Codelijst

Eigenaar

Beschrijving

000

RRN

Rijksregister RR

001

BK

EC MFI

002

BK

A908, P908, R908 test

002

Smals

Raadpleging wachtbestand bijdragebons werknemers

003

ONEM-RVA

EC RVA-UI

004

BK

EC A004

005

BK

EC bijdragebonnen zelfstandigen

006

ONAFTS-RKW

Antwoorden A011, A014

007

BK

EC bijdragebonnen werklozen

008

BK

Processing code voor de wijze van doorsturen door KSZ

009

BK

Types anomalieën bij verwerkingen MB thv KSZ

010

BK

Diverse attesten : A003, A026, ...

011

BK

EC fiscale franchise (A005)

013

BK

Statistieken

017

CIN-NIC

Attest arbeidsongeschiktheid en moederschapsrust

018

BK

Lijst R000

020

Smals

Algemene returncodes SmalS-MvM

021

BK

-

038

ONVA-RJV

Consultatie attesten A038 bij de RJV

044

FAT-FAO

Consultatie attesten A044 bij FAO

045

FMP-FBZ

Consultatie attesten A045 bij FBZ

050

Smals

DIMONA-consultatie/ Personeelsbestand

052

CIN-NIC

Consultatie attesten A052

060

FAT-FAO

-

100

BK

Moederlijst

101

Smals

Attest gezondheidszorg gepensioneerden

150

BK

-

151

BK

-

152

BK

-

152

INASTI-RSVZ

Consultatie opvolgingsbestand attest bijdragetoestand SVF/ RSVZ

153

INASTI-RSVZ

Consultatie van het ARZA-bestand bij het RSVZ

204

BK

L204

320

ONAFTS-RKW

L320-Cadaf

321

ONAFTS-RKW

L321-Cadaf

333

MINFIN

A333

500

BK

Encrypties (Agora, Oasis, ...)

605

BK

EC integratie Personenrepertorium
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Codelijst

Eigenaar

Beschrijving

607

BK

700

BK

SIS & SAM-kaarten

710

SIGEDIS

Code lijst voor flux L710.

800

Smals

DmfA

820

Smals

DmfA

830

Smals

DmfA (flux A830)

910

BK

-

INT

BK

Integraties

MUT

BK

Mutaties

PFA

BK

Applicatie prefix

PFN

BK

Netwerk returncode in het prefix

REG

BK

KSZ Registers

RPH

BK

Phonetisch consultatie

EC L607 &L609; (consultatie personenrepertorium) & U607 & S607 (bijwerking personenrepertorium)
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& I185 (bijwerking Europees Register)

000-RRN : Rijksregister RR
RC

Titel

Beschrijving

000001

Transmissiefout

-

000010

Niet numerieke sleutel

-

000011

Onbestaande sleutel

-

000012

Verkeerde sleutel (welke sleutel is in gebruik ?)

-

000013

Sleutel vernietigd

-

000050

Structuurfout

-

000070

Fout in het rijksregisternummer

-

000090

Een verzonden teken wordt niet herkend

-

000100

Taalcode is foutief

-

000105

Structuurfout

-

000106

Niet toegekend rijksnummer

-

000110

Structuurfout

-

000140

Dossier is niet toegankelijk

-

000142

Meer dan 18 gezinsleden

-

Het INSZ in het antwoord komt niet overeen met het

Vervangen rijksnummer in het gegevensgedeelte van het antwoord komt

INSZ in de voorlegging

niet langer zowel het oude als het nieuwe rijksnummer voor.

Het INSZ in het antwoord komt niet overeen met het

Geannuleerd rijksnummer in het gegevensgedeelte van het antwoord

INSZ in de voorlegging

komt het oude rijksnummer voor en wordt het nieuwe rijksnummer

000150

voorzien van de waarde 00000000000. Vervangen rijksnummer in het

000151

gegevensgedeelte van het antwoord komen zowel het oude als het
nieuwe rijksnummer voor.

000210

Structuurfout

-

000212

Te lange familienaam (meer dan 48 posities)

-

000214

Tweede voornaam zonder eerste voornaam

-

000215

Te lange voornaam of onvolledige criteria

-

000220

Fout in de geboortedatum

-

000230

Fout in de speling

-

Onverenigbaarheid tussen geboortedatum en de

-

000235

speling
Ontoereikende selectie bij de Fonetische Opzoeking

Handeling KSZ : meer dan vijf personen beantwoorden aan de criteria
ingevoerd in het Rijksregister. Handeling Instelling : gelieve uw vraag te

000250

specifiëren. Voor het IT 612R, kunt u reeds de antwoorden van het
Bisregister inkijken.
Geen enkele persoon beantwoordt aan de criteria van

Handeling KSZ : de ondervraagde persoon heeft geen Rijksnummer.

de fonetische opzoeking in het rijksregister. Van 1 tot

Handeling Instelling : gelieve uw vraag te specifiëren. Voor het IT 612R

5 resultaten in het bisregister

kunt u reeds de antwoorden van het Bisregister inkijken.

000280

Technische fout

-

000820

Structuurfout

-

000821

Eén van de parameters is niet numeriek

-

000260
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000-RRN : Rijksregister RR
RC

Titel

Beschrijving

000822

Fout in het postnummer

-

000823

Fout in het straatnummer

-

000824

Geen bewoner(s) op dit adres

-

000825

Fout in de taalcode

-

000A00

Algemene structuurfout in het bericht

-

000A10

Het systeem is niet in werking

-

000B10

Het systeem is niet in werking

-

000B11

Het bericht wordt niet geïdentificeerd

-

000B12

Het bericht wordt niet geïdentificeerd

-

000B13

Niet toegelaten transactie

-

000B20

Het systeem is niet in werking

-

000B50

Het bericht wordt niet geïdentificeerd

-
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001-BK : EC MFI
RC

Titel

Beschrijving

000008

Inputrecord correct verwerkt

-
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002-BK : A908, P908, R908 test
RC

Titel

Beschrijving

Bon aanvaard

Landsbond. A908 : definitief antwoord A908. ActieG. SS:A / P908

000000

voorlegging (papier). ActieG. SS:0 /1
Gegeven ongeldig of onvolledig, of alfanumeriek.

Betreft : formaatcontrole + inhoud - relatiecontrole niet voorzien in
foutcodes 000002 tot 000044. Landsbond. definitief antwoord A908.

000001

ActieA. SS:E
Datum onbestaand = inhoudscontrole betreffende alle

000002

Landsbond. definitief antwoord A908. ActieB. SS:E

data
Check-digit nummer van de bon foutief

000003

Landsbond. A908 : definitief antwoord. ActieB. SS:E / P908 : voorlegging
(papier). ActieB. SS:0/1

000004

Type bon is foutief (inhoudscontrole)

Landsbond. definitief antwoord A908. ActieB. SS:E

000005

Aard van de bon is foutief

Landsbond. definitief antwoord A908. ActieB. SS:E

000006

Activiteitscode is foutief (inhoudscontrole)

Landsbond. definitief antwoord A908. ActieB. SS:E

000007

Beroepscategorie is foutief (inhoudscontrole)

Landsbond. definitief antwoord A908. ActieB. SS:E

000008

ZIV-code is niet gelijk aan nul

Landsbond. definitief antwoord A908. ActieB. SS:E

000009

Aanvullende ZIV-code is niet gelijk aan nul

Landsbond. definitief antwoord A908. ActieB. SS:E

000010

Regime is foutief (inhoudscontrole)

Landsbond. definitief antwoord A908. ActieB. SS:E

000011

Conflict RIZIV-controle D.5. (RSZ-nummer)

Landsbond. Definitief antwoord A908. ActieA. SS:E

000012

Aard werkloosheid is niet gelijk aan nul

Landsbond. definitief antwoord A908. ActieB. SS:E

000013

% arbeidsongeschiktheid is niet gelijk aan nul

Landsbond. definitief antwoord A908. ActieB. SS:E

Aard bedrag arbeidsongeschiktheid is niet gelijk aan

Landsbond. definitief antwoord A908. ActieB. SS:E

000014

nul
Begindatum geldigheidspers groter dan einddatum

000015

Begindatum afhoudingsperiode is groter dan

000016

Landsbond. definitief antwoord A908. ActieB. SS:E

(relatiecontrole)
aantal arbeidsdagen is te groot of ontbreekt

000018

Landsbond. definitief antwoord A908. ActieB. SS:E

einddatum of overlapping
Bedrag ligt boven plafond of ontbreekt

000017

Landsbond. definitief antwoord A908. ActieB. SS:E

(relatiecontrole)

Landsbond. definitief antwoord A908. ActieC. SS:E

(relatiecontrole)
Aantal gelijkgestelde dagen is te groot (2de week

Landsbond. definitief antwoord A908. ActieC. SS:E

gewaarborgd loon) : maximum x aantal dagen

000019

afhankelijk van regime, 0 dagen indien type bon niet
gelijk aan 1, 0 dagen indien bediende
Aantal verlofdagen is te groot : maximum x aantal

000020

Totaal komt niet overeen met de som van de

000021

Landsbond. definitief antwoord A908. ActieA. SS:E

refertejaar
Combinatie RIZIV-controle 2.50 onmogelijk versie

000024

Landsbond. definitief antwoord A908. ActieB. SS:E

trimestriële bedragen
Einddatum geldigheidsperiode valt niet binnen

000022

Landsbond. definitief antwoord A908. ActieC. SS:E

dagen volgens regime, 0 dagen indien bediende

1996
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Landsbond. definitief antwoord A908. ActieC. SS:E

002-BK : A908, P908, R908 test
RC

Titel

Beschrijving

000025

Conflict RIZIV-controle 2.60 versie 1996

Landsbond. definitief antwoord A908. ActieC. SS:E

000026

Conflict RIZIV-controle 2.70 versie 1996

Landsbond. definitief antwoord A908. ActieC. SS:E

000027

Conflict RIZIV-controle 2.60 versie 1996

Landsbond. definitief antwoord A908. ActieC. SS:E

Verlof of 2de week gewaarborgd loon niet toegestaan

Landsbond. definitief antwoord A908. ActieA. SS:E

000028
000029
000030

voor openbare sector
Negatieve cijfers niet toegestaan

Landsbond. definitief antwoord A908. ActieB. SS:E

Type bon 7 en werkgever behoort niet tot de

Landsbond. definitief antwoord A908. ActieA. SS:E

bouwsector
Persoon overleden vóór begindatum

000031

Landsbond. definitief antwoord A908. ActieD. SS:D

geldigheidsperiode
Bedrag valt vóór kwartaal, buiten geldigheidsperiode

Landsbond. definitief antwoord A908. ActieC. SS:E

INSZ werd geïntegreerd voor de verkeerde persoon

Landsbond. A908 : definitief antwoord A908. ActieE+F. SS:C / R908 :

door een ziekenfonds

voorlegging (rechtzetting). ActieE+F. SS:0/1

INSZ werd geïntegreerd voor de verkeerde persoon

Landsbond. A908 : definitief antwoord. ActieD+F. SS:D / R908 :

door de RSZ

voorlegging (rechtzetting). ActieE+F. SS:0/1

000035

INSZ niet gekend op ziekenfondsniveau

Landsbond. definitief antwoord A908. ActieF. SS:C

000036

INSZ niet gekend in personenrepertorium van het NIC

NIC. definitief antwoord A908. ActieF. SS:B

Identiek record reeds ontvangen

Landsbond. A908 : definitief antwoord. ActieB+G. SS:F / R908 :

000032
000033
000034

000037
000039
000040

voorlegging (rechtzetting). ActieB+G. SS:0/1
Bon dateert vóór de geldigheidsperiode

Landsbond. definitief antwoord A908. ActieG. SS:F

Nummer te verbeteren bon ontbreekt OF Aard van de

Landsbond. definitief antwoord A908. ActieB. SS:E

bon foutief
Dubbele inschrijving in personenrepertorium van het

000041
000042

Problemen met invullen afhoudingsperiode

Landsbond. definitief antwoord A908. ActieC. SS:E

Bon ontvangen met deblokkeringscode 05

Opmerking : op aanvraag van LB - slaging stroom E. Landsbond.

000043

definitief antwoord A908. ActieG. SS:E
Annulatie definitief antwoord * vraag om de

000044

landsbond. voorlegging R908 (rechtzetting). ActieH. SS:0/1

bijdragebon opnieuw te versturen
Nummer bijdragebon niet gekend in repertorium van

000054

NIC. tussentijds antwoord A908. ActieG. SS:I

NIC

NIC. definitief antwoord A909. SS:B

het NIC

000055

Nummer bijdragebon niet gekend bij de landsbond

landsbond. definitief antwoord A909. SS:C

800000

Voorlegging aanvaard

RSZ. definitief antwoord R908 of P908. SS:A

800001

Nummer bijdragebon is niet gekend in wachtbestand

RSZ. definitief antwoord R908 of P908. SS:E

Nummer van de lijst (met returncodes) niet gebruikt

RSZ. definitief antwoord R908 of P908. SS:E

800002

voor toepassing bijdragebons
Returncode afkomstig van NIC wordt niet gebruikt

800003

RSZ. definitief antwoord R908 of P908. SS:E

voor toepassing bijdragebons

800004

Datum verwerking is foutief

RSZ. definitief antwoord R908 of P908. SS:E

800005

Voorlegging geweigerd (onterechte rechtzetting)

RSZ. definitief antwoord R908 of P908. SS:E
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002-BK : A908, P908, R908 test
RC

Titel

Beschrijving

800006

Controle-algoritme niet juist

RSZ. definitief antwoord P908. SS:E

800007

Identiek record (P908 of R908) reeds ontvangen

RSZ. definitief antwoord R908 of P908. SS:E
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002-Smals : Raadpleging wachtbestand bijdragebons werknemers
RC

Titel

Beschrijving

009000

Niet erkende vraag

-

009001

Vraag niet beschikbaar

-

009002

Subtoepassing niet baschikbaar

-

009004

Schrijfprobleem in CMP

-

009005

Leesprobleem in CMP

-

009006

Time out

-

009007

Probleem met inhouse toepassing

-

009008

Probleem met inhouse toepassing

Fautieve vraagcode

009009

Probleem met inhouse toepassing

Antwoord groter dan 3000 bytes

009010

Vraag niet erkend in AUOP703

-

009011

Probleem DCMCOBOL (AU0P782)

-

009012

Geen toepassingmodule

-

009013

Probleem met inhouse toepassing

Fautieve vraagcode

009014

Probleem met inhouse toepassing

Te lang antwoord.

Vraag niet erkend in de inhouse -toepassing

-

009015

(AU0P702)

801011

RSZ-nummer werkgever ongeldig of foutief

-

801035

Zone vervolg antwoord ongeldig

-

801251

Geen records gevonden

-

900000

Niet-erkende vraag

-

900410

Code type instelling ongeldig

-

900411

Versie prefix ongeldig

-

Begindatum periode van de opvraging onjuist of

JJJJ0101

900417

ontbreekt

900418

Einddatum periode van opvraging onjuist of ontbreekt

JJJJ1231

901010

Gevraagde INSZ onjuist

-

901901

Soort aanvraag ongeldig

-

902038

Fout in aanvraag periode (1 jaar)

-

970030

Zone vervolg antwoord onvolledig ingevuld

-

970050

Waarde niet toegelaten voor deze vraag

-

970060

RIZIV-nr bon is ongeldig

-

970070

Situatiebon ongeldig

-

970080

Indicator_LATG is verschillend van 0 en 1

-

970090

INSZ stemt niet overeen met RIZIV-nr bon

_

970100

Qualifier nummer van de vraag is ongeldig

-

970110

RSZ-nr bon is ongeldig

-
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002-Smals : Raadpleging wachtbestand bijdragebons werknemers
RC
970120

Titel

Beschrijving

Geen veschil tussen evolutie en hoedanigheid terwijl

-

situatie 03 is gevraagd

970130

Allerlei

-

970140

Referentiejaar ongeldig

-

975000

Sector leverancier is ongeldig

-

Sector leverancier van informatie incompatible met

-

975010

nummer bijdragebon (RSZ of RIZIV)

ADA148

non-actieve database

Antwoordcode Adabas 148

ADABAS

Aandere problemenen met de database

-

ADO009

Time-out Adabas

-

Probleem met de gegevensbank.

(y -duidt op het verwerkte bestand- = E of F, xxx is de Adabas

ADyxxx

antwoordcode)

RSP113

Probleem met de pointers

-

TIME-O

Antwoordtermijn verstreken in de module toepassing

-
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003-ONEM-RVA : EC RVA-UI
RC

Titel

Beschrijving

000000

Dit attest of deze vraag is correct voor de RVA

Alles

De zone INTERNE_REFERENTIE_SECTOR is niet

A012 - P001

000001

numeriek
De check-digit van

000002

A012 - P001 - L035

INTERNE_REFERENTIE_SECTOR (laatste 2
posities) is onjuist
Het reeksnummer in

000003

A012 - P001

INTERNE_REFERENTIE_SECTOR (posities 6 tot 13)
behoort niet tot de verzendende UI
De zone INTERNE_REFERENTIE_SECTOR komt

000004

A012 - P001

overeen met een ingang die reeds bestaat in de tabel
van de RVA-attesten
De zone INTERNE_REFERENTIE_ANTWOORDER

000005

A012 - P001

is niet leeg en komt niet overeen met een ingang in de
tabel van de RVA-attesten
De zone DATUM_VERSTUREN_VRAAG bevat geen

000006

De zone INTERNE_REFERENTIE_ANTWOORDER

000007

P001

geldige datum
P001

is leeg
De zone INTERNE_REFERENTIE_ANTWOORDER

P001

komt niet overeen met een ingang in de tabel van de

000008

RVA-attesten die hetzij een P001 is, hetzij een
geweigerd attest omwille van niet-integratie
De zone refertejaar van het gegevensgedeelte van de

000009

De zone INSZ van het gegevensgedeelte van de

000010

000013
000014

L904

voorlegging heeft een verkeerd check-digit
De zone opzoekingsdatum van het gegevensgedeelte

000012

L904

voorlegging is niet numeriek
De zone INSZ van het gegevensgedeelte van de

000011

L904

voorlegging is niet numeriek of is kleiner dan 1995

L904

van de voorlegging is niet numeriek
Lengte van de voorlegging onjuist (169 karakters)

L904

De opgegeven referentie in het segment BGMA1 van

P012

deze P012 (field BGMA1-1004) komt niet overeen met
een P001 in de tabel van de RVA-attesten
De opgegeven referentie in het segment BGMA1 van

000015

Begindatum grooter dan einddatum of begindatum

000019

P012

deze P012 (field BGMA1-1004) is leeg
A011L, A037L - L035

grooter dan systeemdatum

000020

Periode mag niet langer dan 1 maand zijn

A011L, A037L

000021

Periode vermeld in de vraag is ongeldig

CW01 - L035
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003-ONEM-RVA : EC RVA-UI
RC
000022

Titel

Beschrijving

Gegevens gevonden maar onder een andere

-

aanvraagparameter - L035 : Period kan niet grooter
dan 5 jaar

000023

Ongeldige datum

L035

000024

Ongeldig referentienummer

L035

A080. RVA heeft geen dossier voor deze persoon. Dit
is geen fout, want zodra een dossier voor deze

000100

persoon wordt geopend, worden de verstrekte
gegevens eraan gekoppeld.

000148

Probleem databank

Alles

000200

Geen betalingen in de gevraagde periode

L035

000201

Geen betaling gevonden

L035

000202

De gegevens betreffende het recht ontbreken

L035

000203

Betaling zonder een gekend recht

L035

Geen betaling gevonden en geen

L035

000204

werkloosheidsgegevens beschikbaar
Leeftijd INSZ kleiner dan 50 jaar

000205

de L035 de activeringsuitkeringen worden opgevraag
Oude baremale code – niet meer geldig sedert

000206

Opm. dit antwoord kan maar ontvangen worden in de situatie wanneer via

-

01.11.2012

003002

Userid ongeldig

Alles

003004

NISS ongeldig

Alles

De applicatie die het antwoord dient te geven, tijdelijk

Gelieve bij ontvangst van deze returncode, na zo n 10-tal minuten

onbeschikbaar is ( time-out RVA krijgt niet de UI

nogmaals de vraag te stellen. Normaliter zou u dan een inhoudelijk

antwoord op tijd)

antwoord ontvangen. Indien u echter deze returncode opnieuw krijgt,

006002

gelieve ons dit te melden zodat we RVA op de hoogte kunnen brengen
van het probleem.

007031

UI 1 kan geen antwoord geven

-

007032

UI 2 kan geen antwoord geven

-

007033

UI 3 kan geen antwoord geven

-

007034

UI 4 kan geen antwoord geven

-

007035

RVA kan geen antwoord geven

-

007036

RVA kan geen antwoord geven (fluxen A014 en L035)

-

009000

Probleem met profiel

L035

100000

XML ongeldig

CW01

100004

INSZ prefix en gegevensgedeelte verschillend

L035

100010

Probleem MQ-series

L035

Geen gegevens beschikbaar voor de opgegeven

A011L, A037L

200000

periode in werkloosheid
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003-ONEM-RVA : EC RVA-UI
RC
200010

Titel

Beschrijving

De opgegeven periode komt niet overeen met een

A011L, A037L

kalendermaand
Gezien de aard van de werkloosheid op de datum van

300010

L035

het risico kan enkel het beroepsverleden worden
meegedeeld
De aard van het subrisico is niet verenigbaar met de

300020

De periode van het opgevraagde beroepsverleden

300030

L035

bedraagt meer dan 4 kwartalen
INSZ niet geïntegreerd voor een UI. Enkel gekend bij

400010

L035

werkloosheidsverzekering (vb.: 005)

A011L, A037L

RVA

500000

INSZ niet geïntegreerd bij de sector werkloosheid

Alles

500001

INSZ niet geïntegreerd voor uw UI

Alles

Geen records voor het INSZ en de opgegeven

Alles

801251

periode
De opvolgingstabel van de attesten is momenteel niet

ADA148

L904

beschikbaar

ADABAS

Technisch probleem met de database

L904

RSP113

Probleem pointer in de attestenopvolgingstabel

L904 - L035
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004-BK : EC A004
RC

Titel

Beschrijving

000000

Bericht aanvaard

Actie : NIHIL. SS:A

000001

Probleem met integratie

Actie : NIHIL. SS:B

000002

Probleem met unificatie

Actie : herziening van unificatie. SS:E

000003

Fout in bericht

Actie : Verbetering in programmatuur van RIZIV. SS:E
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005-BK : EC bijdragebonnen zelfstandigen
RC

Titel

Beschrijving

Bon aanvaard

Landsbond. A908 : definitief antwoord. ActieG. SS:A. OldRC:000000 /

000000

P908 : voorlegging (papier). ActieG. SS:0/1. OldRC:000000
Gegeven ongeldig of onvolledig, of alfanumeriek.

Betreft : formaatcontrole + inhoud - relatiecontrole niet voorzien in
foutcodes 000002 tot 000053. Landsbond. definitief antwoord A908.

000001

ActieB. SS:E. OldRC:900010/20
Datum onbestaand = inhoudscontrole betreffende alle

000002

Landsbond. definitief antwoord A908. ActieB. SS:E. OldRC:900017

data ook als aanmaakdatum van de bon GROTER is
dan systeemdatum.
Check-digit nummer van de bon foutief

000003
000004
000005

(papier). ActieB. SS:0/1
Type bon is foutief (verschillend van 31 en 35)

Landsbond. definitief antwoord A908. ActieB. SS:E. OldRC:900012

Aard van de bon is foutief (verschillend van 0, 1, 3 en

Landsbond. definitief antwoord A908. ActieB. SS:E. OldRC:900016

5)
ZIV-code is foutief (verschillend van 00, 01, 02, 03,

000008

Landsbond. definitief antwoord A908. ActieB. SS:E. OldRC:900018

04, 05, 06, 07, 08, 09, 10,11 , , 16 en 99)
Aanvullende ZIV-code is foutief (verschillend van 1 tot

000009

Landsbond. A908 : definitief antwoord. ActieB. SS:E / P908 : voorlegging

Landsbond. definitief antwoord A908. ActieB. SS:E. OldRC:900019

7 voor ZIV-code =13, verschillend van 1 tot 7 en 14
voor ZIV-code = 99)

000010
000014

Regime is foutief (verschillend van 9)

Landsbond. definitief antwoord A908. ActieB. SS:E

Aard van het bedrag is foutief (verschillend van 7,8 en

Landsbond. definitief antwoord A908. ActieB. SS:E

9)
Begindatum geldigheidsperiode is groter dan

000015

Probleem met de afhoudingsperiode of overlapping

000016
000017
000022

Landsbond. definitief antwoord A908. ActieB. SS:E

van periodes
Jaarbedrag ligt boven plafond

Landsbond. definitief antwoord A908. ActieB. SS:E. OldRC:900023

Het jaar van de einddatum is verschillend van jaar van

Landsbond. definitief antwoord A908. ActieB. SS:E. OldRC:900015

begindatum
Persoon overleden VOOR begindatum

000031

Landsbond. definitief antwoord A908. ActieB. SS:E

einddatum (relatiecontrole)

Landsbond. definitief antwoord A908. ActieD. SS:D. OldRC:900024

geldigheidsperiode
INSZ werd geïntegreerd voor de verkeerde persoon

Landsbond. OldRC:900026. ActieF. voorlegging R908 (rechtzetting).

door een ziekenfonds

SS:0/1. definitief antwoord A908. SS:C.

INSZ werd geïntegreerd voor de verkeerde persoon

Landsbond. OldRC:900026. ActieD+F. Voorlegging R908 (rechtzetting).

door de RSVZ

SS:0/1. Definitief antwoord A908. SS:D.

