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1. Stromen VI → RIZIV 

1.1. Aanvraag van inlichtingen over een gezin 

BASIS PRINCIPE 

De verzekeringsinstellingen delen aan de Dienst voor administratieve controle de 
identificatiegegevens mee van de leden van het gezin, dat daadwerkelijk persoonlijke 
aandelen voor een bedrag van 450 EUR ten laste heeft genomen ; de basis van die 
identificatiegegevens is het INSZ van die verschillende personen. 

De verzekeringsinstellingen dienen uiterlijk op de 31 mei 2006 hun eerste zending met 
aanvragen voor het MAF-jaar 2006 overgemaakt te hebben. De inhoud van de zending moet 
conform zijn opgesteld aan de lay-out beschreven in dit technisch document. De 
verzekeringsinstellingen zijn vrij reeds vóór de limietdatum aanvragen over te maken. De 
verplichting van een maandelijkse zending houdt op te bestaan na de maand september 
2007. Het minimum aantal zendingen mag steeds overschreden worden.   

1.1.1. Structuur van een record 

Attribut POSITION LENGTH   

Number From To (bytes) FORMAT REP(*) DESCRIPTION 

1 1 3 3 N  Ziekenfonds 

2 4 14 11 N  INSZ van het MAF-gezinshoofd 

3 15 62 48 A  Naam 

4 63 86 24 A  Voornaam 

5 87 90 4 N  Jaar MAF 

6 91 101 11 N  Aanvraagnummer (volgnr) 

7 102 103 2 N  Aantal gezinsleden 

8 104 104 1 A  Type aanvraag 

9 105 1.182 1.078 tabel  INSZ van de andere gezinsleden 

   11 N 98 INSZ per gezinslid 

 

1.1.2. De kenmerken van het bestand zijn dus de volgende : 

Lengte van de records (record size) :  Variabel 

Grootte van een blok (block size) :  20 000 

Type bestand :     SAM 

Type drager :     Cassette (type 3490 of 3480) 

Formaat :    A = alfanumeriek, N = numeriek 
(*) REP = toegelaten aantal voorkomens (van 0 tot 98) 
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1.1.3. Beschrijving 

Zone 1 - Ziekenfonds 

Dit is het nummer van het ziekenfonds dat de aanvraag doet. 

(Behalve voor de Dienst voor de Overzeese Sociale Zekerheid “nr 800” en de Hulp en 
Voorzorgskas voor zeevarenden “nr 700”) 

 

Zone 2 - INSZ van het MAF-gezinshoofd 

Dit is het identificatienummer bij de sociale zekerheid van het MAF-gezinshoofd, d.w.z. het 
oudste individu. Dit nummer kan een nummer uit het Rijksregister zijn, eventueel een 
nummer uit het Bis-register maar in geen geval een Ter-nummer. 

 

Zone 3 - Naam 

Dit is de naam van het MAF-gezinshoofd. 

 

Zone 4 - Voornaam 

Dit is de voornaam van het MAF-gezinshoofd. Deze zone wordt ingevuld met « blanco's » 
ingeval de voornaam van het gezinshoofd niet gekend is. 

 

Zone 5 - Jaar MAF 

Dit is het jaar waarin de persoonlijke kosten voor geneeskundige verzorging van het gezin het 
geldende remgeldplafond overschreden hebben. Het is op basis van dit jaar dat het jaar 
berekend wordt waarvoor het inkomen gevraagd wordt aan de F.O.D. Financiën.  

Ter herinnering, het jaar van het inkomen van MAF 2006 is het jaar 2003 (MAF-3)  

 

Zone 6 - Aanvraagnummer (volgnummer) 

Dit is een uniek nummer dat de aanvraag van de VI identificeert doorheen het hele bestaan 
van de MAF-toepassing. Met andere woorden, twee records van dezelfde VI zullen nooit 
hetzelfde aanvraagnummer hebben en dit zelfs als deze 2 records zich in 2 verschillende 
bestanden bevinden. 

De structuur van dit nummer is vrij. De enige voorwaarde is dat het numeriek moet zijn. 

 

Zone 7 - Aantal gezinsleden 

Dit is het aantal personen waaruit het MAF-gezin bestaat en waarvan het INSZ vermeld wordt 
in het record. Het gaat dus om het gezinshoofd plus de andere leden waarvan het INSZ 
vermeld wordt in de volgende zone. Hun waarde varieert van 1 tot 99. 

