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Werkloosheids- en loopbaanonderbrekingsbewijs 

 

Gegevensstroom betreffende het bewijs  

van werkloosheid of van rechthebbende op een 

loopbaanonderbrekingsuitkering 

 

 

 A012, Z: Gegevensstroom waarmee  

  enerzijds  

  de uitbetalingsinstellingen van de sector werkloosheid via de 

RVA en de KSZ de bewijzen van werkloosheid  

  en anderzijds  

  de RVA via de KSZ de bewijzen van rechthebbende op een 

loopbaanonderbrekingsuitkering 

 

  meedeelt aan het NIC, die zij op haar beurt verdeelt onder de 

verschillende landsbonden 

  

 P012, Z: Bevestiging van ontvangst van een papieren werkloosheids- of 

loopbaanonderbrekingsbewijs  

  van de ziekenfondsen via het NIC en de KSZ 

  aan de sector werkloosheid  
 

 

 R012, Z: Rechtzetting van een werkloosheids- of 

loopbaanonderbrekingsbewijs  

  van de ziekenfondsen via het NIC en de KSZ  

  aan de sector werkloosheid  
 

 

 

 

 Auteur: Claudia Laeremans en Vincent Turine 

 Laatste wijziging: 6 december 2013 
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Historiek 

Datum Versie Opmerking Verspreiding 

17.02.1997 0.0 Projectdocumentatie van Santé Broccolo  

29.03.2006 1.0 Herzien en bijwerken projectdocumentatie Werkgroep 

05.05.2006 1.1 Aanpassingen n.a.v.  

 Opmerking gecontroleerde 

werkloosheid door RIZIV 

 Opmerkingen door Onafhankelijke 

Ziekenfondsen 

 Opmerkingen door UI‟s 

 

Toevoegen beschrijving antwoord van de 

bestemmeling 

Werkgroep 

15.05.06 1.2 Toevoegen errorcodes RVA  

27.04.07 1.3 Aanpassingen lijst types werkloosheid 

- wijziging code: 11 

- nieuwe code:2, 4, 6,  31 en  40 

Werkgroep 

07.08.08 1.4 Aanpassingen n.a.v. werkgroepvergadering 

van 29.05.07 

- maximaal aantal dagen 

werkloosheid per kwartaal 

 

Toelichting lijst meegedeelde aard 

werkloosheid 

Website 

02.12.10 1.5 Aanpassingen n.a.v. werkgroepvergadering 

van 01.12.10: 

- verduidelijking errorcode „000039‟ 

- toevoegen tijdstip van massale 

verzending bewijs van 

werkloosheid 

Website 

 

05.04.12 1.6 Aanpassing lijst “Aard werkloosheid”. 

Vervanging brugpensioen door 

werkloosheid met bedrijfstoeslag. 

Website 

01.10.2012 1.7 Aanpassing lijst “Aard werkloosheid”. Website 

04.02.2013 1.8 Aanpassingen na de WG van 23/01/2013:  

- Details over de integratiecontrole in 

het geval van een annulering 

- Toevoeging van de tabel in verband 

met de periodiciteit van de 

verzendingen 

- Correctie van de lijst met foutcodes 

Website 

06.12.2013 1.9 Toevoegen commentaar periode op het 

antwoord van OA En toevoegen van de 

werkloosheid Code 58 

Website 
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1 Situering van het project 

1.1 Context 

Iedere werknemer, zelfstandige, gepensioneerde of sociaal verzekerde die over een 

vervangingsinkomen beschikt, kan indien hij aan bepaalde voorwaarden voldoet, bij zijn 

ziekenfonds de wettelijke verzekering geneeskundige verzorging en uitkeringen genieten. 

 

De instellingen van sociale zekerheid die bijdragen innen (voor de werknemers en de zelfstandigen) 

of inhoudingen doen (de gepensioneerden) en de instellingen van sociale zekerheid die 

vervangingsinkomens (in de sector van de werkloosheid, de arbeidsongevallen en de 

beroepsziekten) toekennen, melden de betaalde bijdragen en inhoudingen of de 

vervangingsinkomens elektronisch aan de ziekenfondsen die bijgevolg het recht op de verzekering 

geneeskundige verzorging en uitkeringen kunnen openen.  

 

 

Dit document beschrijft de gegevensstroom A012, Z waarmee de uitbetalingsinstellingen (UI‟s) van 

de sector werkloosheid de bewijzen van werkloosheid meedelen alsook waarmee de Rijksdienst 

voor Arbeidsvoorziening (RVA) de bewijzen van rechthebbende op een onderbrekingsuitkering 

meedelen. De elektronische bijdragebonnen lopen via de Kruispuntbank van Sociale Zekerheid 

(KSZ) en worden overgemaakt aan het Nationaal Intermutualistisch College (NIC), die zij op haar 

beurt verdeelt onder de verschillende landsbonden. 

 

 

In uitzonderlijke gevallen kan het gebeuren dat papieren attesten dienen afgeleverd te worden meer 

bepaald in het geval dat het INSZ gekend bij de RVA niet hetzelfde is als bij de ziekenfondsen of 

wanneer de betrokkene niet aangesloten is bij een ziekenfonds. In dat geval zal een papieren attest 

worden afgeleverd dat overgemaakt wordt aan de betrokken sociaal verzekerde met de vraag het 

binnen te brengen bij de verzekeringsinstelling van zijn keuze. De ziekenfondsen die een dergelijke 

papieren bijdragebon ontvangen dienen deze niet alleen inhoudelijk te verwerken; ze dienen vooral 

de correcte identificatie van de betrokken persoon te onderzoeken. Via het elektronische bericht 

P012, Z melden ze aan de sector werkloosheid, meer bepaald de verzendende instelling van het 

attest wat de correcte identificatie is bij de ziekenfondsen. Deze elektronische gegevensstroom leidt 

in de praktijk tot het verbeteren van de identificatie zowel bij de verzendende als de ontvangende 

instellingen.  

 

 

In het geval de ziekenfondsen een elektronisch bericht (ten onrechte) hebben aanvaard of 

verworpen, beschikken zij over de mogelijkheid dit elektronisch via R012, Z te melden aan de 

verzender van de berichten en eventueel een elektronisch bericht terug op te vragen. 

 

1.2 Gecontroleerde werkloosheid 

Hierna volgt het oordeel van de diensten "Uitkeringen" en "Geneeskundige verzorging" van de 

RIZIV, met betrekking tot het begrip 'gecontroleerde werkloosheid' zoals bepaald in artikel 246 van 

het K.B. van 3.7.1996 naar aanleiding van de afschaffing van de stempelcontrole sinds 15.12.2005. 

 

“Eén van de voorwaarden om als 'gecontroleerde werkloze' te worden beschouwd, is dat de 

betrokkene zijn verplichtingen inzake werklozencontrole heeft vervuld of daarvan 

regelmatig was vrijgesteld. 

De stempelcontrole vormde slechts één van de controleverplichtingen waaraan de werkloze 

moet voldoen. Andere controleverplichtingen blijven nog wel bestaan. Zo moet de werkloze 
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blijven gevolg geven aan oproepingen van het werkloosheidsbureau of aan uitnodigingen 

om thuis het bezoek van een controleur af te wachten, op straffe van uitsluiting van het 

genot van uitkeringen. De werkloze blijft tevens onderworpen aan de bepalingen inzake 

aangifte en controle van de werkloosheidsperiodes. Zo moet hij in het bezit zijn van een 

controlekaart, die hij moet invullen, ondertekenen en overmaken aan zijn 

uitbetalingsinstelling op het einde van iedere maand; de werkloze moet deze kaart kunnen 

voorleggen bij iedere controle, anders heeft hij geen recht op uitkeringen voor de volledige 

kalendermaand. 

Bovendien moet hij ingeschreven blijven als werkzoekende, beschikbaar zijn voor de 

arbeidsmarkt en in België verblijven. 

Het begrip 'gecontroleerde werkloosheid' is dus ruimer dan 'de stempelcontrole', maar 

verwijst naar het geheel van verplichtingen die de betrokkene moet naleven met het oog op 

de controle van zijn hoedanigheid van werkloze.” 

 

Opmerking van de RVA op bovenstaand oordeel van de RIZIV. 

 

“Het probleem van de gecontroleerde werkloosheid stelt zich voor de personen die door de 

RIZIV wetgeving gelijkgesteld worden met gecontroleerde werklozen, het probleem stelt 

zich inderdaad niet voor de 

uitkeringsgerechtigde werklozen. Het gaat met andere woorden om de personen die niet 

(meer) gerechtigd zijn op werkloosheidsuitkeringen, maar die via de RIZIV wetgeving 

gelijkgesteld worden met gecontroleerde werklozen. Voorde werkloosheidswetgeving 

hebben ze niet langer het statuut van werkloze.De inhoud van het werkloosheidsbesluit is 

voor de RVA op hen niet meer van toepassing. 