000035

INSZ niet gekend op ziekenfondsniveau

Landsbond. definitief antwoord A908. ActieF. SS:C. OldRC:900027

000036

INSZ niet gekend in personenrepertorium van het NIC

NIC. definitief antwoord A908. ActieF. SS:B. OldRC:900011

000037

Identiek record reeds ontvangen

Landsbond. definitief antwoord A908. ActieBofG. SS:F. OldRC:900028

Verschillende gegevens voor dezelfde periode

Landsbond. A908 : definitief antwoord. ActieBofG. SS:E. OldRC:900031 /

000033
000034

000038

R908 : voorlegging (rechtzetting). ActieBofG. SS:0/1. OldRC:900031
Nummer te verbeteren bon ontbreekt OF Aard van de

000040

bon foutief
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Landsbond. definitief antwoord A908. ActieB. SS:E

005-BK : EC bijdragebonnen zelfstandigen
RC
000041
000042

Titel

Beschrijving

Dubbele inschrijving in personenrepertorium van het

NIC. tussentijds antwoord A908. ActieG. SS:I. OldRC:900040

NIC
Problemen met invullen van afhoudingsperiode

Landsbond. definitief antwoord A908. ActieC. SS:E

Annulatie definitief antwoord * vraag om de

landsbond. voorlegging R908 (rechtzetting). ActieH. SS:0/1

bijdragebon opnieuw te versturen (zowel voor

000044

aanvaarde (rc 000000) als voor verworpen
bijdragebons (rc 0000xx))
Begindatum geldigheid verschillend van 1ste dag van

000049

Landsbond. definitief antwoord A908. ActieB. SS:E. OldRC:900013

een trimester (verschillend van 01.01 / 01.04 / 01.07 /
01.10)
Einddatum geldigheid verschillend van laatste dag

000050

Landsbond. definitief antwoord A908. ActieB. SS:E. OldRC:900014

van een trimester (verschillend van 31.03 / 30.06 /
30.09 / 31.12)
Geldigheidsperiode bon mag NIET VROEGER zijn

000051

Begindatum geldigheidsperiode is te groot

000053

Landsbond. definitief antwoord A908. ActieB. SS:E

dan lopend jaar min 4
Landsbond. definitief antwoord A908. ActieB. SS:E

(Begindatum MOET kleiner zijn dan creatie_datum
bon)

800000

Voorlegging aanvaard

RSVZ. definitief antwoord R908 of P908. SS:A

800001

Nummer bijdragebon is niet gekend

RSVZ. definitief antwoord R908 of P908. SS:E

Nummer van de lijst (met returncodes) niet gebruikt

RSVZ. definitief antwoord R908 of P908. SS:E

800002

voor toepassing bijdragebons
Returncode afkomstig van NIC wordt niet gebruikt

800003

RSVZ. definitief antwoord R908 of P908. SS:E

voor toepassing bijdragebons

800004

Datum verwerking is foutief

RSVZ. definitief antwoord R908 of P908. SS:E

800005

Voorlegging geweigerd (onterechte rechtzetting)

RSVZ. definitief antwoord R908 of P908. SS:E

800006

Controle-algoritme niet juist

RSVZ. definitief antwoord P908. SS:E

800007

Identiek record (P908 of R908) reeds ontvangen

RSVZ. definitief antwoord R908 of P908. SS:E
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006-ONAFTS-RKW : Antwoorden A011, A014
RC

Titel

Beschrijving

A011 : Fondsnummer is ingevuld, opgegeven

A011Z (Success code A) / A014

dossiernummer fonds komt overeen met de

000000

bestemmeling van het attest / A014 : 1 of meerdere
attesten A014 werden verzonden
Fondsnummer is ingevuld, opgegeven

000001

A011Z (Success code A)

dossiernummer fonds komt niet overeen met de
bestemmeling van het attest.
Fondsnummer is ingevuld, opgegeven fonds-bureau

000002

Fondsnummer is niet ingevuld, attest werd verzonden

000005

A011Z (Success code A)

naar 1 fonds-bureau
Fondsnummer is ingevuld, opgegeven

000010

A011Z (Success code A)

komt niet overeen met de bestemmeling van het attest

A011Z (Success code A)

dossiernummer fonds komt overeen met een
bestemmeling van het attest.
Fondsnummer is ingevuld, opgegeven

000011

A011Z (Success code A)

dossiernummer fonds komt niet overeen met een
bestemmeling van het attest
Fondsnummer is ingevuld, opgegeven fonds-bureau

000012

A011Z (Success code A)

komt niet overeen met een bestemmeling van het
attest
Fondsnummer is niet ingevuld, attest werd verzonden

000015

Fondsnummer is ingevuld, persoon is niet gekend als

000020

A011Z (Success code B)

betrokken actor maar dossier is niet actief
A011 : Fondsnummer is niet ingevuld, geen attest

000025

A011Z (Success code B)

betrokken actor
Fondsnummer is ingevuld, persoon is gekend als

000021

A011Z (Success code A)

naar grooter dan 1 fonds-bureau

A011Z (Success code B) / A014

verzonden - Persoon is niet gekend als betrokken
actor / A014 : Geen enkel attest A014 werd verzonden
Fondsnummer is niet ingevuld, geen attest verzonden

000026

- Persoon is gekend als betrokken actor maar dossier
is niet actief
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A011Z (Success code B)

007-BK : EC bijdragebonnen werklozen
RC

Titel

Beschrijving

000000

Bon aanvaard

V.I. A012. ActieG. SS:A

Gegevens ongeldig of onvolledig (fouten in formaat

V.I. A012 ActieB. SS:E

000001

behalve voor een datum)
Ongeldige datum (onbestaande datum of fout in

000002

V.I. A012 ActieB. SS:E

formaat)

000003

Check-digit nummer van de bon foutief

V.I. A012 ActieB. SS:E

000004

Type bon is foutief (is niet gelijk aan 11 )

V.I. A012 ActieB. SS:E

000005

Aard van de bon is foutief (is niet gelijk aan 0 , 1 , 3 )

V.I. A012 ActieB. SS:E

000006

Activiteitscode is foutief (is niet gelijk aan 0 )

V.I. A012 ActieB. SS:E

000007

Beroepscategorie is niet gelijk aan ( 01 , 02 , 03 )

V.I. A012 ActieB. SS:E

000010

Regime is niet gelijk aan 0

V.I. A012 ActieB. SS:E

Aard werkloosheid is foutief (niet gelijk aan 01 , 02 ,

V.I. A012 ActieB. SS:E

000012

03 , 04 , 05 , 06 , 09 , 10 , 11 , 12 , 15 , 16 , 17 , 18 ,
27 , 31 , 40 , 57 )
Begindatum afhoudingsperiode is groter dan

000016

V.I. A012 ActieB. SS:E

einddatum afhoudingsperiode
Aantal afhoudingsdagen (werkloosheid + vakantie) is

V.I. A012

hoger dan maximum (indien de periode niet volledig

000018

is, is het maximum aantal dagen gelijk aan het aantal
dagen in de periode zonder rekening te houden met
zondagen)

000020

Aantal vakantiedagen hoger dan 24

V.I. A012 ActieB. SS:E

000021

Totaal verschillend van de som van de trimesters

V.I. A012

Begindatum of einddatum afhoudingsperiode buiten

V.I. A012 ActieB. SS:E

000022

refertejaar
Persoon overleden vóór begindatum

000031
000033
000034

V.I. A012 ActieI. SS:D

afhoudingsperiode
Toekenning van foutieve INSZ bij V.I.

V.I. A012 ActieF. SS:C / V.I. R012 ActieF. SS:0/1

Toekenning van foutieve INSZ binnen

V.I. A012 ActieI+F. SS:D / V.I. R012 ActieI+F. SS:0/1

werkloosheidssector

000035

INSZ niet gekend in V.I.

V.I. A012 ActieF. SS:C

000036

INSZ niet gekend op niveau van NIC

NIC A012 ActieF. SS:B

000037

Zelfde bonnummer reeds ontvangen

V.I. A012 ActieB. SS:F

000039

Refertejaar van de bon vóór (referentiejaar - 3 jaren)

V.I. A012 ActieB. SS:F

Verbeterde bon zonder nummer te verbeteren bon of

V.I. A012 ActieB. SS:E

000040
000041
000044

originele bon met nummer te verbeteren bon
Dubbele aansluiting bij NIC

NIC A012 Voorlopig antwoord. ActieG. SS:I

Obsolete - Annulatie definitief antwoord (vraag om

V.I. R012 ActieH. SS:0/1

verbeterde bon met verschillend nummer opnieuw te
versturen)
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007-BK : EC bijdragebonnen werklozen
RC
000045

Titel

Beschrijving

(Vakantie- of controle)dag in een trimester niet gedekt

V.I. A012 ActieB. SS:E

door afhoudingsperiode
Creatiedatum eerder dan einddatum van

000046
000047
000048

V.I. A012 ActieB. SS:E

afhoudingsperiode
Creatiedatum bon na behandelingsdatum door V.I.

V.I. A012 ActieB. SS:E

Geen (vakantie- of controle)dagen vermeld in eerste

V.I. A012 ActieB. SS:E

of laatste trimester van afhoudingsperiode
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008-BK : Processing code voor de wijze van doorsturen door KSZ
RC

Titel

Beschrijving

000000

Niet doorgestuurd via mailbox

-

000011

Doorgestuurd via mailbox

-
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009-BK : Types anomalieën bij verwerkingen MB thv KSZ
RC

Titel

Beschrijving

000110

A041 : reeds geïntegreerd voor bestemmeling

-

000111

Niet geïntegreerd bij bestemmeling

-

000201

Persoon heeft niet het geslacht van de doelgroep

-

Persoon heeft niet de vereiste leeftijd van de

-

000202

doelgroep (fout in de eeuw)
Persoon heeft niet de vereiste leeftijd van de

000203

Geboortedatum van de persoon uit de doelgroep is

000204
000205
000206

Persoon van de doelgroep is overleden

-

Persoon is gekend in de registers met NIS-landcode

-

kleiner dan = 100
-

aanwezig (ambtshalve geschrapt)
Het rijksregisternummer van de persoon van de

000208

-

niet ingevuld in de registers

Geen adres voor de persoon van de doelgroep

000207

-

doelgroep (foutief geboortejaar)

-

doelgroep is veranderd door een ander
rijksregisternummer

041002

Reeds vroeger kaart verstuurd

-

700002

Deel variante ontbreekt

-

700003

Vervolgrecord ontbreekt

-

700004

Structuur gegevensgedeelte is niet correct

-
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010-BK : Diverse attesten : A003, A026, ...
RC

Titel

Beschrijving

000000

Attest aanvaard

Landsbond. definitief antwoord A003. ActieD. SS:A

Attest niet correct opgemaakt (kwaliteitsprobleem) -

Landsbond. definitief antwoord A003. ActieA. SS:E

000001

L891: De vraag bevat onvolledige of foutieve
gegevens
A003: Fout in data/jaar/ maand attest L891 :

000002

Landsbond. definitief antwoord A003. ActieA. SS:E L891

Verbindingsprobleem tussen het NIC en de betrokken
landsbond
A003 : Uniek (te verbeteren/annuleren) attestnummer

000003

Landsbond. definitief antwoord A003. ActieA. SS:E L891

foutief L891 : De betrokken landsbond kan niet online
antwoorden.

000004
000010

Type attest ongeldig

Landsbond. definitief antwoord A003. ActieA. SS:E

Verbindingsproblemen tussen de betrokken VI en het

L891

NIC

000017

Code “Echtgenoot inkomsten indicator” foutief

Landsbond. definitief antwoord A003. ActieA. SS:E

000018

Code aanduiding samenwoonst niet juist

Landsbond. definitief antwoord A003. ActieA. SS:E

000019

Aantal dagen werkloosheid niet geldig

Landsbond. definitief antwoord A003. ActieA. SS:E

Het INSZ werd foutief door de landsbond geïntegreerd

L891

(Deze code betekent dat de landsbond de sociaal

000033

verzekerde met een verkeerde INSZ geïntegreerd
heeft en dat de nodige verbetering in omloop is.
cours).

000034

Het INSZ werd foutief door het OCMW geïntegreerd

L891

De landsbond kent het INSZ niet. (Deze code kan

-

betekenen dat het INSZ nooit voor de gekende

000035

landsbond bij het NIC geïntegreerd werd dan of hij op
de dag van de raadpleging niet meer geïntegreerd is)

000036

INSZ niet gekend in personenrepertorium van het NIC

-

000037

Identiek record reeds ontvangen

Landsbond definitief antwoord A003 ActieA. SS:F

Nr te verbeteren of annuleren attest grooter dan

Landsbond. definitief antwoord A003. ActieA. SS:E

000040

kleiner dan aard attest
Dubbele inschrijving in personenrepertorium van het

000041

Record is goed verwerkt door NIC en doorgestuurd

000060

NIC definitief antwoord A003 ActieC. SS:C

NIC
NIC

naar de VI

00xxxx

Technisch probleem met de DB

L891

026001

Ongeldige refertemaand want kleiner dan 1995

RVA

026002

Geen betaling voor de gevraagde refertemaand

RVA

Refertemaand nog niet afgesloten : aanvraag later

RVA

026003

herhalen
Geen betaling werkloosheid / halftijds brugpensioen /

026004
026005

RVA

tijdelijke werkloosheid : aanvraag later herhalen
Geen dioxine-werkloosheid
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RVA

010-BK : Diverse attesten : A003, A026, ...
RC

Titel

Beschrijving

026006

Geen overmacht

RVA

026007

Geen dossier bekend bij RVA

RVA

100000

Intern probleem bij de KSZ

-

werkloze is een potentiële kandidaat voor sociale

RVA / uitbetalingsinstelling. definitief antwoord L003. ActieD. SS:A

800001

franchise
werkloze komt niet in aanmerking voor sociale

800002
840001
840002

Geen dossier bekend bij RVA

RVA L840

Geen betaling voor tijdelijke werkloosheid voor de

RVA L840

gevraagde refertemaand
Refertemaand nog niet afgesloten : aanvraag later

840003

RVA / uitbetalingsinstelling. definitief antwoord L003. ActieD. SS:A

franchise

herhelen
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RVA L840

011-BK : EC fiscale franchise (A005)
RC

Titel

Beschrijving

000000

Correct bericht

-

INSZ is niet bekend in een fiscaal gezin (sector

-

200030

bestemmeling)

300011

INSZ is ongeldig

-

300012

INSZ ontbreekt

-

300021

Categorie franchise is ongeldig

-

300022

Categorie franchise ontbreekt

-

300031

Regime is ongeldig

-

300032

Regime ontbreekt

-
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013-BK : Statistieken
RC

Titel

Beschrijving

099990

Overleden

-

099991

Geradieerd

-

099994

Geannuleerd

-

099995

Vrijgesteld

-

300041

Geen gegevens

-

300042

INSZ onbekend

-
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017-CIN-NIC : Attest arbeidsongeschiktheid en moederschapsrust
RC

Titel

Beschrijving

000001

technisch probleem NIC

attest arbeidsongeschikheid en moederschapsrust

000002

foutieve periode

attest arbeidsongeschikheid en moederschapsrust

000010

technisch probleem verzekeringsinstelling

attest arbeidsongeschikheid en moederschapsrust

000020

INSZ niet gekend verzekeringsinstelling

attest arbeidsongeschikheid en moederschapsrust

000030

geen attest

attest arbeidsongeschikheid en moederschapsrust

000036

INSZ niet gekend filter

attest arbeidsongeschikheid en moederschapsrust

000041

dubbele aansluiting (batch circuit)

attest arbeidsongeschikheid en moederschapsrust
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018-BK : Lijst R000
RC

Titel

Beschrijving

000000

Verwerkt

-

000001

Lay-out gegevensgedeelte niet OK

-

000002

INSZ niet gekend

-
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020-Smals : Algemene returncodes SmalS-MvM
RC

Titel

Beschrijving

009000

Vraag niet herkend

-

009001

Vraag niet beschikbaar

-

Onder niet beschikbare toepassing (APRO - grooter

-

009002

dan fout of FPUT - grooter dan fout)

009003

Nr. gevraagde element grooter dan Nr. max. element

-

009004

Schrijfprobleem in CMP

-

009005

Leesprobleem in CMP

-

009006

Time-out

-

009007

Type vraag niet voorzien

-

009008

Probleem moulinette (code v.d. vraag verkeerd)

-

Probleem moulinette (antwoord grooter dan 50.000

-

009009

bytes)

009010

Returncode moulinette onbekend voor AUOP703

-

009011

Probleem DCMCOBOL (AU0P782)

-

009012

Geen toepassingsmodule

-

009013

Probleem moulinette (code v.d. vraag verkeerd)

-

009014

Probleem moulinette (te lang antwoord)

-

009015

Returncode moulinette onbekend voor AU0P781

-

009016

Generatieprobleem in de toepassing

-

009017

Probleem bij de stapelverwerking

-

009018

Probleem in de zone gedeeltelijke identificatie

-
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021-BK : RC
000000

Titel

Beschrijving

De persoon wordt niet onderworpen geweest vermoed

(Formulier L202)

aan de speciale bijdrage
De persoon wordt onderworpen geweest vermoed

000001

aan de speciale bijdrage
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(Formulier L202)

038-ONVA-RJV : Consultatie attesten A038 bij de RJV
RC
9239A9
9239B9
9239C9

Titel

Beschrijving

Technische fout tijdens open cursor voor

-

INSZ-vakantiejaar
Geen attest gevonden voor INSZ-vakantiejaar

-

Technische fout tijdens sluiten cursor voor

-

INSZ-vakantiejaar
Technische fout tijdens open cursor voor

9239D9
9239E9
9239F9

Geen attest gevonden voor het attestnummer

-

Technische fout tijdens sluiten cursor voor

-

attestnummer
INSZ in de vraag is verschillend van het INSZ van het

9239G9

-

versie van het attest
Jaar in de vraag is verschillend van het jaar in de

9239K9

-

attestnummer
INSZ in de vraag is verschillend van het INSZ in de

9239J9

-

attest
Geen attest gevonden voor deze versie van het

9239I9

-

attest.
Jaar in de vraag is verschillend van het jaar van het

9239H9

-

attestnummer

-

versie van het attest

9239L9

Foutieve periode ondervraagde attest

-

970009

Communicatie probleem bij interne modules

-

Technisch probleem bij oproepen lokale back-end

-

970019

module.

990059

Time-out

-

9C0109

User-id in de vraag is niet toegelaten

-

9C0119

User-id in de vraag is geblokkeerd

-

Begin- of einddatum bericht ontbreken of zijn fout in

-

9C0159

de vraag
De einddatum bericht is groter dan de begindatum

9C0169

Combinatie Formulier + Variante +

9C0209

-

Formulier + Variante + Hoedanigheidscode + Fase
De combinatie Formulier + Variante +

9C0319

-

Hoedanigheidscode + Fase is geblokkeerd
Het User-id heeft geen toelating voor combinatie

9C0309

-

Hoedanigheidscode + Fase is niet gekend
Combinatie Formulier + Variante +

9C0219

-

bericht

-

Hoedanigheidscode + Fase is geblokkeerd voor het
User-id.

9C0509

Niet toegelaten sector in de vraag
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9C0519

Niet toegelaten type instelling in de vraag

-

9C0609

Het INSZ is niet ingevuld in de vraag

-

9C0709

Technisch probleem: No data received in de vraag

-

Geen antwoordmodules beschikbaar voor

-

9C8819

bestemming 990
Geen antwoordmodules beschikbaar voor

9C8829

Geen antwoordmodules beschikbaar voor

9C8839

-

bestemming 003
Technisch probleem: meer dan 3000 karakters in de

9CL019

-

bestemming 002
Geen antwoordmodules beschikbaar voor

9C8859

-

bestemming 001
Geen antwoordmodules beschikbaar voor

9C8849

-

bestemming 991

vraag
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000001

geen attestnummer en gevraagde periode onvolledig

consultatie attesten A044 bij FAT

000002

gevraagde periode is te groot

consultatie attesten A044 bij FAT

000003

dit attest is niet gevonden in DB

consultatie attesten A044 bij FAT

000004

geen attest gevonden voor de periode

consultatie attesten A044 bij FAT
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000000

OK

Consultatie attesten A045 bij FBZ

000001

Minimumgegevens niet aanwezig in de voorlegging

Consultatie attesten A045 bij FBZ

000002

Periode opvraging te breed (2jaar)

Consultatie attesten A045 bij FBZ

000003

Geen gegevens

Consultatie attesten A045 bij FBZ

000005

Technisch probleem (DB)

Consultatie attesten A045 bij FBZ

000050

Ongeldige invoer (datum)

Consultatie attesten A045 bij FBZ
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000000

Keuze sector RSZPPO ongeldig

-

009000

Niet herkende vraag

-

009001

Onbeschikbare vraag

-

Sub-toepassing onbeschikbaar (APRO-fout of

-

009002

FPUT-fout)
Nr. gevraagd element grooter dan nr. maximum

009003

-

element

009004

Schrijfprobleem in CMP

-

009005

Leesprobleem in CMP

-

009006

Time-out

-

009007

Type aanvraag niet voorzien

-

Probleem met inhouse-toepassing (code vraag

-

009008

verkeerd)
Probleem met inhouse-toepassing (antwoord grooter

009009

-

dan 15000 bytes)

009010

Niet herkende vraag in AUOP703

-

009011

Probleem DCMCOBOL (AUOP782)

-

009012

Geen toepassingsmodule

-

Probleem met inhouse-toepassing (code vraag

-

009013

verkeerd)

009014

Probleem met inhouse-toepassing (te lang antwoord)

-

009015

Returncode van de moulinette onbekend in AU0P781

-

009016

Generatieprobleem in de toepassing

-

009017

Probleem bij de stapelverwerking

-

009018

Probleem in de zone gedeeltelijke identificatie

-

01009x

Probleem met de module AZ28NU

x heeft meerdere mogelijkheden

100000

Vraag correct opgeslagen

-

100001

Onjuist INSZ-nummer

-

100002

Niet-numeriek INSZ-nummer

-

100003

Onjuist controlenummer INSZ

-

100004

INSZ prefix en gegevensgedeelte verschillend

-

100011

Begindatum periode niet numeriek en niet blanco

-

Begindatum periode ongeldig (niet in de vorm

-

100012
100021
100022
100023

YYYY-MM-DD)
Einddatum periode niet numeriek en niet blanco

-

Einddatum periode ongeldig (niet in de vorm

-

YYYY-MM-DD)
Einddatum periode kleiner dan begindatum periode
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Begin- en einddatum prefix en gegevensgedeelte

-

verschillend
Inschrijvingsnummer werkgever of gebruiker niet

100031

Onjuist controlenummer van inschrijvingsnummer

100032

-

werkgever of gebruiker
Stamnummer werkgever en gebruiker zijn beide

100034

-

numeriek

-

verschillend van 0

100041

Onjuist DIMONA-nummer

-

100042

Onjuist controlenummer van DIMONA-nummer

-

100043

Uniek werkgeversnummer niet numeriek

-

Uniek nummer gebruiker verschillend van 0 en uniek

-

100044

nummer werkgever niet ingevuld

100045

Uniek nummer gebruiker niet numeriek

-

100051

Onjuist ontvangstbewijsnummer

-

100052

Onjuist controlenummer van ontvangstbewijsnummer

-

100061

Onjuiste code aanvraag

-

100062

Deelentiteit niet numeriek

-

100063

Vestigingseenheidsnummer niet numeriek

-

100071

Vervolg antwoord + onjuist DIMONA-nummer

-

Vervolg antwoord + onjuist controlenummer van

-

100072

DIMONA-nummer

100081

Vervolg antwoord + onjuist volgnummer

-

100091

Ongeldig KBO-nummer

-

100092

Ongeldig controlegetal van het KBO-nummer

-

Ongeldige combinatie tussen het KBO-nummer en het

-

100093

100094

stamnummer
Consultatie voor te grote periode op stamnummer van

Semi-online consultatie op stamnummer alleen is enkel toegelaten voor

te grote werkgever (voornamelijk interim-kantoren)

een beperkte periode

niet mogelijk
Consultatie op stamnummer van grote werkgever

100095

Enkel voor consultatie op stamnummer alleen in online opvraging

(voornamelijk interim-kantoren) niet mogelijk

100096

KBO-nr niet gevonden (via AZ28NU)

-

100097

Oracle probleem

-

VARIANTE = 0001 maar type vraag verschillend van

-

100100

1 (semi-online)
VARIANTE = 0001 maar insz en stamnummer en

100101
100991

-

kbo-nr = 0
Geen selectie (geen enkel criterium ingevuld)
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Geen gevallen voor selectie (geen enkel geval

-

gevonden)
Nog niets gevonden maar aantal lezingen grooter dan

100993

-

4000

100994

Tijdslimiet opzoeking overschreden

-

100995

Opzoeking via uniek nummer nog niet van toepassing

-

100996

Teveel Dimonarelaties in antwoord

-

200001

Onjuist INSZ-nummer

-

200002

Niet-numeriek INSZ-nummer

-

200003

Onjuist controlenummer van het INSZ

-

200011

Begindatum periode niet numeriek en niet blanco

-

Code PLAIndicator komt niet overeen met de code die

-

200012

zich in het prefix bevindt (C L E)
Type vraag (rsz / rszppo/ rsz + rszppo) komt niet

200013

-

overeen met sector fourni (012/013)

200016

Restart waarde (FirstLineNbr) niet numeriek

-

200017

Type vraag (semi-on line) onjuist

-

200018

Code actief onjuist (ActiveWorker)

-

200021

Einddatum periode niet numeriek en niet blanco

-

200022

Einddatum periode ongeldig

-

200023

Einddatum periode kleiner dan begindatum periode

-

200031

Onjuist ontvangstbewijsnummer

-

200032

Onjuist controlenummer van ontvangstbewijsnummer

-

200041

Onjuist volgnummer

-

Geen selectie (één van de verplichte criteria werd niet

-

200991

ingevuld)

200992

Geen record voor de selectie

-

300000

Eerste tag is niet Xml-verklaring tag

-

vraaggedeelte in xml te lang (langer dan 1000

-

300001

posities)
begin vraaggedeelte onjuist ( kleiner dan niet

300002

-

aanwezig )

300003

tag Request niet aanwezig of onjuist

-

300004

tag ActiveWorker niet afgesloten of onjuist

-

300005

tag CanceledContract niet afgesloten of onjuist

-

300006

tag NbrOfAnswer niet afgesloten of onjuist

-

300007

tag SemiOnline niet afgesloten of onjuist

-

300008

tag Scrolling niet afgesloten of onjuist

-
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300009

eind tag L950 onjuist of niet aanwezig

-

300010

onbekende tag aanwezig of op onjuiste plaats

-

300011

tag FirstLineNbr niet afgesloten of onjuist

-

300012

tag Ticket niet afgesloten of onjuist

-

300013

tag BeginDate niet afgesloten of onjuist

-

300014

tag EndDate niet afgesloten of onjuist

-

300015

tag INSS niet afgesloten of onjuist

-

tag NOSSRegistrationNbr (Interim) niet afgesloten of

-

300016
300017
300018

onjuist
tag CompanyID (Interim) niet afgesloten of onjuist

-

tag NOSSRegistrationNbr (Employer) niet afgesloten

-

of onjuist

300019

tag CompanyID (Employer) niet afgesloten of onjuist

-

300020

tag PLAIndicator niet afgesloten of onjuist

-

300021

tag SubEntity niet afgesloten of onjuist

-

300022

tag LocalUnitID niet afgesloten of onjuist

-

FirstLineNbr en/of Ticket zijn niet ingevuld bij de

-

300023
900000
999075

vervolgvraag
Parameter - formulier verschillend van L950

-

Te veel vragen met semi-online antwoord - maximale

-

geheugencapaciteit bereikt

999999

Fout in module ZTIMELIM

-

ADAxxx

Bijvoorbeeld: ADA148 = niet-actieve gegevensbank

-

ARxxxx

Probleem DB

-
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000001

Time out. Er volgt geen antwoord.