 

Zone 8 – Type aanvraag 

Dit is het type aanvraag. De aanvaarde waarden zijn de volgende : 

1. : Aanvraag voor een gezin van het Rijksregister 

2. : Aanvraag voor een gezin « alleenstaande » van de religieuze gemeenschappen -       
     (verschillend van het RR) 

3. : Nieuwe aanvraag voor een gezin « gezinsplaatsing » - (verschillend van het RR) 
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4 : Nieuwe aanvraag voor een gezin verminderd met het/de lid/leden geciteerd in het 
     aanvraagtype 3  (verschillend van het RR) 
 
5 : Nieuwe aanvraag voor een gezin dat zich in een afhankelijkheidssituatie bevindt en ervoor 
     gekozen heeft op zichzelf een gezin te vormen « evenwel, verplichting dit gezin te vormen  
     met zijn (haar) echtgenoot (echtgenote), persoon ten laste of persoon met wie hij (zij) 
     een feitelijk gezin vormt » - (artikel 10 § 3 van het koninklijk besluit van 15 juli 2002)  -  
     (verschillend van het RR) 
 
6 : Nieuwe aanvraag voor een gezin verminderd met het/de lid/leden geciteerd in het  
     aanvraagtype 5 - (verschillend van het RR) 
 
7 : Aanvraag voor een gezin opgesomd in artikel 9 § 2 van het koninklijk besluit van 15 juli   
     2002 - (verschillend van het RR)  

8 : Aanvraag voor een gezin verschillend van het RR, uitzonderlijke reden 
 
9 : Nieuwe aanvraag voor een gezin verminderd met het/de lid/leden geciteerd in het  
     aanvraagtype 2 - (verschillend van het RR) 

 

Zone 9 - INSZ van de andere leden 

Dit is een zone van variabele lengte die het INSZ van de andere gezinsleden vermeldt. 

Deze zone kan maximaal 98 INSZ-nummers bevatten. 

 

1.1.4. Principes 

Samenstelling van het MAF-gezin ♦ 

Volgens de informatie waarover het beschikt stelt het ziekenfonds het MAF-gezin samen. De 
samenstelling van het MAF-gezin valt onder de verantwoordelijkheid van het ziekenfonds.  

Het ziekenfonds stuurt naar het RIZIV de identificatie (identificatienummer) door van elk van 
de leden van het MAF-gezin. 

 

Identificatie ♦ 

Het netwerk van de sociale zekerheid identificeert de individuen op basis van het 
identificatienummer bij de sociale zekerheid (INSZ). Dit nummer is ofwel het nummer uit het 
Rijksregister, ofwel een nummer uit het Bis-register (maar in geen geval een Ter-nummer). 
De identificatie gebruikt door de F.O.D. Financiën is het Rijksregisternummer. De F.O.D. 
Financiën kent de bis-nummers niet. 

Aangezien de F.O.D. Financiën alleen het Rijksregisternummer kent, bevelen wij de VI's aan 
dit nummer te gebruiken om de kwaliteit te verhogen van de informatie die wij hen later 
zullen doorsturen. 

 

Volgnummer ♦ 

Elke aanvraag die uitgaat van de VI's wordt geïdentificeerd door een uniek volgnummer dat 
gecreëerd is door de VI. Dit nummer wordt gebruikt gedurende het volledige bestaan van de 
MAF-toepassing. Bijgevolg zullen 2 records die zich in 2 afzonderlijke bestanden afkomstig 
van dezelfde VI bevinden, nooit hetzelfde volgnummer kunnen hebben. 

De structuur van dit nummer is vrij. De enige voorwaarde is dat het numeriek moet zijn. 
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1.1.5. Controles van de records 

 
Syntactische controles 
 
Zone « Ziekenfonds » 
Is numeriek 
Fout ⇒ Code F0001 
Positie 1 van de zone = nr van de VI die het bestand geleverd heeft (parameter van het 
programma). 
Fout ⇒ Code F0002 
Wordt vermeld in het publiek bestand van de ziekenfondsen en is verschillend van 100, 200, 
300, 400, 500, 600 en 9001 . 
Fout ⇒ Code F0003 
 
Zone « INSZ van het MAF-gezinshoofd » 
Is numeriek en de check-digit is correct. 
Worden aanvaard : de nummers van het Rijksregister en de bis-nummers 
Fout ⇒ Code F0004 als het INSZ niet numeriek is en code F0005 als het INSZ ongeldig is2. 
 
Zone « Naam » 
Is verschillend van ‘                     ‘. 
Fout ⇒ Code F0006 
 
Zone « Jaar MAF » 
Is numeriek en = 2006.  
Fout ⇒ Code F0008 als het jaar niet numeriek is, code F0009 als het jaar numeriek is maar < 
2006 en code F00010 als het jaar numeriek is en > 2006. 
 
Zone « Aanvraagnummer » 
Is numeriek. 
Fout ⇒ Code F0011. 
 
Zone « Aantal gezinsleden » 
Is numeriek en > 0 en <100. 
Fout ⇒ Code F0012 als het aantal gezinsleden niet numeriek is, code F0013 als dit aantal 
numeriek is en <1.  

                                                      
1 Deze nummers verwijzen naar de VI's. 
2 = 00000000000 of de check-digit is niet correct of is geen RRN of bis-nummer. 
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Zone « Type aanvraag » 
Is gelijk aan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 of 9 
Fout ⇒ Code F0016  
 
Zone « INSZ van de andere gezinsleden » 
Is numeriek en de check-digits zijn correct. 
Worden aanvaard : de Rijksregisternummers en de bis-nummers 
Als één van de INSZ-nummers niet numeriek is ⇒ Code F0014 
Als één van de INSZ-nummers numeriek is maar ongeldig ⇒ Code F0015 
 
Controles van de relaties 
 
De controles van de relaties worden slechts uitgevoerd als de syntaxis van de betreffende 
zones correct is. 
 