 

De RVA controleert hun beschikbaarheid voor de arbeidsmarkt niet en bij ons 

wordt hun dossier niet meer bijgehouden en opgevolgd. Zij kunnen ook niet meer 

uitgesloten worden als ze bepaalde verplichtingen niet nakomen daar ze reeds geen recht 

meer hebben op uitkeringen. De enige effectieve verplichting die ze voor de afschaffing van 

de stempelcontrole hadden, was dat ze de stempelcontrole volgden (dit werd enkel 

geverifieerd door de uitbetalingsinstellingen) en beschikbaar moesten blijven voor de 

arbeidsmarkt (= ingeschreven bleven als werkzoekende bij de Bemiddelingsdiensten). Het 

volgen van de stempelcontrole was tot voor kort juist het middel waarmee de 

Bemiddelingsdiensten de inschrijving handhaafden. Nu de stempelcontrole is afgeschaft 

komt de inschrijving en beschikbaarheid ook te vervallen daar de beschikbaarheid niet meer 

kan worden opgevolgd. Het behoud van de inschrijving als werkzoekende en de opvolging 

gebeurt nu (= na de afschaffing van de stempelcontrole) ondermeer doordat de RVA 

doorgeeft wie uitkeringen ontvangt. De met gecontroleerde werklozen gelijkgestelden, 

waarnaar het KB van de RIZIV verwijst, ontvangen geen uitkeringen met alle gevolgen 

vandien voor het behoud van de inschrijving. 
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1.3 Machtiging van het Sectoraal Comité van de sociale zekerheid  

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

vanuit een instelling die behoort tot het netwerk van instellingen van sociale zekerheid, moest 

hiervoor een machtiging worden aangevraagd bij het Sectoraal Comité van de sociale zekerheid.  

 

Beraadslaging nr. 96/25 van 12 maart 1996 waarbij machtiging werd verleend voor de mededeling 

van de bewijzen van werkloosheid door de werkloosheidskassen aan de verzekeringsinstellingen, 

via de RVA, de Kruispuntbank en het NIC. 

 

Beraadslaging nr. 97/18 van 11 maart 1997 waarbij machtiging werd verleend voor de mededeling 

van de attesten van rechthebbende op een onderbrekingsuitkering door de RVA aan de 

verzekeringsinstellingen, via de Kruispuntbank en het NIC. 
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2 Werkloosheids- of loopbaanonderbrekingsbewijs - A012 

2.1 Formaat 

Alle partijen werken met genormaliseerde inhouse-files (IHFN) voor de distributiestroom A012. 

Elk bericht bestaat uit een A1-prefix en een gegevensgedeelte in IHFN. 

 

2.2 Gegevensgedeelte  

In dit bericht verstrekken de UI‟s gegevens m.b.t. de werkloosheid van de sociaal verzekerde voor 

het refertejaar: 

- het INSZ van de sociaal verzekerde; 

- de beroepscategorie; 

- de aard van de werkloosheid; 

- voor het refertejaar:  

o het aantal gecontroleerde dagen; 

o het aantal wettelijke vakantiedagen; 

- per trimester van het refertejaar: 

o het aantal gecontroleerde dagen; 

o het aantal wettelijke vakantiedagen; 

- de begin- en einddatum van de afhoudingsperiode wegens een bepaalde aard van werkloosheid 

 

 

De RVA verstrekt gegevens m.b.t. de loopbaanonderbreking voor het refertejaar: 

- het INSZ van de sociaal verzekerde; 

- de beroepscategorie; 

- de begin- en einddatum van de loopbaanonderbrekingsperiode 
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Beschrijving van het gegevensgedeelte van het attest 

 
Identificatieblok attest 

Zone Beschrijving Type
1
 Lengte M/C2 IHFN 

Aard van het bericht 0 = origineel; 

1 = corrigerend bericht; 

2 = duplicaat; 

3 = annulering 

AN 1 M BGMA1 

Nummer van het attest Uniek nummer toegekend door de UI‟s 

De samenstelling is als volgt: 

o eerste 2 posities: het jaartal;  

o volgende 3 posities: het attest „012‟; 

o laatste 10 posities: uniek nummer 

vb: 040120156902723 

AN 15 M BGMA1 

Nummer van het te annuleren 

bericht 

 AN 15 C BGMA1 

Datum aanmaak bericht Formaat YYYYMMDD N 8 M DTMA1\509 

Datablok met betrekking tot de sociaal verzekerde 

Zone Beschrijving Type Lengte M/C IHFN 

Nummer UI  wordt niet 

meer meegegeven 

Indien bewijs van werkloosheid :  

Code qui informe sur la section de l‟organisme de paiement chargé 

d‟indemniser le chômeur : 

- la 1° position désigne l‟OP proprement dit 

- les 3 suivantes renseignent sur la section de l‟OP concerné 

AN 4 C GIRA1 

INSZ nummer sociaal 

verzekerde 

INSZ nummer van de werkloze of van de sociaal verzekerde in 

loopbaanonderbreking 

AN 11 M PNAA1 

Activiteitscode Indien bewijs van werkloosheid:  

Inlichting over de gepresteerde uurrooster 

0 = bewijs van werkloosheid 

AN 1 C ATTA1\510 

Regime Indien bewijs van werkloosheid:  

Inlichting over de werkfrequentie 

0 = werkloze, werkloze tewerkgesteld door de openbare overheid, 

hulppersoneel, en andere regelingen dan „5‟ en „9‟  enige 

AN 1 C ATTA1\511 

                                                 
1
 Alfanumeriek / Numeriek 

2
 Mandatory / conditional 
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toegelaten waarde 
5 = werknemer van de algemene regeling die 5 dagen per week werkt 

9 = werknemer van de regeling zelfstandigen, bijdragebons verbreking contract, 

premiebon, bijdragebon arbeidsongeval en bijdragebon beroepsziekte 

Beroepscategorie Code die de aard van het laatste arbeidscontract weergeeft  

- voor de werkloze: het arbeidscontract bij de laatste werkgever;  

- voor de persoon in loopbaanonderbreking / tijdskrediet: het 

arbeidscontract bij de huidige werkgever 

- voor de schoolverlater: standaard „01‟  

01 = arbeider 

02 = bediende 

03 = mijnwerker 

05 = ?  

AN 2 M RFFA1\590 

Type van het attest Waarde die toelaat aan de verzekerings-instellingen om de 

werkloosheidsbewijzen te onderscheiden 

11 = bewijs van werkloosheid 

14 = loopbaanonderbreking 

AN 2 M RFFA1\566 

Aard van werkloosheid Indien bewijs van werkloosheid:  

Aanduiding van de aard van de vergoedbare werkloosheid.  

Zie Lijst aard werkloosheid (01.10.2012), p 14 

AN 2 C RFFA1\519 

Refertejaar Jaar waarvoor de gegevens worden meegedeeld 

Formaat YYYY  

AN 4 M DTMB1 

Aantal gecontroleerde dagen 

(voor het refertejaar) 

Indien bewijs van werkloosheid:  

- aantal uitkeringen (dagen) van volledige werkloosheid die 

tijdens het refertejaar uitbetaald werden  

- aantal uitkeringen van brugpensioen tijdens het refertejaar 

- aantal gecontroleerde dagen die niet vergoed werden tijdens het 

refertejaar 

AN 3 C QTYA1 

Aantal wettelijke 

vakantiedagen (voor het 

refertejaar) 

Indien bewijs van werkloosheid:  

- aantal door de werkgevers betaalde vakantiedagen voor een 

volledige werkloze  

- aantal door de werkgevers betaalde vakantiedagen voor een 

bruggepensioneerde 

- aantal door de werkgevers betaalde vakantiedagen voor een 

gecontroleerde maar niet vergoede werkloze  

AN 2 C QTYB1 

Aanduiding van trimester Indien bewijs van werkloosheid:  

1 = 1° trimester 

2 = 2° trimester 

3 = 3° trimester 

4 = 4° trimester 

Komt 4 x voor 

AN 1 C INDA1 
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Aantal gecontroleerde dagen 

(voor een bepaald trimester) 

Indien bewijs van werkloosheid:  

- aantal uitkeringen (dagen) van volledige werkloosheid die 

tijdens het refertejaar uitbetaald werden  

- aantal uitkeringen van brugpensioen 

- aantal gecontroleerde dagen die niet vergoed werden tijdens het 

refertejaar 

 

Komt 4 x voor 

AN 3 C QTYC1 

Aantal wettelijke 

vakantiedagen (voor een 

bepaald trimester) 

Indien bewijs van werkloosheid:  

- aantal door de werkgevers betaalde vakantiedagen voor een 

volledige werkloze  

- aantal door de werkgevers betaalde vakantiedagen voor een 

bruggepensioneerde 

- aantal door de werkgevers betaalde vakantiedagen voor een 

gecontroleerde maar niet vergoede werkloze  

Komt 4 x voor 

AN 2 C QTYD1 

Begindatum 

afhoudingsperiode 

Indien bewijs van werkloosheid:  

Begin van de afhoudingsperiode voor het refertejaar voor een 

gegeven aard van werkloosheid, i.e., de eerste dag van de maand 

waarvoor de werkloze of de bruggepensioneerde voor het eerst in het 

refertejaar en wegens een bepaalde aard werkloosheid gecontroleerd 

werd 

Reële begindatum is technisch gezien heel moeilijk om door te 

geven omwille van de onzekerheid omtrent toekomstige gegevens 

Formaat YYYYMMDD 

AN 8 C DTMC1\562 

Einddatum 

afhoudingsperiode 

Indien bewijs van werkloosheid:  

Einde van de afhoudingsperiode voor het refertejaar voor een 

gegeven aard van werkloosheid, i.e., de laatste dag van de maand 

waarvoor de werkloze of de bruggepensioneerde voor het laatst in 

het refertejaar en wegens een bepaalde aard werkloosheid 

gecontroleerd werd 

Reële einddatum is technisch gezien heel moeilijk om door te geven 

omwille van de onzekerheid omtrent toekomstige gegevens 

Formaat YYYYMMDD 

AN 8 C DTMC1\563 

Loopbaanonderbrekings-

periode 

Indien bewijs van onderbrekingsuitkering:  

Begin en einde van een ononderbroken periode van 

loopbaanonderbreking 

Formaat MMDDMMDD 

AN 8 C DTMC1 
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Beschrijving van het gegevensgedeelte van het antwoord 

 

Voor elk overgemaakt bericht A012 verwacht de sector werkloosheid een antwoord van de bestemmeling. 