Consultaties A052

000002

Foutieve datum

Consultaties A052

000003

VI weigerd momenteel al requesten

Consultaties A052

000010

Technisch probleem bij de VI

Consultaties A052

000020

De VI heeft geen dossier voord dit INSZ

Consultaties A052

000030

Er is geen A052 bij de VI

Consultaties A052

000036

INSZ onbekend bij het NIC

Consultaties A052

000040

Onbekwaamheid en geen datum

Consultaties A052

Dubbele aansluiting bij het NIC (alleen voor de A052

Consultaties A052

000041

die nog niet verstuurd zijn)
De meegedeelde datum hervatting werkloosheid valt

Alleen voor een consultatie A052, E

niet in het gevraagde trimester: hierbij wordt een

000050

tolerantie van 5 kalenderdagen toegepast om de UI in
staat te stellen om een hervatingsdatum in de
toekomst mee te delen.

000054
000060

Geen elektonisch attest voor de gevraagde periode

Consultaties A052

Beantwoordbaarheidsbeletsel omwille van een

-

technisch of functioneel probleem vastgesteld door de
VI.
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000039

Onbekend bij het filter

-

000099

NMBS dossier

-
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000000

attest aanvaard

-

000001

gegeven ongeldig of onvolledig of alfanumeriek

-

000002

datum onbestaand

-

000003

check-digitnummer van de bon foutief

-

000004

type bon is foutief

-

000005

Aard is foutief

-

000006

Activiteitscode is foutief

-

000007

Beroepscategorie is foutief

-

000008

ZIV-code is ongeldig

-

000009

Aanvullende ZIV-code is ongeldig

-

000010

Regime is ongeldig

-

000011

Conflict RIZIV-controle D.5. (RSZ-nummer)

-

000012

Aard van de werkloosheid is ongeldig

-

000013

% Arbeidsongeschiktheid is ongeldig

-

000014

Aard bedrag arbeidsongeschiktheid is ongeldig

-

Begindatum geldigheidsperiode is groter dan

-

000015

einddatum
Begindatum afhoudingsperiode is groter dan

000016
000017
000018

-

einddatum
Bedrag is ongeldig of ontbreekt

-

Aantal arbeids- of afhoudingsdagen ongeldig of

-

ontbrekend

000019

Aantal gelijkgestelde dagen ongeldig

-

000020

Aantal verlofdagen ongeldig

-

Totaal stemt niet overeen met de som van de

-

000021

trimestriële bedragen
Eind- of begindatum afhoudingsperiode

000022

Begin- of einddatum afhoudingsperiode

000023

-

ongeldig(inconsistentie)
-

ongeldig(inconsistentie)

000024

Combinatie RIZIV-Controle 2a1 onmogelijk

-

000025

Conflict RIZIV-controle 2A2

-

000026

Conflict RIZIV-controle 2A3

-

000027

Conflict RIZIV-controle C

-

000028

Verlof of 2de week gewaarborgd loon ongeldig

-

000029

Numeriek gegeven mag niet negatief zijn

-

Type bon 7 en werknemer niet afkomstig uit

-

000030

bouwsector
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Persoon overleden voor begindatum afhoudings- of

-

geldigheidsperiode
Bedrag valt voor kwartaal, buiten geldigheidsperiode

-

INSZ geïntegreerd voor verkeerde persoon door

-

uiteindelijke bestemmeling
INSZ geïntegreerd voor verkeerde persoon in de

000034
000035
000036
000037
000038
000039
000040

INSZ niet gekend bij uiteindelijke bestemmeling

-

INSZ niet gekend in personenrepertorium bij

-

beheersinstelling van sector van bestemmeling
Identiek record reeds ontvangen

-

Verschillende gegevens voor dezelfde periode en/of

-

dezelfde hoedanigheid
Bon van voor elektronisatie

-

inconsistentie nummer te verbeteren bon en aard van

-

de bon
Dubbele inschrijving personenrepertorium

000041

000043
000044

Bon ontvangen met deblokkeringscode 005

-

Annulatie definitief antwoord - vraag om de

-

bijdragebon opnieuw te versturen

-

een trimester (bvb 31.03)
geldigheidsperiode bon mag niet vroeger zijn dan

000051

-

trimester (bvb 01.01)
einddatum geldigheid verschillend van laatste dag van

000050

-

van de afhoudingsperiode
begindatum geldigheid verschillend van 1e dag

000049

-

behandeling bij de uiteindelijke bestemmeling
geen dagen voorzien in het eerste of laatste trimester

000048

-

afhoudingsperiode
aanmaakdatum attest later dan datum van

000047

-

afhoudingsperiode
aanmaakdatum attest vroeger dan einddatum

000046

-

kwartalen

dagen uit een trimester niet gedurende

000045

-

beheersinstelling
Einddatum afhoudingsperiode ongeldig % andere

000042

-

sector van de afzender

-

lopend jaar min 4

000052

bedrag voor dit type bijdragebon is niet gelijk aan nul

-

000053

begindatum geldigheidsperiode is te groot

-

nummer bijdragebon niet gekend in het repertorium

-

000054

van de primaire sector van de bestemmeling
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nummer bijdragebon niet gekend in de secundaire

-

sector van de bestemmeling
klasse voor syntaxproblemen

-

klasse voor integratie en problemen m.b.t. het al dan

-

niet gekend zijn van een sociale verzekerde in een
bepaalde sector
Sociale verzekerde verkeerd geïntegreerd (=aan een

200010

Sociale verzekerde verkeerd geïntegreerd door de

200011

-

van het attest :primaire netwerk
INSZ is niet gekend in de sector van de bestemmeling

200032

-

van het attest
INSZ is niet gekend in de sector van de bestemmeling

200031

-

sector van de bestemmeling van het attest
INSZ is niet gekend in de sector van de bestemmeling

200030

-

leverancier vh attest
Sociale Verzekerde is dubbel ingeschreven in de

200021

-

bestemmeling vh attest
Sociale verzekerde verkeerd geïntegreerd door de

200012

-

INSZ is een verkeerde sociale verzekerde verbonden)

-

van het attest: secundaire netwerk

300000

inhoudelijke problemen m.b.t. gegevensgedeelte

-

300011

INSZ ongeldig

-

300012

INSZ ontbreekt

-

300021

Categorie Sociale franchise ongeldig

-

300022

Categorie Sociale franchise ontbreekt

-

300031

Regime van tewerkstelling ongeldig

-

300032

Regime van tewerkstelling ontbreekt

-

300041

Woonplaats ongeldig

-

300042

Woonplaats ontbreekt

-

800000

Voorlegging aanvaard

-

800001

bijdragebon is niet gekend

-

Nummer van de lijst met returncodes niet gebruikt

-

800002

voor stroom in kwestie
Returncode niet gekend binnen de vooropgestelde

800003

-

lijst

800004

Datum verwerking ongeldig

-

800005

Onterechte rechtzetting - voorlegging geweigerd.

-

800006

controle-algoritme niet juist

-

800007

identiek record reeds ontvangen

-
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900000

algemene codes

-

syntax- en/of inhoudelijke problemen (zonder enige

-

900001

specificatie)

900002

duplicatie van het bericht

-

900011

syntax- en/of inhoudelijke problemen thv de prefix

-

syntax- en/of inhoudelijke problemen thv het

-

900012

gegevensgedeelte
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000000

Attest aanvaard

Formulier A101, Actie: Nihil, SS: A

Code voorleggende instelling foutief

Formulier A101, Actie: Verbetering in de programmatuur door

000002
000003
000004
000005

RVP/RSVZ/Pensioenkadaster, SS : E
Fout tussen begindatum bericht prefix en begindatum

Formulier A101, Actie: Verbetering in de programmatuur door

geldigheidsperiode data

RVP/RSVZ/Pensioenkadaster, SS : E

Fout tussen einddatum bericht prefix en einddatum

Formulier A101, Actie: Verbetering in de programmatuur door

geldigheidsperiode data

RVP/RSVZ/Pensioenkadaster, SS : E

Zone niet numeriek (Nummer bericht of nummer te

Formulier A101, Actie: Verbetering in de programmatuur door

verbeteren bericht)

RVP/RSVZ/Pensioenkadaster, SS : E

Ondernemingsnummer foutief

Formulier A101, Actie: Verbetering in de programmatuur door

000007

RVP/RSVZ/Pensioenkadaster, SS : E
Identificatie instelling niet geldig

000008

RVP/RSVZ/Pensioenkadaster, SS : E
Faze verkeerd ingevuld

000101
Nummer bericht bestaat reeds

Formulier A101, Actie: Verbetering in de programmatuur door
RVP/RSVZ/Pensioenkadaster, SS : E

Nummer te verbeteren bericht bestaat niet

000104

Formulier A101, Actie: Verbetering in de programmatuur door
RVP/RSVZ/Pensioenkadaster, SS : E

Syntax fout op zone nummer bericht

000201

Formulier A101, Actie: Verbetering in de programmatuur door
RVP/RSVZ/Pensioenkadaster, SS : E

Syntax fout op zone nummer te verbeteren bericht

000202

Formulier A101, Actie: Verbetering in de programmatuur door
RVP/RSVZ/Pensioenkadaster, SS : E

Syntax fout op zone aard attest

000203

Formulier A101, Actie: Verbetering in de programmatuur door
RVP/RSVZ/Pensioenkadaster, SS : E

Syntax fout op zone datum bericht

000204

Formulier A101, Actie: Verbetering in de programmatuur door
RVP/RSVZ/Pensioenkadaster, SS : E

Syntax fout op zone code voordeel

000206

Formulier A101, Actie: Verbetering in de programmatuur door
RVP/RSVZ/Pensioenkadaster, SS : E

Syntax fout op zone ZIV-code

000207

Formulier A101, Actie: Verbetering in de programmatuur door
RVP/RSVZ/Pensioenkadaster, SS : E

Syntax fout op zone begindatum geldigheidsperiode

000208

Formulier A101, Actie: Verbetering in de programmatuur door
RVP/RSVZ/Pensioenkadaster, SS : E

Syntax fout op zone einddatum geldigheidsperiode

000209

Formulier A101, Actie: Verbetering in de programmatuur door
RVP/RSVZ/Pensioenkadaster, SS : E

Syntax fout op zone gezinspensioen/alleenstaande

000210

000212

Formulier A101, Actie: Verbetering in de programmatuur door
RVP/RSVZ/Pensioenkadaster, SS : E

000103

000211

Formulier A101, Actie: Verbetering in de programmatuur door

Formulier A101, Actie: Verbetering in de programmatuur door
RVP/RSVZ/Pensioenkadaster, SS : E

Syntax fout op zone reden van opheffing of

Formulier A101, Actie: Verbetering in de programmatuur door

opschorting van een pensioen

RVP/RSVZ/Pensioenkadaster, SS : E

Syntax fout op zone reden van weigering van recht op

Formulier A101, Actie: Verbetering in de programmatuur door

ZIV

RVP/RSVZ/Pensioenkadaster, SS : E
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101-Smals : Attest gezondheidszorg gepensioneerden
RC

Titel

Beschrijving

Syntax fout op zone gemengde loopbaan

Formulier A101, Actie: Verbetering in de programmatuur door

000213

RVP/RSVZ/Pensioenkadaster, SS : E
Syntax fout op zone activiteitscode

000214

RVP/RSVZ/Pensioenkadaster, SS : E
Syntax fout op zone datum stopzetting van activiteit

000215

Formulier A101, Actie: Verbetering in de programmatuur door
RVP/RSVZ/Pensioenkadaster, SS : E

Syntax fout op zone landcode

000216
000217

Formulier A101, Actie: Verbetering in de programmatuur door

Formulier A101, Actie: Verbetering in de programmatuur door
RVP/RSVZ/Pensioenkadaster, SS : E

Syntax fout op zone loopbaan als loontrekkende in het

Formulier A101, Actie: Verbetering in de programmatuur door

buitenland

RVP/RSVZ/Pensioenkadaster, SS : E

Syntax fout op zone INSZ

Formulier A101, Actie: Verbetering in de programmatuur door

000219

RVP/RSVZ/Pensioenkadaster, SS : E

300010

Geen toegang tot opvolgingsbestand AGG

Formulier C101, SS: E

300050

INSZ bestaat niet in het opvolgingsbestand AGG

Formulier C101, SS: E

300060

Nummer bericht onbekend of foutief

Formulier C101, SS: E

300061

Meerdere attesten met éénzelfde nummer bericht

Formulier C101, SS: E

Nummer bericht bestaat niet niet voor het gevraagde

Formulier C101, SS: E

300080

INSZ
Geen enkel attest gevonden voor de vermelde

300090

Toegang geweigerd tot deze gegevens voor deze

300180

Formulier C101, SS: E

periode

sector - code hoedanigheid
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Formulier C101, SS: E

150-BK : RC

Titel

Beschrijving

000000

verwerking OK

SS:A

Geen records voor het INSZ en de opgegeven

SS:E

801251

periode

900000

niet erkende vraag (formulier is niet gekend)

SS:E

900411

Versie van prefix is ongeldig

SS:E

Begindatum periode van opvraging onjuist of

SS:E

900417

ontbreekt (jjjj0101)
Einddatum periode van opvraging onjuist of ontbreekt

900418

SS:E

(jjjj1231)

901010

Structuurfout in INSZ

SS:E

902038

Periode van opvraging is niet gelijk aan 1 jaar

SS:E

Periode van opvraging is NIET beschikbaar (enkel de

SS:E

970140

3 laatste jaren zijn beschikbaar)

Pagina 46 - C.T.M.S.

151-BK : RC

Titel

Beschrijving

000000

Verwerking OK

SS:A

Geen records voor het INSZ en de opgegeven

SS:E

801251

periode

900000

Niet erkende vraag (formulier is niet gekend)

SS:E

900411

Versie van prefix is ongeldig of niet gekend

SS:E

900417

Ongeldige begindatum

SS:E

900418

Ongeldige einddatum

SS:E

901010

Structuurfout in INSZ

SS:E

902038

Begindatum is groter dan einddatum

SS:E

Begindatum ouder dan 4 jaar of : einddatum in de

SS:E

970140

toekomst
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152-BK : RC
000000

Titel

Beschrijving

Definitieve antwoorden : Verwerking OK / voorlopige

Definitieve antwoorden : SS:A / voorlopige antwoorden : SS:H

antwoorden : Vraag goed ontvangen en doorgestuurd
naar SVF
Geen records voor het INSZ en de opgegeven

801251

Er is geen ononderbroken activiteit over de

841006

definitieve antwoorden op L410. SS:E

opgevraagde periode
Het SVF heeft na 10 kalenderdagen geen antwoord

841012

definitieve antwoorden op L410. SS:E

periode

definitieve antwoorden op L410. SS:E

gegeven op de vraag L410

900000

Niet erkende vraag (formulier is niet gekend)

definitieve antwoorden op L410. SS:E

900411

Versie van prefix is ongeldig

definitieve antwoorden op L410. SS:E

900417

Ongeldige begindatum

definitieve antwoorden op L410. SS:E

900418

Ongeldige einddatum

definitieve antwoorden op L410. SS:E

901010

Structuurfout in INSZ

definitieve antwoorden op L410. SS:E

902038

Begindatum is groter dan de einddatum

definitieve antwoorden op L410. SS:E
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152-INASTI-RSVZ : Consultatie opvolgingsbestand attest
bijdragetoestand SVF/ RSVZ
RC
801140
801260
900419

Titel

Beschrijving

Dossier onbereikbaar wegens onvolledigheid

-

gegevens
SS=E:Er is nog een identieke vraag hangende

Consultatie opvolgingsbestand attest bijdragetoestand SVF/RSVZ

SS=E:VI stellen een vraag die ruimer is dans het

Consultatie opvolgingsbestand attest bijdragetoestand SVF/RSVZ

lopend jaar min vijf jaar
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153-INASTI-RSVZ : Consultatie van het ARZA-bestand bij het RSVZ
RC

Titel

Beschrijving

000000

Aanvaarding, periodes worden meegedeeld

Consultatie ARZA-bestand bij het RSVZ

Er zijn geen loopbaangegevens als zelfstandige

Consultatie ARZA-bestand bij het RSVZ

801251

(alleen een administratief dossier of geen dossier)
Er zijn geen loopbaangegevens als zelfstandige in de

801252

INSZ van de prefix komt niet overeen met het INSZ in

803004

Consultatie ARZA-bestand bij het RSVZ

opgevraagde periode

het data-gedeelte (XML-gedeelte)
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204-BK : L204
RC

Titel

Beschrijving

000000

Processing completed successfully

-

De informatie zou de MID in het K.S.Z.-register teniet

Groep000M/900M

301010

doen
De informatie is niet aangepast, maar door gestuurd

301020

Gegevens kunnen niet gewijzigd worden (register der

301100
301101
301102

Groep000M

naar de sector die meester is over deze informatie.
Groep000M/900M

geschrapten)
Geen nieuwe informatie

Groep000M

De gegevens van de groep geboortedatum/geslacht

Groep000M

ontbreken

301112

Syntax niet correct van de geboortedatum

Groep000M

301116

Geboortedatum is niet consistent (lege datum)

Groep010M

301117

Geboortedatum geeft verlies tot informatie

Groep010M

301122

Syntax van het geslacht is niet correct

Groep010M

301127

Geslacht geeft verlies tot informatie

Groep010M

301132

Syntax van de aanvangsdatum is niet correct

Groep010M

301133

Aanvangsdatum is eerder dan datum in KSZ-register

Groep031M

Gegevens kunnen niet gewijzigd worden (register der

Groep031M

301200

geschrapten)

301201

Geen nieuwe informatie

Groep031M

301212

Syntax van de Naam is niet correct

Groep100M

301217

Naam geeft verlies tot informatie

Groep100M

301222

Syntax van de Voornaam is niet correct

Groep100M

301227

Voornaam geeft verlies tot informatie

Groep100M

301232

Syntax van de 2o Voornaam is niet correct

Groep100M

301242

Syntax van de aanvangsdatum is niet correct

Groep100M

301243

Aanvangsdatum is eerder dan datum in KSZ-register

Groep120M

301301

Geen nieuwe informatie

Groep120M

301312

Syntax van de nationaliteitscode is niet correct

Groep120M

301314

Geen conversie mogelijk voor nationaliteitscode

Groep150M

301315

Nationaliteitscode bestaat niet voor deze periode

Groep150M

301317

Nationaliteitscode geeft verlies tot informatie

Groep900M

301322

Syntax van de aanvangsdatum is niet correct

Groep900M

301323

Aanvangsdatum is eerder dan datum in KSZ-register

Groep900M

Gegevens kunnen niet gewijzigd worden (register der

Groep900M

301400
301401

geschrapten)
Geen nieuwe informatie
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Groep900M

204-BK : L204
RC

Titel

Beschrijving

301412

Syntax van de geboorteplaatscode is niet correct

Groep900M

301414

Geen conversie mogelijk voor geboorteplaatscode

Groep900M

301415

Geboorteplaatscode bestaat niet voor deze periode

Groep900M

Geboorteplaats ingevuld, maar geboorteplaatscode

Groep900M

301416

niet

301417

Geboorteplaatscode geeft verlies tot informatie

Groep900M

301422

Syntax van de geboorteplaats is niet correct

Groep900M

Geboorteplaatscode ingevuld, maar geboorteplaats

Groep900M

301426

niet

301427

Geboorteplaats geeft verlies tot informatie

Groep900M

301432

Syntax van de aanvangsdatum is niet correct

Groep900M

De geboortedatum is niet compatibel met de

Groep900M

301433

aanvangsdatum van een andere groep, de KSZ
datum of de huidige datum.

301501

Geen nieuwe informatie

Groep901M

301512

Syntax van de burgerlijke stand is niet correct

Groep901M

301517

Burgerlijke stand geeft verlies tot informatie

Groep901M

301522

Syntax van de aanvangsdatum is niet correct

Groep901M

301523

Aanvangsdatum is eerder dan datum in KSZ-register

Groep901M

301601

Geen nieuwe informatie

Groep901M

301612

Syntax van de overlijdensdatum is niet correct

Groep901M

301622

Syntax van de aanvangsdatum is niet correct

Groep901M

301623

Aanvangsdatum is eerder dan datum in KSZ-register

Groep901M

301701

Geen nieuwe informatie

Groep901M

301706

Verplichte zone in het verblijfsadres ontbreekt

Groep901M

301712

Syntax van de landcode is niet correct

Groep901M

301714

Geen conversie mogelijk voor landcode

Groep901M

301715

landcode bestaat niet voor deze periode

Groep901M

De landcode is België maar de gemeentecode is niet

900MGroep

301716

ingevuld

301717

De landcode geeft een verlies tot informatie

-

301722

Syntax van de gemeentecode is niet correct

-

301724

Geen conversie mogelijk voor gemeentecode

-

301725

gemeentecode bestaat niet voor deze periode

-

De gemeentecode is ingevuld, maar de landcode is

-

301726

niet België of de gemeente of de landcode zijn niet
ingevuld

301727

De gemeentecode geeft een verlies tot informatie
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204-BK : L204
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Titel

Beschrijving

301732

Syntax van de postcode is niet correct

-

(postcode, gemeentecode ) bestaat niet voor deze

-

301735

periode
De postcode is ingevuld, maar de landcode is of de

301736

-

gemeente zijn niet ingevuld

301737

De postcode geeft een verlies tot informatie

-

301738

Postcode moet blanco zijn in het verblijfsadres

-

301742

Syntax van de gemeente is niet correct

-

De gemeente is ingevuld, maar de landcode is niet

-

301746

ingevuld

301747

De gemeente geeft een verlies tot informatie

-

301752

Syntax van de straat is niet correct

-

De straat is ingevuld, maar de gemeente is niet

-

301756

ingevuld

301757

De straat geeft een verlies tot informatie

-

301762

Syntax van het huisnummer is niet correct

-

Het huisnummer is ingevuld, maar de straat is niet

-

301766

ingevuld

301767

Het huisnummer geeft een verlies tot informatie

-

301772

Syntax van het busnummer is niet correct

-

Het busnummer is ingevuld, maar het huisnummer is

-

301776

niet ingevuld

301782

Syntax van de aanvangsdatum is niet correct

-

301783

Aanvangsdatum is eerder dan datum in KSZ-register

-

301801

Geen nieuwe informatie

-

301806

Mandatory data is not present

PaymentAddress

301812

Syntax van de landcode is niet correct

-

301814

Geen conversie mogelijk voor landcode

-

301815

landcode bestaat niet voor deze periode

-

De landcode is België maar de gemeentecode is niet

901MGroep

301816

ingevuld

301817

De landcode geeft een verlies tot informatie

-

301822

Syntax van de gemeentecode is niet correct

-

301824

Geen conversie mogelijk voor gemeentecode

-

301825

gemeentecode bestaat niet voor deze periode

-

De gemeentecode is ingevuld, maar de landcode is

-

301826

niet België of de gemeente of de landcode zijn niet
ingevuld
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204-BK : L204
RC

Titel

Beschrijving

301827

De gemeentecode geeft een verlies tot informatie

-

301832

Syntax van de postcode is niet correct

-

(postcode, gemeentecode ) bestaat niet voor deze

-

301835

periode
De postcode is ingevuld, maar de landcode is of de

301836

-

gemeente zijn niet ingevuld

301837

De postcode geeft een verlies tot informatie

-

301838

Postcode moet blanco zijn in het betalingsadres

-

301842

Syntax van de gemeente is niet correct

-

De gemeente is ingevuld, maar de landcode is niet

-

301846

ingevuld

301847

De gemeente geeft een verlies tot informatie

-

301852

Syntax van de straat is niet correct

-

De straat is ingevuld, maar de gemeente is niet

-

301856

ingevuld

301857

De straat geeft een verlies tot informatie

-

301862

Syntax van het huisnummer is niet correct

-

Het huisnummer is ingevuld, maar de straat is niet

-

301866

ingevuld

301867

Het huisnummer geeft een verlies tot informatie

-

301872

Syntax van het busnummer is niet correct

-

Het busnummer is ingevuld, maar het huisnummer is

-

301876

niet ingevuld

301882

Syntax van de aanvangsdatum is niet correct

-

301883

Aanvangsdatum is eerder dan datum in KSZ-register

-

400100

De gegevensgroep werd bevroren voor A1-stromen

-

De betrokken straat bestaat niet voor de opgegeven

-

400101

ingangsdatum
De betrokken straat bestaat niet voor de opgegeven

400102

Het opgegeven INSZ kan enkel van het BIS- of

400203

-

ingangsdatum
-

RAD-type zijn

400210

BIS or RAD ssin has been cancelled

-

500000

Ontbrekende inschrijving

-

700001

Fout in de IHFN-structuur

Structurele fout in het gegevensgedeelte in In-House Format

901040

INSZ van het type rijksregister niet gevonden

-

901070

INSZ van het type BIS niet teruggevonden als BIS

-

901072

INSZ van het type BIS niet teruggevonden

-
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Titel

Beschrijving

INSZ van het type BIS werd vervangen door INSZ van

-

het type rijksregister
INSZ van het type BIS werd vervangen door INSZ van

901081

INSZ van het type rijksregister werd vervangen door

901082
990030

-

het type BIS
-

INSZ van het type rijksregister
INSZ in prefix is niet gelijk aan INSZ in PNA-gedeelte
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-

320-ONAFTS-RKW : L320-Cadaf
RC
000001

Titel

Beschrijving

Er is geen enkel dossier gevonden voor opgegeven

-

INSZ en periode
Er werd 1 dossier gevonden voor opgegeven INSZ en

000002

ER werden meerdere dossiers gevonden voor

000003

-

periode, maar het antwoord is te lang.
-

opgegeven INSZ en periode maar het antwoord is te
lang.