Zone « Aantal gezinsleden » = aantal elementen van de tabel « INSZ van de andere 
gezinsleden »  +1. 
Fout ⇒ Code F0050 
 
Controle van de INSZ-nummers van het record 
Men gaat controleren of er geen twee identieke INSZ-nummers zijn in hetzelfde gezin. 
Fout ⇒ Code F0051 
 
 
Andere controles 
 
Controleren of we van de VI nog geen record ontvangen hebben met hetzelfde 
aanvraagnummer. 
Fout ⇒ Code F0070 
Deze controle wordt alleen uitgevoerd als de zone « Aanvraagnummer » numeriek is. 
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1.2. Stroom “Feedback van de VI's” 

1.2.1. Doel van de stroom 

Deze stroom heeft een meervoudig doel. 

Momenteel bevat deze stroom 2 types van records.  

Record dat de VI's toelaat om aan het RIZIV de gezinnen mee te delen waarvoor de 
inkomens van sommige leden niet gekend waren door F.O.D. Financiën (gezinnen met 
returncode ‘02’) maar die de MAF genoten hebben na onderzoek. 

♦ 

♦ Record dat de VI's toelaat om hun beslissing mee te delen in verband met de toekenning 
van de MAF aan een gezin dat een significante inkomensdaling ondergaan heeft. 

Elk type record wordt geïdentificeerd door een zone « Code info ». De verschillende 
recordtypes hebben dezelfde lengte, namelijk 40. 

De VI's kunnen de verschillende recordtypes groeperen in één enkel bestand of een bestand 
per recordtype bezorgen. De keuze van de VI zal duidelijk aangegeven moeten worden op elk 
borderel dat de drager begeleidt of voor eens en voor altijd kenbaar gemaakt moeten worden 
aan het RIZIV.  

De records die behoren tot bestanden die de verschillende recordtypes bevatten en een 
ongeldige « code info » vermelden, zullen verworpen worden met de code « F1120 ». 

 

1.2.2. De kenmerken van het bestand zijn dus de volgende : 

 

Lengte van de records (record size) :   40 

Grootte van een blok (block size) :   20 000 

Type bestand :      SAM 

Type drager :      Cassette (type 3490 of 3480) 
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1.2.3. Record dat de VI's toelaat om aan het RIZIV de gezinnen 
mee te delen waarvoor de inkomens van sommige leden 
niet gekend waren door F.O.D. Financiën (gezinnen met 
returncode ‘02’) maar die de MAF genoten hebben na 
onderzoek. 

MAF-jaar 2006 

Voor de gezinnen met de returncode ‘02’ moet het ziekenfonds een enquête uitvoeren om de 
bruto belastbare inkomens te bepalen van de verschillende leden waarvoor de inkomens niet 
gekend zijn door de F.O.D. Financiën (inkomenscode 02-03-06-07-08-18-19-93). Het gaat er 
voor het ziekenfonds om de bruto-inkomens te bepalen van het jaar 2003 (MAF – 3). Deze 
inkomens worden toegevoegd aan de inkomens meegedeeld door het RIZIV. Op basis van 
deze som van de inkomens definieert het ziekenfonds de categorie van het gezin.  

In geval van toekenning moet het ziekenfonds dan zijn beslissing doorsturen naar het RIZIV. 

 

1.2.3.1. Structuur van een record 

 

Attribut POSITION LENGTH   

Number From To (bytes) FORMAT REP DESCRIPTION 

1 1 1 1 A  Code info :  1 

2 2 4 3 N  Ziekenfonds 

3 5 15 11 N  INSZ van het MAF-gezinshoofd 

4 16 19 4 N  Jaar MAF 

5 20 30 11 N  Aanvraagnummer (volgnr) 

6 31 31 1 A  Categorie toegekend door het ziekenfonds 

7 32 40 9 A  Filler 

 

Beschrijving van de stromen VI ↔ RIZIV -  Versie 1.3 van 08/05/2006                                          Blz. 9



1.2.3.2. Beschrijving 

 

Zone 1 – Code info 

Bevat de waarde ‘1’. 

 

Zone 2 - Ziekenfonds 

Dit is het nummer van het ziekenfonds dat de aanvraag gedaan heeft of die het dossier 
beheert heeft. 

 

Zone 3 - INSZ van het MAF-gezinshoofd 

Dit is het identificatienummer bij de sociale zekerheid van het MAF-gezinshoofd, d.w.z. het 
oudste individu. Ter herinnering, dit nummer kan een nummer uit het Rijksregister zijn, 
eventueel een nummer uit het Bis-register maar in geen geval een Ter-nummer.  

 

Zone 4 - Jaar MAF 

Dit is het jaar waarin de persoonlijke kosten voor geneeskundige verzorging van het gezin het 
geldende remgeldplafond overschreden hebben. Dit jaar moet identiek zijn aan datgene dat 
vermeld was in de aanvraag. 

 

Zone 5 - Aanvraagnummer (volgnummer) 

Dit is het nummer van de aanvraag waarvoor de VI de resultaten van haar enquête meedeelt. 