 
Zone Beschrijving Type Lengte M/C

3
 IHFN 

Nummer van het attest De samenstelling is als volgt: 

 6 blanco‟s 

 Attestnummer van het originele bericht waarvoor antwoord 

wordt gegeven (15 posities) 

AN 21 C BGMA1 

Datum aantmaak bericht Formaat YYYYMMDD N 8 M DTMA1 

Errorcode  Aanduiding van de resultaat van de verwerking.  

Zie Lijst errorcodes van de ziekenfondsen (01.02.1996) p 15 

AN 6 M ERCA1 

Lijstnummer Nummer van de lijst waarop de errorcode voorkomt 

007 = lijst bijdragebonnen werklozen  enige toegelaten waarde 

AN 3 M ERCA1 

                                                 
3
 Mandatory / conditional 
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Per refertejaar, kunnen er meerdere attesten voor een werkloze worden doorgestuurd.  

 

 

Bewijs van rechthebbend op een onderbrekingsuitkering: 

Voor elke ononderbroken periode van loopbaanonderbreking wordt één bericht opgesteld. 

 

Voorbeeld: 

Tijdens het refertejaar heeft de sociaal verzekerde loopbaanonderbreking genoten van 01.01 tot 

31.03 en van 01.07 tot 31.08.  

De RVA zal de volgende attesten versturen: 

- 1 attest voor de periode van 01.01 tot 31.03 

- 1 attest voor de periode van 01.07 tot 31.08 

 

 

Bewijs van werkloosheid: 

Om statistische redenen wordt er één bewijs van werkloosheid aangemaakt per aard werkloosheid. Alle 

periodes, die wegens eenzelfde aard werkloosheid uitbetaald werden, worden één enkel bewijs van 

werkloosheid, zelfs als deze periode onderbroken wordt door andere types werkloosheid. 

 

Voorbeelden: 

Tijdens het refertejaar kent de sociaal verzekerde de volgende periodes van werkloosheid en aard 

van werkloosheid: 

- van 15.04 tot 16.06: aard van werkloosheid „01‟ 

- van 05.07 tot 31.08: aard van werkloosheid „05‟ 

- van 04.10 tot 06.12: aard van werkloosheid „01‟ 

- van 10.12 tot 31.12: aard van werkloosheid „05‟ 

 

De UI zal de volgende attesten versturen: 

- 1 attest voor de aard van werkloosheid „01‟ met begindatum afhoudingsperiode 01.04 en 

einddatum afhoudingsperiode 31.12 

- 1 attest voor de aard van werkloosheid „05‟ met begindatum afhoudingsperiode 01.07 en 

einddatum afhoudingsperiode 31.12 

 

De controle op het maximum aantal dagen werkloosheid per kwartaal wordt niet uitgevoerd op het 

reële aantal kalenderdagen, maar is vastgelegd op 79 dagen per kwartaal. 
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Lijst aard werkloosheid (01.10.2012) 

Er wordt informatie doorgegeven voor dossiers met een van de volgende codes gecontroleerde 

werkloosheid (geldig voor het beschouwde jaar of een gedeelte ervan): 

 

01 Volledige werkloosheid voltijds toelaatbaar  

02 Vergoedbaar als voltijds toelaatbare tijdelijke werkloze 

03 Volledige werkloosheid toelaatbaar als vrijwillig deeltijdse werknemer art.103 

04 Vergoedbaar als vrijwillig deeltijds toelaatbare tijdelijk werkloze 

05 Deeltijdse werknemer rechthebbend op de inkomensgarantie-uitkering 

art.131 bis 

06 Vergoedbaar als deeltijdse werknemer enkel vergoedbaar voor tijdelijke 

werkloosheid 

09 Werknemer met bedrijfstoeslag: voltijds toelaatbaar 

10 Werknemer met bedrijfstoeslag : toelaatbaar als vrijwillig deeltijdse 

werknemer 

11 Beroepsopleiding en voltijdse uitkering voor stage of opleiding (vanaf 

01.04.2006) 

12 Tewerkstelling beschuttende werkplaats 

15 Bejaarde grensarbeiders 

16 Verhoogde werkloosheidsuitkering gedurende de laatste maand van de 

beroepsopleiding - voltijdse werknemer 

17 Verhoogde werkloosheidsuitkering gedurende de laatste maand van de 

beroepsopleiding - vrijwillig deeltijdse werknemer 

18 Halftijds brugpensioen  

27 Rechthebbend op de uitkering als onthaalouder 

31 Deeltijdse uitkering voor stage of opleiding (geldig vanaf 01.04.2006) 

40 Vestigingsuitkering (geldig vanaf 01.04.2006) 

57 Vergoedbaar als deeltijdse werknemer rechthebbend op de inkomensgarantie-

uitkering (regeling vanaf 01.07.2005) 

58  Vrijwillig deeltijdse werknemer rechthebbende op de inkomensgarantie-

uitkering (IGU) art.104, §1bis (van toepassing vanaf 01/07/2013) 

 

 

Toelichting betreffende de lijst aard werkloosheid: 

 

- Wat de codes 21 (jeugdvakantie) en 22 (seniorvakantie) betreft, worden deze gegevens, 

volgens de richtlijnen verstrekt door de Directie Reglementering van RVA, door de RSZ 

meegedeeld op basis van de prestatiecode 73 in de DmfA. De prestatiecode 73 dekt zowel 

onze dagen met prefix 21 (jeugdwerkloosheid) als 22 (seniorvakantie).  

- Wat de code 00 (niet vergoedbaar of niet toelaatbaar) betreft, geldt de volgende algemene 

regel: 

“Wanneer een UI deze code tegenkomt, zoekt ze het laatst gekende type werkloosheid 

voor de betrokkene op. Indien de UI dit niet vindt, wordt de code 00 verzonden wat 

aanleiding geeft tot de foutmelding met code 000012 van de VI die het attest ontvangen 

hebben.” 

- Dit geval zal dus op papier verwerkt worden. 
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Lijst errorcodes van de ziekenfondsen (01.02.1996) 

In het antwoord wordt informatie doorgegeven betreffende de verwerking van de attesten door de 

ziekenfondsen:  

 

Errorcode Beschrijving Actie 

000000 Bon aanvaard G 

000001 Gegevens ongeldig of onvolledig (fouten in formaat behalve voor een datum) B 

000002 Ongeldige datum (onbestaande datum of fout in formaat) B 

000003 Check-digit nummer van de bon foutief B 

000004 “Type bon” is foutief (is niet gelijk aan „11‟) B 

000005 “Aard van bon” is foutief (is niet gelijk aan „0‟, „1‟, „3‟) B 

000006 “Activiteitscode” is foutief (is niet gelijk aan „0‟) B 

000007 Beroepscategorie is niet gelijk aan („01‟, „02‟, „03‟) B 

000010 “Regime” is niet gelijk aan „0‟ B 

000012 “Aard werkloosheid” is foutief (niet gelijk aan „01‟, „02‟, „03‟, „04‟, „05‟, „06‟, 

„09‟, „10‟, „11‟, „12‟, „15‟, „16‟, „17‟, „18‟, „27‟, „31‟, „40‟, „57‟) 

B 

000016 “Begindatum” afhoudingsperiode is groter dan “einddatum” afhoudingsperiode B 

000018 Aantal afhoudingsdagen (werkloosheid + vakantie) is hoger dan maximum (indien 

de periode niet volledig is, is het maximum aantal dagen gelijk aan het aantal 

dagen in de periode zonder rekening te houden met zondagen) 

B 

000020 Aantal vakantiedagen hoger dan 24 B 

000021 Totaal verschillend van de som van de trimesters B 

000022 Begindatum of einddatum afhoudingsperiode buiten refertejaar B 

000031 Persoon overleden vóór begindatum afhoudingsperiode I 

000033 Toekenning van foutieve INSZ bij VI F 

000034 Toekenning van foutieve INSZ binnen werkloosheidssector I + F 

000035 INSZ niet gekend in V.I. F 

000036 INSZ niet gekend op niveau van NIC F 

000037 Zelfde bonnummer reeds ontvangen B 

000039 Refertejaar van de bon vóór (refertejaar – 3 jaar) B 

000040 Verbeterde bon zonder nummer te verbeteren bon of originele bon met nummer te 

verbeteren bon 

B 

000041 Dubbele aansluiting bij NIC G 

000045 (Vakantie- of controle)dag in een trimester niet gedekt door afhoudingsperiode B 

000046 Creatiedatum eerder dan einddatum van afhoudingsperiode B 

000047 Creatiedatum bon na behandelingsdatum door VI B 

000048 Geen (vakantie- of controle)dagen vermeld in eerste of laatste trimester van 

afhoudingsperiode 

B 
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Lijst met acties 

Alle acties die de RVA (of de UI) moet ondernemen als zij een antwoord A012 ontvangt 

Deze lijst is enkel illustratief. De actie is geïntegreerd in de returncode. De actie wordt NIET als 

aparte zone doorgestuurd. 