320001
320002
320003
320004
320005

XML-gegevensgedeelte is invalid

L320

NISS du préfixe est différent du NISS de la partie des

L320

données en XML
Vraagperiode is kleiner dan 1 kalendar maand

L320

Geen gegevens gevonden in het Kadaster voor deze

L320

opzoekcriteria
Technisch probleem bij de RKW
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321-ONAFTS-RKW : L321-Cadaf
RC

Titel

Beschrijving

321001

XML-gegevensgedeelte is invalid

L321

INSZ uit prefix is verschillend van INSZ in

L321

321002

XML-gegevensgedeelte
INSZ uit gegevensgedeelte komt niet voor in

321003

Geen gegevens gevonden in het Kadaster voor deze

321004
321005

L321

betreffend dossier
L321

opzoekcriteria
Technisch probleem bij de RKW
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L321

333-MINFIN : A333
RC

Titel

Beschrijving

000001

nationaal nummer niet gekend bij de Thesaurie

-

000002

geen gegevens voor de gevraagde periode

-
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500-BK : Encrypties (Agora, Oasis, ...)
RC

Titel

Beschrijving

003010

Onjuiste Tag

-

003020

Qualifier onbekend

-

003030

Ontbrekend segment

-

003040

Qualifier ongeldig voor dit formulier

-

003050

Fout in delimiter

-

003110

Referentiedatum geen geldige datum

-

Referentiedatum moet 1e januari , 1e april, 1e juli of

-

003120

1e oktober zijn

009CHA

Geëncodeerde INSZ bevat onjuiste karakters

-

009CKD

Ongeldig INSZ voorgelegd aan encryptie-module

-

009CKS

Onjuiste checksum bij decryptie

-

009CLR

Probleem KSZ bij oproepen routine

-

009EIV

Onjuiste checksum bij decryptie

-

009ENV

Omgevingsparameter moet Test of Productie zijn

-

009ETA

Onjuiste ijkingswaarde

-

009FCT

Fout KSZ bij oproepen functie

-

Onjuiste parameter 4 bij oproepen Oasis-encryptie /

-

009GEN

decryptie

009GIV

Onjuiste checksum bij decryptie

-

009INV

Teruggevonden INSZ is niet numeriek

-

009LEN

Fout KSZ bij opgeven lengte der zones

-

009LNG

Fout KSZ bij opgeven lengte der zones

-

009NIV

Onjuiste checksum bij decryptie

-

009NSP

Probleem crypto-processor KSZ

-

009NUM

INSZ niet numeriek

-

Probleem KSZ : onmogelijke functie wegens

-

009VSA
009XOR

sleutel-wijziging
Ongelijke xor checksum
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605-BK : EC integratie Personenrepertorium
RC

Titel

Beschrijving

100000

Problemen KSZ (DB2, APPC, ...)

Bericht is verworpen.

700000

Input registratie is te lang

Bericht is verworpen.

700001

Inhouse file segment is te lang

Bericht is verworpen.

Het bisnummer staat noch in het Bisregister, noch in

Bericht is verworpen.

800070

de historieken
Het bisnummer werd vervangen door een ander

800080

Bericht is verworpen.

Bisnummer of door een Rijksnummer

901010

Fout in de structuur van het INSZ

Bericht is verworpen.

901013

Fout m.b.t. de eerste of tweede voornaam

Waarschuwing

901017

Fout in de geboortedatum

Waarschuwing

901020

Fout in de datum van overlijden

Waarschuwing

901025

Fout in de datum toestand

Waarschuwing

901027

Fout in de naam

Waarschuwing

901030

Fout in de landcode verblijf

Waarschuwing

901031

Fout in de landcode adres

Waarschuwing

901032

Fout in de gemeentecode van het verblijfsadres

Waarschuwing

901033

Fout in de gemeentecode van het betalingsadres

Waarschuwing

901034

Fout in de postcode van het verblijfsadres

Waarschuwing

901035

Fout in de postcode van het betalingsadres

Waarschuwing

901036

Fout in de code van de geboorteplaats

Waarschuwing

901037

Fout in de nationaliteitscode

Waarschuwing

901038

Fout in de code geslacht

Waarschuwing

901039

Fout in de code burgerlijke stand

Waarschuwing

901040

Rijksnummer niet gevonden in Rijksregister

Bericht is verworpen.

901050

Anomalie voor de naam

Bericht is verworpen.

901051

Anomalie voor de voornaam

Bericht is verworpen.

901052

Anomalie in de geboortedatum

Bericht is verworpen.

901053

INSZ niet aanwezig in de oorspronkelijke voorlegging

Bericht is verworpen.

Geen enkel adres wordt gespecificeerd in de

Bericht is verworpen.

901054

oorspronkelijke voorlegging
Anomalie in het verblijfsadres (het verblijfsadres van

901055

Bericht is verworpen.

de vraag stemt niet overeen met het verblijfsadres van
het RR)
Anomalie in het adres (het betalingsadres in de vraag

901056
901057

Bericht is verworpen.

stemt niet overeen met het verblijfsadres van het RR)
Anomalie adres in RR of in de KSZ-registers
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Bericht is verworpen.

605-BK : EC integratie Personenrepertorium
RC
901058

Titel

Beschrijving

Anomalie op het niveau van het adres (het

Bericht is verworpen.

verblijfsadres in de vraag is verschillend van het
betalingsadres in de KSZ-registers)
Anomalie op het niveau van het betalingsadres (het

901059

Bericht is verworpen.

adres in de vraag is niet hetzelfde als het adres van
de KSZ-registers)

901070

Bisnummers niet gevonden in het Bisregister

Bericht is verworpen.

901074

Ternummer niet gevonden in het Terregister

Bericht is verworpen.

INSZ reeds geïntegreerd (alleen indien integratie met

Bericht is verworpen.

901075

hoedanigheidscode 0)
Ternummer reeds geïntegreerd voor een andere

901076

Bericht is verworpen.

instelling

901080

Bisnummer vervangen door Rijksnummer

Bericht is verworpen.

901081

Bisnummer vervangen door Bisnummer

Bericht is verworpen.

901082

Rijksnummer vervangen door Rijksnummer

Bericht is verworpen.

901083

Ternummer vervangen door Rijksnummer

Bericht is verworpen.

901084

Ternummer vervangen door Bisnummer

Bericht is verworpen.

901085

Ternummer vervangen door Ternummer

Bericht is verworpen.

901903

Naam niet aanwezig in de voorlegging

Bericht is verworpen.

901908

Ternummer reeds aanwezig in Terregister

Bericht is verworpen.

Sector niet aanwezig in het

Bericht is verworpen.

902040

KSZ-verwijzingsrepertorium
Hoedanigheidscode niet aanwezig in het

902041
902042

Bericht is verworpen.

KSZ-verwijzingsrepertorium
Fase niet aanwezig in het KSZ-verwijzingsrepertorium
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Vormfouten in deel formuliergegevens van het

-

gegevensgedeelte
Vormfouten in deel identificatienummers van het

185002

Vormfouten in deel identificatiegegevens van het

185003
185101
185201

Onvoldoende identificatiegegevens

-

Opgegeven INSZ hoort niet bij opgegeven buitenlands

-

identificatienummer

300000
300020

-

waarden in KSZ- of Rijksregister
Opgegeven geboortedatum komt niet overeen met

185205

-

waarden in KSZ- of Rijksregister
Opgegeven huidige voornaam komt niet overeen met

185204

-

verleden voor totaal andere persoon gebruikt
Opgegeven huidige naam komt niet overeen met

185203

-

gegevensgedeelte

Opgegeven identificatienummers werden in het

185202

-

gegevensgedeelte

-

waarden in KSZ- of Rijksregister
inhoudelijke problemen m.b.t. gegevensgedeelte

-

Afzender niet aanwezig in parametertabel KSZ voor

-

deze voorlegging

300040

Integratieproblemen afzender

-

300050

Geen data beschikbaar in personenrepertorium

-

300060

Ongeldige hoedanigheidscode in gegevensgedeelte

-

300070

Ongeldige fase in gegevensgedeelte

-

Onmogelijke combinatie fase en hoedanigheidscode

-

300080

in gegevensgedeelte
Combinatie fase en hoedanigheid in

300081

Tweede combinatie fase en hoedanigheid in

300082

-

gegevensgedeelte onbestaande voor deze sector
-

gegevensgedeelte onbestaande voor deze sector

300150

Geen data beschikbaar in personenrepertorium

-

300160

Lijnnummer begin antwoord moet numeriek zijn

-

Gevraagd lijnnummer is groter dan het gevonden

-

300170

aantal lijnen
Op basis van selectiecriteria uit de voorlegging is

300180

-

geen leverancier gevonden in parametertabel KSZ die
daaraan voldoet

300190

Maximum lengte moet S zijn
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300210

L607 uitsluitend voor eigen sector

-

300260

Ongeldige sector

-

300610

Ongeldige datum

-

300620

Einddatum voor begindatum

-

300630

Aantal inserts moet numerieke waarde zijn

-

300635

Aantal inserts moet begrepen zijn tussen 0 en 2

-

300640

Inserts onvoldoende gespecificeerd

-

300650

Meer inserts gespecificeerd dan opgegeven aantal

-

300660

U607 : geen inserts voor hoedanigheidscode = 0

-

U607 : geen inserts voor hoedanigheidscode grooter

-

300670
300680
300690

dan 899
Structuurfout gegevensgedeelte

-

De te desintegreren periode valt buiten de periode(s)

-

waarvoor de lijn(en) geïntegreerd is/zijn in het
personenrepertorium
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700101

het nummer bestaat niet: ssin bij annulering

-

het nummer is syntactisch niet correct : card number

-

700102

SIS / isi+
het nummer is syntactisch niet correct: die van de

700103

de datum mag niet recenter zijn : die van de

700104

-

annulering
-

annulering en de datum van de dag

700105

niet voorziene waarde : de reden van de annulering

-

700106

niet voorziene waarde : de status van de recuperatie

-

de datum is syntactisch niet correct : die van de

-

700107

recuperatie
de datum mag niet recenter zijn :die van de

700108

de nummers verschillen van elkaar: ssin in de

700109
700110
700111
700112
700113

Het Datagedeelte van de I700 bestaat niet

-

de nummers verschillen van elkaar:ssin in prefix en in

-

gegevens I700
het nummer bestaat niet : ssin bij uitgifte

-

de datum is syntactisch niet correct : die van het begin

-

van de periode

-

Rijksregister
De persoon is ambtshalve geschrapt of vertrokken

700122

-

KSZ-register
gegevens niet gevonden : identificatie in het

700121

-

heeft een actieve SIS/isi+-kaart
gegevens niet gevonden : identificatie in het

700120

-

hoedanigheidscode)
cyclus is niet correct voor de bewerking : dit SSIN

700119

-

/isi+
het dossier behoort niet aan een VI toe : (geen

700118

-

01/01/2014
nummerpaar niet correct : ssin en kaartnummer sis

700117

-

einddatum
de datum mag niet ouder zijn: begindatum en

700116

-

van de periode
de datum mag niet recenter zijn : begin geldigheid en

700115

-

gegevens I700 (deel creatie en annulering)

de datum is syntactisch niet correct : die van het einde

700114

-

recuperatie en de datum van de dag

!!! Voorlopige Code !!!! bestaat niet meer vanaf 05/10/1998

naar het buitenland of heeft een bisnummer

700123

persoon overleden

-

700124

gegevens niet gevonden : geen MID

-
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700125

gegevens niet gevonden : geslacht

-

700126

Probleem KSZ om een logisch nummer toe te kennen

-

700127

Probleem KSZ om het certificaat te berekenen

-

700128

Probleem KSZ om de certificaten te registreren

-

700129

Probleem Formattering input B1

-

700130

Returncode BlackBox

-

700131

niet voorziene waarde :directories # 10 / 20

-

700132

niet voorziene waarde : de indicator annulering #0/#1

-

700133

het nummer bestaat niet : ssin bij recuperatie

-

700134

het nummer bestaat niet : kaart SIS/isi+ bij annulering

-

de datum mag niet recenter zijn : begindatum nieuwe

-

700135

kaart en einddatum oude kaart geannuleerd
cyclus is niet correct voor de bewerking : de

700136

cyclus is niet correct voor de bewerking : de kaart is

700140

-

einddatum
het nummer bestaat niet: geen kaartnummer SIS/isi+

700151

-

van de periode
de datum mag niet recenter zijn: begin geldigheid en

700150

-

van de periode
de datum is syntactisch niet correct: die van het einde

700149

-

inloopbrenging en de datum van de dag
de datum is syntactisch niet correct: die van het begin

700148

-

van de periode (yyyy1231)
de datum mag niet recenter zijn: die van de

700147

-

inzake de inloopbrenging is reeds gekend
de datum is syntactisch niet correct : de einddatum

700146

-

het in omloop brengen
cyclus is niet correct voor de bewerking : de status

700145

-

niet gepersonaliseerd
niet voorziene waarde : de status met betrekking tot

700144

-

werd reeds gerecupereerd
cyclus is niet correct voor de bewerking : de kaart is

700143

-

niet geannuleerd
cyclus is niet correct voor de bewerking : de kaart

700142

-

reeds geannuleerd
cyclus is niet correct voor de bewerking : de kaart is

700141

-

SIS/isi++-kaart is niet actief

-

voor dit ssin

700152

Serienummer is syntactisch niet correct

-

700153

Certificaat ISDF is syntactisch niet correct

-
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700154

Certificaat PBDF is syntactisch niet correct

-

700155

het nummer is syntactisch niet correct : ssin

-

gegevens niet gevonden: geboortedatum in

-

700156

KSZ-register
gegevens niet gevonden: geboorte-eeuw in

700157
700158
700159

het nummer bestaat niet: het ssin werd vervangen

-

de datum mag niet recenter zijn : de aanmaakdatum

-

en de datum van annulering
de datum mag niet ouder zijn : datum in omloop en

700160

-

afwachting van productie
de datum mag niet ouder zijn : de datum van

700162

-

datum perso
cyclus is niet correct voor de bewerking : de kaart is in

700161

-

KSZ-register

-

recuperatie is ouder dan de datum van productie van
de kaart
de datum mag niet ouder zijn : de datum van

-

terugzending per post of van inloopbrenging is ouder

700163

dan de overeenstemmende datum in de DB reden
annulering isi+

700164
700200

niet voorziene waarde : reden annulering isi+

-

de periode is niet conform :12 jaar voor de

-

volwassenen, max 12 voor de kinderen
het nummer bestaat niet: kaartnummer, de

700201

-

nummerreeks is niet conform met de omgeving

700202

het nummer bestaat niet: kaartnummer niet toegekend

-

700203

Kaarttype is syntactisch niet correct

-

Begindatum geldigheidsperiodes is syntactisch niet

-

700204

correct

700205

Aantal kaarten is syntactisch niet correct

-

700206

Het logisch nummer is syntactisch niet correct

-

700207

De status recuperatie is syntactisch niet correct

-

700208

De datum recuperatie is syntactisch niet correct

-

700209

De reden annulatie is syntactisch niet correct

-

700210

De datum annulatie is syntactisch niet correct

-

700211

De status uitgereikt is syntactisch niet correct

-

700212

De datum uitgereikt is syntactisch niet correct

-

700213

De ontvangstdatum is syntactisch niet correct

-

700250

Gebruikersgroep bestaat niet

-
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Gebruikersgroep mag niet door de sector/type

-

instelling aangevraagd worden

700252

Profiel bestaat niet

-

700253

Koppel ( gebruikersgroep, profiel) bestaat niet

-

700254

Begindatum kleiner dan huidige datum

None

Relatie Logisch nummer, gebruikersgroep en profiel

-

700255

bestaat niet

700256

De kaart is reeds geannuleerd

-

700257

De datum annulatie is later dan de huidige datum

-

700258

De datum recuperatie is later dan de huidige datum

-

700259

De kaart is niet geannuleerd

-

700260

De status recuperatie is reeds gekend

-

700261

De datum uitgereikt is later dan de huidige datum

-

700262

De kaart is nog niet gepersonaliseerd (geproduceerd)

-

De status gepersonaliseerd (uitgereikt) is reeds

-

700263

gekend

700264

Logisch nummer bestaat niet

-

700265

De datum ontvangst is later dan de huidige datum

-

700266

Kaart is niet van het juiste type

-

700300

uitgifte isi+ geweigerd : eID/… bestaat en is geldig

-

700301

uitgifte isi+ geweigerd : personeel NAVO / SHAPE

-

700302

uitgifte isi+ geweigerd : vrijgesteld van inschrijving

-

700303

uitgifte isi+ geweigerd : Belg kan eID-kaart krijgen/...

-

700304

uitgifte isi+ geweigerd : diplomatiek personeel

-

700305

uitgifte isi+ geweigerd : Belg, geschrapt in België

-

uitgifte isi+ geweigerd : Belg, geschrapt voor het

-

700306

buitenland

700307

uitgifte isi+ geweigerd : als afwezig aangegeven

-

700308

uitgifte isi+ geweigerd : op zee

-

uitgifte isi+ geweigerd : niet Belg, een stap

-

700309

ondernemen
uitgifte isi+ geweigerd : Belg, poging bij een

700310
700311
700312
700313

-

diplomatieke post
uitgifte isi+ geweigerd : dossier niet gevonden op RR

-

uitgifte isi+ geweigerd : einde van de diplomatieke

-

missie
uitgifte isi+ geweigerd : Idoc à remplacer
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uitgifte isi+ geweigerd : behoort tot het wachtregister –

-

EU-burger: kan een elektronisch identiteitsbewijs
verkrijgen
uitgifte isi+ geweigerd : dienst controle support niet

700398

uitgifte isi+ geweigerd : geval moet worden

700399
700400
700401

uitgifte isi+ aanvaard : Belgisch kind

-

uitgifte isi+ aanvaard : niet Belgisch kind dat in België

-

woont

700405
700406
700407
700408
700409
700410

-

geschrapt uit het wachtregister
uitgifte isi+ aanvaard : IDOC-kaart zonder

700404

-

buitenland woont
uitgifte isi+ aanvaard : verlies van verblijfplaats of

700403

-

onderzocht

uitgifte isi+ aanvaard : buitenlander die in het

700402

-

beschikbaar

-

rijksnummer
uitgifte isi+ aanvaard : ssin = KSZ-nummer

-

uitgifte isi+ aanvaard : rrn komt niet in aanmerking

-

voor een titel
uitgifte isi+ aanvaard : op zee

-

uitgifte isi+ aanvaard : ambtenaar van de Europese

-

Unie
uitgifte isi+ aanvaard : behoort tot het wachtregister

-

uitgifte isi+ aanvaard : buitenlander geschrapt voor het

-

buitenland

700411

uitgifte isi+ aanvaard : diplomatiek personeel

-

700412

uitgifte isi+ aanvaard : buitenlander geschrapt

-

700413

uitgifte isi+ aanvaard :(reserved)

-

700414

uitgifte isi+ aanvaard :(reserved)

-

700415

uitgifte isi+ aanvaard :(reserved)

-

700800

verwerking KSZ : interne fout, de KSZ contacteren

-

verwerking KSZ : interne fout, SSKM

-

700810

getDataReceivers
verwerking KSZ : antwoord van de WS kan niet

700820

-

gebruikt worden, niet conform met het schema

700821

verwerking KSZ : afwezigheid van het element status

-

700900

Problemen omtrent de Veiligheid

-

700901

Problemen met lengte gegevensgedeelte

-

700902

Problemen omtrent DB2

-
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verwerking KSZ : tabel CARD_NUMBER niet

-

geïnitieerd
verwerking KSZ : geen lot in cyclus O (open)

-

verwerking KSZ : verschillende loten in cyclus O

-

(open)
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INSZ is gewijzigd

Probeer opnieuw met het nieuwe INSZ, indien dit niet gekend is, neem

000002
000003

contact op met KSZ of SIGeDIS.
Geen loopbaan gevonden.

Geen actie te ondernemen

INSZ niet gekend bij SIGeDIS.

Als er een ander INSZ gekend is voor dezelfde persoon, is het oude INSZ

000004

mogelijk nog niet vervangen bij SIGeDIS, wacht enkele dagen en stel de
vraag opnieuw. Neem eventueel contact op met KSZ of SIGeDIS.
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000008

Type personeelsstaat buiten domein

-

009000

Vraag niet erkend

-

009001

Vraag onbeschikbaar

-

009002

Subtoepassing onbeschikbaar (APRO- of FPUT-fout)

-

Aantal gevraagde elementen grooter dan max. aantal

-

009003

elementen

009004

Schrijfprobleem in CMP

-

009005

Leesprobleem in CMP

-

009006

Time-out

-

009007

Type aanvraag niet toegelaten

-

Probleem met de inhouse toepassing (foutieve

-

009008

vraagcode)
Probleem met de inhouse toepassing (antwoord

009009

-

grooter dan 3000 bytes)

009010

Vraag niet erkend in AUOP703

-

009011

Probleem DCMCOBOL (AU0P782)

-

009012

Geen toepassingsmodule

-

Probleem met de inhouse toepassing (foutieve

-

009013

vraagcode)
Probleem met de inhouse toepassing (antwoord te

009014

Vraag niet erkend door de inhouse toepassing

009015

-

lang)
-

(AUOP702)

009016

Generatieprobleem in de toepassing

-

009017

Probleem bij de stapelverwerking

-

009018

Probleem in de zone gedeeltelijke identificatie

-

100011

RSZ-inschrijvingsnummer niet aanwezig

-

100012

RSZ-inschrijvingsnummer niet numeriek

-

10001B

RSZ-inschrijvingsnummer niet in repertorium

-

10001C

RSZ-inschrijvingsnummer ongeldig

-

Geen personeelsstaat voor dat

-

10001F

RSZ-inschrijvingsnummer
RSZ-inschrijvingsnummer / werkgeverskengetal: oude

10001S

-

situatie verkeerd

100022

Kengetal niet numeriek

-

100028

Werkgeverskengetal niet toegelaten

-

10002B

Werkgeverskengetal niet in repertorium

-
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Werkgeverskengetal verschilt van

-

werkgeverskengetal verzending

10002E

Werkgeverskengetal niet voorzien voor verzender

-

10002S

Werkgeverskengetal oude situatie verkeerd

-

100031

Jaartal-kwartaal aangifte niet numeriek

-

100038

Jaartal-kwartaal aangifte niet toegelaten

-

10003C

Jaartal-kwartaal aangifte niet in repertorium

-

Slechts werknemerscodes toegelaten zijn

-

20001*

Handarbeiders

200012

Werknemerscode niet numeriek

-

200018

Werknemerscode buiten toegelaten domein

-

20001B

Werknemerscode behoort niet tot werkgeverskengetal

-

Werknemerscode onverenigbaar met het gevraagde

-

20001C

kwartaal
Werknemerscode (8)79 voor een onderneming in

20001D

-

moeilijkheden

20001F

Geen werknemer voor die werknemerscode

-

20001S

Werknemerscode oude situatie niet gevonden

-

Onverenigbaarheid vermindering - werknemerscode

-

20001Z

Vermindering

201011

Begindatum RSZ-kwartaal niet aanwezig

Bericht P807

201018

Begindatum RSZ-kwartaal jjjj buiten domein

-

20101B

Begindatum RSZ-kwartaal jjjjmmdd ongeldig

-

20101C

Onverenigbaarheid met het kwartaal

-

20101D

Begindatum groter dan einddatum

-

201021

Einddatum RSZ-kwartaal niet aanwezig

Bericht P807

201028

Einddatum RSZ-kwartaal jjjj buiten domein

-

20102B

Einddatum RSZ-kwartaal jjjjmmdd ongeldig

-

Einddatum kwartaal onverenigbaar met

-

20102C

jaartal-kwartaal

30002*

INSZ gevonden in een andere personeelsstaat

-

300021

INSZ niet aanwezig

-

300022

INSZ niet numeriek

-

300024

INSZ: ongeldig controlegetal

-

30002F

INSZ: geen andere gegevens aanwezig

-

30002G

INSZ: onjuiste leeftijd

-

30002S

INSZ: oude situatie verkeerd

-
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30002T

INSZ: zone validatie niet toegestaan

-

30002U

INSZ: zone protected

-

30002Y

INSZ bestaat reeds voor die personeelsstaat

-

30002Z

INSZ foutief

-

302011

Naam werknemer niet aanwezig

-

Naam werknemer verschillend van naam in

-

30201R

Rijksregister

30201S

Naam werknemer: oude situatie verkeerd

-

30201T

Naam werknemer: zone validatie niet toegestaan

-

30201U

Naam werknemer: zone protected

-

302021

Voornaam werknemer niet aanwezig

-

30202S

Voornaam werknemer: oude situatie verkeerd

-

30202T

Voornaam werknemer: zone validatie niet toegestaan

-

30202U

Voornaam werknemer: zone protected

-

302031

Code geslacht werknemer niet aanwezig

-

302032

Code geslacht werknemer niet numeriek

-

302038

Code geslacht werknemer niet toegelaten

-

30203S

Code geslacht werknemer: oude situatie verkeerd

-

Code geslacht werknemer: zone validatie niet

-

30203T

toegestaan

30203U

Code geslacht werknemer: zone protected

-

303011

Straatnaam van de werknemer niet aanwezig

-

30301S

Straatnaam van de werknemer: oude situatie verkeerd

-

Straatnaam van de werknemer: zone validatie niet

-

30301T

toegestaan

30301U

Straatnaam van de werknemer: zone protected

-

303021

Huisnummer van de werknemer niet aanwezig

-

Huisnummer van de werknemer: oude situatie

-

30302S

verkeerd
Huisnummer van de werknemer: zone validatie niet

30302T

-

toegestaan

30302U

Huisnummer van de werknemer: zone protected

-

30303S

Busnummer: oude situatie verkeerd

-

30303U

Busnummer: zone protected

-

303041

Postcode van de werknemer niet aanwezig

-

30304S

Postcode van de werknemer: oude situatie verkeerd

-
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Postcode van de werknemer: zone validatie niet

-

toegestaan

30304U

Postcode van de werknemer: zone protected

-

303051

Gemeente van de werknemer niet aanwezig

-

30305S

Gemeente van de werknemer: oude situatie verkeerd

-

Gemeente van de werknemer: zone validatie niet

-

30305T

toegestaan

30305U

Gemeente van de werknemer: zone protected

-

303068

Landcode van de werknemer niet toegelaten

-

30306S

Landcode van de werknemer: oude situatie verkeerd

-

Landcode van de werknemer: zone validatie niet

-

30306T

toegestaan

30306U

Landcode van de werknemer: zone protected

-

304018

Overlijdensdatum jjjj buiten domein

-

30401B

Overlijdensdatum jjjjmmdd ongeldige combinatie

-

30401S

Overlijdensdatum: oude situatie verkeerd

-

30401T

Overlijdensdatum: zone validatie niet toegestaan

-

30401U

Overlijdensdatum: zone protected

-

Pensioneringsdatum jjjj niet numeriek of Datum

-

304022

indiensttreding jjjj niet numeriek

304028

Pensioneringsdatum jjjj buiten domein

-

30402B

Pensioneringsdatum ongeldig

-

30402S

Pensioneringsdatum: oude situatie verkeerd

-

30402T

Pensioneringsdatum: zone validatie niet toegestaan

-

30402U

Pensioneringsdatum: zone protected

-

304038

Datum indiensttreding jjjj buiten domein

-

30403B

Datum indiensttreding jjjjmmdd ongeldige combinatie

-

30403C

Datum indiensttreding onverenigbaar met kwartaal

-

30403S

Datum indiensttreding: oude situatie verkeerd

-

30403T

Datum indiensttreding: zone validatie niet toegestaan

-

30403U

Datum indiensttreding: zone protected

-

304042

Datum uitdiensttreding jjjj niet numeriek

-

304048

Datum uitdiensttreding jjjj buiten domein

-

30404B

Datum uitdiensttreding jjjjmmdd ongeldige combinatie

-

30404C

Datum uitdiensttreding onverenigbaar met kwartaal

-

30404S

Datum uitdiensttreding: oude situatie verkeerd

-

30404T

Datum uitdiensttreding: zone validatie niet toegestaan

-
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30404U

Datum uitdiensttreding: zone protected

-

304058

Notie grensarbeider buiten domein

-

30405S

Notie grensarbeider: oude situatie verkeerd

-

30405T

Notie grensarbeider: zone validatie niet toegestaan

-

30405U

Notie grensarbeider: zone protected

-

304068

Notie artiest buiten domein

-

30406S

Notie artiest: oude situatie verkeerd

-

30406T

Notie artiest: zone validatie niet toegestaan

-

30406U

Notie artiest: zone protected

-

304078

Notie tewerkgestelde werkloze buiten domein

-

Notie tewerkgestelde werkloze onverenigbaar met

-

30407C
30407S
30407T
30407U
304088
30408S
30408T

jaartal-kwartaal
Notie tewerkgestelde werkloze: oude situatie verkeerd

-

Notie tewerkgestelde werkloze: zone validatie niet

-

toegestaan
Notie tewerkgestelde werkloze: zone protected

-

Notie interimaris in het onderwijs niet in toegelaten

-

domein
Notie interim. onderwijs: oude situatie verkeerd

-

Notie interim. onderwijs: zone validatie niet

-

toegestaan

30408U

Notie interim. onderwijs: zone protected

-

304098

Notie huisarbeider buiten domein

-

30409S

Notie huisarbeider: oude situatie verkeerd

-

30409T

Notie huisarbeider: zone validatie niet toegestaan

-

30409U

Notie huisarbeider: zone protected

-

306062

Landcode niet numeriek

-

311012

Code zetel niet numeriek

-

31101S

Code zetel: oude situatie verkeerd

-

31101T

Code zetel: zone validatie niet toegestaan

-

31101U

Code zetel: zone protected

-

31101V

Code zetel mag niet kleiner dan dan 0

-

311022

Notie werkgever niet numeriek

-

31102B

Notie werkgever niet in repertorium

-

31102C

Notie werkgever ongeldig stamnummer

-

31102S

Notie werkgever: oude situatie verkeerd

-

31102T

Notie werkgever: zone validatie niet toegestaan

-
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31102U

Notie werkgever: zone protected

-

31102V

Notie werkgever mag niet kleiner dan dan 0

-

312012

Begindatum jaartal-kwartaal afwijking jjjj niet numeriek

-

Begindatum jaartal-kwartaal afwijking jjjj buiten

-

312018

domein
Begindatum jaartal-kwart. afwijking jjjjmmdd ongeldige

31201B

Begindatum jaartal-kwartaal afw. onverenigbaar met

31201C

-

verkeerd
Begindatum jaartal-kwartaal afw.: zone validatie niet

31201T

-

einddatum kwartaal afwijking
Begindatum jaartal-kwartaal afw.: oude situatie

31201S

-

JJK
Begindatum jaartal-kwartaal afw. grooter dan

31201D

-

combin.