 

Zone 6 – Categorie toegekend door het ziekenfonds 

Dit is de categorie toegekend aan het gezin door het ziekenfonds op basis van het algemeen 
totaal van de inkomens hiervan. 

 

Zone 7 – Filler 

Deze zone bevat het karakter « blanco ».  
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1.2.3.3. Controle van de records 
 

 

Zone « Code info » 
= ‘1’ 
Fout ⇒ F1031 
 
Zone « Ziekenfonds » 
Is numeriek 
Fout ⇒ Code F1032 
Positie 1 van de zone = nr van de VI die het bestand geleverd heeft (parameter van het 
programma). 
Fout ⇒ Code F1033 
Wordt vermeld in het publiek bestand van de ziekenfondsen en is verschillend van 100, 200, 
300, 400, 500, 600 en 9003 . 
Fout ⇒ Code F1034 
 
Zone « INSZ van het MAF-gezinshoofd » 
Is numeriek en de check-digit is correct. 
Worden aanvaard : de nummers van het Rijksregister en de bis-nummers 
Fout ⇒ Code F1035 als het INSZ niet numeriek is en code F1036 als het INSZ ongeldig is4. 
 
Zone « Jaar MAF » 
Is numeriek en = 2006.  
Fout ⇒ Code F1037 als het jaar niet numeriek is, code F1038 als het jaar numeriek is maar < 
2006 en code F1039 als het jaar numeriek is en > 2006. 
 
Zone « Aanvraagnummer » 
Is numeriek. 
Fout ⇒ Code F1040 

Zone « Categorie toegekend door het ziekenfonds » 
Is = ‘B’ - ‘C’ – ‘D’ – ‘E’ of ‘F’  
Fout = F1047 

Andere controles 

 
Het nummer van de aanvraag, de positie 1 van het nr van de VI en het MAF-jaar moeten 
overeenstemmen met een antwoord van het RIZIV met een returncode ‘02’. Fout ⇒ Code 
F1053 

Het RIZIV mag geen 2 records met hetzelfde aanvraagnummer ontvangen. 

Fout ⇒ Code F1055 

 

                                                      
3 Deze nummers verwijzen naar de VI's. 
4 = 00000000000 of de check-digit is niet correct of is geen RRN of bis-nummer. 

Beschrijving van de stromen VI ↔ RIZIV -  Versie 1.3 van 08/05/2006                                          Blz. 11



1.2.4. Record dat de VI's toelaat om hun beslissing mee te delen 
in verband met de toekenning van de MAF aan een gezin 
dat een significante inkomensdaling ondergaan heeft 

Voor alle gezinnen die een significante inkomensdaling ondergaan hebben ten opzichte van 
de inkomens gebruikt om de MAF5 toe te kennen of te weigeren, een enquête uitvoeren om 
de bruto belastbare inkomens van het gezin te ramen voor het betreffende jaar. Op basis van 
deze inkomens zal het ziekenfonds de categorie definiëren waartoe het gezin behoort en zal 
het beslissen of de MAF toegekend of geweigerd wordt. In geval van toekenning moet het 
ziekenfonds zijn beslissing doorsturen naar het RIZIV. 

   

1.2.4.1. Structuur van het record 

 

Attribut POSITION LENGTH   

Number From To (bytes) FORMAT REP DESCRIPTION 

1 1 1 1 A  Code info :  2 

2 2 4 3 N  Ziekenfonds 

3 5 15 11 N  INSZ van het MAF-gezinshoofd 

4 16 19 4 N  Jaar MAF 

5 20 30 11 N  Aanvraagnummer (volgnr) 

6 31 31 1 A  Categorie toegekend door het ziekenfonds

7 32 40 9 A  Filler 

 

1.2.4.2. Beschrijving 

Zone 1 – Code info 

Bevat de waarde ‘2’. 

 

Zone 2 - Ziekenfonds 

Dit is het nummer van het ziekenfonds dat de aanvraag gedaan heeft of die het dossier 
beheert heeft. 

 

Zone 3 - INSZ van het MAF-gezinshoofd 

Dit is het identificatienummer bij de sociale zekerheid van het MAF-gezinshoofd, d.w.z. het 
oudste individu.  Ter herinnering, dit nummer kan een nummer uit het Rijksregister zijn, 
eventueel een nummer uit het Bis-register maar in geen geval een Ter-nummer. Dit INSZ 
moet identiek zijn aan datgene dat vermeld was in de aanvraag. 

 

                                                      
5 Ter herinnering, het betreft de inkomens van het jaar 2003 (MAF – 3)  
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Zone 4 - Jaar MAF 

Dit is het jaar waarin de persoonlijke kosten voor geneeskundige verzorging van het gezin het 
geldende remgeldplafond overschreden hebben. Dit jaar moet identiek zijn aan datgene dat 
vermeld werd in de aanvraag.  

 

Zone 5 - Aanvraagnummer (volgnummer) 

Dit is het nummer van de aanvraag waarvoor de VI haar beslissing meedeelt. 

 

Zone 6 – Categorie toegekend door het ziekenfonds 

Dit is de categorie toegekend aan het gezin door het ziekenfonds op basis van het algemeen 
totaal van de inkomens hiervan. 

