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1. Situering van het project
1.1.

Inleiding

Chronische zieken worden vaak geconfronteerd met hoge uitgaven voor zorg- en
hulpverlening. Daarom bestaan er een aantal maatregelen, die tot doel hebben om aan
chronische zieken forfaitaire vergoedingen te verlenen.
In functie van de mate van zelfredzaamheid kan het recht op een forfait en het bedrag ervan
evolueren.
Dit document beschrijft de gegevensuitwisseling betreffende de medische erkenning tussen
enerzijds de FOD Sociale Zekerheid en de RVP en anderzijds de verzekeringsinstellingen. Door
het feit dat de verzekeringsinstellingen over deze gegevens beschikken, kan het recht op een
forfait worden toegekend en uitbetaald.
Jaarlijks is er een massale zending om de gegevens m.b.t. de situatie op 01/01 door te geven.
Tijdens het jaar vinden er bijkomende zendingen plaats voor het doorgeven van wijzigingen.

1.2.

Machtiging van het Sectoraal Comité van de sociale zekerheid

Vermits het gaat om een uitwisseling van sociale gegevens van persoonlijke aard
vertrekkende vanuit instellingen die behoren tot het netwerk van instellingen van sociale
zekerheid, moest hiervoor een machtiging worden aangevraagd bij het Sectoraal Comité.
Bij beraadslaging nr. 98/53 van 7 juli 1998 in verband met een aanvraag tot elektronische
mededeling van sociale gegevens van persoonlijke aard door het Ministerie van Sociale Zaken,
Volksgezondheid en Leefmilieu en de Rijksdienst voor Pensioenen aan de
verzekeringsinstellingen, is een machtiging gegeven tot uitwisseling van gegevens voor de
periode van 1 juni 1998 tot en met 31 december 1998.
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2. Architectuur van de gegevensstroom
2.1.

Formaat

Alle partijen werken met genormaliseerde inhouse-files (IHFN) voor de distributiestroom
A023.

2.2.

Gegevensgedeelte

Beschrijving van het gegevensgedeelte van het attest
Identificatieblok attest
1

2

Lengte

M/C

AN

15

M

BGMA1

Zone

Beschrijving

Type

Nummer van het attest

Uniek nummer toegekend door de
afzender

IHFN

De samenstelling is als volgt:
-

-

eerste 2 posities: het jaartal;
volgende 3 posities: de afzender
- 204 = RVP
- 404 = FOD Sociale Zekerheid
volgende 8 posities: uniek
nummer per afzender;
laatste 2 posities: controlecijfers
(MOD 97)

vb: 134042642330178
Nummer van het te
annuleren attest

zelfde structuur als nummer van het
bericht

AN

15

C

BGMA1

Aard van het attest

0 = Origineel

AN

1

M

BGMA1

N

8

M

DTMA1/545

3 =Annulatie
Datum aanmaak attest

Formaat YYYYMMDD

Datablok met betrekking tot de chronisch zieken
Zone
Refertejaar

INSZ-nummer sociaal
verzekerde
Naam sociaal verzekerde
Voornaam 1 sociaal
verzekerde
Voornaam 2 sociaal
verzekerde
Beginmaand

Soort attest

1
2

Beschrijving
Jaar waarvoor de gegevens worden
meegedeeld
Formaat YYYY
INSZ-nummer van de chronische zieke

Type
AN

Lengte
4

M/C
M

IHFN
DTMA1/546

AN

11

M

PNAA1

Naam van de chronische zieke
Eerste voornaam van de chronische
zieke
Tweede voornaam van de chronische
zieke
Maand van het begin van de medische
erkenning
Formaat MM
Afzender van het attest:
2 = RVP
4 = FOD Sociale Zekerheid (DG

AN
AN

48
24

M
M

PNAA1
PNAA1

AN

24

C

PNAA1

AN

2

M

DTMB1/547

AN

1

M

RFFA1/560

Alfanumeriek / Numeriek
Mandatory / conditional
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Personen met een handicap)
E = integratietegemoetkoming (IT) /
allocation d’intégration (AI)
F = tegemoetkoming hulp aan
bejaarden (HAB) / allocation pour
l’aide aux personnes âgées (APA)
G = hulp van derden / aide d’une tierce
personne
0 = minder dan 7 punten
1 = 7 – 8 punten
2 = 9 – 11 punten
3 = 12 – 14 punten
4 = 15 – 16 punten
5 = 17 – 18 punten
0 = niet van toepassing
1 = erkend
2 = erkend + gerechtigd
Punten van zelfredzaamheid
toegekend door FOD Sociale Zekerheid
(DG Personen met een Handicap).