-

toegestaan

31201U

Begindatum jaartal-kwartaal afw.: zone protected

-

312022

Einddatum jaartal-kwartaal afwijking jjjj niet numeriek

-

312028

Einddatum jaartal-kwartaal afwijking jjjj buiten domein

-

Einddatum jaartal-kwartaal afwijking jjjjmmdd

-

31202B

ongeldige combin.
Einddatum jaartal-kwartaal afw. onverenigbaar met

31202C

Einddatum jaartal-kwartaal afwijking kleiner dan

31202D

-

verkeerd
Einddatum jaartal-kwartaal afw.: zone validatie niet

31202T

-

begindatum JJK afw.
Einddatum jaartal-kwartaal afwijking: oude situatie

31202S

-

JJK aangifte

-

toegestaan

31202U

Einddatum jaartal-kwartaal afwijking: zone protected

-

312048

Nr. paritair comité afwijking werknemer buiten domein

-

31204B

Nr. paritair comité afwijking werknemer ongeldig

-

Nr. paritair comité onverenigbaar met

-

31204I

werknemerscode

31204J

Nr. paritair comité onverenigbaar met kengetal

-

31204S

Nr. paritair comité: oude situatie verkeerd

-

31204T

Nr. paritair comité: zone validatie niet toegestaan

-

31204U

Nr. paritair comité: zone protected

-

31301*

Seizoenarbeider uren/week voltijds niet aanwezig

-

313018

Seizoenarbeider buiten domein

-
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31301I

Seizoenarbeider onverenigbaar met werknemerscode

-

31301S

Seizoenarbeider: oude situatie verkeerd

-

31301T

Seizoenarbeider: zone validatie niet toegestaan

-

31301U

Seizoenarbeider: zone protected

-

31302*

Arbeider tussenpozen uren/week voltijds aanwezig

-

313028

Arbeider tussenpozen buiten toegelaten domein

-

Arbeider tussenpozen onverenigbaar met

-

31302I

werknemerscode

31302S

Arbeider tussenpozen: oude situatie verkeerd

-

31302T

Arbeider tussenpozen: zone validatie niet toegestaan

-

31302U

Arbeider tussenpozen: zone protected

-

314051

Type leerling niet aanwezig

-

314052

Type leerling niet numeriek

-

314058

Type leerling buiten domein

-

31405S

Type leerling: oude situatie verkeerd

-

31405T

Type leerling: zone validatie niet toegestaan

-

31405U

Type leerling: zone protected

-

Geen leerlinggegevens bij werknemerscode

-

31405Y

verschillend van 35 of (4)39

399992

Aantal voorkomens niveau 3 niet numeriek

-

40001*

Looncode: enkel de bestaande 01,02,03 is toegelaten

-

400011

Looncode niet aanwezig

-

400018

Looncode buiten domein

-

40001G

Looncode onverenigbaar met gewone werknemer

-

Looncode onverenigbaar met

-

40001I

werknemerscode/kengetal/jaar-kwart.

40001J

Looncode onverenigbaar met kengetal

-

40001S

Looncode: oude situatie verkeerd

-

40001T

Looncode: zone validatie niet toegestaan

-

40001U

Looncode: zone protected

-

40001V

Looncode slechts 1 wijziging in 04 toegelaten

-

40001W

Looncode: wijziging niet toegelaten

-

Looncode of code gelijkgestelde dag moet ingevuld

-

40001X

worden
Looncode: slechts 1 wijziging in 01,02,03,04

40001Y
40001Z

-

toegelaten
Looncode: slechts 1 wijziging in 00 toegelaten
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Code gelijkgestelde dagen: schrapping van de

-

periode

400021

Code gelijkgestelde dagen niet aanwezig

-

400028

Code gelijkgestelde dagen buiten domein

-

Code gelijkgestelde dagen onverenigbaar voor die

-

40002G

werknemer
Code gelijkgestelde dagen onverenigbaar met

40002I

Code gelijkgestelde dagen onverenigbaar met

40002J
40002S
40002T

-

werknemerscode
-

kengetal
Code gelijkgestelde dagen: oude situatie verkeerd

-

Code gelijkgestelde dagen: zone validatie niet

-

toegestaan

40002U

Code gelijkgestelde dagen: zone protected

-

400031

Begindatum periode niet aanwezig

-

400032

Begindatum periode niet numeriek

-

400038

Begindatum periode jjjj buiten domein

-

40003B

Begindatum periode jjjjmmdd ongeldige combinatie

-

Begindatum periode onverenigbaar met

-

40003C

jaartal-kwartaal aangifte

40003D

Begindatum periode grooter dan einddatum periode

-

40003S

Begindatum periode: oude situatie verkeerd

-

40003T

Begindatum periode: zone validatie niet toegestaan

-

40003U

Begindatum periode: zone protected

-

400041

Einddatum periode niet aanwezig

-

400042

Einddatum periode niet numeriek

-

400048

Einddatum periode jjjj buiten domein

-

40004B

Einddatum periode jjjjmmdd ongeldige combinatie

-

Einddatum periode onverenigbaar met

-

40004C

jaartal-kwartaal

40004D

Einddatum periode kleiner dan begindatum periode

-

40004S

Einddatum periode: oude situatie verkeerd

-

40004T

Einddatum periode: zone validatie niet toegestaan

-

40004U

Einddatum periode: zone protected

-

400051

Arbeidsregeling niet aanwezig

-

400058

Arbeidsregeling niet toegelaten

-

40005K

Arbeidsregeling onverenigbaar met aantal uren/dag

-

40005S

Arbeidsregeling: oude situatie verkeerd

-
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40005T

Arbeidsregeling: zone validatie niet toegestaan

-

40005U

Arbeidsregeling: zone protected

-

Bezoldiging uren/week voltijds maatman: aantal

-

400071

afwezig
Bezoldiging uren/week voltijds maatman: aantal

400078

Bezoldiging uren/week maatman: oude situatie

40007S

40007U
40007Y

-

verkeerd
Bezoldiging uren/week maatman: zone validatie niet

40007T

-

buiten domein

-

toegestaan
Bezoldiging uren/week maatman: zone protected

-

Bezoldiging uren/week maatman: aantal niet

-

toegelaten

41101*

Brutoloon 100% wijziging som niet toegestaan

-

411011

Brutoloon 100% niet aanwezig

-

411012

Brutoloon 100% niet numeriek

-

411014

Brutoloon 100% negatief

-

41101L

Brutoloon 100% rekenfout

-

41101S

Brutoloon 100%: oude situatie verkeerd

-

41101T

Brutoloon 100%: zone validatie niet toegestaan

-

41101U

Brutoloon 100%: zone protected

-

41101V

Brutoloon 100% mag niet kleiner dan dan 0

-

41101Y

Brutoloon 100% niet toegelaten

-

41102*

Bijzondere inhouding: wijziging som niet toegestaan

-

411022

Bijzondere inhouding niet numeriek

-

Bijzondere inhouding onverenigbaar met

-

41102C

jaartal-kwartaal

41102S

Bijzondere inhouding: oude situatie verkeerd

-

41102T

Bijzondere inhouding: zone validatie niet toegestaan

-

41102U

Bijzondere inhouding: zone protected

-

41102V

Bijzondere inhouding mag niet kleiner dan dan 0

-

41102Y

Bijzondere inhouding niet toegelaten

-

Bezoldiging uren deeltijdse werknemer: aantal niet

-

411061

aanwezig
Bezoldiging uren deeltijdse werknemer: aantal buiten

411068

Bezoldiging uren deeltijdse werknemer: oude situatie

41106S

-

domein

verkeerd
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Bezoldiging uren deeltijdse werkn.: zone validatie niet

-

toegestaan
Bezoldiging uren deeltijdse werknemer: zone

41106U

Bezoldiging uren deeltijdse werknemer: aantal niet

41106Y

-

toegelaten
Als de bezoldiging gewijzigd wordt, moet ook het

41108*

-

protected

-

aantal dagen gewijzigd worden

411081

Aantal bezoldigde dagen niet aanwezig

-

411082

Aantal bezoldigde dagen niet numeriek

-

411088

Aantal bezoldigde dagen buiten domein

-

41108M

Aantal bezoldigde dagen onverenigbaar met loontype

-

41108N

Aantal bezoldigde dagen onverenigbaar met periode

-

41108S

Aantal bezoldigde dagen: oude situatie verkeerd

-

Aantal bezoldigde dagen: zone validatie niet

-

41108T

toegestaan

41108U

Aantal bezoldigde dagen: zone protected

-

41108Y

Aantal bezoldigde dagen niet toegelaten

-

411092

Aantal vakantiedagen niet numeriek

-

411098

Aantal vakantiedagen buiten domein

-

Aantal vakantiedagen onverenigbaar met

-

41109I

werknemerscode

41109M

Aantal vakantiedagen onverenigbaar met het loon

-

41109N

Aantal vakantiedagen onverenigbaar met de periode

-

41109S

Aantal vakantiedagen: oude situatie verkeerd

-

41109T

Aantal vakantiedagen: zone validatie niet toegestaan

-

41109U

Aantal vakantiedagen: zone protected

-

41109Y

Aantal vakantiedagen niet toegelaten

-

41201*

Piloot/vliegminuten ingevuld

-

412011

Categorie piloot niet aanwezig

-

412018

Categorie piloot buiten domein

-

41201S

Categorie piloot: oude situatie verkeerd

-

41201T

Categorie piloot: zone validatie niet toegestaan

-

41201U

Categorie piloot: zone protected

-

412021

Aantal vliegminuten niet aanwezig

-

412022

Aantal vliegminuten niet numeriek

-

41202S

Aantal vliegminuten: oude situatie verkeerd

-
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41202T

Aantal vliegminuten zone validatie niet toegestaan

-

41202U

Aantal vliegminuten: zone protected

-

41202V

Aantal vliegminuten mag niet kleiner dan dan 0

-

450011

Aantal gelijkgestelde dagen niet aanwezig

-

450012

Aantal gelijkgestelde dagen niet numeriek

-

45001K

Aantal gelijkgestelde dagen onverenigbaar met code

-

Aantal gelijkgestelde dagen onverenigbaar met

-

45001N

periode
Aantal gelijkgestelde dagen onverenigbaar met type

45001O
45001S
45001T
45001U
45001V

-

dagen
Aantal gelijkgestelde dagen: oude situatie verkeerd

-

Aantal gelijkgestelde dagen: zone validatie niet

-

toegestaan
Aantal gelijkgestelde dagen: zone protected

-

Aantal gelijkgestelde dagen mag niet kleiner dan dan

-

0

45001Y

Aantal gelijkgestelde dagen niet toegelaten

-

450021

Begindatum gelijkgestelde periode niet aanwezig

-

450022

Begindatum gelijkgestelde periode niet numeriek

-

450028

Begindatum gelijkgestelde periode jjjj buiten domein

-

Begindatum gelijkgestelde periode: jjjjmmdd

-

45002B

ongeldige combinatie
Begindatum gelijkgestelde periode: oude situatie

45002S

Begindatum gelijkgestelde periode: zone validatie niet

45002T

-

verkeerd
-

toegestaan

45002U

Begindatum gelijkgestelde periode: zone protected

-

450031

Einddatum gelijkgestelde periode niet aanwezig

-

450032

Einddatum gelijkgestelde periode niet numeriek

-

450038

Einddatum gelijkgestelde periode jjjj buiten domein

-

Einddatum gelijkgestelde periode jjjjmmdd ongeldige

-

45003B

combinatie
Einddatum gelijkgestelde periode: oude situatie

45003S

Einddatum gelijkgestelde periode: zone validatie niet

45003T

-

verkeerd
-

toegestaan

45003U

Einddatum gelijkgestelde periode: zone protected

-

499942

Aantal voorkomens niveau 4 niet numeriek

-

499952

Aantal periodes niveau 4 niet numeriek

-
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49996*

Geen wijziging

-

49997*

Fout in module AUBK (lezen bestand BOEK)

-

49998*

Bedrag te groot (overflow)

-

49999*

Periode niet gevonden

-

49999V

Negatief bedrag

-

80005Z

Periode met bedragen niet schrappen

-

80006Z

Code uitdiensttreding niet geldig

-

80007Z

Code notie niet geldig

-

Stamnr., kengetal, werknemerscode, kwartaal moeten

-

80008Z

correct ingevuld worden

80009Z

De periode schrappen of blanco laten

-

80010Z

Schrapping periode niet toegestaan bij creatie

-

Wijziging grensarb.-thuisarb.-tewerkg. werkloze niet

-

80011Z

toegelaten

80012Z

Geen toegang tot de gegevens -- grooter dan rjv

-

80020*

Zone formulier verschillend van P807

-

80021*

lsdnr foutief

-

80022*

Record niet gevalideerd door Sigedis

-

80024*

Probleem met module AU55CTRL (antwoordcode = y)

-

80025*

Probleem met module AU55BK (functie = 9)

-

80026*

Recordcode foutief

-

80027*

Volgnummer periode foutief

-

Volgnummer periode niet numeriek

Deze fout kan ook veroorzaakt worden wanneer de zone +Aanduiding te
wijzigen zones+ niet ingevuld is, terwijl dit vereist is door de structuur van

800272

de inhouse

80028*

dnrb foutief

-

800282

dnrb niet numeriek

-

80028S

dnrb: oude situatie verkeerd

-

800292

Documentscode niet numeriek

-

80029S

Documentscode: oude situatie verkeerd

-

80030*

Fout in module AU0P999

-

80031*

Fout in AU55CTRL op AFCR85

-

80032*

Fout in AU55CTRL op AU1RB

-

80033*

Fout in AU55CTRL op AU1RX

-

80034*

Fout in AU55CTRL op AQWKOD

-

80035*

Fout in AU55BK op AUOP810

-

80036*

Fout in AU55BK op AFCR85

-
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80037*

Fout in AU55BK op AUOP999

-

80038*

Fout in AU55BK op AU1RW

-

80039*

Fout in AU55BK op AU1UW

-

80040*

Fout in AU55BK op AU1SW

-

80041*

Fout in AU55BK op AU1DW

-

80042*

Fout in AU55BK op AU1RX

-

80043*

Fout in AU55BK op AU1UX

-

80044*

Fout in AU55BK op AU1SX

-

80045*

Time-out AUX807L

-

80046*

Geen aangifte voor dat stamnummer

-

801010

Inschrijvingsnummer onbekend

-

801011

RSZ(PPO)-inschrijvingsnummer foutief of ongeldig

-

801012

RSZ(PPO)-inschrijvingsnummer in archief

-

Een RSZ(PPO)-inschrijvingsnummer en een

-

801013

ondernemingsnummer kunnen niet tegelijkertijd
voorkomen
Een RSZ(PPO)-inschrijvingsnummer of een

801014

-

ondernemingsnummer moet ingevuld worden

801015

Situatiedatum (historiek) ongeldig

-

801016

Ondernemingsnummer bestaat niet

-

801017

Ondernemingsnummer foutief of ongeldig

-

801018

Ondernemingsnummer in archief

-

801030

Postcode = blanco

-

801031

Benaming = blanco

-

801032

Benaming = ongeldig

-

801033

Postcode ongeldig

-

801034

% in de benaming met postcode gedeeltelijk

-

801035

Zone vervolg antwoord ongeldig

-

801036

Benaming = blanco en adres = blanco

-

801037

Code repertorium = blanco

-

801038

Code repertorium = ongeldig

-

801039

Adres = ongeldig

-

801040

% in postcode

-

Geen record gevonden (voor gevraagde insz, dnrb of

-

801251

lsdnr, enz.)

801306

Aantal gewenste benamingen niet correct

-

900000

Vraag niet erkend (toepassingsniveau)

-

Pagina 83 - C.T.M.S.

800-Smals : DmfA
RC

Titel

Beschrijving

900410

Code type instelling ongeldig

-

900411

Versie prefix ongeldig

-

900417

Begindatum consultatieperiode is foutief of ontbreekt

-

900418

Einddatum consultatieperiode is foutief of ontbreekt

-

901010

Gevraagde insz foutief

-

Fout in de aanvraagperiode de begindatum

-

902038
970000
970001

consultatie is kleiner dan de einddatum consultatie
dnrb of lsdnr ontbreekt of is niet numeriek

-

Het gevraagde INSZ stemt niet overeen met het

-

gevraagde LATG-refertenummer (lsdnr)
Het gevraagde INSZ stemt niet overeen met het

970002

Het gevraagde INSZ stemt niet overeen met het

970003

-

gevraagde LATG-toegangsnummer (dnrb)
-

gevraagde RSZ-inschrijvingsnr., werkgeverskengetal
of werknemerscode

970004
970005
970006
970010

Code historiek ongeldig

-

Kengetal ontbreekt terwijl de werknemerscode in de

-

aanvraag bepaald is
RSZ-inschrijvingsnummer ontbreekt

-

Kengetal vervolg antwoord onverenigbaar met

-

gevraagde kengetal
Werknemerscode vervolg antwoord onverenigbaar

970020
970030

970040

-

met gevraagde werknemerscode
Waarden vervolg antwoord onvolledig

-

Gevraagde INSZ onbekend in LATG voor de

(bij verandering van INSZ in het kwartaal, als er in de loop van het

gevraagde consultatieperiode (kwartaal) en de

kwartaal niet van werkgever veranderd werd, wordt de aanvraag normaal

werkgever verbonden aan de werknemer (gevraagde

behandeld)

INSZ)

970150
970160

Gevraagde jaartal-kwartaal ongeldig

-

Waarde vervolg antwoord onverenigbaar met

-

oorspronkelijke aanvraag
Code type toegang verschillend van L (lijst) of R

970170
970180
970190

-

(repatriëring)
Broncode niet geldig of niet toegelaten

-

Aantal gewenste voorkomens (periodes,

-

personeelsstaten, lijnen personeelsstaten, …)
ongeldig

970200
970210

Waarde +Vervolg antwoord periodenr+ ongeldig

-

Het gevraagde INSZ komt niet overeen met het

-

gevraagde LATG-toegangsnr. (dnrb) in het vervolg
antwoord
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Het gevraagde INSZ komt niet overeen met het

-

gevraagde RSZ-inschrijvingsnummer, kengetal,
werknemerscode in vervolg antwoord
Waarde +Vervolg antwoord: verwerking actieven /

970230

-

gearchiveerden+ ongeldig

989999

Lees- of herschrijfprobleem in het vraagbestand

-

98xxxx

Ander probleem toepassingsverwerking

-

99999*

INSZ niet gevonden

-

Gegevensbank niet actief (code antwoord Adabas

(in acceptatie bestaat de DB slechts vanaf het jaar 1994)

ADA148

148)

ADABAS

Andere problemen met de database

-

ADO009

Time-out Adabas

-

ADO888

Gegevensbank niet actief of gearchiveerd

(in acceptatie bestaat de DB slechts vanaf het jaar 94)

ADO998

Gegevensbank niet actief of gearchiveerd

-

Inlezen onbestaand bestand. Er bestaan

-

ADx017

aanvaardingsbestanden slechts vanaf kwartaal 94/3
Probleem met de gegevensbank waarbij +y+ op het

-

verwerkte bestand duidt en +xxx+ op de Adabas

ADyxxx

antwoordcode (mogelijke waarden voor +y+: B, E, F,
H, T, O, Q, X)

CATINV

Werkgeverskengetal niet numeriek of ongeldig

-

CTINV

Werknemerscode niet numeriek of ongeldig

-

DOCINV

Documentcode niet numeriek of ongeldig

-

NONNUM

DNRB of LSDNR ontbreekt of is niet numeriek

-

RSP113

Probleem met de pointers

-

RSP148

Gegevensbank niet actief

-

TIME-O

Antwoordtermijn voorbij in toepassingsmodule

-
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000000

ok

-

000001

aanvraag goed ontvangen (intermediair antwoord)

-

010002

sector prefix verschillend van 025

-

010003

variante prefix ongeldig

-

010004

type aanvraag ongeldig (O0L of D0L)

-

010005

geen XML-bericht aanwezig

-

010006

het gevraagde deel-attest is niet gevonden

-

010007

sector leverancier prefix moet blanco,012 of 013 zijn

-

instelling leverancier prefix moet blanco, 000 of 002

-

010008

zijn
sector leverancier prefix blanco,instelling leverancier

010009

sector leverancier prefix 012,instelling leverancier

010010

010022
010023

INSZ prefix verschilt van INSS in Request

-

Batch-consultatie kan niet geregistreerd worden

Verwittig KSZ/Smals

wegens leesfout op de databank

-

moet 0 of 2 zijn op basis van leverancier in de prefix
Begin-bericht prefix grooter dan PeriodStart in

010029

-

of 1 zijn op basis van leverancier in de prefix
Enkel geïntegreerd voor RSZPPO of PLAIndicator

010028

Verwittig KSZ/Smals

wegens creatie-fout op de databank
Enkel geïntegreerd voor RSZ of PLAIndicator moet 0

010027

Verwittig KSZ/Smals

wegens update-fout op de databank
Batch-consultatie kan niet geregistreerd worden

010026

Verwittig KSZ/Smals

wegens EOT-fout op de databank
Batch-consultatie kan niet geregistreerd worden

010025

-

prefix moet 002 zijn

Batch-consultatie kan niet geregistreerd worden

010024

-

prefix moet 000 zijn
sector leverancier prefix 013,instelling leverancier

010011

-

prefix moet blanco zijn

-

Request

010030

Einde-bericht prefix kleiner dan PeriodEnd in Request

-

010031

variante ongeldig voor sector leverancier

Verwittig KSZ/Smals

020001

Te veel tags in XML-bericht

-

020002

Veld INSS request ongeldig

-

020003

Veld PeriodStart request ongeldig

-

020004

Veld PeriodEnd request ongeldig

-

020005

Veld WayOfAnswering request ongeldig

-

020006

Veld WantedSituations request ongeldig

-
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020007

Veld AttestationIdentification request ongeldig

-

020008

Veld AttestationSituationNbr request ongeldig

-

020009

Veld NOSSRegistrationNbr request ongeldig

-

020010

Veld CompanyID request ongeldig

-

020011

Veld EmployerClass request ongeldig

-

020012

Veld WorkerCode request ongeldig

-

020013

Veld Quarter next ongeldig

-

020014

Veld NPPID next ongeldig

-

020015

Veld WrVersionNbr next ongeldig

-

020016

Probleem in XML-bericht

-

020017

Veld PageNbr ongeldig

-

020018

Veld TotalPagesNbr ongeldig

-

020019

Veld PLAIndicator ongeldig

-

020020

Veld SectorIndicator ongeldig

-

030001

PeriodStart request moet grooter dan = 20031

-

030002

PeriodStart request ongeldig kwartaal (0 - 4)

-

030003

PeriodEnd request moet grooter dan = 20031

-

030004

PeriodEnd request ongeldig kwartaal (0 - 4)

-

PeriodStart moet = PeriodEnd (request) omdat

-

030005

Attestationidentification ingevuld is

030006

WayOfAnswering request ongeldig (0 - 1)

-

030007

Wantedsituations request ongeldig (0 - 1)

-

AttestationIdentification request moet ingevuld zijn

-

030010

omdat AttestationSituationNbr ingevuld is

030012

RSZ-nr request ongeldig (100006 - 199999999)