 

Zone 7 – Filler 

Deze zone bevat het karakter « blanco ».  
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1.2.4.3. Controle van de records 
 

Syntactische controle 
 

 

Zone « Code info » 
= ‘2’ 
Fout ⇒ F1061 
 
Zone « Ziekenfonds » 
Is numeriek 
Fout ⇒ Code F1062 
Positie 1 van de zone = nr van de VI die het bestand geleverd heeft (parameter van het 
programma). 
Fout ⇒ Code F1063 
Wordt vermeld in het publiek bestand van de ziekenfondsen en is verschillend van 100, 200, 
300, 400, 500, 600 en 9006 . 
Fout ⇒ Code F1064 
 
Zone « INSZ van het MAF-gezinshoofd » 
Is numeriek en de check-digit is correct.  
Worden aanvaard : de nummers van het Rijksregister en de bis-nummers 
Fout ⇒ Code F1065 als het INSZ niet numeriek is en code F1066 als het INSZ ongeldig is7. 
 
Zone « Jaar MAF » 
Is numeriek en = 2006.  
Fout ⇒ Code F1067 als het jaar niet numeriek is, code F1068 als het jaar numeriek is maar < 
2006 en code F1069 als het jaar numeriek is en > 2006. 
 
Zone « Aanvraagnummer » 
Is numeriek. 
Fout ⇒ Code F1070 

Zone « Categorie toegekend door het ziekenfonds » 
= ‘B‘ of ‘C’ 
Fout = F1075 

Andere controles 

 
Het nummer van de aanvraag, de positie 1 van het nr van de VI en het MAF-jaar moeten 
overeenstemmen met een antwoord van het RIZIV.  
Fout ⇒ Code F1076 

Het RIZIV mag geen 2 records met hetzelfde aanvraagnummer ontvangen. 

Fout ⇒ Code F1078 

                                                      
6 Deze nummers verwijzen naar de VI's. 
7 = 00000000000 of de check-digit is niet correct of is geen RRN of bis-nummer. 
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2. Stromen RIZIV → VI 

2.1. Verworpen aanvragen  

De aanvragen voor de MAF-gezinnen worden gecontroleerd bij hun ontvangst. De records die 
niet voldoen bij de controles worden verworpen en meegedeeld aan de VI's. 

 

2.1.1. Structuur van een record 

 

Attribut POSITION LENGTH   

Number From To (bytes) FORMAT REP DESCRIPTION 

1 1 25 25 A  Verwerpingscodes 

2 26 28 3 A  Ziekenfonds 

3 29 39 11 A  INSZ van het MAF-gezinshoofd 

4 40 87 48 A  Naam 

5 88 111 24 A  Voornaam 

6 112 115 4 A  Jaar MAF 

7 116 126 11 A  Aanvraagnummer (volgnr) 

8 127 128 2 A  Aantal gezinsleden 

9 129 129 1 A  Type aanvraag 

10 130 1207 1078 A 98 INSZ van de andere gezinsleden 

 

Lengte van de records (record size) :  Variabel 

Grootte van een blok (block size) :  16384 

Type bestand :     SAM 

Type drager :     Cassette (type 3490 of 3480) 

Formaat :    A = alfanumeriek, N = numeriek 
(*) REP = toegelaten aantal voorkomens (van 0 tot 98) 

De kleine bestanden zullen verstuurd worden per e-mail. 

 

2.1.2. Beschrijving 

Dit record heeft dezelfde structuur als een aanvraag van een gezin behalve dat een nieuwe 
zone met de verwerpingscodes werd toegevoegd aan het begin van het record. 

Deze nieuwe zone kan tot 5 verwerpingscodes vermelden. Een verwerpingscode telt 5 
karakters. 
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2.2. Antwoord op een aanvraag van een gezin 

Het RIZIV stuurt regelmatig de inlichtingen door in verband met de gezinnen waarvoor het de 
vereiste informatie ontvangen heeft van  de F.O.D. Financiën.  

Zodra het RIZIV de informatie ontvangen heeft voor elk lid van een gezin, stuurt het RIZIV 
een antwoord door naar de betreffende VI. Dit antwoord vermeldt onder andere de 
categorie8 van het gezin en een aanduiding wat betreft de kwaliteit van de berekende 
categorie. 

2.2.1. Structuur van een record 

Attribut POSITION LENGTH   

Number From To (bytes) FORMAT REP DESCRIPTION 

1 1 3 3 N  Ziekenfonds 

2 4 14 11 N  INSZ van het MAF-gezinshoofd 

3 15 62 48 A  Naam 

4 63 86 24 A  Voornaam 

5 87 90 4 N  Jaar MAF 

6 91 101 11 N  Aanvraagnummer (volgnr) 

7 102 103 2 N  Aantal gezinsleden 

8 104 104 1 A  Type aanvraag 

9 105 106 2 N  Inkomenscode van het gezinshoofd 

10 107 108 2 A  Returncode 

11 109 109 1 A  Categorie 

12 110 121 12 N  Totaal van de inkomens meegedeeld door het 
Min. van Fin. 