 

Actie Omschrijving 

B Programma verbeteren in UI en bon terugsturen met verschillend nummer 

F Papieren bon ontwerpen 

G Nihil 

I Geval onderzoeken bij RVA en UI 
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2.3 Distributiestroom met antwoord 

De RVA verwacht bij deze gegevenstransmissie een antwoord van het NIC en de ziekenfondsen. 

De stroom krijgt bijgevolg de architectuur van een gegevensovermaking met opvolging. 

 

 

 
 

 

1. De UI‟s maken de gegevens i.v.m. het werkloosheidsbewijs over aan de RVA = 

voorlegging. 

2. De RVA maakt de bewijzen van werkloosheid en loopbaanonderbreking over aan de 

KSZ = voorlegging. 

3. De KSZ voert de controles uit en maakt een tussentijds of definitief antwoord over aan 

de RVA met vermelding of het bericht al dan niet werd doorgestuurd. 

4. De KSZ maakt het bericht over aan het NIC. 

5. Het NIC geeft de informatie door aan het desbetreffende Ziekenfonds. 

6. Het desbetreffende Ziekenfonds antwoordt aan het NIC. 

7. Het NIC geeft het antwoord door aan de KSZ.  

8. De KSZ maakt het antwoord van het NIC / Ziekenfonds door aan de RVA. 

 

2.4  Integratiecontrole 

Voor deze gegevensstroom zal de KSZ een blokkerende integratiecontrole verrichten zowel ten 

opzichte van de afzender als van de bestemmeling.  

Dit houdt dus in dat de berichten waarvan het INSZ niet door de werkloosheidssector, noch door de 

sector gezondheidszorg met de juiste hoedanigheid en periode werden geïntegreerd in het 

personenrepertorium van de KSZ, verworpen worden en niet worden overgemaakt. 

 

De sector werkloosheid zal berichten overmaken voor dossiers van personen die ze geïntegreerd 

heeft met hoedanigheidcode „001‟ (gecontroleerde werkloze) of „002‟ (werknemer in 

loopbaanonderbreking / tijdskrediet). Er zal worden nagegaan of de berichtperiode   zoals 

meegegeven in het  prefix volledig samenvalt met de integratie van de sociaal verzekerde in het 

verwijzingsrepertorium van de KSZ. 

 

Het NIC hanteert als hoedanigheidcode „001‟ (verzekering geneeskundige verzorging). Een 

overlapping van 1 dag tussen de periode bericht zoals meegegeven in het repertorium gedeelte van 

6. 

 

RVA KSZ 

 

NIC 

Zieken 

fonds 

 

Zieken 

fonds 

Zieken 

fonds 

 

2. 

3./8. 

4. 

7. 

5. 

 

UI 

 

UI 

1. 
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het prefix en de periode van integratie in het verwijzingsrepertorium, is voldoende om aan de 

integratiecontrole te voldoen. 

In geval van een annuleringsbericht wordt de integratiecontrole ook verricht. In de berichtperiode 

van het prefix moet dezelfde periode ingevuld worden als die van het oorspronkelijke bericht. Als 

het prefix geen enkele berichtperiode bevat, wordt de datum waarop het bericht verwerkt werd door 

de KSZ als periode gebruikt. Hieruit kan een integratiefout volgen als de persoon niet langer 

geïntegreerd is in het KSZ-repertorium voor de werkloosheidssector in deze periode.  

 

 

2.5 Verwerking 

Elke instelling zet zijn records die te maken hebben met de attesten A012 (eventueel samen met 

andere berichten bestemd voor de KSZ en andere instellingen) in een mailbox. Deze mailbox wordt 

via filetransfer aan de KSZ overgemaakt.  

 

Elke instelling zal tevens alle berichten i.v.m. de attesten via een mailbox ontvangen van de KSZ  

De KSZ ontvangt een mailbox die attesten A012 bevat van de RVA  

 
 

 

-  Alle attesten worden door de RVA in de mailbox geplaatst. Het eerste record van de mailbox 

moet een mailbox-record zijn. Deze hoofding bevat o.a. het identificatienummer van de 

mailbox en het aantal, dat de mailbox bevat.  

 

- Nadat de mailbox ingelezen is, creëert de KSZ een ACR; dit is een speciaal antwoordbericht 

(prefixantwoord + formulier N003) waarmee de ontvangst van de mailbox bevestigd wordt. 

Dit bericht wordt in de output-mailbox van de RVA gezet. 

 

-  Daarna gebeurt de verwerking van de attesten zoals verder beschreven. De resultaten worden 

via een mailbox naar de RVA en naar het NIC gestuurd.  

- De verwerpingen worden onmiddellijk in de output-mailbox van de RVA geplaatst. 

Mailbox 

Output RVA 

Mailbox 

Input RVA 

Mailbox 

Output NIC 

Ontvangst 

mailbox  door 

KSZ 

Verwerking 

van  mailbox 

Verwerking 

attesten  door 

KSZ 

Versturen 

attesten via 

mailbox 

Correcte 

attesten 

Attesten 

Definitieve antwoorden (verwerpingen door KSZ) 

Tussentijdse 

antwoorden 

ACR 
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- Het tussentijdse antwoord (van de correcte attesten) wordt gegenereerd op het 

moment dat het bericht in de output-mailbox van het NIC geplaatst wordt. 

- Er wordt van de RVA en het NIC verwacht dat zij een bevestiging (een ACR) 

terugsturen van de ontvangst van de mailbox. 

 

Het NIC ontvangt een mailbox die attesten A012 bevat van de KSZ 

 

 
- Alle attesten worden door de KSZ in de mailbox voor het NIC geplaatst. Het eerste record van 

de mailbox is een mailbox-record. Dit mailbox-record bevat o.a. het identificatienummer van 

de mailbox en het aantal, dat de mailbox bevat. 

 

- Voor elke mailbox die het NIC ontvangt moet er een ACR (prefixantwoord + formulier N003), 

waarmee de ontvangst van de mailbox bevestigd wordt, naar de KSZ gestuurd worden. Dit 

bericht wordt in de output-mailbox van het NIC gezet. 

 

- De resultaten van de verwerking worden in de output-mailbox gezet.  

 

- Voor elke mailbox die het NIC naar de KSZ stuurt zal zij dan ook het speciale 

antwoordbericht, een ACR, ontvangen. 

 

Verwerkingstermijn 

De KSZ krijgt maximaal 5 werkdagen vanaf de ontvangst van de mailbox tot het doorsturen van de 

resultaten naar het NIC.  

 

Er wordt van het NIC verwacht dat zij binnen de 15 werkdagen een antwoordbericht terugstuurt 

naar de KSZ. Als er een dubbele inschrijving is, krijgt het NIC 2 maanden extra om het attest te 

aanvaarden. Voor dergelijke gevallen wordt er gevraagd om een tussentijds antwoord te maken 

zodat de KSZ en de leverancier van het attest hiervan op de hoogte zijn.  

 

2.6 Frequentie van de levering van de gegevens 

Bewijs van werkloosheid: 1 massale zending in maart/april/mei van het jaar dat volgt op het 

refertejaar (verschillende tijdstippen afhankelijk van UI) 

Bewijs van rechthebbend op een onderbrekingsuitkering: 1 massale zending in maart 

 

Regelmatig bijkomende zendingen om de ondertussen verzamelde gegevens (laattijdige, 

verbeteringen, …) door te sturen. 

Mailbox 

Output NIC 

Mailbox 

Input NIC 

Ontvangst 

mailbox  door 

NIC 

Verwerking 

attesten  door 

NIC 

Tussentijdse antwoorden  

ACR 
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UI 1ste massaverzending 

Maandelijkse 
correcties 

 

PAPIEREN ATTEST 
indien er een 

blokkering optreedt in 
de stroom 

A0122/A077 na een 
foutcode 

ACV – CSC <31/03 15de van de maand Op het einde van de 
maand na ontvangst 
van de foutcode 

ABVV – FGTB <31/03 10de van de maand Onmiddellijk bij de 
ontvangst van een 
foutcode 

HVW – CAPAC Tussen 20/03 en 
31/03 

20ste van de maand De 20ste van de maand 

ACLVB – CGSLB <31/03 15de van de maand In de loop van de 
week waarin de 
foutcode ontvangen 
werd 

RVA A012 type 14  
loopbaanonderbreking 

Rond 15/02 De eerste maand van 
elk kwartaal tussen  de 
5de en de 10de 

Onmiddellijk bij de 
ontvangst van een 
foutcode 

 

UI ontvangen VI response binnen 15 dagen na ontvangst van de berichten. 

2.7 Scenario’s 

Voor elk bericht A012 dat de RVA doorstuurt naar de KSZ (= een voorlegging) ontvangt zij altijd 

juist één definitief antwoord. Als er een definitief antwoord gegeven is, kan er geen tweede 

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

antwoord gegeven wordt. Als een definitief antwoord nadien rechtgezet moet worden, dan kan dit 

enkel met een nieuwe voorlegging (een aparte stroom).  

 

Er zijn 3 soorten definitieve antwoorden:  

- verwerping van het attest door de KSZ (negatief definitief antwoord) 

- verwerping van het attest door de bestemmeling (negatief definitief antwoord) 

- aanvaarding van het attest door de bestemmeling (positief definitief antwoord) 

 

Een definitief antwoord kan voorafgegaan worden door een tussentijds antwoord. Zowel de KSZ als 

het NIC of de landsbonden kunnen tussentijdse antwoorden versturen naar de sector werkloosheid. 