Doelgroep chronisch zieken

Categorie zelfredzaamheid

Erkenning

Punten van zelfredzaamheid

AN

1

M

ATTA1/556

AN

1

M

ATTA1/557

AN

1

M

ATTA1/558

N

2

C

QTYA1

Niet gebruikt door RVP

Datablok met betrekking tot de authentificatie/validatie
Zone
Authentificatieresultaat
Authentificatiedatum

Beschrijving
Niet gebruikt
Niet gebruikt

Type
AN
AN

Lengte
35
12

M/C
C
C

IHFN
AUTA1
DTMC1

Beschrijving van het gegevensgedeelte van het antwoord
Voor de distributiestroom A023, Z wordt een antwoord van het NIC verwacht. Hierna wordt
het gegevensgedeelte van het N001-antwoord beschreven.
Identificatieblok attest
Zone

Beschrijving

Type

Lengte

M/C

IHFN

Nummer van het attest

Identificatienummer van het originele
bericht

AN

15

M

BGMA1

Datum aanmaak attest

Formaat YYYYMM (IHFN)

N

8

M

DTMA1\149

Type
AN
AN

Lengte
6
3

M/C

IHFN
ERCA1
ERCA1

Datablok met het antwoord
Zone
Returncode
Lijstnummer van de
returncode
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Het attest geeft de gegevens door van een kalenderjaar, het refertejaar. Zodra de sociaal
verzekerde medisch erkend is met 12 punten of meer op de medisch-sociale schaal m.b.t. de
graad van zelfredzaamheid, zal een attest A023 worden verstuurd.

De beginmaand betreft de maand van het begin van de medische erkenning.
Voorbeeld
Op 31/01/2008 wordt de medische beslissing genomen waarbij de betrokkene medisch
erkend wordt met 13 punten met ingang van 01/10/2007.
Begin 2008 zal de FOD Sociale zekerheid twee attesten A023 versturen voor deze sociaal
verzekerde:
- één attest voor het refertejaar 2007 met beginmaand 10/2007;
- één attest voor het refertejaar 2008 met beginmaand 10/2007.

De informatie betreffende de doelgroep chronisch zieken vermeldt de tegemoetkoming
waarvoor een aanvraag werd ingediend. Merk op dat dit NIET betekent dat de sociaal
verzekerde uiteindelijk ook recht heeft op een tegemoetkoming. Het attest A023 deelt enkel
de medische erkenningen (vanaf 12 punten of meer) mee.
Voorbeeld
De betrokkene is medisch erkend met 12 punten m.b.t. de aanvraag voor een
tegemoetkoming hulp aan bejaarden. Later bij de administratieve beslissing, wordt er echter
geen tegemoetkoming toegekend omwille van de in aanmerking genomen inkomsten bij de
berekening van de tegemoetkoming.
Voor deze sociaal verzekerde zal de FOD Sociale Zekerheid een attest A023 versturen met als
vermelding doelgroep chronisch zieken “tegemoetkoming hulp aan bejaarden”.

Wat betreft de doelgroep “hulp van derden” worden de dossiers van zodra de betrokkene 65
jaar (voor mannen) of 60 jaar (voor vrouwen) is overgedragen van de FOD Sociale Zekerheid
naar de RVP.

De categorie zelfredzaamheid is gebaseerd op het aantal punten op de medisch-sociale
schaal, die wordt gebruikt voor de evaluatie van de graad van zelfredzaamheid.
De FOD Sociale Zekerheid verstuurt slechts een attest A023 vanaf 12 punten of meer. Het
daadwerkelijk aantal punten die werden toegekend wordt vermeld in de zone “punten van
zelfredzaamheid”.
De RVP zal altijd “0” vermelden in de categorie zelfredzaamheid en geeft nooit de zone
“punten van zelfredzaamheid” mee.
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De informatie betreffende de erkenning kan niet als betrouwbaar worden beschouwd.
De FOD Sociale Zekerheid verstuurt immers een attest A023 zodra de betrokkene medisch
erkend is. In de procedure van de behandeling van een aanvraag om tegemoetkoming, valt
de beslissing m.b.t. de medische erkenning een aantal maanden vroeger dan de
administratieve beslissing m.b.t. het recht op een tegemoetkoming.
L’ONP envois l’attestation A023 uniquement si l’intéressé bénéficie de l’avantage 038 (Aide
aux tierces personnes/ Hulp aan derden).
Donc, l’ONP indiques dans la zone « Erkenning » la valeur 2 qui signifie que l’intéressé est
RECONNU comme étant bénéficiaire de l’avantage 038 et il est le DESTINATAIRE de
l’attestation.
Donc, l’information dans la zone « Erkenning » pour l’A023 est fiable.
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3. Distributiestroom – A023, Z
3.1.

Gegevensstroom

De afzenders verwachten bij deze gegevenstransmissie een antwoord van het NIC. De stroom
krijgt bijgevolg de architectuur van een gegevensovermaking met opvolging.