13 122 125 4 N  Jaar van het inkomen 

14 126 1399 1274  98 INSZ en inkomenscode van de andere 
gezinsleden 

Beschrijving van een element van de tabel « INSZ en inkomenscode van de andere 
gezinsleden »  

Attribut POSITION   

Number From To LENGTH FORMAT REP DESCRIPTION 

1 1 11 11 N  INSZ van het lid 

2 12 13 2 N  Inkomenscode van het lid 

      

Lengte van de records (record size) :  Variabel 

Grootte van een blok (block size) :  16384 

Type bestand :     SAM 

Type drager :     Cassette (type 3490 of 3480) 

Formaat :    A = alfanumeriek, N = numeriek 

                                                      
8 Dit wil zeggen, de inkomenscategorie waarin het gezin zich bevindt. 
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2.2.2. Beschrijving 

Zone 1 - Ziekenfonds 

Dit is het nummer van het ziekenfonds dat de aanvraag gedaan heeft. 

(Behalve voor de Dienst voor de Overzeese Sociale Zekerheid “nr 800” en de Hulp en 
Voorzorgskas voor zeevarenden “nr 700”) 

 

Zone 2 - INSZ van het MAF-gezinshoofd 

Dit is het identificatienummer bij de sociale zekerheid van het MAF-gezinshoofd.  

 

Zone 3 - Naam 

Dit is de naam van het MAF-gezinshoofd. 

 

Zone 4 - Voornaam 

Dit is de voornaam van het MAF-gezinshoofd. 

 

Zone 5 - Jaar MAF 

Dit is het jaar waarin de persoonlijke kosten voor geneeskundige verzorging van het gezin het 
geldende remgeldplafond overschreden hebben. Het is op basis van dit jaar dat het jaar 
berekend wordt waarvoor het inkomen gevraagd wordt aan de F.O.D. Financiën.  

Ter herinnering, het jaar van het inkomen is het jaar 2003 (MAF-3).  

 

Zone 6 - Aanvraagnummer (volgnummer) 

Dit is een uniek nummer dat de aanvraag van de VI identificeert doorheen het hele bestaan 
van de MAF-toepassing.  

 

Zone 7 - Aantal gezinsleden 

Dit is het aantal personen waaruit het MAF-gezin bestaat en waarvan het INSZ vermeld wordt 
in het record. Het gaat dus om het gezinshoofd plus de andere leden waarvan het INSZ 
vermeld wordt in de volgende zone. Hun waarde varieert van 1 tot 99. 

 

Zone 8 – Type aanvraag 

Dit is het type aanvraag. 

 

Zone 9 - Inkomenscode van het gezinshoofd 

Dit is een code die de kwaliteit aanduidt van de gegevens ontvangen van de F.O.D. Financiën 
voor het gezinshoofd. 
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De mogelijke waarden zijn de volgende : 

 

Code Uitleg 
00 De F.O.D. Financiën heeft het inkomen van de persoon doorgestuurd naar het 

RIZIV 

02 Gegevens niet beschikbaar (manueel uitvoerbaar verklaard) 

03 Geen inkomen doorgestuurd door de F.O.D. Financiën – belastingplichtige "niet 
belastbaar" 

06 Gegevens nog niet bekend (bv. : nog niet uitvoerbaar verklaard) 

07 Gegevens niet beschikbaar (belastingplichtige in het buitenland) 

08 Gegevens niet beschikbaar (redenen te preciseren) 

18 Geen inkomen doorgestuurd door de F.O.D. Financiën – belastingplichtige 
vrijgesteld van belastingen (bv. :  internationale ambtenaren). 

19 Geen inkomen doorgestuurd door  de F.O.D. Financiën – belastingplichtige 
vrijgesteld van het invullen van een belastingaangifte (bv. : belastingplichtige 
met niet-belastbaar laag inkomen dat sinds jaren niet geïndexeerd is) 

21 Beroepsinkomen van grensarbeider, Frankrijk 

22 Beroepsinkomen van grensarbeider, Nederland 

23 Beroepsinkomen van grensarbeider, Duitsland 

33 Geen inkomen doorgestuurd door  de F.O.D. Financiën – belastingplichtige 
"niet belastbaar" en jonger dan 16 jaar   

48 Geen inkomen doorgestuurd door de F.O.D. Financiën – belastingplichtige 
vrijgesteld van belastingen en jonger dan 16 jaar. 

49 Geen inkomen doorgestuurd door de F.O.D. Financiën – belastingplichtige 
vrijgesteld van het invullen van een belastingaangifte (bv. : belastingplichtige 
met niet-belastbaar laag inkomen dat sinds jaren niet geïndexeerd is) en < 16 
jaar  

60 Returncode KSZ 300020 : INSZ niet geïntegreerd bij het NIC en ≥ 16 jaar9

61 Returncode KSZ 800080 : BIS wordt vervangen door een andere BIS of INSZ 
en ≥ 16 jaar 

62 Returncode KSZ 901082 : INSZ wordt vervangen door een andere INSZ en ≥ 16 
jaar 

79 INSZ niet geïntegreerd voor een onbekend reden van het RIZIV en ≥ 16 jaar 

82 INSZ niet geïntegreerd en < 16 jaar 

92 Persoon onbekend, komt niet voor in de DB van de F.O.D. Financiën en jonger 
dan 16 jaar  

Ofwel bis-nummer, Ofwel ter-nummer, Ofwel nieuw rijksregisternummer dat 
nog geen belastingaangifte ingevuld heeft (bv. : kind) 