 

Van zodra er een definitief antwoord gegeven is, zijn er geen tussentijdse antwoorden meer 

mogelijk voor dit attest. Het aantal tussentijdse antwoorden wordt bij de gegevensstroom A012 

beperkt tot de volgende situaties:  

 de KSZ heeft de voorlegging afkomstig van de RVA goed ontvangen en overgemaakt aan 

het NIC. De KSZ meldt dit aan de RVA via een tussentijds antwoord. 

 het definitieve antwoord kan niet binnen de normale termijnen gegeven worden. Het NIC 

stuurt naar de RVA (via de KSZ) hiervoor een tussentijds antwoord. De RVA hoeft niet de 

tussentijdse antwoorden aan de UI‟s verdelen. 
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Verwerping van het attest door de KSZ 

De sector werkloosheid stuurt een attest A012 naar de KSZ en de KSZ kan het attest niet doorsturen 

naar het NIC. De KSZ stuurt onmiddellijk een definitief antwoord naar de sector werkloosheid en 

de stroom is afgesloten.  

Aanvaarding van het attest door het NIC / het ziekenfonds 

De sector werkloosheid stuurt een attest A012 naar de KSZ. De KSZ stuurt een tussentijds 

antwoord naar de RVA nadat ze het attest doorgestuurd heeft naar het NIC. 

 

Eventueel stuurt het NIC een tussentijds antwoord naar de RVA (via de KSZ) vooraleer het 

definitieve antwoord wordt verstuurd. Dit tussentijds antwoord kan bijvoorbeeld gebruikt worden 

om een dubbele inschrijving te signaleren aan de afzender. Op deze manier is de RVA op de hoogte 

waarom er een vertraging is. 

 

Het NIC verstuurt het attest verder door naar de desbetreffende landsbond. Enkel een landsbond kan 

het bericht definitief aanvaarden. In dat geval wordt een definitief antwoord via het NIC en de KSZ 

naar de RVA verstuurd. 

Verwerping van het attest door het NIC / het ziekenfonds 

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

2.8 Prefix 

Voorleggingsprefix 

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

een gegevensgedeelte. De voorlegging die de RVA doorstuurt naar de KSZ heeft dezelfde structuur 

als de voorlegging van KSZ naar het NIC.  

Antwoordprefix 

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

bestaat uit een antwoordprefix en eventueel uit een gegevensgedeelte. De zone variante duidt het 

formaat van het gegevensgedeelte van het antwoord aan.  
 

Bij definitieve antwoorden zijn er 2 verschillende formaten voorzien voor het gegevensgedeelte: 

 Geen gegevensgedeelte (= variante N000) als het definitieve antwoord door de KSZ wordt 

verstuurd tengevolge van een verwerping van de KSZ  

 Genormaliseerd bericht (= variante N001) voor alle antwoorden van de gezondheidssector, 

zowel de definitieve (positieve en negatieve) van de ziekenfondsen als voor de tussentijdse 

van het NIC 

 

Een genormaliseerd bericht (= variante N001) wordt gebruikt voor alle tussentijdse antwoorden. 
 

Het gegevensgedeelte afkomstig van de voorlegging wordt NOOIT teruggestuurd. 
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2.9 Voorbeelden prefix 

Hierna volgen er voorbeelden van het prefix zoals zij gebruikt worden voor het attest A012,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 deze prefix 

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

voorleggingsprefix 

 



A012, P012, R012  pagina 23 van 41 

Werkloosheids- en loopbaanonderbrekingsbewijs 

A012,Z 
RVA stuurt attest naar 

KSZ (voorlegging) 

KSZ weigert attest 

(negatief definitief antw.) 

KSZ stuurt tussentijds 

antwoord naar RVA 

KSZ stuurt attest naar 

NIC (voorlegging) 

NIC stuurt definitief 

antwoord naar KSZ  

KSZ stuurt antw. van 

NIC door naar RVA 

NETWERKGEDEELTE 

CONSTANTE/netwerkreturncode TAPE Xxxx of 0000 0000 TAPE 0000 0000 
VERSIE_PREFIX A1 A1 A1 A1 A1 A1 
SECTOR 018 (= RVA) 018 (= RVA) 018 (= RVA) 025 (= KSZ) 025 (= KSZ) 018 (= RVA) 
TYPE_INSTELLING 000 (LBO) / 001 (WLH) 000 of 001 000 of 001 001 001 000 
INTERNE_REFERENTIE_SECTOR Referentie RVA Referentie RVA Referentie RVA Referentie KSZ Referentie KSZ Referentie RVA 

USER-ID INSZ user RVA of 

programma-nummer 

RVA 

INSZ user RVA of 

programma-nummer 

RVA 

INSZ user RVA of 

programma-nummer 

RVA 

INSZ user KSZ INSZ user KSZ INSZ user RVA of 

programma-nummer 

RVA 

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 of xxxxxx 000000 - 000000 000000 

FORMULIERGEDEELTE 

FORMULIER A012 A012 A012 A012 A012 A012 
VARIANTE - N000 N001 Blanco(=volledig bericht) N001 N001 
GEDEELTE_BERICHT Blanco Blanco Blanco Blanco Blanco Blanco 

BEHEER ANTWOORDGEDEELTE 

IDENTIFICATIE_TOEPASSING Blanco Blanco Blanco Blanco Blanco Blanco 
INTERNE_REFERENTIE_ 

BEANTWOORDER 
Blanco Referentie KSZ Referentie KSZ Blanco Referentie NIC Referentie KSZ 

DATUM_VERSTUREN_AANVRAAG Datum aanvraag Datum aanvraag Datum aanvraag Datum aanvraag Datum aanvraag Datum aanvraag 

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

ANTWOORD_TERMIJN J20 - - J20 - - 

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) 

I (= gegevens geblokkeerd) 

=tussentijds 

REPERTORIUMGEDEELTE 

HOEDANIGHEIDSCODE 001 (WLH) / 002 (LBO) 001 of 002 001 of 002 001 001 001 
FASE 00 00 00 00 00 00 
BEGIN_REPERTORIUM  Datum integratie RVA Datum integratie RVA Datum integratie RVA Datum integratie NIC Datum integratie NIC Datum integratie RVA 
EINDE_REPERTORIUM Datum integratie RVA Datum integratie RVA Datum integratie RVA Datum integratie NIC Datum integratie NIC Datum integratie RVA 
BEGIN_BERICHT  YYMMDD YYMMDD YYMMDD YYMMDD YYMMDD YYMMDD 
EINDE_BERICHT YYMMDD YYMMDD YYMMDD YYMMDD YYMMDD YYMMDD 
SECTOR_LEVERANCIER 011 (= NIC) 025 (= KSZ) 025 (= KSZ) 018 (= RVA) 011 (= NIC) 011 (= NIC)) 
TYPE_INSTELLING_LEVERANCIER 001 000  000  000 (LBO) of 001 (WLH) 001  001 
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Algemene beschrijving van de zones in de voorlegging 

 Zone „constante‟: „TAPE‟ voor mailbox-voorleggingen 

 Zone „sector‟: de sector_code en type_instelling van de sector die de voorlegging doet 

 

Bewijs van werkloosheid wordt verstuurd door de UI: sector 018 en type instelling 001 

 

Bewijs van rechthebbend op onderbrekingsuitkering wordt verstuurd door de RVA: sector 

018 en type instelling 000. 

 

 Zone „interne referentie‟: een referentie gecreëerd en beheerd door elke instelling.  

 

De interne referentie sector van de werkloosheidssector maakt de opvolging van 

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

niet meegedeeld aan het NIC. Deze referentie zal wel in elk antwoord dat de RVA ontvangt 

van de KSZ overgenomen worden. 

 

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

gebruikt op zijn beurt de referentie in het antwoord aan de KSZ. Deze interne referentie 

wordt niet meegedeeld aan de werkloosheidssector.  

 

 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 mailbox-antwoord verlangt 

 Zone „INSZ‟: het INSZ van de sociaal verzekerde, hier de werkloze of de werknemer met 

loopbaanonderbreking / tijdskrediet 

 Zone „slagingstroom‟: voor elk attest dat de RVA doorstuurt wordt aangeduid in de prefix of 

het gaat over een origineel attest of een annulatie. Dit maakt een betere opvolging mogelijk 

(statistieken) door de KSZ. Deze informatie wordt in de zone slaging stroom ingevuld. 

o „0‟ staat voor een origineel attest 

o „1‟ staat voor een verbetering 

o „3‟ staat voor een annulatie 

 Zones „hoedanigheidcode, fase, begin- en einddatum repertorium‟: geeft kenmerken weer 

van het dossier dat de vragende sector heeft over de sociaal verzekerde, de periode 

repertorium is optioneel 

 Zones „begin- en einddatum bericht‟: specificeren de periode waarop het bewijs betrekking 

heeft.Deze periode wordt gebruikt voor de integratiecontroles.
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Algemene beschrijving van de zones in het antwoord 

 Zone „netwerkreturncode‟: de netwerkcode zal gebruikt worden voor veiligheid en 

syntactische controles en is voorbehouden aan de KSZ.  

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

in het gegevensgedeelte. 

 Zone „soort antwoord‟:  

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 werkloze of de werknemer met 

loopbaanonderbreking 

 Zone „returncode applicatie‟: de applicatie returncode wordt voornamelijk gebruikt bij 

controles op het niveau van het verwijzings- en personenrepertorium en is voorbehouden 

aan de KSZ.  

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

in het gegevensgedeelte. 