FOD SZ

voorlegging

voorlegging

antwoord

KSZ

NIC

voorlegging
antwoord

RVP
antwoord

3.2.

Integratiecontrole

Voor deze gegevensstroom zal de KSZ een blokkerende integratiecontrole verrichten zowel
ten opzichte van de afzenders als van de bestemmeling(en).
Dit houdt dus in dat:
- de berichten met betrekking tot de sociaal verzekerde, die niet door de afzender met
de juiste hoedanigheid en periode werden geïntegreerd in het personenrepertorium
van de KSZ, worden verworpen en teruggestuurd naar de afzender. Deze berichten
worden niet overgemaakt aan het NIC.
-

een bericht slechts aan het NIC wordt overgemaakt als die het INSZ met de juiste
hoedanigheid en periode heeft geïntegreerd in het personenrepertorium van de KSZ.

De FOD Sociale Zekerheid (DG Personen met een Handicap) zal berichten overmaken voor
dossiers van personen die ze geïntegreerd heeft met hoedanigheidcode:
‘003’ (medische erkenning);
‘005’ (dossier gerechtigde op inkomensvervangende tegemoetkoming /
integratietegemoetkoming)
‘007’ (dossier gerechtigde op tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden)
De RVP zal berichten overmaken voor dossiers van personen die ze geïntegreerd heeft met
hoedanigheidcode ‘000’ (alle gekende dossiers (hoedanigheidscodes)).
Voor de afzender zal er worden nagegaan of er één dag van de periode repertorium zoals
meegegeven in het prefix ligt binnen de periode van integratie van de sociaal verzekerde in
het verwijzingsrepertorium van de KSZ.
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Het NIC, type instelling ’001’, hanteert als hoedanigheidcode‘001’ (verzekerbaarheid
geneeskundige verzorging).
Voor het NIC, is een overlapping van 1 dag tussen de periode bericht zoals meegegeven in
het prefix en de periode van integratie in het verwijzingsrepertorium, voldoende om aan de
integratiecontrole te voldoen.

3.3.

Verwerking

Elke instelling zet zijn records die te maken hebben met de attesten A023 (eventueel samen
met andere berichten bestemd voor de KSZ en andere instellingen) in een mailbox. Deze
mailbox wordt via filetransfer aan de KSZ overgemaakt.
Van het NIC wordt verwacht dat het binnen de ? werkdagen een antwoord per ontvangen
bericht stuurt naar de KSZ.

3.4.

Frequentie van de levering van de gegevens

FOD Sociale Zekerheid: 1 massale zending in januari voor de doorgave van de situatie op
01/01. Tijdens het jaar worden regelmatig wijzigingen doorgestuurd.
Opmerking: indien het attest werd geweigerd door de KSZ, stuurt de FOD Sociale Zekerheid
automatisch een papieren attest op naar de betrokkene. Dit gebeurt meestal
begin februari.

RVP: op regelmatige basis worden gegevens doorgestuurd.

3.5.

Scenario’s

Voor elk attest (= voorlegging) dat de KSZ ontvangt van een afzender, zal zij een
antwoordbericht overmaken.
Hetzij een tussentijds antwoord
indien na controle, het attest kan worden doorgestuurd naar het NIC, stuurt de KSZ
een tussentijds antwoord naar de afzender. In het IHFN-formaat volgt hier een N001antwoord met MDP.
hetzij een definitief antwoord
indien door de verwerpingen die voortvloeien uit de controles blijkt dat het bericht niet
kan worden doorgestuurd naar het NIC, wordt een definitief negatief antwoord
overgemaakt aan de afzender en stopt de stroom. Dit antwoord zal een N000-bericht zijn,
bericht zonder gegevensgedeelte maar met een errorcode die de redenen van afwijzing
geeft.
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3.6.

Returncodes A023 (lijst 010)

Lijst laatst bijgewerkt 22.05.2003
Nummer omschrijving

Bron

soort bericht

actie

000000
000001

VI
VI

definitief antwoord
definitief antwoord

D
A

slaging
stroom
A
E

VI

definitief antwoord

C/D

C

NIC

definitief antwoord

C/D

B

VI
NIC

definitief antwoord
tussentijds
antwoord
definitief antwoord

A
D

F
C

C

E

Attest aanvaard
Attest niet correct opgemaakt
(kwaliteitsprobleem)
INSZ niet gekend op
ziekenfondsniveau
INSZ niet gekend in
personenrepertorium van het NIC
Identiek record reeds ontvangen
Dubbele inschrijving in
personenrepertorium van het NIC
Niet toegestane combinatie van
codes (soort attest, doelgroep,
categorie en erkenning)

000035
000036
000037
000041
000060

VI

Opmerking: Als de FOD Sociale Zekerheid of de RVP een returncode 35, 36, 41 of 60 ontvangt,
sturen zij automatisch een papieren attest op naar de betrokkene, die het op zijn
beurt kan overmaken aan zijn ziekenfonds.