93 Persoon onbekend, komt niet voor in de DB van de F.O.D. Financiën en 16 jaar 
of ouder. Ofwel bis-nummer, Ofwel ter-nummer, Ofwel nieuw 
rijksregisternummer dat nog geen belastingaangifte ingevuld heeft  

                                                      
9 De F.O.D. Financiën wordt niet geconsulteerd voor de niet-geïntegreerde INSZ-nummers. 
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Zone 10 - Returncode 

Deze zone beschrijft de kwaliteit (betrouwbaarheid) van de berekende categorie. 

01 : De informatie ontvangen van de F.O.D. Financiën garandeert dat de categorie 
betrouwbaar is ; 

(uitzondering : als een paar inkomens niet betrouwbaar zijn en he  totaal van de betrouwbare
inkomens staat al in de categorie F, zal de return code 01 en categorie F ambtshalve 
toegekend worden) 

t  

 

                                                     

02 : De informatie ontvangen van de F.O.D. Financiën garandeert niet dat de categorie 
betrouwbaar is en het totaal van de gekende inkomens is < 38 527,99 EUR. Het ziekenfonds 
zal ongetwijfeld een bijkomend onderzoek moeten uitvoeren in verband met de inkomens van 
bepaalde gezinsleden ; 

96. : Aanvraag ongegrond als gevolg van relatie controle (dubbele aanvraag voor een gezin 
waarvan de samenstelling is identiek) ; 

97: Aanvraag geweigerd omdat de betrokkene als geïsoleerd werd doorgegeven, terwijl 
zijn/haar echtgeno(o)t(e) op 1 januari 2006 dezelfde hoofdverblijfplaats “rusthuis” had, als de 
betrokkene. De VI moet het dossier heronderzoeken m.b.t. het artikel 9 § 2 van het koninklijk 
besluit ; 

99 : Aanvraag ongegrond om een uitzonderlijke reden gedefinieerd in het schrijven dat bij 
het antwoord is gevoegd. 

98 : Aanvraag ongegrond omdat één van de leden (≥ 16 jaar) niet geïntegreerd is voor het 
NIC ; 

(uitzondering : als het totaal van de inkomens van de geïntegreerde INSZ al in de categorie F
staat, zal de return code 01 en categorie F ambtshalve toegekend worden) 

 

De returncodes « 99,97 en 96 » zijn prioritair ten opzichte van de code 98.10

 
 

 
10 Bijgevolg, als één van de INSZ-nummers van het gezin (≥ 16 jaar )niet geïntegreerd is bij het NIC, 
dan zal de returncode 98 zijn BEHALVE als het gezin al een returncode 99,97 of 96 heeft gekregen. 
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Zone 11 – Categorie 

Dit is de inkomenscategorie waartoe het gezin behoort.  

Zij wordt meegedeeld 

- als de returncode gelijk is aan '01'  

De tabel hieronder bepaalt de inkomensgrenzen en de plafonds die overschreden moeten 
worden om te genieten van de MAF. 

 

Inkomensgrenzen Plafonds Categorie 

Tot 14 878,24 EUR  450,00 EUR B 

Tussen 14 878,25 – 22 872,51 EUR  650,00 EUR C 

Tussen 22 872,52 – 30 866,80 EUR  1000,00 EUR D 

Tussen 30 866,81 – 38 527,98 EUR  1400,00 EUR E 

Vanaf 38 527,99 EUR  1800,00 EUR F 

 
De inkomensgrenzen zijn gekoppeld aan de evolutie van het indexcijfer (jaarlijkse 
indexering). 

Zone 12 - Totaal van de inkomens meegedeeld door de F.O.D. Financiën. 

Dit is het totaal van de inkomens van het gezin die meegedeeld werden door de F.O.D. 
Financiën. 

Het totaal van de inkomens van het gezin wordt alleen meegedeeld voor de returncode '02'. 

 

Zone 13 - Jaar van het inkomen 

Dit is het jaar van het inkomen gebruikt om de categorie van het gezin te berekenen (Jaar 
2003). 

 

Zone 14 - INSZ en inkomenscode van de andere leden 

Dit is een zone van variabele lengte die het INSZ en de inkomenscode van de andere 
gezinsleden vermeldt. Deze inkomenscodes zijn identiek aan deze die gebruikt worden voor 
het gezinshoofd. 

Deze zone kan maximaal 98 INSZ-nummers en inkomenscodes bevatten. 
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2.2.3. Relatie Inkomenscodes - Returncode – Categorie – Totaal 
inkomens 

 

Inkomenscode Returncodes Categorie Totaal inkomens 

00 – 21 – 22 – 23 – 33 – 
48 49 – 82 – 92  

01 ‘B’,’C’,’D’,’E’,’F’  

 

000000000000 

 

02-03-06-07-08-18-19-93 02 ‘  ‘ Som van de inkomens van de leden 

 

Allen 96 ‘  ‘  000000000000 

Allen 97 ‘  ‘  000000000000 

60 – 61 – 62 – 79  98 ‘  ‘  000000000000 

Allen 99 ‘  ‘  000000000000 

 
Commentaar 

De returncode wordt gedefinieerd in functie van de inkomenscodes van de verschillende 
gezinsleden. 