 Zone „variante‟:  

o „N000‟ duidt aan dat er geen gegevensgedeelte volgt; 

o „N001‟ hierna volgt wel een gegevensgedeelte 

 Zone „slagingstroom‟:  

o „E‟ = voorlegging geweigerd door de KSZ omdat er een probleem is vastgesteld met 

een zone uit de prefix 

o „A‟ = voorlegging aanvaard en doorgestuurd 

o „H‟ = voorlegging doorgestuurd (bij tussentijds antwoord) 

o „I‟ = gegevens geblokkeerd (bij tussentijds antwoord van het NIC om een dubbele 

inschrijving te signaleren, zodat de RVA zo op de hoogte is dat de normale 

antwoordtermijn (15 werkdagen) niet zal gerespecteerd worden, het NIC krijgt 2 

maanden extra om het attest te aanvaarden) 
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3 Papieren werkloosheids- of loopbaanonderbrekingsbewijs – 
P012 

3.1 Formaat 

Alle partijen werken met genormaliseerde inhouse-files (IHFN) voor de distributiestroom P012.  

Elk bericht bestaat uit een A1-prefix en een gegevensgedeelte in IHFN. 

 

3.2 Gegevensgedeelte  

In dit bericht bevestigen de ziekenfondsen de ontvangst van een papieren werkloosheids- of 

loopbaanonderbrekingsbewijs en verstrekken gegevens m.b.t. de identificatie van de sociaal 

verzekerde.  
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Beschrijving van het gegevensgedeelte van het attest 

 
Identificatieblok attest 

Zone Beschrijving Type
4
 Lengte M/C5 IHFN 

Nummer van het originele 

attest 

Attestnummer van het originele werkloosheids- of 

loopbaanonderbrekingsbewijs 

vb: 040120156902723 

AN 15 M BGMA1 

Datum aanmaak bericht Formaat YYYYMMDD  N 8 M DTMA1 

Datablok met vermelding reden 

Zone Beschrijving Type Lengte M/C IHFN 

Errorcode  000000 = geen foutmelding  enige toegelaten waarde AN 6 M ERCA1 

Lijstnummer Nummer van de lijst waarop de errorcode voorkomt AN 3 M ERCA1 

Actie G = geen actie  enige toegelaten waarde AN 3 C INPA1 

INSZ nummer sociaal 

verzekerde 

INSZ nummer van de werkloze of van de sociaal verzekerde in 

loopbaanonderbreking 

AN 11 M PNAA1 

Naam sociaal verzekerde Naam van de werkloze of van de sociaal verzekerde in 

loopbaanonderbreking 

AN 70 C PNAA1 

Voornaam sociaal verzekerde Voornaam van de werkloze of van de sociaal verzekerde in 

loopbaanonderbreking 

AN 70 C PNAA1 

Resultaat algoritme controlecijfer voor het opsporen van eventuele fraudeattesten en te 

voorkoming van fouten bij ingave op ziekenfondsniveau. 

AN 2 M AGRA1 

 

Beschrijving van het gegevensgedeelte van het antwoord 

Voor elk overgemaakt bericht P012 verwacht het ziekenfonds een antwoord van de bestemmeling. 

 
Zone Beschrijving Type Lengte M/C IHFN 

Nummer van het attest De samenstelling is als volgt: 

 6 blanco‟s 

 Attestnummer waarvoor antwoord wordt gegeven (15 posities) 

AN 21 C BGMA1 

                                                 
4
 Alfanumeriek / Numeriek 

5
 Mandatory / conditional 
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Datum aanmaak bericht Formaat YYYYMMDD N 8 M DTMA1 

Errorcode  Aanduiding van de resultaat van de verwerking.  

Zie  

Lijst errorcodes van RVA (15.05.2006),  p 28 

AN 6 M ERCA1 

Lijstnummer Nummer van de lijst waarop de errorcode voorkomt 

003 = lijst werkloosheidssector  enige toegelaten waarde 

AN 3 M ERCA1 

 

Lijst errorcodes van RVA (15.05.2006)  

 

Errorcode Beschrijving 

000000 Cette attestation ou demande est correcte pour l‟ONEM 

000014 La référence indiquée dans le segment BGMA1 de ce P012 (field BGMA1-1004) ne correspond pas à un P001 dans la 

table des attestations de l‟ONEm 

000015 La référence indiquée dans le segment BGMA1 de ce P012 (field BGMA1-1004) est vide 
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3.3 Distributiestroom met antwoord 

De ziekenfondsen verwachten bij deze gegevenstransmissie een antwoord van de sector 

werkloosheid. De stroom krijgt bijgevolg de architectuur van een gegevensovermaking met 

opvolging. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. De ziekenfondsen maken de gegevens i.v.m. papieren attesten over aan het NIC = 

voorlegging. 

2. Het NIC maakt de gegevens over aan de KSZ = voorlegging. 

3. De KSZ voert de controles uit en maakt een tussentijds of definitief antwoord over aan het 

NIC met vermelding of het bericht al dan niet werd doorgestuurd. 

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

5. De RVA geeft de informatie door aan de desbetreffende UI. 

6. De desbetreffende UI antwoordt aan de RVA. 

7. De RVA stuurt het antwoord door aan de KSZ.  

8. De KSZ maakt het antwoord van de RVA / UI door aan het NIC. 

 

3.4 Integratiecontrole 

Voor deze gegevensstroom zal de KSZ geen blokkerende integratiecontrole verrichten noch ten 

opzichte van de afzender noch van de bestemmeling.  

Dit houdt dus in dat er geen berichten zullen worden verworpen ten gevolge van een ontbrekende 

integratie van het INSZ in het personenrepertorium van de KSZ. 

 

Het ziekenfonds dat een papieren attest met betrekking tot het werkloosheids- of 

loopbaanonderbrekingsbewijs van de sociaal verzekerde ontvangt, meldt via deze gegevensstroom 

de correcte identificatie van de betrokken persoon aan de verzendende instelling van het attest. De 

verzendende instelling uit de sector werkloosheid kan aan hand van dit bericht de identificatie 

verbeteren en bij de volgende doorgave, zal het attest op elektronische wijze kunnen worden 

overgemaakt. 

 

 

NIC KSZ 

 

RVA 

 

UI 

 

UI 

 

UI 

2. 

3./8. 

4. 

7. 

5. 

 

Zieken 

fonds 

 

Zieken 

fonds 

1. 

6. 
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3.5 Verwerking 

Elke instelling zet zijn records die te maken hebben met de attesten P012 (eventueel samen met 

andere berichten bestemd voor de KSZ en andere instellingen) in een mailbox. Deze mailbox wordt 

via filetransfer aan de KSZ overgemaakt.  

 

Elke instelling zal tevens alle berichten i.v.m. attesten via een mailbox ontvangen van de KSZ  

 

De KSZ krijgt maximaal 5 werkdagen vanaf de ontvangst van de mailbox tot het doorsturen van de 

resultaten naar de RVA.  

 

3.6 Frequentie van de levering van de gegevens 

Afhankelijk van de afgifte van papieren attesten. 

 

3.7 Scenario’s 

Voor elk bericht P012 dat het ziekenfonds doorstuurt naar de KSZ (= een voorlegging) ontvangt zij 

altijd juist één definitief antwoord. Als er een definitief antwoord gegeven is, kan er geen tweede 

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

antwoord gegeven wordt. Als een definitief antwoord nadien rechtgezet moet worden, dan kan dit 

enkel met een nieuwe voorlegging (een aparte stroom).  

 

Er zijn 3 soorten definitieve antwoorden:  

- verwerping van het attest door de KSZ (negatief definitief antwoord) 

- verwerping van het attest door de bestemmeling (negatief definitief antwoord) 

- aanvaarding van het attest door de bestemmeling (positief definitief antwoord) 

 

Verwerping van het attest door de KSZ 

Het ziekenfonds stuurt een attest P012 naar de KSZ en de KSZ kan het attest niet doorsturen naar de 

RVA. De KSZ stuurt onmiddellijk een definitief antwoord naar het NIC en de stroom is afgesloten.  

Aanvaarding van het attest door de RVA / UI 

Het ziekenfonds stuurt een attest P012 naar de KSZ. De KSZ stuurt een tussentijds antwoord naar 

het NIC nadat ze het attest doorgestuurd heeft naar de RVA. 

 

Eventueel stuurt de RVA een tussentijds antwoord naar het NIC (via de KSZ) vooraleer het 

definitieve antwoord wordt verstuurd.  

 

De RVA verstuurt het attest verder door naar de desbetreffende UI. Indien het attest aanvaard 

wordt, stuurt de sector werkloosheid een definitief antwoord via de KSZ naar het NIC verstuurd. 

Verwerping van het attest door de RVA / UI 

Idem als voorgaande scenario maar hier wordt het attest verworpen door de RVA of de bevoegde 

UI. 
 



A012, P012, R012  pagina 31 van 41 

Werkloosheids- en loopbaanonderbrekingsbewijs 

3.8 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. Een antwoord 

bestaat uit een antwoordprefix en eventueel uit een gegevensgedeelte. De zone variante duidt het 

formaat van het gegevensgedeelte van het antwoord aan.  
 

Bij definitieve antwoorden zijn er 2 verschillende formaten voorzien voor het gegevensgedeelte: 

 Geen gegevensgedeelte (= variante N000) als het definitieve antwoord door de KSZ wordt 

verstuurd tengevolge van een verwerping van de KSZ  

 Genormaliseerd bericht (= variante N001) voor alle antwoorden van de sector werkloosheid, 

zowel de definitieve (positieve en negatieve) als voor de tussentijdse  

 

Een genormaliseerd bericht (= variante N001) wordt gebruikt voor alle tussentijdse antwoorden. 
 