-

030013

Controlecijfer RSZ-nr request foutief

-

RSZ-nr en AttestationIdentification request mogen niet

-

030014

samen ingevuld zijn
CompanyID en AttestationIdentification request

030015
030016
030018

RSZ-nr en CompanyID request komen niet overeen

-

RSZ-nr of CompanyID request moet ingevuld zijn

-

omdat EmployerClass ingevuld is
RSZ-nr of CompanyID request moet ingevuld zijn

030020

-

omdat WorkerCode ingevuld is
Quarter next ligt niet tussen PeriodStart en PeriodEnd

030021

-

mogen niet samen ingevuld zijn

request
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Quarter Next mag niet ingevuld zijn omdat

-

WayOfAnswering = 1
NPPID Next mag niet ingevuld zijn omdat

030023

WRVersionNBR Next mag niet ingevuld zijn omdat

030024

-

WayOfAnswering = 1
Quarter Next mag niet ingevuld zijn omdat

030025

-

WayOfAnswering = 1

-

WantedSituations=0 en AttestationIdentification
ingevuld
NPPID Next mag niet ingevuld zijn omdat

030026

-

WantedSituations=0 en AttestationIdentification
ingevuld
WRVersionNBR Next mag niet ingevuld zijn omdat

030027

-

WantedSituations=0 en AttestationIdentification
ingevuld

030028

INSS Request moet ingevuld zijn

-

030029

OBSOLETE Employerclass mag niet 027 of 028 zijn

None

030030

OBSOLETE Workercode mag niet 879 zijn

None

INSS of NOSSRegistrationNbr of CompanyID

-

030031

Request moet ingevuld zijn

030032

Controlecijfer INSS request foutief

-

030033

PeriodStart request te klein of te groot

-

030034

PeriodEnd request te klein of te groot

-

Part Request ingevuld en AttestationSituationNbr

-

030035

Request niet ingevuld
Part Request ingevuld, Next Request mag niet

030036

OBSOLETE AttestationIdentification of RSZ-nr of

030037

-

ingevuld zijn
None

CompanyID request moet ingevuld zijn

030038

Controlecijfer CompanyID request foutief

-

030039

KBO-nr niet gevonden

-

030040

WayOfAnswering = 1, Part mag niet ingevuld zijn

-

030041

PLAIndicator request moet 0,1 of 2 zijn

-

Enkel geïntegreerd voor RSZPPO en geen

-

030042
030043
030044

RSZPPO-gegevens beschikbaar voor jaar 2003
Geen semi-online mogelijk voor RSZPPO jaar 2004

-

PLAIndicator request niet geldig voor

-

NLOSSRegistrationNbr
SectorIndicator request niet geldig voor

030045
030046

-

NLOSSRegistrationNbr
WayOfAnswering request moet = 1
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AttestationSituationNbr request en Next mogen niet

-

samen ingevuld zijn
NLOSSRegistrationNbr niet gevonden

-

Type aanvraag niet mogelijk voor RSZPPO voor jaar

-

kleiner dan 2005

030050

SectorIndicator bevat ongeldige waarde

-

030051

SectorIndicator bevat ongeldige waarde

-

Ongeldige combinatie van PLAIndicator met

-

030052

SectorIndicator
Ongeldige combinatie van PLAIndicator met

030053

-

SectorIndicator

030054

KBO-nr foutief

-

030055

KBO-nr niet gevonden in het repertorium

-

030056

probleem consultatie databank KBO-nr

Verwittig KSZ/Smals

030057

werkgever verwijderd uit databank KBO-nr

Verwittig KSZ/Smals

030058

probleem connectie databank KBO-nr

Verwittig KSZ/Smals

030059

probleem consultatie sectorindicator repertorium

Verwittig KSZ/Smals

030060

probleem consultatie repertorium

Verwittig KSZ/Smals

SectorIndicator request niet geldig voor

-

030061

NLOSSRegistrationNbr binnen periode
SectorIndicator request niet geldig voor KBO-nr

030062

OBSOLETE CompanyID request mag niet ingevuld

030099

-

(rszppo)
kwartaal request verschillend van kwartaal van de

040232

-

aangifte (rszppo)
inss request komt niet overeen met inss van het attest

040213

-

(rszppo)
kwartaal request verschillend van kwartaal van de

040136

-

request (rszppo)
inss request komt niet overeen met inss van het attest

040135

-

request (rszppo)
geen attest gevonden voor AttestationIdentification

040134

-

aangifte (rszppo)
geen attest gevonden voor AttestationSituationNbr

040133

-

(rszppo)
kwartaal request verschillend van kwartaal van de

040132

None

zijn
inss request komt niet overeen met inss van het attest

040131

-

binnen periode

aangifte (rszppo)
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geen attest gevonden voor AttestationIdentification

-

request
geen attest gevonden voor AttestationSituationNbr

040301

AttestationSituationNbr request behoort niet tot

040302

-

AttestationIdentification request
geen attest gevonden voor AttestationIdentification

040303

-

request

-

request

040304

geen record wr gevonden

Verwittig KSZ/Smals

040305

geen record dn gevonden

Verwittig KSZ/Smals

040306

geen record np gevonden

Verwittig KSZ/Smals

040307

inss request komt niet overeen met inss van het attest

-

040308

geen record ed gevonden

Verwittig KSZ/Smals

040309

geen geldig attest gevonden

-

040310

geen geldig attest gevonden

-

040311

geen record wr gevonden

Verwittig KSZ/Smals

040312

geen geldig attest gevonden

Verwittig KSZ/Smals

040313

geen record dn gevonden

Verwittig KSZ/Smals

040314

geen record np gevonden

Verwittig KSZ/Smals

040315

NPPID gevonden verschillend van NPPID NEXT

-

040316

geen record ed gevonden

Verwittig KSZ/Smals

040317

WRVersionNbr NEXT niet gevonden

-

040318

WRPID NEXT verschillend van attest gevonden

-

040319

geen geldig attest gevonden

Verwittig KSZ/Smals

040320

geen record dn gevonden

Verwittig KSZ/Smals

040321

geen record np gevonden

Verwittig KSZ/Smals

040322

inss request komt niet overeen met inss van het attest

-

040323

geen record ed gevonden

Verwittig KSZ/Smals

040324

INSS niet gevonden (gewijzigd)

-

040325

het INSZ wordt niet gevonden in DmfA

Verwittig KSZ/Smals

040326

geen aangifte gevonden voor deze persoon

-

040327

geen record ed gevonden

Verwittig KSZ/Smals

040328

geen aangifte gevonden voor deze persoon (rszppo)

-

040329

geen geldig attest gevonden

-

040330

persoon niet gevonden

-

040331

inss request komt niet overeen met inss van het attest

-

040332

WRVersionNbr uit next-blok niet correct (RSZPPO)

-
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040333

WRVersionNbr NEXT niet gevonden

-

040334

geen geldig attest gevonden

Verwittig KSZ/Smals

040335

INSS niet gevonden (gewijzigd)

Verwittig KSZ/Smals

040336

geen record DN gevonden via NPPID in next-block

-

040337

geen record ed gevonden

Verwittig KSZ/Smals

040338

INSS niet gevonden (gewijzigd)

-

040339

INSZ niet gekend in DMFA

Verwittig KSZ/Smals

040340

geen aangifte gevonden voor deze persoon

-

040341

geen record wr gevonden

Verwittig KSZ/Smals

040342

geen record ed gevonden

Verwittig KSZ/Smals

040343

geen record origineel WR gevonden

Verwittig KSZ/Smals

040344

geen record ed gevonden

Verwittig KSZ/Smals

040345

geen record origineel wr gevonden

Verwittig KSZ/Smals

040346

geen record situatie WR gevonden

Verwittig KSZ/Smals

040347

INSS niet gevonden (gewijzigd)

Verwittig KSZ/Smals

040348

inss request komt niet overeen met inss van het attest

-

040349

geen record np met nextversionnbr = 99999999999

Verwittig KSZ/Smals

040350

versie DN niet gevonden

Verwittig KSZ/Smals

040351

geen geldig attest gevonden

Verwittig KSZ/Smals

040352

geen record ed gevonden

Verwittig KSZ/Smals

040353

DNPID fout bij lezen DN

Verwittig KSZ/Smals

040354

geen record situatie WR

Verwittig KSZ/Smals

040355

geen record wr gevonden

Verwittig KSZ/Smals

040356

inss request komt niet overeen met inss van het attest

-

040357

geen record np met nextversionnbr = 99999999999

Verwittig KSZ/Smals

040358

WRVersionNbr NEXT niet gevonden

-

040359

geen geldig attest gevonden

Verwittig KSZ/Smals

040360

EDPID fout bij lezen ED

Verwittig KSZ/Smals

040361

geen record DN gevonden via NPPID in next-block

-

aanvraag institutiontype request verschillend van

-

040362

institutiontype van het attest

040363

geen record np gevonden

Verwittig KSZ/Smals

040364

INSS niet gevonden (gewijzigd)

-

040365

INSZ niet gekend in DMFA

Verwittig KSZ/Smals

040366

geen aangifte gevonden voor deze persoon

-
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aanvraag institutiontype request verschillend van

-

institutiontype van het attest

040368

geen record ed gevonden

Verwittig KSZ/Smals

040369

geen record DN gevonden via NPPID in next-block

-

040370

WRVersionNbr next niet gevonden

-

040371

geen geldig attest gevonden

Verwittig KSZ/Smals

040372

geen record wr gevonden

Verwittig KSZ/Smals

040373

geen record ed gevonden

Verwittig KSZ/Smals

040374

EDPID fout bij lezen ED

Verwittig KSZ/Smals

040375

geen record ed gevonden

Verwittig KSZ/Smals

040376

INSS niet gevonden (gewijzigd)

Verwittig KSZ/Smals

040377

INSS niet gevonden (gewijzigd)

-

040378

inss request komt niet overeen met inss van het attest

-

040379

INSZ niet gekend in DMFA

Verwittig KSZ/Smals

040380

WRVersionNbr next niet gevonden

-

040381

geen geldig attest gevonden

-

040382

DNPID fout bij lezen DN

Verwittig KSZ/Smals

040383

DNPID fout bij lezen DN

Verwittig KSZ/Smals

040384

versie DN niet gevonden

Verwittig KSZ/Smals

aanvraag institutiontype request verschillend van

-

040385

institutiontype van het attest

040386

geen geldig attest gevonden

Verwittig KSZ/Smals

040387

versie DN niet gevonden

Verwittig KSZ/Smals

040388

nppid next verschillend van nppid request

-

040389

nppid next verschillend van nppid request

-

040390

versie ED niet gevonden

Verwittig KSZ/Smals

040391

EDPID fout bij lezen ED

Verwittig KSZ/Smals

040392

geen geldig attest gevonden

-

040393

geen record ed gevonden

Verwittig KSZ/Smals

040394

geen record DN gevonden

Verwittig KSZ/Smals

040395

geen record ED gevonden

Verwittig KSZ/Smals

040396

geen record wr gevonden

Verwittig KSZ/Smals

040397

geen geldig attest gevonden

-

040398

nppid next verschillend van nppid request

-

040399

INSS niet gevonden (gewijzigd)

Verwittig KSZ/Smals

040400

geen record DN gevonden via NPPID in next-block

-
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040401

Probleem connectie databank KBO-nr

Verwittig KSZ/Smals

040402

KBO-nr foutieve

Verwittig KSZ/Smals

040403

KBO-nr niet gevonden in het repertorium

Verwittig KSZ/Smals

040404

Probleem consultatie databank KBO-nr

Verwittig KSZ/Smals

040405

Werkgever verwijderd uit databank KBO-nr

Verwittig KSZ/Smals

040406

Ontbrekende gegevens in databank KBO-nr

Verwittig KSZ/Smals

040407

Probleem met NLOSSRegistrationNbr

Verwittig KSZ/Smals

040408

geen record ED gevonden

Verwittig KSZ/Smals

040409

geen record ED gevonden

Verwittig KSZ/Smals

040410

geen gegevens CA

-

040411

Kwartaal request verschillend van kwartaal ed

-

040412

KBO-nr foutieve

-

040413

KBO-nr niet gevonden in het repertorium

-

040414

Probleem consultatie databank KBO-nr

Verwittig KSZ/Smals

040415

Werkgever verwijderd uit databank KBO-nr

Verwittig KSZ/Smals

040416

nppid next verschillend van nppid request

-

040417

Probleem connectie databank KBO-nr

Verwittig KSZ/Smals

040418

probleem consultatie sectorindicator repertorium

Verwittig KSZ/Smals

040419

probleem consultatie repertorium

Verwittig KSZ/Smals

040420

probleem sectorindicator in repertorium

Verwittig KSZ/Smals

040428

Geen aangifte gevonden voor deze persoon (rszppo)

-

INSS request komt niet overeen met inss van het

-

040431

attest
Kwartaal uit next block verschillend van kwartaal ed

040432

-

(rszppo)

040433

WRVersionNbr next niet gevonden (rszppo)

-

040440

EDPID fout bij lezen ED

Verwittig KSZ/Smals

040441

versie ED niet gevonden

Verwittig KSZ/Smals

040442

EDPID fout bij lezen DN

Verwittig KSZ/Smals

040443

versie ED niet gevonden

Verwittig KSZ/Smals

040500

geen gegevens gevonden

-

Geen attest gevonden voor deze INSS/NLOSS of

-

040528

Company
INSS request komt niet overeen met inss van het

040531

Kwartaal uit next block verschillend van kwartaal van

040532

-

attest (rszppo)

de aangifte (rszppo)
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040533

WRVersionNbr next niet gevonden (rszppo)

-

040628

Geen aangifte gevonden voor deze persoon (rszppo)

-

INSS request komt niet overeen met inss van het

-

040631

attest
Kwartaal uit next block verschillend van kwartaal van

040632

-

de aangifte (rszppo)

040633

WRVersionNbr next niet gevonden (rszppo)

-

040701

persoon niet gevonden (laatste situatie)

-

040702

NPPID gevonden verschillend van NPPID NEXT

-

040703

geen attest (niet statutair) gevonden

-

040704

persoon niet gevonden (laatste situatie)

-

040705

NPPID gevonden verschillend van NPPID NEXT

-

040706

geen attest (niet statutair) gevonden

-

040707

persoon niet gevonden (laatste situatie)

-

040708

NPPID gevonden verschillend van NPPID NEXT

-

040709

geen attest (niet statutair) gevonden

-

040710

NOSS Request niet = gevonden NOSS

-

040711

persoon niet gevonden (laatste situatie)

-

040712

NPPID gevonden verschillend van NPPID NEXT

-

040713

geen attest (niet statutair) gevonden

-

040714

NOSS Request niet = gevonden NOSS

-

040715

persoon niet gevonden (laatste situatie)

-

040716

persoon niet gevonden (laatste situatie)

-

040717

NPPID gevonden verschillend van NPPID NEXT

-

040718

geen attest (niet statutair) gevonden

-

040719

NOSS Request niet = gevonden NOSS

-

040720

geen attest gevonden

-

040721

geen attest (niet statutair) gevonden

-

040722

geen aangifte gevonden

-

040723

geen attest gevonden

-

040724

geen attest gevonden

-

040725

geen attest (niet statutair) gevonden

-

040726

geen attest gevonden

-

040727

persoon niet gevonden (laatste situatie)

-

040728

persoon niet gevonden (laatste situatie)

-

040729

persoon niet gevonden (laatste situatie)

-
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040730

persoon niet gevonden (laatste situatie)

-

040731

Geen attest (niet statutair) gevonden

-

040732

Geen attest voor NIC gevonden

-

040733

Geen attest (niet statutair) gevonden

-

040734

Geen attest voor NIC gevonden

-

040735

Geen attest (niet statutair) gevonden

-

040736

Geen attest voor NIC gevonden

-

firma behoort niet tot de gevraagde instelling (RSZ of

-

040737

RSZPPO)
firma behoort niet tot de gevraagde instelling (RSZ of

040738

firma behoort niet tot de gevraagde instelling (RSZ of

040739

-

RSZPPO)
-

RSZPPO)

040740

KBO-nr foutieve

-

040741

KBO-nr niet gevonden in het repertorium

-

040742

Probleem consultatie databank KBO-nr

Verwittig KSZ/Smals

040743

Werkgever verwijderd uit databank KBO-nr

Verwittig KSZ/Smals

040744

Probleem connectie databank KBO-nr

Verwittig KSZ/Smals

040745

probleem consultatie sectorindicator repertorium

Verwittig KSZ/Smals

040746

probleem consultatie repertorium

Verwittig KSZ/Smals

040770

geen laatste versie gevonden voor WR

Verwittig KSZ/Smals

040772

geen ed gevonden

Verwittig KSZ/Smals

040773

geen wr gevonden

Verwittig KSZ/Smals

040774

geen laatste versie gevonden voor WR

Verwittig KSZ/Smals

040776

geen ed gevonden

Verwittig KSZ/Smals

040777

geen wr gevonden

Verwittig KSZ/Smals

040778

geen wr gevonden

Verwittig KSZ/Smals

040779

geen wr gevonden

Verwittig KSZ/Smals

040780

geen laatste versie gevonden voor WR

Verwittig KSZ/Smals

040781

geen ed gevonden

Verwittig KSZ/Smals

040783

geen ed gevonden

Verwittig KSZ/Smals

040784

geen wr gevonden

Verwittig KSZ/Smals

040785

geen wr gevonden

Verwittig KSZ/Smals

040786

geen ed gevonden

Verwittig KSZ/Smals

040787

geen ed gevonden

Verwittig KSZ/Smals

040788

geen wr gevonden

Verwittig KSZ/Smals
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040789

geen wr gevonden

Verwittig KSZ/Smals

040790

geen wr gevonden

Verwittig KSZ/Smals

040791

geen wr gevonden

Verwittig KSZ/Smals

040792

geen ed gevonden

Verwittig KSZ/Smals

040794

geen ed gevonden

Verwittig KSZ/Smals

040795

geen wr gevonden

Verwittig KSZ/Smals

040796

geen dn gevonden

Verwittig KSZ/Smals

040797

geen np gevonden

Verwittig KSZ/Smals

040798

geen wr gevonden

Verwittig KSZ/Smals

040799

geen dn gevonden

Verwittig KSZ/Smals

040800

geen np gevonden

Verwittig KSZ/Smals

040801

geen wr gevonden

Verwittig KSZ/Smals

040802

Geen record np met niss-after-mutation gevonden

Verwittig KSZ/Smals

040803

Geen record np met niss-after-mutation gevonden

Verwittig KSZ/Smals

040804

Geen record np met niss-after-mutation gevonden

Verwittig KSZ/Smals

040805

Geen record np met niss-after-mutation gevonden

Verwittig KSZ/Smals

040806

Geen record np met niss-after-mutation gevonden

Verwittig KSZ/Smals

aanvraag institutiontype request verschillend van

-

040807

institutiontype van het attest

040808

RSZ-nr verschillend van RSZ-nr NEXT

-

040809

RSZ-nr verschillend van RSZ-nr NEXT

-

040810

geen CA gevonden

Verwittig KSZ/Smals

050112

Technisch probleem lezen ppo-wr

Verwittig KSZ/Smals

050113

Technisch probleem lezen ppo-wr

Verwittig KSZ/Smals

050212

Technisch probleem lezen ppo-wr

Verwittig KSZ/Smals

050401

technisch probleem met lezen wr

Verwittig KSZ/Smals

050402

technisch probleem met lezen wr

Verwittig KSZ/Smals

050403

technisch probleem met lezen wr

Verwittig KSZ/Smals

050404

technisch probleem met lezen dn

Verwittig KSZ/Smals

050405

technisch probleem met lezen np

Verwittig KSZ/Smals

050406

technisch probleem met lezen ed

Verwittig KSZ/Smals

050407

technisch probleem met lezen wr

Verwittig KSZ/Smals

050408

technisch probleem met lezen dn

Verwittig KSZ/Smals

050409

technisch probleem met lezen np

Verwittig KSZ/Smals

050410

technisch probleem met lezen ed

Verwittig KSZ/Smals

050411

technisch probleem met lezen van dn

Verwittig KSZ/Smals
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050412

technisch probleem met lezen van np

Verwittig KSZ/Smals

050413

technisch probleem met lezen van ed

Verwittig KSZ/Smals

050414

technisch probleem met lezen van np

Verwittig KSZ/Smals

050415

technisch probleem met lezen van versie DN

Verwittig KSZ/Smals

050416

technisch probleem met lezen van ed

Verwittig KSZ/Smals

050417

technisch probleem met lezen van wr

Verwittig KSZ/Smals

050418

technisch probleem met lezen van wr

Verwittig KSZ/Smals

050419

technisch probleem met lezen van volgende DN

Verwittig KSZ/Smals

050420

technisch probleem met lezen van wr

Verwittig KSZ/Smals

050421

technisch probleem met lezen van np

Verwittig KSZ/Smals

050422

technisch probleem met lezen van wr

Verwittig KSZ/Smals

050423

technisch probleem met lezen van dn

Verwittig KSZ/Smals

050424

technisch probleem met lezen van ed

Verwittig KSZ/Smals

050425

technisch probleem met lezen van NP gemuteerd

Verwittig KSZ/Smals

050426

technisch probleem met lezen van dn

Verwittig KSZ/Smals

050427

technisch probleem met lezen van NP gemuteerd

Verwittig KSZ/Smals

050428

technisch probleem met lezen van np

Verwittig KSZ/Smals

050429

technisch probleem met lezen van dn

Verwittig KSZ/Smals

050430

technisch probleem met lezen van wr

Verwittig KSZ/Smals

050431

technisch probleem met lezen van versie DN

Verwittig KSZ/Smals

050432

technisch probleem met lezen van volgende DN

Verwittig KSZ/Smals

050433

technisch probleem met lezen van wr

Verwittig KSZ/Smals

050434

technisch probleem met lezen van ed

Verwittig KSZ/Smals

technisch probleem met lezen van wr om next in te

Verwittig KSZ/Smals

050435

vullen
technisch probleem met lezen van wr om next in te

050436
050437
050438

Verwittig KSZ/Smals

vullen
technisch probleem met lezen van versie ED

Verwittig KSZ/Smals

technisch probleem met lezen van wr om next in te

Verwittig KSZ/Smals

vullen

050439

technisch probleem met lezen van np

Verwittig KSZ/Smals

050440

technisch probleem met lezen van wr

Verwittig KSZ/Smals

050441

technisch probleem met lezen van ed

Verwittig KSZ/Smals

050442

technisch probleem met lezen van dn

Verwittig KSZ/Smals

050443

technisch probleem met lezen van NP gemuteerd

Verwittig KSZ/Smals

technisch probleem met lezen van wr om next in te

Verwittig KSZ/Smals

050444

vullen
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050445

technisch probleem met lezen van versie ED

Verwittig KSZ/Smals

050446

technisch probleem met lezen van NP gemuteerd

Verwittig KSZ/Smals

050447

technisch probleem met lezen van volgende DN

Verwittig KSZ/Smals

050448

technisch probleem met lezen van versie ED

Verwittig KSZ/Smals

050449

technisch probleem met lezen van np

Verwittig KSZ/Smals

050450

technisch probleem met lezen van wr

Verwittig KSZ/Smals

050451

technisch probleem met lezen van dn

Verwittig KSZ/Smals

050452

technisch probleem met lezen van ed

Verwittig KSZ/Smals

050453

technisch probleem met lezen van NP gemuteerd

Verwittig KSZ/Smals

050454

technisch probleem met lezen van volgende WR

Verwittig KSZ/Smals

technisch probleem met lezen van wr om next in te

Verwittig KSZ/Smals

050455

vullen

050456

technisch probleem met lezen van volgende WR

Verwittig KSZ/Smals

050457

technisch probleem met lezen van volgende WR

Verwittig KSZ/Smals

050458

technisch probleem met lezen van NP gemuteerd

Verwittig KSZ/Smals

050459

technisch probleem met lezen van volgende WR

Verwittig KSZ/Smals

050460

technisch probleem met lezen van dn

Verwittig KSZ/Smals

050461

technisch probleem met lezen van ed

Verwittig KSZ/Smals

050462

technisch probleem met lezen van NP gemuteerd

Verwittig KSZ/Smals

050463

technisch probleem met lezen van NP gemuteerd

Verwittig KSZ/Smals

050464

technisch probleem met lezen van wr

Verwittig KSZ/Smals

050465

technisch probleem met lezen van wr

Verwittig KSZ/Smals

050466

technisch probleem met lezen van ed

Verwittig KSZ/Smals

technisch probleem met lezen van wr om next in te

Verwittig KSZ/Smals

050467

vullen
technisch probleem met lezen van wr om next in te

050468

technisch probleem met lezen van wr om next in te

050469

Verwittig KSZ/Smals

vullen
technisch probleem met lezen van wr om next in te

050472

Verwittig KSZ/Smals

vullen
technisch probleem met lezen van ed om next in te

050471

Verwittig KSZ/Smals

vullen
technisch probleem met lezen van dn om next in te

050470

Verwittig KSZ/Smals

vullen

Verwittig KSZ/Smals

vullen

050473

technisch probleem met lezen van versie DN

Verwittig KSZ/Smals

050474

technisch probleem met lezen van np

Verwittig KSZ/Smals

050475

technisch probleem met lezen van wr

Verwittig KSZ/Smals
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050476

technisch probleem met lezen van dn

Verwittig KSZ/Smals

050477

technisch probleem met lezen van WR

Verwittig KSZ/Smals

050478

technisch probleem met lezen van dn

Verwittig KSZ/Smals

050479

technisch probleem met lezen van versie ED

Verwittig KSZ/Smals

technisch probleem met lezen van wr om next in te

Verwittig KSZ/Smals

050480

vullen
technisch probleem met lezen van wr om next in te

050481

technisch probleem met lezen van wr om next in te

050482

Verwittig KSZ/Smals

vullen
technisch probleem met lezen van wr om next in te

050486

Verwittig KSZ/Smals

vullen
technisch probleem met lezen van wr om next in te

050485

Verwittig KSZ/Smals

vullen
technisch probleem met lezen van ed om next in te

050484

Verwittig KSZ/Smals

vullen
technisch probleem met lezen van dn om next in te

050483

Verwittig KSZ/Smals

vullen

Verwittig KSZ/Smals

vullen

050487

technisch probleem met lezen van a3

Verwittig KSZ/Smals

050488

meer dan 100 anomalieën

Verwittig KSZ/Smals

050489

technisch probleem met lezen van a3

Verwittig KSZ/Smals

technisch probleem om lnk-previoussituationnbr te

Verwittig KSZ/Smals

050490

lezen

050491

technisch probleem met lezen van a3

Verwittig KSZ/Smals

050492

technisch probleem met lezen van a3

Verwittig KSZ/Smals

050493

technisch probleem met lezen van oc

Verwittig KSZ/Smals

050494

technisch probleem met lezen van sc

Verwittig KSZ/Smals

050495

technisch probleem met lezen van dc

Verwittig KSZ/Smals

050496

technisch probleem met lezen van re

Verwittig KSZ/Smals

050497

technisch probleem met lezen van se

Verwittig KSZ/Smals

050498

technisch probleem met lezen van np

Verwittig KSZ/Smals

050499

technisch probleem met lezen van dn

Verwittig KSZ/Smals

050500

technisch probleem met lezen van ed

Verwittig KSZ/Smals

050501

technisch probleem met lezen van NP gemuteerd

Verwittig KSZ/Smals

050502

technisch probleem met lezen van volgende DN

Verwittig KSZ/Smals

050503

technisch probleem met lezen van wr

Verwittig KSZ/Smals

technisch probleem met lezen van wr om next in te

Verwittig KSZ/Smals

050504

vullen
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technisch probleem met lezen van dn om next in te

