingsprefix. 
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A080,Z 
Gewestinstelling stuurt 

attest naar KSZ 

(voorlegging) 

KSZ weigert attest 

(negatief definitief antw.) 

KSZ stuurt tussentijds 

antwoord naar 

gewestinstelling 

KSZ stuurt attest naar 

RVA (voorlegging) 

RVA stuurt definitief 

antwoord naar KSZ 

KSZ stuurt antw. van 

RVA door naar 

gewestinstelling 

CONSTANTE/netwerkreturncode TAPE Xxxx 0000 TAPE 0000 0000 
VERSIE_PREFIX A1 A1 A1 A1 A1 A1 
SECTOR 053, 054, 055, 056  

(= gewestinstelling) 
053, 054, 055, 056  
(= gewestinstelling) 

053, 054, 055, 056  
(= gewestinstelling) 

025 (= KSZ) 025 (= KSZ) 053, 054, 055, 056  
(= gewestinstelling) 

TYPE_INSTELLING 000 000 000 000 000 000 
INTERNE_REFERENTIE_SECTOR Referentie 

gewestinstelling 

Referentie gewestinstelling Referentie gewestinstelling Referentie KSZ Referentie KSZ Referentie gewestinstelling 

USER-ID INSZ user of 

programmanummer 

gewestinstelling 

INSZ user of 

programmanummer 

gewestinstelling 

INSZ user of 

programmanummer 

gewestinstelling 

INSZ user KSZ  INSZ user KSZ  INSZ user of 

programmanummer 

gewestinstelling 
SOORT_AANVRAAG / SOORT_ANTWOORD D0Z F0Z I0Z D0Z F0Z F0Z 
INSZ INSZ verzekerde INSZ verzekerde INSZ verzekerde INSZ verzekerde INSZ verzekerde INSZ verzekerde 

RETURNCODE TOEPASSING - 000000 000000 - 000000 000000 

FORMULIER A080 A080 A080 A080 A080 A080 
VARIANTE - N000 N001 Blanco N001 N001 
GEDEELTE_BERICHT Blanco Blanco Blanco Blanco Blanco Blanco 

IDENTIFICATIE_TOEPASSING Blanco Blanco Blanco Blanco Blanco Blanco 
INTERNE_REFERENTIE_ 

BEANTWOORDER 
Blanco Referentie KSZ Referentie KSZ Blanco Referentie RVA Referentie KSZ 

DATUM_VERSTUREN_AANVRAAG Datum en uur aanvraag Datum en uur aanvraag Datum en uur aanvraag Datum en uur aanvraag Datum en uur aanvraag Datum en uur aanvraag 

DATUM_VERSTUREN_ANTWOORD - Datum en uur verwerking 

KSZ 
Datum en uur verwerking 

KSZ 
- Datum en uur verwerking 

KSZ 

Datum en uur verwerking 

KSZ 

ANTWOORD_TERMIJN J03 - - J03 - - 

ACTIE_TIMEOUT M - - M - - 

SLAGING_STROOM 0 (=origineel) E (=voorlegging geweigerd) H (=gegevens doorgestuurd) 0 (=origineel) A (=voorlegging aanvaard)  

E (=voorlegging geweigerd) 

A (=voorlegging aanvaard)  

E (=voorlegging geweigerd) 

HOEDANIGHEIDSCODE 001 001 001 001 001 001 
FASE 00 00 00 00 00 00 
BEGIN_REPERTORIUM  Datum integratie 

gewestinstelling 
Datum integratie 

gewestinstelling 
Datum integratie 

gewestinstelling 
Blanco Blanco Datum integratie 

gewestinstelling 
EINDE_REPERTORIUM Blanco Blanco Blanco Blanco Blanco Blanco 
BEGIN_BERICHT  YYMMDD YYMMDD YYMMDD YYMMDD YYMMDD YYMMDD 
EINDE_BERICHT Blanco Blanco Blanco Blanco Blanco Blanco 
SECTOR_LEVERANCIER Blanco 025 (= KSZ) 025 (= KSZ) 053, 054, 055, 056 

(= gewestinstelling) 
018 (= RVA) 018 (= RVA) 

TYPE_INSTELLING_LEVERANCIER Blanco 000  000  000  000  000  
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Algemene beschrijving van de zones in de voorlegging 

 Zone ‘constante’: ‘TAPE’ voor mailboxvoorleggingen. 

 Zone ‘sector’: sector die de voorlegging doet. 

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

De interne referentie sector van de gewestelijke diensten voor arbeidsbemiddeling 

maakt de opvolging van de antwoorden van de KSZ mogelijk. Deze interne referentie 

wordt niet meegedeeld aan de bestemmeling, maar zal wel worden overgenomen in elk 

antwoord dat de gewestelijke diensten voor arbeidsbemiddeling ontvangen van de 

KSZ. 

De interne referentie van de KSZ wordt meegedeeld in de voorlegging aan de 

bestemmeling.  

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

 Zone ‘soort aanvraag’: ‘D0Z’ staat voor een verspreiding van gegevens met uitgestelde 

verwerking waarvoor men een mailboxantwoord verlangt. 

 Zone ‘INSZ’: het INSZ van de sociaal verzekerde, hier de werkzoekende in het kader 

van de actieve begeleiding en opvolging. 

 Zone ‘slagingstroom’:  

o ‘0’ staat voor een origineel bericht. 

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

weer van het dossier dat de gewestelijke diensten voor arbeidsbemiddeling hebben 

over de sociaal verzekerde. 

 Zones ‘begin- en einddatum bericht’: duiden de periode aan waarover het attest de 

gegevens meedeelt. 

 

Algemene beschrijving van de zones in het antwoord 

 Zone ‘netwerkreturncode’: de netwerkcode zal worden gebruikt voor 

veiligheidscontroles en syntactische controles en is voorbehouden aan de KSZ.  

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

meedelen in het gegevensgedeelte. 

 Zone ‘soort antwoord’:  

o ‘F0Z’ staat voor een definitief antwoord op een distributie waarvoor men 

antwoord verwacht; 

o ‘I0Z’ staat voor een tussentijds antwoord op een distributie waarvoor men 

antwoord verwacht. 

 Zone ‘INSZ’: het INSZ van de sociaal verzekerde, hier de werkzoekende in het kader 

van de actieve begeleiding en opvolging. 

 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 

meedelen in het gegevensgedeelte. 

 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. 
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 Zone ‘slagingstroom’:  

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

vastgesteld met een zone uit het prefix of geweigerd door de RVA; 

o ‘H’ = voorlegging aanvaard door de KSZ en doorgestuurd; 

o ‘E’ = voorlegging aanvaard door de RVA. 
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4. Overzicht VWR 

Instelling Distributie 

ISZ Sector Type HC Formaat Test Productie 

VDAB 053 000 001 IHFN X X 

       

ACTIRIS 054 000 001 IHFN X X 

       

FOREM 055 000 001 IHFN X X 

       

RVA 018 000 001 IHFN  X X  

       

ADG 056 000 001 IHFN X X 

 

 