De returncode zal de waarde 01 aannemen als de aanvraag gegrond is en voor elk lid 
van het gezin, de inkomenscode gelijk is aan 00, 21, 22, 23, 33, 48, 49, 82 of 92 en toch dat 
het gezin mogelijk kan genieten van de MAF11. In dit geval zal de categorie de waarde ‘B’, 
‘C’, ‘D’, ‘E’ of ‘F’ hebben. Het totaal van de inkomens zal nooit meegedeeld worden voor deze 
hypothese. 

(uitzondering : als een paar inkomens niet betrouwbaar zijn en het totaal van de betrouwbare inkomens
staat al in de categorie F, zal de return code 01 en categorie F ambtshalve toegekend worden) 

 
 

(

                                                     

De returncode zal de waarde 02 aannemen als de aanvraag gegrond is en voor ten 
minste één lid van het gezin, de inkomenscode gelijk is aan 02, 03, 06, 07, 08, 18, 19, 93 en 
toch dat het gezin mogelijk kan genieten van de MAF12. In dit geval wordt de categorie niet 
meegedeeld maar wel het totaal van de inkomens van het gezin als deze < 38 527,99 EUR is.  

De returncode zal de waarde 96 aannemen als de relatie controle aantoont dat de 
aanvraag ongegrond wordt bevonden. In dit geval zullen het totaal van de inkomens van het 
gezin en de categorie niet meegedeeld worden.  

De returncode zal de waarde 97 aannemen als een aanvraag wordt geweigerd omdat de 
betrokkene als geïsoleerd werd doorgegeven, terwijl zijn/haar echtgeno(o)t(e) op 1 januari 
2006 dezelfde hoofdverblijfplaats had “rusthuis”, als de betrokkene. In dit geval zullen het 
totaal van de inkomens van het gezin en de categorie niet meegedeeld worden.  

De returncode zal de waarde 98 aannemen als de inkomenscode van één van de leden 
gelijk is aan 60,61,62,of 79. In dit geval zullen het totaal van de inkomens van het gezin en 
de categorie niet meegedeeld worden.  

uitzondering : als het totaal van de inkomens van de geïntegreerde INSZ al in de categorie F staat, zal 
de return code 01 en categorie F ambtshalve toegekend worden) 

De returncode zal de waarde 99 aannemen als een enquête van het RIZIV aantoont dat 
de aanvraag ongegrond wordt bevonden. In dit geval zullen het totaal van de inkomens van 
het gezin en de categorie niet meegedeeld worden.  

 
11 d.w.z. dat de inkomens van elk lid « gekend » zijn bij F.O.D. Financiën of gelijkgestelden. 
12 d.w.z. dat de inkomens van een lid niet « gekend » zijn bij F.O.D. Financiën. 
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2.2.4. Bepaling van de leeftijd 
 

De leeftijd van een gezinslid wordt geëvalueerd ten opzichte van de datum van 1 januari van 
het aanslagjaar. 

Op basis van de geboortedatum van het INSZ bepalen wij of het lid ouder of jonger is dan 16 
jaar op datum van 1 januari van het aanslagjaar.  

Het inkomen waarmee rekening wordt gehouden voor het MAF-jaar 2006 is het inkomen 
ontvangen in 2003. Het aanslagjaar is het jaar 2004. De leeftijd (+ of – 16 jaar) wordt 
berekend ten opzichte van 1 januari 2004. 

(tot 1988, kind < de 16 jaar ; vanaf 1987, kind ≥ 16 jaar)  

 

Deze berekening is gerech vaardigd door het feit dat elke belastingplichtige verondersteld wordt gekend te zijn bij 
F.O D. Financiën (geregistreerd in hun database  als hij de leeftijd van 16 jaar bereikt heeft op 1 januari van he  
aanslagjaar. 

t
. ) t

 

2.3. Verworpen records “Feedback van de VI's” 

De records « Feedback van de VI's » worden gecontroleerd bij hun ontvangst. De records die 
niet voldoen bij de controles worden verworpen en meegedeeld aan de VI's. 

 

2.3.1. Structuur van een record 

 

Attribut POSITION LENGTH   

Number From To (bytes) FORMAT REP DESCRIPTION 

1 1 25 25 A  Verwerpingscodes 

2 26 65 40 A  Record ontvangen van de VI 

 

Lengte van de records (record size) :  Vast 

Grootte van een blok (block size) :  16384 

Type bestand :     SAM 

Type drager :     Cassette (type 3490 of 3480) 

Formaat :    A = alfanumeriek, N = numeriek 

2.3.2. Beschrijving 

Dit record heeft dezelfde structuur als een record « Feedback van de VI's » behalve dat een 
nieuwe zone met de verwerpingscodes werd toegevoegd aan het begin van het record. 

Deze nieuwe zone kan tot 5 verwerpingscodes vermelden. Een verwerpingscode telt 5 
karakters. 
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