Verwittig KSZ/Smals

vullen
technisch probleem met lezen van ed om next in te

050506

Verwittig KSZ/Smals

vullen

050507

technisch probleem met lezen van versie DN

Verwittig KSZ/Smals

050508

technisch probleem met lezen van wrversionnbr

-

050510

technisch probleem met lezen eerste WC

-

050511

technisch probleem met lezen WC

-

050512

technisch probleem met lezen eerste WD

-

050513

technisch probleem met lezen WD

-

050514

technisch probleem met lezen eerste DD

-

050515

technisch probleem met lezen DD

-

050516

technisch probleem met lezen eerste OD

-

050517

technisch probleem met lezen OD

-

050518

technisch probleem met lezen eerste DO

-

050519

technisch probleem met lezen DO

-

050520

technisch probleem met lezen OI

-

050521

technisch probleem met lezen CA

-

050522

technisch probleem met lezen eerste RM

-

050523

technisch probleem met lezen RM

-

050601

technisch probleem met lezen van rszppo wr

Verwittig KSZ/Smals

050602

technisch probleem met lezen van rszppo wr

Verwittig KSZ/Smals

050603

technisch probleem met lezen van rszppo wr

Verwittig KSZ/Smals

050604

technisch probleem met lezen van rszppo wr

Verwittig KSZ/Smals

050605

technisch probleem met lezen van rszppo wr

Verwittig KSZ/Smals

050606

technisch probleem met lezen van rszppo wr

Verwittig KSZ/Smals

050607

technisch probleem met lezen van rszppo wr

Verwittig KSZ/Smals

050608

technisch probleem met lezen van rszppo wr

Verwittig KSZ/Smals

050609

technisch probleem met lezen van rszppo wr

Verwittig KSZ/Smals

050610

technisch probleem met lezen van rszppo wr

Verwittig KSZ/Smals

050611

technisch probleem met lezen van rszppo wr

Verwittig KSZ/Smals

050612

technisch probleem met lezen van rszppo wr

Verwittig KSZ/Smals

050613

technisch probleem met lezen van rszppo wr

Verwittig KSZ/Smals

050614

technisch probleem met lezen van rszppo wr

Verwittig KSZ/Smals

050615

technisch probleem met lezen van rszppo wr

Verwittig KSZ/Smals

050616

technisch probleem met lezen van rszppo wr

Verwittig KSZ/Smals
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050617

technisch probleem met lezen van rszppo wr

Verwittig KSZ/Smals

050618

technisch probleem met lezen van rszppo wr

Verwittig KSZ/Smals

050619

technisch probleem met lezen van rszppo wr

Verwittig KSZ/Smals

050620

technisch probleem met lezen van rszppo wr

Verwittig KSZ/Smals

050706

technisch probleem met lezen van rszppo wr

Verwittig KSZ/Smals

050708

technisch probleem met lezen van rszppo wr

Verwittig KSZ/Smals

050712

technisch probleem met lezen van rszppo wr

Verwittig KSZ/Smals

050715

technisch probleem met lezen van rszppo wr

Verwittig KSZ/Smals

050801

technisch probleem met lezen van np

Verwittig KSZ/Smals

050802

technisch probleem met lezen van wr

Verwittig KSZ/Smals

050803

technisch probleem met lezen van np

Verwittig KSZ/Smals

050804

technisch probleem met lezen van dn

Verwittig KSZ/Smals

050805

technisch probleem met lezen van ed

Verwittig KSZ/Smals

050806

technisch probleem met lezen van wr

Verwittig KSZ/Smals

050807

technisch probleem met lezen van wr

Verwittig KSZ/Smals

050808

technisch probleem met lezen van dn

Verwittig KSZ/Smals

050809

technisch probleem met lezen van np

Verwittig KSZ/Smals

050810

technisch probleem met lezen van wr

Verwittig KSZ/Smals

050811

technisch probleem met lezen van np

Verwittig KSZ/Smals

050812

technisch probleem met lezen van dn

Verwittig KSZ/Smals

050813

technisch probleem met lezen van ed

Verwittig KSZ/Smals

050814

technisch probleem met lezen van wr

Verwittig KSZ/Smals

050815

technisch probleem met lezen van wr

Verwittig KSZ/Smals

050816

technisch probleem met lezen van wr

Verwittig KSZ/Smals

050817

technisch probleem met lezen van wr

Verwittig KSZ/Smals

050818

technisch probleem met lezen van dn

Verwittig KSZ/Smals

050819

technisch probleem met lezen van np

Verwittig KSZ/Smals

050820

technisch probleem met lezen van wr

Verwittig KSZ/Smals

050821

technisch probleem met lezen van ed

Verwittig KSZ/Smals

050822

technisch probleem met lezen van np

Verwittig KSZ/Smals

050823

technisch probleem met lezen van dn

Verwittig KSZ/Smals

050824

technisch probleem met lezen van ed

Verwittig KSZ/Smals

050825

technisch probleem met lezen van wr

Verwittig KSZ/Smals

050826

technisch probleem met lezen van wr

Verwittig KSZ/Smals

050827

technisch probleem met lezen van dn

Verwittig KSZ/Smals
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050828

technisch probleem met lezen van np

Verwittig KSZ/Smals

050829

technisch probleem met lezen van wr

Verwittig KSZ/Smals

050830

technisch probleem met lezen van ed

Verwittig KSZ/Smals

050831

technisch probleem met lezen van np

Verwittig KSZ/Smals

050832

technisch probleem met lezen van dn

Verwittig KSZ/Smals

050833

technisch probleem met lezen van ed

Verwittig KSZ/Smals

050834

technisch probleem met lezen van wr

Verwittig KSZ/Smals

050835

technisch probleem met lezen van wr

Verwittig KSZ/Smals

050836

technisch probleem met lezen van wr

Verwittig KSZ/Smals

050837

technisch probleem met lezen van wr

Verwittig KSZ/Smals

050838

technisch probleem met lezen van dn

Verwittig KSZ/Smals

050839

technisch probleem met lezen van np

Verwittig KSZ/Smals

050840

technisch probleem met lezen van wr

Verwittig KSZ/Smals

050841

technisch probleem met lezen van ed

Verwittig KSZ/Smals

050842

technisch probleem met lezen van np

Verwittig KSZ/Smals

050843

technisch probleem met lezen van dn

Verwittig KSZ/Smals

050844

technisch probleem met lezen van ed

Verwittig KSZ/Smals

050845

technisch probleem met lezen van wr

Verwittig KSZ/Smals

050846

technisch probleem met lezen van wr

Verwittig KSZ/Smals

050847

technisch probleem met lezen van dn

Verwittig KSZ/Smals

050848

technisch probleem met lezen van wr

Verwittig KSZ/Smals

050849

technisch probleem met lezen van ed

Verwittig KSZ/Smals

050850

technisch probleem met lezen van wr

Verwittig KSZ/Smals

050851

technisch probleem met lezen van dn

Verwittig KSZ/Smals

050852

technisch probleem met lezen van np

Verwittig KSZ/Smals

050853

technisch probleem met lezen van wr

Verwittig KSZ/Smals

050854

technisch probleem met lezen van ed

Verwittig KSZ/Smals

050855

technisch probleem met lezen van wr

Verwittig KSZ/Smals

050856

technisch probleem met lezen van ed

Verwittig KSZ/Smals

050857

technisch probleem met lezen van ed

Verwittig KSZ/Smals

050858

technisch probleem met lezen van wr

Verwittig KSZ/Smals

050859

technisch probleem met lezen van wr

Verwittig KSZ/Smals

050860

technisch probleem met lezen van dn

Verwittig KSZ/Smals

050861

technisch probleem met lezen van np

Verwittig KSZ/Smals

050862

technisch probleem met lezen van wr

Verwittig KSZ/Smals
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050863

technisch probleem met lezen van wr

Verwittig KSZ/Smals

050864

technisch probleem met lezen van ed

Verwittig KSZ/Smals

050865

technisch probleem met lezen van ec

Verwittig KSZ/Smals

050866

technisch probleem met lezen van in

Verwittig KSZ/Smals

050867

technisch probleem met lezen van np

Verwittig KSZ/Smals

050868

technisch probleem met lezen van dn

Verwittig KSZ/Smals

050869

technisch probleem met lezen van np

Verwittig KSZ/Smals

050870

technisch probleem met lezen van dn

Verwittig KSZ/Smals

050871

technisch probleem met lezen van np

Verwittig KSZ/Smals

050872

technisch probleem met lezen van dn

Verwittig KSZ/Smals

050873

technisch probleem met lezen van np

Verwittig KSZ/Smals

050874

technisch probleem met lezen van dn

Verwittig KSZ/Smals

050875

technisch probleem met lezen van np

Verwittig KSZ/Smals

050876

technisch probleem met lezen van dn

Verwittig KSZ/Smals

050877

technisch probleem lezen gegevens filtering

Verwittig KSZ/Smals

050878

technisch probleem met lezen van ed

Verwittig KSZ/Smals

050879

technisch probleem met lezen van ed

Verwittig KSZ/Smals

050880

Technisch probleem lezen van ew

Verwittig KSZ/Smals

050881

Technisch probleem lezen van ew

Verwittig KSZ/Smals

050900

time-limit overschreden

Verwittig KSZ/Smals

050901

fout bij controle van de time-limit

Verwittig KSZ/Smals

050906

technisch probleem met lezen van rszppo wr

Verwittig KSZ/Smals

050910

technisch probleem met lezen van rszppo wr

Verwittig KSZ/Smals

050950

variante niet toegelaten

-

050951

technisch probleem bij filtering (onbekend blok)

-

050998

probleem lezen isam bij lange attesten

Verwittig KSZ/Smals

050999

probleem lezen isam te lange attesten

Verwittig KSZ/Smals

060001

Attest te lang

Verwittig KSZ/Smals

060002

Begin XML twee keer opgeroepen

Verwittig KSZ/Smals

060003

Identifier twee keer opgeroepen

Verwittig KSZ/Smals

060004

AttestationIdentification foutief opgeroepen

Verwittig KSZ/Smals

060005

AttEmployerDeclaration foutief opgeroepen

Verwittig KSZ/Smals

060006

AttNaturalPerson foutief opgeroepen

Verwittig KSZ/Smals

060007

AttWorkerRecord foutief opgeroepen

Verwittig KSZ/Smals

060008

AttOccupation foutief opgeroepen

Verwittig KSZ/Smals
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060009

AttService foutief opgeroepen

Verwittig KSZ/Smals

060010

AttRemun foutief opgeroepen

Verwittig KSZ/Smals

AttDismissedStatutoryWorkerContribution foutief

Verwittig KSZ/Smals

060011

opgeroepen

060012

AttStudentContribution foutief opgeroepen

Verwittig KSZ/Smals

060014

AttAnomaly foutief opgeroepen

Verwittig KSZ/Smals

060015

Einde XML twee keer opgeroepen

Verwittig KSZ/Smals

060016

Result foutief opgeroepen

Verwittig KSZ/Smals

060017

SituationLink foutief opgeroepen

Verwittig KSZ/Smals

060018

Next foutief opgeroepen

Verwittig KSZ/Smals

060019

Request foutief opgeroepen

Verwittig KSZ/Smals

060020

foutief processtype A820

Verwittig KSZ/Smals

060021

NaturalPersonDetail foutief opgeroepen

Verwittig KSZ/Smals

060022

AttEarlyRetirementContribution foutief opgeroepen

Verwittig KSZ/Smals

060023

AttIndemnityWAPM foutief opgeroepen

Verwittig KSZ/Smals

060024

Localization foutief opgeroepen

Verwittig KSZ/Smals

060025

Wegschrijven deel-attest mislukt

Verwittig KSZ/Smals

060026

Veld te klein

Verwittig KSZ/Smals

060027

Bijwerking deel-attest mislukt

Verwittig KSZ/Smals

060028

Veld te klein

Verwittig KSZ/Smals

060029

Deel-attest niet gevonden in bestand

Verwittig KSZ/Smals

060030

Deel-attest niet gevonden in bestand

Verwittig KSZ/Smals

060031

Attest te lang

Verwittig KSZ/Smals

060032

Distribution foutief opgeroepen

Verwittig KSZ/Smals

060033

OccupationInformation foutief opgeroepen

Verwittig KSZ/Smals

060034

WorkerContribution foutief opgeroepen

Verwittig KSZ/Smals

060035

WorkerDeduction foutief opgeroepen

Verwittig KSZ/Smals

060036

WorkerDeductionDetail foutief opgeroepen

Verwittig KSZ/Smals

060037

OccupationDeduction foutief opgeroepen

Verwittig KSZ/Smals

060038

OccupationDeductionDetail foutief opgeroepen

Verwittig KSZ/Smals

060039

Onbekende tag in bericht

Verwittig KSZ/Smals

060040

WRJustification foutief opgeroepen

Verwittig KSZ/Smals

060041

ComplementaryIndemnity foutief opgeroepen

Verwittig KSZ/Smals

060042

ComplIndemnityContribution foutief opgeroepen

Verwittig KSZ/Smals

060043

Part foutief opgeroepen

Verwittig KSZ/Smals

060044

Probleem gelijktijdige opvraging attest met parts

probeer later opnieuw
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ReorganisationMeasureInformation foutief

-

opgeroepen
AttEDJustification foutief opgeroepen

-

OBSOLETE ReorganisationMeasureInformation

OBSOLETE Verwittig KSZ/Smals

foutief opgeroepen

060085

PublicServiceData foutief opgeroepen

Verwittig KSZ/Smals

060086

PublicServiceSalary foutief opgeroepen

Verwittig KSZ/Smals

060087

PublicServiceAdditionnalSalary foutief opgeroepen

Verwittig KSZ/Smals

060101

PersonelList foutief opgeroepen

Verwittig KSZ/Smals

060102

AttestationList foutief opgeroepen

Verwittig KSZ/Smals

065001

variante onbekend

Verwittig KSZ/Smals

065002

doorgegeven blok onbekend

Verwittig KSZ/Smals

065003

technisch probleem lezen filter-gegevens

Verwittig KSZ/Smals

065004

filter op zone niet geïmplementeerd

Verwittig KSZ/Smals

065005

technisch probleem lezen filter-gegevens

Verwittig KSZ/Smals

090001

nog niet beschikbaar (functie in ontwikkeling)

Verwittig KSZ/Smals

999001

type vraag niet beschikbaar

-

999999

probleem met de aanvraag

Verwittig KSZ/Smals
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000000

ok

-

000001

aanvraag goed ontvangen (intermediair antwoord)

-

010002

sector prefix verschillend van 025

-

010003

variante prefix ongeldig (0000 - 0012)

-

010004

type aanvraag ongeldig (O0L of D0L)

-

010005

geen XML-bericht aanwezig

-

010007

sector leverancier prefix moet blanco,012 of 013 zijn

-

instelling leverancier prefix moet blanco, 000 of 002

-

010008

zijn
sector leverancier prefix blanco,instelling leverancier

010009

sector leverancier prefix 012,instelling leverancier

010010

010022
010023

INSZ prefix verschilt van INSZ in Request

-

Batch-consultatie kan niet geregistreerd worden

Verwittig KSZ/Smals

wegens leesfout op de databank

-

of 1 zijn op basis van leverancier in de prefix
Enkel geïntegreerd voor RSZPPO of PLAIndicator

010028

Verwittig KSZ/Smals

wegens creatie-fout op de databank
Enkel geïntegreerd voor RSZ of PLAIndicator moet 0

010027

Verwittig KSZ/Smals

wegens update-fout op de databank
Batch-consultatie kan niet geregistreerd worden

010026

Verwittig KSZ/Smals

wegens EOT-fout op de databank
Batch-consultatie kan niet geregistreerd worden

010025

-

prefix moet 002 zijn

Batch-consultatie kan niet geregistreerd worden

010024

-

prefix moet 000 zijn
sector leverancier prefix 013,instelling leverancier

010011

-

prefix moet blanco zijn

-

moet 0 of 2 zijn op basis van leverancier in de prefix

010031

variante ongeldig voor sector leverancier

Verwittig KSZ/Smals

010050

Begin-bericht prefix grooter dan Quarter in Request

-

010051

Einde-bericht prefix kleiner dan Quarter in Request

-

020001

Te veel tags in XML-bericht

-

020002

Veld INSS request ongeldig

-

020005

Veld WayOfAnswering request ongeldig

-

020009

Veld NOSSRegistrationNbr request ongeldig

-

020010

Veld CompanyID request ongeldig

-

020016

Probleem in XML-bericht

-

020019

Veld PLAIndicator ongeldig

-

020020

Veld SectorIndicator ongeldig

-
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020050

Veld Quarter request ongeldig

-

030006

WayOfAnswering request ongeldig (0 - 1)

-

030012

RSZ-nr request ongeldig (100006 - 199999999)

-

030013

Controlecijfer RSZ-nr request foutief

-

030016

RSZ-nr en CompanyID request komen niet overeen

-

030028

INSS Request moet ingevuld zijn

-

INSS of NOSSRegistrationNbr of CompanyID

-

030031

Request moet ingevuld zijn

030032

Controlecijfer INSS request foutief

-

030038

Controlecijfer CompanyID request foutief

-

030039

KBO-nr niet gevonden

-

030041

PLAIndicator request moet 0,1 of 2 zijn

-

Enkel geïntegreerd voor RSZPPO en geen

-

030042
030043
030044

RSZPPO-gegevens beschikbaar voor jaar 2003
Geen semi-online mogelijk voor RSZPPO jaar 2004

-

PLAIndicator request niet geldig voor

-

NLOSSRegistrationNbr
SectorIndicator request niet geldig voor

030045

-

NLOSSRegistrationNbr

030046

WayOfAnswering request moet = 1

-

030050

SectorIndicator bevat ongeldige waarde

-

030051

SectorIndicator bevat ongeldige waarde

-

Ongeldige combinatie van PLAIndicator met

-

030052

SectorIndicator
Ongeldige combinatie van PLAIndicator met

030053

-

SectorIndicator

030054

KBO-nr foutief

-

030055

KBO-nr niet gevonden in het repertorium

-

030056

Probleem consultatie databank KBO-nr

Verwittig KSZ/Smals

030057

Werkgever verwijderd uit databank KBO-nr

Verwittig KSZ/Smals

030058

Probleem connectie databank KBO-nr

Verwittig KSZ/Smals

030059

Probleem consultatie sectorindicator repertorium

Verwittig KSZ/Smals

030060

Probleem consultatie repertorium

Verwittig KSZ/Smals

SectorIndicator request niet geldig voor

-

030061

NLOSSRegistrationNbr binnen periode
SectorIndicator request niet geldig voor KBO-nr

030062
030071

-

binnen periode
Quarter request ongeldig kwartaal (1 - 4)
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030072

Quarter request te klein of te groot

-

040364

Persoon niet gekend in DMFA

-

040365

INSZ bestaat niet meer

Verwittig KSZ/Smals

040381

geen geldig attest gevonden

Verwittig KSZ/Smals

040393

geen record ed gevonden

Verwittig KSZ/Smals

040396

geen record wr gevonden

Verwittig KSZ/Smals

geen aangifte voor deze persoon aanwezig die

-

040850

voldoet aan de vraag
deze persoon heeft een workercode die niet mag

040851

deze persoon heeft een paritair comité dat niet mag

040852

-

doorgegeven worden
-

doorgegeven worden

040853

inconsistentie van de aangifte voor deze persoon

Verwittig KSZ/Smals

040854

Quarter in Request ongeldig voor aanvrager

-

040855

werknemer in de openbare sector

-

040856

geen tewerkstellingen - OC voor deze persoon

-

040857

geen aangifte voor deze firma gevonden

-

05****

grooter dan 050000 : Technisch probleem.

Verwittig KSZ/Smals

090001

nog niet beschikbaar (functie in ontwikkeling)

Verwittig KSZ/Smals

999001

type vraag niet beschikbaar

-

999999

probleem met de aanvraag

Verwittig KSZ/Smals
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*** OBSOLETE ***Het te vervangen nummer heeft

*** OBSOLETE ***

een SIS-kaart
*** OBSOLETE ***Beide nummers hebben een

901095

SIS-kaart
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Probleem met server rijksregister of bisregister (server

Handeling KSZ : geweigerd. Handeling Instelling : gelieve de KSZ op de

antwoordt niet)

hoogte te brengen.

Sector, hoedanigheidscode en fase moeten

-

numerieke waarden zijn

300610

Ongeldige datum

-

300620

Einddatum voor begindatum

-

500010

Bijwerken van hoedanigheid met ongeldige datum

-

Bijwerken van hoedanigheid met ongeldige

-

500020
500030
500040

hoedanigheidscode
Bijwerken van hoedanigheid 00

-

Bijwerken van hoedanigheidscode 99 voor niet

-

ingeschreven nummer
Bijwerken van hoedanigheidscode 99 voor niet actief

500050

Onmogelijke voorlopige inschrijving ter nr is

500060
700901

-

nummer
-

onmogelijk of ongekend Bisnummer
Problemen met lengte gegevensgedeelte

-

Tolerantie ongeldig voor toekenning bisnummer

Handeling KSZ : Bisnummer wordt niet toegekend. Handeling Instelling :
indien de geboortedatum onvolledig is, moet de speling +00+. Indien de

800010

geboortedatum volledig is, moet de speling blanco
1e voornaam is nodig voor toekenning bisregisternr.

Handeling KSZ : de behandeling tot toekenning van een
Bisregisternummer kan niet verdergezet worden. Handeling Instelling :

800020

gelieve deze informatie te verbeteren en de procedure tot aanvraag van
toekenning van een Bisregisternummer te willen herbeginnen.
De LANDcode van AdresVanVerblijf is niet correct.

Handeling KSZ : de behandeling tot toekenning van een
Bisregisternummer kan niet verdergezet worden.. Handeling Instelling :

800030

gelieve deze informatie te verbeteren en de procedure tot aanvraag van
toekenning van een Bisregisternummer te willen herbeginnen.
De LANDcode AdresVanUitbetaling is niet correct

Handeling KSZ : de behandeling tot toekenning van een
Bisregisternummer kan niet verdergezet worden. Handeling Instelling :

800031

gelieve deze informatie te verbeteren en de procedure tot aanvraag van
toekenning van een Bisregisternummer te willen herbeginnen.
De GEMEENTEcode in AdresVanVerblijf is niet

Handeling KSZ : de behandeling tot toekenning van een

correct

Bisregisternummer kan niet worden verdergezet. Handeling Instelling :

800032

gelieve deze informatie te verbeteren en de procedure tot aanvraag van
toekenning van een Bisregisternummer te willen herbeginnen.
De GEMEENTEcode in AdresVanUitbetaling is niet

Handeling KSZ : de behandeling tot toekenning van een

correct.

Bisregisternummer kan niet verdergezet worden. Handeling Instelling :

800033

gelieve deze informatie te verbeteren en de procedure tot aanvraag van
toekenning van een Bisregisternummer te willen herbeginnen.
De POSTcode in AdresVanVerblijf is niet correct.

Handeling RSZ : de behandeling tot toekenning van een
Bisregisternummer kan niet worden verdergezet. Handeling Instelling :

800034

gelieve deze informatie te verbeteren en de procedure tot aanvraag van
toekenning van een Bisregisternummer te willen herbeginnen.
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800035

Post-code in AdresVanUitbetaling is niet correct

-

800036

Geen MID voor toekenning KSZ-nummer

-

Het Bisregisternummer bevindt zich noch in het

Handeling KSZ : geen enkel gegeven kan worden verstrekt. Handeling

Bisregister noch in de historieken.

Instelling : gelieve uw vraag met het juiste nummer te herhalen.

Het Bisregisternummer werd vervangen door een

Handeling KSZ : het nieuwe nummer wordt vermeld in het antwoord.

ander Bisregisternummer of door een Rijksnummer.

Handeling Instelling : gelieve uw vraag met het juiste nummer te

800070

800080

herhalen.

800140
800900

Gevraagde informatie is niet toegankelijk

Geen enkele der gevraagde gegevens is aanwezig in het Bis-register

Meer dan 100.000 personen hebben dezelfde

Handeling KSZ : er kan geen registernummer worden toegekend.

geboortedatum.

Handeling Instelling : gelieve de KSZ op de hoogte te brengen.

Te wijzigen inschrijving bestaat niet

Handeling KSZ : geweigerd. Handeling Instelling : Verbeter bericht en

904044

stuur het terug in
Instelling gebruikt niet numerieke fase codes

904045
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De informatie zou de MID in het K.S.Z.-register teniet

Groupe000M/900M

doen
De informatie is niet adequaat, maar werd

301020

Groupe000M

doorgestuurd naar de sector die deze informatie
beheert.
Gegevens kunnen niet gewijzigd worden (register der

301100
301101
301102

Groupe000M

geschrapten)
Geen nieuwe informatie

Groupe000M

De gegevens van de groep geboortedatum/geslacht

Groupe000M

ontbreken

301112

Syntax niet correct van de geboortedatum

Groupe000M

301116

Geboortedatum is niet consistent (lege datum)

Groupe010M

301117

Geboortedatum geeft aanleiding tot informatieverlies

Groupe010M

301122

Syntax van het geslacht is niet correct

Groupe010M

301127

Geslacht geeft aanleiding tot informatieverlies

Groupe010M

301132

Syntax van de aanvangsdatum is niet correct

Groupe031M

301133

Aanvangsdatum is eerder dan datum in KSZ-register

Groupe031M

Gegevens kunnen niet gewijzigd worden (register der

Groupe031M

301200

geschrapten)

301201

Geen nieuwe informatie

Groupe031M

301212

Syntax van de Naam is niet correct

Groupe100M

301217

Naam geeft aanleiding tot informatieverlies

Groupe100M

301222

Syntax van de Voornaam is niet correct

Groupe100M

301227

Voornaam geeft aanleiding tot informatieverlies

Groupe100M

301232

Syntax van de 2de Voornaam is niet correct

Groupe100M

301242

Syntax van de aanvangsdatum is niet correct

Groupe100M

301243

Aanvangsdatum is eerder dan datum in KSZ-register

Groupe120M

301301

Geen nieuwe informatie

Groupe120M

301312

Syntax van de nationaliteitscode is niet correct

Groupe150M

301314

Geen conversie mogelijk voor nationaliteitscode

Groupe150M

301315

Nationaliteitscode bestaat niet voor deze periode

Groupe900M

Nationaliteitscode geeft aanleiding tot

Groupe900M

301317

informatieverlies

301322

Syntax van de aanvangsdatum is niet correct

Groupe900M

301323

Aanvangsdatum is eerder dan datum in KSZ-register

Groupe900M

Gegevens kunnen niet gewijzigd worden (register der

Groupe900M

301400
301401

geschrapten)
Geen nieuwe informatie

Pagina 112 - C.T.M.S.