Het gegevensgedeelte afkomstig van de voorlegging wordt NOOIT teruggestuurd. 
 

3.9 Voorbeelden prefix 

Hierna volgen er voorbeelden van het prefix zoals zij gebruikt worden voor het attest P012,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 deze prefix 

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

voorleggingsprefix 
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P012,Z 
NIC stuurt attest naar 

KSZ (voorlegging) 

KSZ weigert attest 

(negatief definitief antw.) 

KSZ stuurt tussentijds 

antwoord naar NIC 

KSZ stuurt attest naar 

RVA (voorlegging) 

RVA stuurt definitief 

antwoord naar KSZ  

KSZ stuurt antw. van 

RVA door naar NIC 

NETWERKGEDEELTE 

CONSTANTE/netwerkreturncode TAPE Xxxx of 0000 0000 TAPE 0000 0000 
VERSIE_PREFIX A1 A1 A1 A1 A1 A1 

SECTOR 011 (= NIC) 011 (= NIC) 011 (= NIC) 025 (= KSZ) 025 (= KSZ) 011 (= NIC) 

TYPE_INSTELLING 001 001 001 000 000 001 
INTERNE_REFERENTIE_SECTOR Referentie NIC Referentie NIC Referentie NIC Referentie KSZ Referentie KSZ Referentie NIC 

USER-ID INSZ user NIC of 

programma-nummer 

NIC 

INSZ user NIC of 

programma-nummer 

NIC 

INSZ user NIC of 

programma-nummer 

NIC 

INSZ user KSZ INSZ user KSZ INSZ user NIC of 

programma-nummer 

NIC 

SOORT-AANVRAAG / SOORT ANTWOORD D0Z F0Z I0Z D0Z F0Z F0Z 
INSZ blanco blanco blanco blanco blanco Blanco 

RETURNCODE TOEPASSING - 000000 of xxxxxx 000000 - 000000 000000 

FORMULIERGEDEELTE 

FORMULIER P012 P012 P012 P012 P012 P012 

VARIANTE Blanco N000 N001 Blanco(=volledig bericht) N001 N001 

GEDEELTE_BERICHT Blanco Blanco Blanco Blanco Blanco Blanco 

BEHEER ANTWOORDGEDEELTE 

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 aanvraag Datum aanvraag Datum aanvraag  Datum aanvraag Datum aanvraag 

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

ANTWOORD_TERMIJN J15 - - - - - 

ACTIE_TIMEOUT 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) 

REPERTORIUMGEDEELTE 

HOEDANIGHEIDSCODE 001 001 001 000 000 001 

FASE 00 00 00 00 00 00 

BEGIN_REPERTORIUM  Datum integratie NIC Datum integratie NIC Datum integratie NIC Blanco Blanco Datum integratie NIC 

EINDE_REPERTORIUM    Blanco Blanco  

BEGIN_BERICHT  YYMMDD YYMMDD YYMMDD YYMMDD YYMMDD YYMMDD 

EINDE_BERICHT YYMMDD YYMMDD YYMMDD YYMMDD YYMMDD YYMMDD 

SECTOR_LEVERANCIER 018 (= RVA) 025 (= KSZ) 025 (= KSZ) 011 (= NIC) 018 (= RVA) 018 (= RVA) 

TYPE_INSTELLING_LEVERANCIER 000 000  000  001 000 000 
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Algemene beschrijving van de zones in de voorlegging 

 Zone „constante‟: „TAPE‟ voor mailbox-voorleggingen 

 Zone „sector‟: de sector_code en type_instelling van de sector die de voorlegging doet 

 Zone „interne referentie‟: een referentie gecreëerd en beheerd door elke instelling.  

 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 mailbox-antwoord verlangt 

 Zones „hoedanigheidcode, fase, begin- en einddatum repertorium‟: geeft kenmerken weer 

van het dossier dat de vragende sector heeft over de sociaal verzekerde, de periode 

repertorium is optioneel 

 Zones „begin- en einddatum bericht‟: specificeren de periode waarop het bewijs betrekking 

heeft 

 

Algemene beschrijving van de zones in het antwoord 

 Zone „netwerkreturncode‟: de netwerkcode zal gebruikt worden voor veiligheid en 

syntactische controles en is voorbehouden aan de KSZ.  

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

in het gegevensgedeelte. 

 Zone „soort antwoord‟:  

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 „returncode applicatie‟: de applicatie returncode wordt voornamelijk gebruikt bij 

controles op het niveau van het verwijzings- en personenrepertorium en is voorbehouden 

aan de KSZ.  

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

in het gegevensgedeelte. 

 Zone „variante‟:  

o „N000‟ duidt aan dat er geen gegevensgedeelte volgt; 

o „N001‟ hierna volgt wel een gegevensgedeelte 

 Zone „slagingstroom‟:  

o „E‟ = voorlegging geweigerd door de KSZ omdat er een probleem is vastgesteld met 

een zone uit de prefix 

o „A‟ = voorlegging aanvaard en doorgestuurd 

o „H‟ = voorlegging doorgestuurd (bij tussentijds antwoord) 
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4 Rechtzetting werkloosheids- of 
loopbaanonderbrekingsbewijs – R012 

4.1 Formaat 

Alle partijen werken met genormaliseerde inhouse-files (IHFN) voor de distributiestroom R012.  

Elk bericht bestaat uit een A1-prefix en een gegevensgedeelte in IHFN. 

 

4.2 Gegevensgedeelte 

In dit bericht melden de ziekenfondsen dat zij (ten onrechte) een elektronisch attest A012 hebben 

aanvaard of geweigerd. 
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Beschrijving van het gegevensgedeelte van het attest 

 
Identificatieblok attest 

Zone Beschrijving Type
6
 Lengte M/C7 IHFN 

Nummer van het originele 

attest 

Attestnummer van het originele werkloosheids- of 

loopbaanonderbrekingsbewijs 

vb: 040120156902723 

AN 15 M BGMA1 

Datum aanmaak bericht Formaat YYYYMMDD  N 8 M DTMA1 

Datablok met vermelding reden 

Zone Beschrijving Type Lengte M/C IHFN 

Errorcode  Moet een waarde bevatten verschillend van „000000‟ 

Zie Lijst errorcodes van de ziekenfondsen (01.02.1996), p 36 

AN 6 M ERCA1 

Lijstnummer Nummer van de lijst waarop de errorcode voorkomt 

007 = lijst bijdragebonnen werklozen  enige toegelaten waarde 

AN 3 M ERCA1 

 

Beschrijving van het gegevensgedeelte van het antwoord 

Voor elk overgemaakt bericht R012 verwacht het ziekenfonds een antwoord van de bestemmeling. 

 
Zone Beschrijving Type Lengte M/C

8
 IHFN 

Nummer van het attest De samenstelling is als volgt: 

 6 blanco‟s 

 Attestnummer waarvoor antwoord wordt gegeven (15 posities) 

AN 21 C BGMA1 

Datum aanmaak bericht Formaat YYYYMMDD N 8 M DTMA1 

Errorcode  Aanduiding van het resultaat van de verwerking. AN 6 M ERCA1 

Lijstnummer Nummer van de lijst waarop de errorcode voorkomt 

003 = lijst werkloosheidssector  enige toegelaten waarde 

AN 3 M ERCA1 

                                                 
6
 Alfanumeriek / Numeriek 

7
 Mandatory / conditional 

8
 Mandatory / conditional 
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Lijst errorcodes van de ziekenfondsen (01.02.1996) 

In het antwoord wordt informatie doorgegeven betreffende de verwerking van de attesten door de ziekenfondsen:  

 

Errorcode Beschrijving Actie 

000033 Toekenning van foutieve INSZ bij VI F 

000034 Toekenning van foutieve INSZ binnen werkloosheidssector I + F 

000044 Annulatie definitief antwoord (vraag om verbeterde bon met verschillend nummer opnieuw te versturen) H 

 

Lijst met acties 

Alle acties die de RVA (of de UI) moet ondernemen als zij een antwoord A012 ontvangt 

Deze lijst is enkel illustratief. De actie is geïntegreerd in de returncode. De actie wordt NIET als aparte zone doorgestuurd. 

 

Actie Omschrijving 

F Papieren bon ontwerpen 

H Bon terugsturen 

I Geval onderzoeken bij RVA en UI 
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4.3 Distributiestroom met antwoord 

De ziekenfondsen verwachten bij deze gegevenstransmissie een antwoord van de sector 

werkloosheid. De stroom krijgt bijgevolg de architectuur van een gegevensovermaking met 

opvolging. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. De ziekenfondsen maken de gegevens i.v.m. de rechtzetting van de werkloosheids- en 

loopbaanonderbrekingsattesten over aan het NIC = voorlegging. 

2. Het NIC maakt de gegevens over aan de KSZ = voorlegging. 

3. De KSZ voert de controles uit en maakt een tussentijds of definitief antwoord over aan het 

NIC met vermelding of het bericht al dan niet werd doorgestuurd. 

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

5. De RVA geeft de informatie door aan de desbetreffende UI. 

6. De desbetreffende UI antwoordt aan de RVA. 

7. De RVA stuurt het antwoord door aan de KSZ.  

8. De KSZ maakt het antwoord van de RVA / UI door aan het NIC. 

 

4.4 Integratiecontrole 

Voor deze gegevensstroom zal de KSZ een blokkerende integratiecontrole verrichten zowel ten 

opzichte van de afzender als van de bestemmeling.  