Mogelijke combinaties
Opmerking: Een attest dat een niet toegestane combinatie bevat zal worden beantwoord met
een returncode 60.
Soort attest
2
4
4
4

Doelgroep
G
E
E
E

Categorie
0
3
4
5

4
4
4
4

F
F
F
G

2/3
3/4
4/5
0

Punten
12,13,14
15,16/17,18
Vanaf 1/7/2003:
17,18
12,13,14
15,16
17,18
Van 0 tot 15

Erkenning
2
2
2
2
2
2
2
2

Lijst met acties
Alle acties die de FOD Sociale Zekerheid en de RVP moeten ondernemen als zij een antwoord
A023 ontvangen.
Deze lijst is enkel illustratief. De actie is geïntegreerd in de returncode. De actie wordt NIET als
aparte zone doorgestuurd.
A023
Chronisch zieken

pagina 11 van 13

Actie
A
B
C
D

Omschrijving
Programmatie aanpassen - Niet automatisch verwerken, oorsprong van het probleem
opzoeken
Controleren van integratie
Papieren attest
Nihil

Lijst met codes slaging stroom
Deze codes worden gebruikt bij voorlegging en antwoorden. Ze worden in de zone "slaging
stroom" van het prefix ingevuld.
Slaging
stroom
0
1
2
A
B

Soort bericht

Omschrijving

Voorlegging
Voorlegging
Voorlegging
Antwoord
Antwoord

C
D
E
F
G

Antwoord
Antwoord
Antwoord
Antwoord
Antwoord

H
I

Antwoord
Antwoord

J

Antwoord
/voorlegging
Antwoord/voorlegging
Antwoord mailbox
antwoord mailbox

Origineel
Verbetering
Annulatie
Voorlegging aanvaard
Verschil tussen het sectoraal personenrepertorium en het
personenrepertorium van de KSZ
probleem integratie binnen het secundair netwerk
probleem met INSZ (waarschijnlijk foutief geïntegreerd)
voorlegging geweigerd (wacht op correctie)
Voolegging overbodig (vb. 2x zelfde voorlegging)
Gegevensgedeelte onleesbaar (probleem Inhouse-fileformaat of EDIFACT)
Gegevens doorgestuurd
Voorlegging geblokkeerd (kan tijdelijk niet
doorgestuurd/verwerkt worden)
waarschuwing : problemen integratie bij afzender

K
M
P
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Mailbox niet aanvaard
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4. Verband met attest A003 eveneens verstuurd door de FOD Sociale
Zekerheid (DG Personen met een Handicap)
4.1. Aanleiding tot versturen attest
Het attest A023 baseert zich op de medische erkenning van de handicap en wordt verstuurd
vanaf 12 punten op de medisch-sociale schaal, die wordt gebruikt voor de evaluatie van de
graad van zelfredzaamheid.
Het attest A003 baseert zich op het recht op een tegemoetkoming.
Voorbeeld
De betrokkene is medisch erkend met 7 punten en heeft recht op een
integratietegemoetkoming.
Voor deze sociaal verzekerde zal de FOD Sociale Zekerheid een attest A003 versturen, maar
geen attest A023.
De betrokkene is medisch erkend met 12 punten of meer maar heeft geen recht op een
tegemoetkoming omwille van de in aanmerking genomen inkomsten bij de berekening van
de tegemoetkoming.
Voor deze sociaal verzekerde zal de FOD Sociale Zekerheid een attest A023 versturen, maar
geen attest A003.

4.2. Tijdstip van versturen attest
In het proces van de behandeling van een aanvraag om tegemoetkoming wordt eerst de
medische erkenning vastgesteld en later het uiteindelijke recht op een tegemoetkoming. De
periode tussen enerzijds de medische erkenning en anderzijds het recht op een
tegemoetkoming, kan soms ettelijke maanden in beslag nemen.
Concreet betekent dit dat een attest A023 altijd eerder dan een attest A003 wordt verstuurd.
Voorbeeld
Voor de betrokkene is op 31/01/2008 een medische beslissing “hulp aan bejaarden” met
ingang van 01/10/2007 genomen.
De administratieve beslissing m.b.t. het recht op een tegemoetkoming “hulp aan bejaarden”
vanaf 01/10/2007 is genomen op 30/10/2008.
Voor deze sociaal verzekerde zal de FOD Sociale Zekerheid begin 2008 een attest A023
versturen. De medische erkenning volstaat immers voor het versturen van een attest A023.
De attesten A003 zullen pas begin 2009 verstuurd worden.
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