 

Het NIC hanteert als hoedanigheidcode „001‟ (verzekering geneeskundige verzorging). Er zal 

worden nagegaan of de periode repertorium zoals meegegeven in het repertorium gedeelte van het 

prefix volledig samenvalt met de integratie van de sociaal verzekerde in het verwijzingsrepertorium 

van de KSZ. 

 

De sector werkloosheid hanteert als hoedanigheidcode „001‟ (gecontroleerde werkloze) of „002‟ 

(werknemer in loopbaanonderbreking / tijdskrediet). Een overlapping van 1 dag tussen de periode 

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

het verwijzingsrepertorium, is voldoende om aan de integratiecontrole te voldoen. 

 

 

NIC KSZ 

 

RVA 

 

UI 

 

UI 

 

UI 

2. 

3./8. 

4. 

7. 

5. 

 

Zieken 

fonds 

 

Zieken 

fonds 

1. 

6. 
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4.5 Verwerking 

Elke instelling zet zijn records die te maken hebben met de attesten R012 (eventueel samen met 

andere berichten bestemd voor de KSZ en andere instellingen) in een mailbox. Deze mailbox wordt 

via filetransfer aan de KSZ overgemaakt.  

 

Elke instelling zal tevens alle berichten i.v.m. attesten via een mailbox ontvangen van de KSZ  

 

De KSZ krijgt maximaal 5 werkdagen vanaf de ontvangst van de mailbox tot het doorsturen van de 

resultaten naar de RVA.  

 

4.6 Frequentie van de levering van de gegevens 

Afhankelijk van de rechtzettingen. 

 

4.7 Scenario’s 

Voor elk bericht R012 dat het ziekenfonds doorstuurt naar de KSZ (= een voorlegging) ontvangt zij 

altijd juist één definitief antwoord. Als er een definitief antwoord gegeven is, kan er geen tweede 

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

antwoord gegeven wordt. Als een definitief antwoord nadien rechtgezet moet worden, dan kan dit 

enkel met een nieuwe voorlegging (een aparte stroom).  

 

Er zijn 3 soorten definitieve antwoorden:  

- verwerping van het attest door de KSZ (negatief definitief antwoord) 

- verwerping van het attest door de bestemmeling (negatief definitief antwoord) 

- aanvaarding van het attest door de bestemmeling (positief definitief antwoord) 

 

Verwerping van het attest door de KSZ 

Het ziekenfonds stuurt een attest R012 naar de KSZ en de KSZ kan het attest niet doorsturen naar 

de RVA. De KSZ stuurt onmiddellijk een definitief antwoord naar het NIC en de stroom is 

afgesloten.  

Aanvaarding van het attest door de RVA / UI 

Het ziekenfonds stuurt een attest R012 naar de KSZ. De KSZ stuurt een tussentijds antwoord naar 

het NIC nadat ze het attest doorgestuurd heeft naar de RVA. 

 

Eventueel stuurt de RVA een tussentijds antwoord naar het NIC (via de KSZ) vooraleer het 

definitieve antwoord wordt verstuurd.  

 

De RVA verstuurt het attest verder door naar de desbetreffende UI. Indien het attest aanvaard 

wordt, stuurt de sector werkloosheid een definitief antwoord via de KSZ naar het NIC verstuurd. 

Verwerping van het attest door de RVA / UI 

Idem als voorgaande scenario maar hier wordt het attest verworpen door de RVA of de bevoegde 

UI. 
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4.8 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. Een antwoord 

bestaat uit een antwoordprefix en eventueel uit een gegevensgedeelte. De zone variante duidt het 

formaat van het gegevensgedeelte van het antwoord aan.  
 

Bij definitieve antwoorden zijn er 2 verschillende formaten voorzien voor het gegevensgedeelte: 

 Geen gegevensgedeelte (= variante N000) als het definitieve antwoord door de KSZ wordt 

verstuurd tengevolge van een verwerping van de KSZ  

 Genormaliseerd bericht (= variante N001) voor alle antwoorden van de sector werkloosheid, 

zowel de definitieve (positieve en negatieve) als voor de tussentijdse  

 

Een genormaliseerd bericht (= variante N001) wordt gebruikt voor alle tussentijdse antwoorden. 
 

Het gegevensgedeelte afkomstig van de voorlegging wordt NOOIT teruggestuurd. 
 

4.9 Voorbeelden prefix 

Hierna volgen er voorbeelden van het prefix zoals zij gebruikt worden voor het attest P012,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 deze prefix 

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

voorleggingsprefix 
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R012,Z 
NIC stuurt attest naar 

KSZ (voorlegging) 

KSZ weigert attest 

(negatief definitief antw.) 

KSZ stuurt tussentijds 

antwoord naar NIC 

KSZ stuurt attest naar 

RVA (voorlegging) 

RVA stuurt definitief 

antwoord naar KSZ  

KSZ stuurt antw. van 

RVA door naar NIC 

NETWERKGEDEELTE 

CONSTANTE/netwerkreturncode TAPE Xxxx of 0000 0000 TAPE 0000 0000 
VERSIE_PREFIX A1 A1 A1 A1 A1 A1 

SECTOR 011 (= NIC) 011 (= NIC) 011 (= NIC) 025 (= KSZ) 025 (= KSZ) 011 (= NIC) 

TYPE_INSTELLING 001 001 001 000 000 001 
INTERNE_REFERENTIE_SECTOR Referentie NIC Referentie NIC Referentie NIC Referentie KSZ Referentie KSZ Referentie NIC 

USER-ID INSZ user NIC of 

programma-nummer 

NIC 

INSZ user NIC of 

programma-nummer 

NIC 

INSZ user NIC of 

programma-nummer 

NIC 

INSZ user KSZ INSZ user KSZ INSZ user NIC of 

programma-nummer 

NIC 

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 of xxxxxx 000000 - 000000 000000 

FORMULIERGEDEELTE 

FORMULIER R012 R012 R012 R012 R012 R012 

VARIANTE Blanco N000 N001 Blanco(=volledig bericht) N001 N001 

GEDEELTE_BERICHT Blanco Blanco Blanco Blanco Blanco Blanco 

BEHEER ANTWOORDGEDEELTE 

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 aanvraag Datum aanvraag Datum aanvraag  Datum aanvraag Datum aanvraag 

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

ANTWOORD_TERMIJN J15 - - - - - 

ACTIE_TIMEOUT M - - - - - 

SLAGING_STROOM 1(=correctie) E (=voorlegging geweigerd) H (= gegevens doorgestuurd) 1(=correctie) A (=voorlegging aanvaard)  

E (=voorlegging geweigerd) 

A (=voorlegging aanvaard)  

E (=voorlegging geweigerd) 

REPERTORIUMGEDEELTE 

HOEDANIGHEIDSCODE 001 001 001 000 000 001 

FASE 00 00 00 00 00 00 

BEGIN_REPERTORIUM  Datum integratie NIC Datum integratie NIC Datum integratie NIC Blanco Blanco Datum integratie NIC 

EINDE_REPERTORIUM    Blanco Blanco  

BEGIN_BERICHT  YYMMDD YYMMDD YYMMDD YYMMDD YYMMDD YYMMDD 

EINDE_BERICHT YYMMDD YYMMDD YYMMDD YYMMDD YYMMDD YYMMDD 

SECTOR_LEVERANCIER 018 (= RVA) 025 (= KSZ) 025 (= KSZ) 011 (= NIC) 018 (= RVA) 018 (= RVA) 

TYPE_INSTELLING_LEVERANCIER 000 000  000  001 000 000 
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Algemene beschrijving van de zones in de voorlegging 

 Zone „constante‟: „TAPE‟ voor mailbox-voorleggingen 

 Zone „sector‟: de sector_code en type_instelling van de sector die de voorlegging doet 

 Zone „interne referentie‟: een referentie gecreëerd en beheerd door elke instelling.  

 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 mailbox-antwoord verlangt 

 Zone „INSZ‟: het INSZ van de sociaal verzekerde 

 Zone „slagingstroom‟: 

o „1‟ staat voor een verbetering 

 Zones „hoedanigheidcode, fase, begin- en einddatum repertorium‟: geeft kenmerken weer 

van het dossier dat de vragende sector heeft over de sociaal verzekerde, de periode 

repertorium is optioneel 

 Zones „begin- en einddatum bericht‟: specificeren de periode waarop het bewijs betrekking 

heeft. 

Deze zones worden gebruikt als periode voor de integratiecontroles. 

Algemene beschrijving van de zones in het antwoord 

 Zone „netwerkreturncode‟: de netwerkcode zal gebruikt worden voor veiligheid en 

syntactische controles en is voorbehouden aan de KSZ.  

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

in het gegevensgedeelte. 

 Zone „soort antwoord‟:  

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 

 Zone „returncode applicatie‟: de applicatie returncode wordt voornamelijk gebruikt bij 

controles op het niveau van het verwijzings- en personenrepertorium en is voorbehouden 

aan de KSZ.  

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

in het gegevensgedeelte. 

 Zone „variante‟:  

o „N000‟ duidt aan dat er geen gegevensgedeelte volgt; 

o „N001‟ hierna volgt wel een gegevensgedeelte 

 Zone „slagingstroom‟:  

o „E‟ = voorlegging geweigerd door de KSZ omdat er een probleem is vastgesteld met 

een zone uit de prefix 

o „A‟ = voorlegging aanvaard en doorgestuurd 

o „H‟ = voorlegging doorgestuurd (bij tussentijds antwoord) 

 