Groupe900M

MUT-BK : Mutaties
RC

Titel

Beschrijving

301412

Syntax van de geboorteplaatscode is niet correct

Groupe900M

301414

Geen conversie mogelijk voor geboorteplaatscode

Groupe900M

301415

Geboorteplaatscode bestaat niet voor deze periode

Groupe900M

Geboorteplaats ingevuld, maar geboorteplaatscode

Groupe900M

301416

niet
Geboorteplaatscode geeft aanleiding tot

301417
301422
301426

Groupe900M

informatieverlies
Syntax van de geboorteplaats is niet correct

Groupe900M

Geboorteplaatscode ingevuld, maar geboorteplaats

Groupe900M

niet

301427

Geboorteplaats geeft aanleiding tot informatieverlies

Groupe900M

301432

Syntax van de aanvangsdatum is niet correct

Groupe900M

De geboortedatum is niet compatibel met de

Groupe901M

301433

aanvangsdatum van een andere groep, de KSZ
datum of de huidige datum.

301501

Geen nieuwe informatie

Groupe901M

301512

Syntax van de burgerlijke stand is niet correct

Groupe901M

301517

Burgerlijke stand geeft aanleiding tot informatieverlies

Groupe901M

301522

Syntax van de aanvangsdatum is niet correct

Groupe901M

301523

Aanvangsdatum is eerder dan datum in KSZ-register

Groupe901M

301601

Geen nieuwe informatie

Groupe901M

301612

Syntax van de overlijdensdatum is niet correct.

Groupe901M

301622

Syntax van de aanvangsdatum is niet correct

Groupe901M

301623

Aanvangsdatum is eerder dan datum in KSZ-register

Groupe901M

301701

Geen nieuwe informatie

Groupe901M

301706

Een verplichte zone in het adres ontbreekt

Groupe901M

301712

Syntax van de landcode is niet correct

Groupe901M

301714

Geen conversie mogelijk voor landcode

Groupe901M

301715

Landcode bestaat niet voor deze periode

Groupe901M

De landcode is België maar de gemeentecode is niet

Bij mutaties : Na overgang naar het nieuwere formulier L204 komt deze

ingevuld

code niet meer voor in de prefix, maar in het gegevensgedeelte.Komt

301716

voor bij groep : 900M
De landcode geeft aanleiding tot informatieverlies

Bij mutaties : Na overgang naar het nieuwere formulier L204 komt deze
code niet meer voor in de prefix, maar in het gegevensgedeelte. Komt

301717

voor bij groep : 900M
Syntax van de gemeentecode is niet correct

301722

Bij mutaties : Na overgang naar het nieuwere formulier L204 komt deze
code niet meer voor in de prefix, maar in het gegevensgedeelte. Komt
voor bij groep : 900M
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Geen conversie mogelijk voor gemeentecode

Bij mutaties : Na overgang naar het nieuwere formulier L204 komt deze
code niet meer voor in de prefix, maar in het gegevensgedeelte. Komt

301724

voor bij groep : 900M
gemeentecode bestaat niet voor deze periode

Bij mutaties : Na overgang naar het nieuwere formulier L204 komt deze
code niet meer voor in de prefix, maar in het gegevensgedeelte. Komt

301725

voor bij groep : 900M

301726

301727

De gemeentecode is ingevuld, maar de landcode is

Bij mutaties : Na overgang naar het nieuwere formulier L204 komt deze

niet België of de gemeente of de landcode zijn niet

code niet meer voor in de prefix, maar in het gegevensgedeelte. Komt

ingevuld

voor bij groep : 900M

De gemeentecode geeft aanleiding tot

Bij mutaties : Na overgang naar het nieuwere formulier L204 komt deze

informatieverlies

code niet meer voor in de prefix, maar in het gegevensgedeelte. Komt
voor bij groep : 900M

Syntax van de postcode is niet correct

Bij mutaties : Na overgang naar het nieuwere formulier L204 komt deze
code niet meer voor in de prefix, maar in het gegevensgedeelte.Komt

301732

voor bij groep : 900M
Combinatie (postcode, gemeentecode ) bestaat niet

Bij mutaties : Na overgang naar het nieuwere formulier L204 komt deze

voor deze periode

code niet meer voor in de prefix, maar in het gegevensgedeelte.
Opmerking : Meer bepaald kan deze code betekenen : -(Belgische)
postcode is te lang, -de combinatie postcode & NIS-gemeente-code

301735

bestaat niet, -de combinatie postcode & NIS-gemeente-code heeft
weliswaar ooit bestaan maar is niet meer geldig. Komt voor bij groep :
900M

301736

De postcode is ingevuld, maar de landcode is of de

Bij mutaties : Na overgang naar het nieuwere formulier L204 komt deze

gemeente zijn niet ingevuld

code niet meer voor in de prefix, maar in het gegevensgedeelte. Komt
voor bij groep : 900M

De postcode geeft aanleiding tot informatieverlies

Bij mutaties : Na overgang naar het nieuwere formulier L204 komt deze
code niet meer voor in de prefix, maar in het gegevensgedeelte. Komt

301737

voor bij groep : 900M

301738

De postcode moet blanco zijn in het verblijfsadres

not translated

Syntax van de gemeente is niet correct

Bij mutaties : Na overgang naar het nieuwere formulier L204 komt deze
code niet meer voor in de prefix, maar in het gegevensgedeelte.Komt

301742

voor bij groep : 900M

301746

De gemeente is ingevuld, maar de landcode is niet

Bij mutaties : Na overgang naar het nieuwere formulier L204 komt deze

ingevuld

code niet meer voor in de prefix, maar in het gegevensgedeelte. Komt
voor bij groep : 900M

De gemeente geeft aanleiding tot informatieverlies

Bij mutaties : Na overgang naar het nieuwere formulier L204 komt deze
code niet meer voor in de prefix, maar in het gegevensgedeelte. Komt

301747

voor bij groep : 900M
Syntax van de straat is niet correct

Bij mutaties : Na overgang naar het nieuwere formulier L204 komt deze
code niet meer voor in de prefix, maar in het gegevensgedeelte. Komt

301752

voor bij groep : 900M

301756

De straat is ingevuld, maar de gemeente is niet

Bij mutaties : Na overgang naar het nieuwere formulier L204 komt deze

ingevuld

code niet meer voor in de prefix, maar in het gegevensgedeelte. Komt
voor bij groep : 900M
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De straat geeft aanleiding tot informatieverlies

Bij mutaties : Na overgang naar het nieuwere formulier L204 komt deze
code niet meer voor in de prefix, maar in het gegevensgedeelte.Komt

301757

voor bij groep : 900M
Syntax van het huisnummer is niet correct

Bij mutaties : Na overgang naar het nieuwere formulier L204 komt deze
code niet meer voor in de prefix, maar in het gegevensgedeelte.Komt

301762

voor bij groep : 900M

301766

Het huisnummer is ingevuld, maar de straat is niet

Bij mutaties : Na overgang naar het nieuwere formulier L204 komt deze

ingevuld

code niet meer voor in de prefix, maar in het gegevensgedeelte.Komt
voor bij groep : 900M

Het huisnummer geeft aanleiding tot informatieverlies

Bij mutaties : Na overgang naar het nieuwere formulier L204 komt deze
code niet meer voor in de prefix, maar in het gegevensgedeelte.Komt

301767

voor bij groep : 900M
Syntax van het busnummer is niet correct

Bij mutaties : Na overgang naar het nieuwere formulier L204 komt deze
code niet meer voor in de prefix, maar in het gegevensgedeelte. Komt

301772

voor bij groep : 900M

301776

Het busnummer is ingevuld, maar het huisnummer is

Bij mutaties : Na overgang naar het nieuwere formulier L204 komt deze

niet ingevuld

code niet meer voor in de prefix, maar in het gegevensgedeelte. Komt
voor bij groep : 900M

Syntax van de aanvangsdatum is niet correct

Bij mutaties : Na overgang naar het nieuwere formulier L204 komt deze
code niet meer voor in de prefix, maar in het gegevensgedeelte. Komt

301782

voor bij groep : 900M
Aanvangsdatum is eerder dan datum in KSZ-register

Bij mutaties : Na overgang naar het nieuwere formulier L204 komt deze
code niet meer voor in de prefix, maar in het gegevensgedeelte. Komt

301783

voor bij groep : 900M
Geen nieuwe informatie

Bij mutaties : Na overgang naar het nieuwere formulier L204 komt deze
code niet meer voor in de prefix, maar in het gegevensgedeelte. Komt

301801

voor bij groep : 901M
Syntax van de landcode is niet correct

Bij mutaties : Na overgang naar het nieuwere formulier L204 komt deze
code niet meer voor in de prefix, maar in het gegevensgedeelte. Komt

301812

voor bij groep : 901M
Geen conversie mogelijk voor landcode

Bij mutaties : Na overgang naar het nieuwere formulier L204 komt deze
code niet meer voor in de prefix, maar in het gegevensgedeelte. Komt

301814

voor bij groep : 901M
Landcode bestaat niet voor deze periode

Bij mutaties : Na overgang naar het nieuwere formulier L204 komt deze
code niet meer voor in de prefix, maar in het gegevensgedeelte. Komt

301815

voor bij groep : 901M

301816

De landcode is België maar de gemeentecode is niet

Bij mutaties : Na overgang naar het nieuwere formulier L204 komt deze

ingevuld

code niet meer voor in de prefix, maar in het gegevensgedeelte. Komt
voor bij groep : 901M

De landcode geeft aanleiding tot informatieverlies

Bij mutaties : Na overgang naar het nieuwere formulier L204 komt deze
code niet meer voor in de prefix, maar in het gegevensgedeelte. Komt

301817

voor bij groep : 901M
Syntax van de gemeentecode is niet correct

301822

Bij mutaties : Na overgang naar het nieuwere formulier L204 komt deze
code niet meer voor in de prefix, maar in het gegevensgedeelte.Komt
voor bij groep : 901M
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Geen conversie mogelijk voor gemeentecode

Bij mutaties : Na overgang naar het nieuwere formulier L204 komt deze
code niet meer voor in de prefix, maar in het gegevensgedeelte. Komt

301824

voor bij groep : 901M
Gemeentecode bestaat niet voor deze periode

Bij mutaties : Na overgang naar het nieuwere formulier L204 komt deze
code niet meer voor in de prefix, maar in het gegevensgedeelte. Komt

301825

voor bij groep : 901M

301826

301827

De gemeentecode is ingevuld, maar de landcode is

Bij mutaties : Na overgang naar het nieuwere formulier L204 komt deze

niet België of de gemeente of de landcode zijn niet

code niet meer voor in de prefix, maar in het gegevensgedeelte. Komt

ingevuld

voor bij groep : 901M

De gemeentecode geeft aanleiding tot

Bij mutaties : Na overgang naar het nieuwere formulier L204 komt deze

informatieverlies

code niet meer voor in de prefix, maar in het gegevensgedeelte. Komt
voor bij groep : 901M

Syntax van de postcode is niet correct

Bij mutaties : Na overgang naar het nieuwere formulier L204 komt deze
code niet meer voor in de prefix, maar in het gegevensgedeelte. Komt

301832

voor bij groep : 901M

301835

Combinatie (postcode, gemeentecode ) bestaat niet

Bij mutaties : Na overgang naar het nieuwere formulier L204 komt deze

voor deze periode

code niet meer voor in de prefix, maar in het gegevensgedeelte. Komt
voor bij groep : 901M

301836

De postcode is ingevuld, maar de landcode of de

Bij mutaties : Na overgang naar het nieuwere formulier L204 komt deze

gemeentecode zijn niet ingevuld

code niet meer voor in de prefix, maar in het gegevensgedeelte. Komt
voor bij groep : 901M

De postcode geeft aanleiding tot informatieverlies

Bij mutaties : Na overgang naar het nieuwere formulier L204 komt deze
code niet meer voor in de prefix, maar in het gegevensgedeelte. Komt

301837

voor bij groep : 901M
Syntax van de gemeente is niet correct

Bij mutaties : Na overgang naar het nieuwere formulier L204 komt deze
code niet meer voor in de prefix, maar in het gegevensgedeelte.Komt

301842

voor bij groep : 901M

301846

De gemeente is ingevuld, maar de landcode is niet

Bij mutaties : Na overgang naar het nieuwere formulier L204 komt deze

ingevuld.

code niet meer voor in de prefix, maar in het gegevensgedeelte. Komt
voor bij groep : 901M

De gemeente geeft aanleiding tot informatieverlies

Bij mutaties : Na overgang naar het nieuwere formulier L204 komt deze
code niet meer voor in de prefix, maar in het gegevensgedeelte. Komt

301847

voor bij groep : 901M
Syntax van de straat is niet correct

Bij mutaties : Na overgang naar het nieuwere formulier L204 komt deze
code niet meer voor in de prefix, maar in het gegevensgedeelte.Komt

301852

voor bij groep : 901M

301856

De straat is ingevuld, maar de gemeente is niet

Bij mutaties : Na overgang naar het nieuwere formulier L204 komt deze

ingevuld

code niet meer voor in de prefix, maar in het gegevensgedeelte. Komt
voor bij groep : 901M

De straat geeft aanleiding tot informatieverlies

Bij mutaties : Na overgang naar het nieuwere formulier L204 komt deze
code niet meer voor in de prefix, maar in het gegevensgedeelte. Komt

301857

voor bij groep : 901M
Syntax van het huisnummer is niet correct

301862

Bij mutaties : Na overgang naar het nieuwere formulier L204 komt deze
code niet meer voor in de prefix, maar in het gegevensgedeelte. Komt
voor bij groep : 901M
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Het huisnummer is ingevuld, maar de straat is niet

Bij mutaties : Na overgang naar het nieuwere formulier L204 komt deze

ingevuld

code niet meer voor in de prefix, maar in het gegevensgedeelte. Komt
voor bij groep : 901M

Het huisnummer geeft aanleiding tot informatieverlies

Bij mutaties : Na overgang naar het nieuwere formulier L204 komt deze
code niet meer voor in de prefix, maar in het gegevensgedeelte. Komt

301867

voor bij groep : 901M
Syntax van het busnummer is niet correct

Bij mutaties : Na overgang naar het nieuwere formulier L204 komt deze
code niet meer voor in de prefix, maar in het gegevensgedeelte. Komt

301872

voor bij groep : 901M

301876

Het busnummer is ingevuld, maar het huisnummer is

Bij mutaties : Na overgang naar het nieuwere formulier L204 komt deze

niet ingevuld

code niet meer voor in de prefix, maar in het gegevensgedeelte. Komt
voor bij groep : 901M

Syntax van de aanvangsdatum is niet correct

Bij mutaties : Na overgang naar het nieuwere formulier L204 komt deze
code niet meer voor in de prefix, maar in het gegevensgedeelte. Komt

301882

voor bij groep : 901M
Aanvangsdatum is eerder dan datum in KSZ-register

301883

Bij mutaties : Na overgang naar het nieuwere formulier L204 komt deze
code niet meer voor in de prefix, maar in het gegevensgedeelte. Komt
voor bij groep : 901M
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000000

Er is geen probleem vastgesteld

-

De structuur van het bericht is niet conform de

De probleem ligt bij de voorlegging

000050

berichtendocumentatie
De structuur van het bericht is niet conform de

000051

Het KSZ heeft vraag/distributie niet kunnen vertalen in

000055
055001

De probleem ligt bij de antwoord

berichtendocumentatie
-

het formaat van het leverancier/recipient
error tijdens de validatie van de data van A055

-

Intern probleem KSZ

Handeling Instelling : Verwittig KSZ. Handeling KSZ : Analyse van het
probleem. Instelling nadere informatie geven zodra oorzaak probleem

100000

gekend is.
Intern probleem KSZ

Handeling Instelling : Verwittig KSZ. Handeling KSZ : Analyse van het
probleem. Instelling nadere informatie geven zodra oorzaak probleem

100002

gekend is
Intern probleem KSZ

Handeling Instelling : Verwittig KSZ. Handeling KSZ : Analyse van het
probleem. Instelling nadere informatie geven zodra oorzaak probleem

100003

gekend is
Intern probleem KSZ met server instelling

Handeling Instelling : Verwittig KSZ. Handeling KSZ : Analyse van het
probleem. Instelling nadere informatie geven zodra oorzaak probleem

100004

gekend is

200000

Mailboxnummer reeds vroeger positief ontvangen

-

200001

Mailboxnummer ontbreekt in voorlegging

-

Het gevraagde gedeelte_bericht (overeenkomstig de

-

200002

opgegeven interne KSZ-referentie) is niet of niet meer
beschikbaar
Voor deze combinatie (formulier, type behandeling)

300000

De afzender heeft geen machtiging om het formulier

300010

-

KSZ met de opgegeven hoedanigheidscode en fase
De afzender heeft het INSZ geïntegreerd bij de KSZ

300030

-

naar de bestemmeling te sturen
De afzender heeft het INSZ niet geïntegreerd bij de

300020

-

bestaat deze variante niet

-

met de opgegeven hoedanigheidscode, maar de fase
is niet groot genoeg.
De afzender heeft het INSZ niet geïntegreerd bij de

300040

-

KSZ met de opgegeven hoedanigheidscode, fase en
periode

300050

Automatische inschrijving is mislukt

-

301806

syntax postcode is niet correct

syntax postcode is niet correct

Integratieprobleem voor bestemmeling

De leverancier waarbij de gevraagde gegevens beschikbaar zijn en die

400000

toegang heeft tot het bedoelde dossier aan de hand van de
gespecifieerde codes, bestaat niet
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Er zijn voor alle bestemmelingen problemen in

De bestemmeling van de voorlegging heeft geen toegang tot het

verband met de integratiecontrole

betrokken dossier aan de hand van de codes hoedanigheid/fase die
tijdens de gevraagde periodes zijn toegestaan. Bij M-stromen en bij

400010

Z-stromen betekent deze returncode dat voor minstens 1 bestemmeling
waarvoor de integratiecontrole verplicht was, geen passende integratie
gebeurd is.
Het INSZ is noch voor de afzender noch voor een

500000

-

bestemmeling geïntegreerd op de wijze die wordt
opgegeven in de voorlegging
Verschillende bestemmelingen bestaan voor bericht

600000

Sector leverancier en type instelling leverancier

600100

-

aanvrager
-

moeten in de prefix van de voorlegging ingevuld zijn
(tbv formaatbepaling leverancier)
Inschrijvings-input te lang / Maximale lengte

-

gegevensgedeelte werd overschreden / Fout in

700000

samenstelling in-house-file / Bij informatie-types 803x
: toepassingsgedeelte prefix onvolledig of niet
aanwezig

700001

Probleem in-house file

-

700100

Verdelingscode niet geldig

-

Het bisnummer werd vervangen door een ander

Bericht is verworpen

800080

Bisnummer of door een Rijksnummer
Mutatie is aanvaard / bij Informatietype 803x : tweede

801014

-

(verbeterde) doorsturing vanwege MvM

810000

Ongeldige creatiedatum voor Ter Nr

-

810500

Ongeldige datum voor ternummer

-

Fout in de lengte van de vraag.

Handeling KSZ : de vraag wordt geweigerd. Handeling Instelling : gelieve
het aantal zones te willen respecteren die voorzien zijn voor de vraag. De

900008

zones waarvan u de waarde niet kent, dienen noodzakelijkerwijs blanco
te zijn.

900013
900500

Maximale lengte van inhouse en platte berichten is 3K

-

De lengte van het antwoord van het Rijksregister is

Handeling KSZ : verdubbeling van de

niet conform het protocol met het Rijksregister

telecommunicatie-netwerk-returncode 9005.Handeling Instelling : cfr. lijst
met telecommunicatie-netwerk-returncodes.

900501

Bisregister-server antwoordt niet

-

900502

Server uitgestelde behandeling antwoordt niet

-

900503

Mailbox-server antwoordt niet

-

900504

Leverancier onbeschikbaar

-

Leverancier antwoordt niet conform met de vraag

Handeling Instelling : verwittig KSZ. Handeling KSZ : KSZ zal contact

m.b.t. formulier, soort behandeling of INSZ

nemen met de sector om te vragen de toepassing aan te passen.

900601

Schermnummer is niet ingevuld (bericht 620R)

-

900602

Schermnummer is niet numeriek (bericht 620R)

-

900505
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900603

Postnummer is niet ingevuld (bericht 620R)

-

900604

Postnummer is niet numeriek (bericht 620R)

-

900605

Straatnummer is niet ingevuld (bericht 620R)

-

900606

Straatnummer is niet numeriek (bericht 620R)

-

900607

Huisnummer is niet ingevuld (bericht 620R)

-

900608

Huisnummer is niet numeriek (bericht 620R)

-

900609

Index is niet ingevuld (bericht 620R)

-

901007

Lijst postcodes niet ingevoerd door KSZ

Input wordt niet verwerkt door KSZ

901008

Gebruiker kreeg niet de vereiste toelating

Input wordt niet verwerkt door KSZ

901009

Instelling kreeg niet de vereiste toelating

Input wordt niet verwerkt door KSZ

Structuur fout insz

Handeling KSZ : Voorlegging geweigerd. Handeling Instelling : Verbeter

901010

uw bericht en stuur het opnieuw in
Fout check-digit

901011

uw bericht en stuur het opnieuw in
Check digit v vervangingsnr ongeldig

901012

Handeling KSZ : Voorlegging geweigerd. Handeling Instelling : Verbeter
uw bericht en stuur het opnieuw in

Voornaam is ongeldig

901013

Handeling KSZ : Voorlegging geweigerd. Handeling Instelling : Verbeter
uw bericht en stuur het opnieuw in

Geboortedatum ongeldig

901017

Handeling KSZ : Voorlegging geweigerd. Handeling Instelling : Verbeter
uw bericht en stuur het opnieuw in

Te vervangen bisnr en nieuw nr zijn gelijk

901018
901019

Handeling KSZ : Voorlegging geweigerd. Handeling Instelling : Verbeter

Handeling KSZ : Voorlegging geweigerd. Handeling Instelling : Verbeter
uw bericht en stuur het opnieuw in

Adrescode is ongeldig

Waarschuwing.

Datum van overlijden is ongeldig

Handeling KSZ : ingeval van integraties wordt de zone geïnitialiseerd met
zeroes. ingeval van wijzigingen van het bisregister wordt de voorlegging

901020

geweigerd. Handeling Instelling : Controleer de data & zend zo nodig
bijkomende correcties in
Aanvangsdatum van input is ongeldig

901025
901027

Handeling KSZ : zone wordt geïnitialiseerd met stichtingsdag van de
betrokken instelling.

Fout in naam

-

Landcode van verblijf niet in omzettingstabel codes

Handeling KSZ : ingeval van integraties wordt de zone geïnitialiseerd met
zeroes. ingeval van wijzigingen van het bisregister wordt de voorlegging

901030

geweigerd. Handeling Instelling : Controleer de data & zend zo nodig
bijkomende correcties in
landcode van uitbetalingsadres niet in omzettingstabel

Handeling KSZ : ingeval van integraties wordt de zone geïnitialiseerd met

codes

zeroes. ingeval van wijzigingen van het bisregister wordt de voorlegging

901031

geweigerd. Handeling Instelling : Controleer de data & zend zo nodig
bijkomende correcties in
Gemeentecode uitbetalingsadres niet in

Handeling KSZ : ingeval van integraties wordt de zone geïnitialiseerd met

omzettingstabel codes

zeroes. ingeval van wijzigingen van het bisregister wordt de voorlegging

901032

geweigerd. Handeling Instelling : Controleer de data & zend zo nodig
bijkomende correcties in
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Gemeentecode verblijfplaats niet in omzettingstabel

Handeling KSZ : ingeval van integraties wordt de zone geïnitialiseerd met

codes

zeroes. ingeval van wijzigingen van het bisregister wordt de voorlegging

901033

geweigerd. Handeling Instelling : Controleer de data & zend zo nodig
bijkomende correcties in
Postcode verblijfplaats niet in lijst postcodes

Handeling KSZ : ingeval van integraties wordt de zone geïnitialiseerd met
zeroes. ingeval van wijzigingen van het bisregister wordt de voorlegging

901034

geweigerd. Handeling Instelling : Controleer de data & zend zo nodig
bijkomende correcties in
Postcode en uitbetalingsadres niet in lijst postcodes

Handeling KSZ : ingeval van integraties wordt de zone geïnitialiseerd met
zeroes. ingeval van wijzigingen van het bisregister wordt de voorlegging

901035

geweigerd. Handeling Instelling : Controleer de data & zend zo nodig
bijkomende correcties in
Land/gemeentecode geboorteplaats niet in

Handeling KSZ : ingeval van integraties wordt de zone geïnitialiseerd met

omzettingstabel codes

zeroes. ingeval van wijzigingen van het bisregister wordt de voorlegging

901036

geweigerd. Handeling Instelling : Controleer de data & zend zo nodig
bijkomende correcties in
Nationaliteitscode niet in omzettingstabel codes

Handeling KSZ : ingeval van integraties wordt de zone geïnitialiseerd met
zeroes. ingeval van wijzigingen van het bisregister wordt de voorlegging

901037

geweigerd. Handeling Instelling : Controleer de data & zend zo nodig
bijkomende correcties in
Geslachtscode ongeldig

Handeling KSZ : ingeval van integraties wordt de zone geïnitialiseerd met
zeroes. ingeval van wijzigingen van het bisregister wordt de voorlegging

901038

geweigerd. Handeling Instelling : Controleer de data & zend zo nodig
bijkomende correcties in
Code burgerlijke stand ongeldig

Handeling KSZ : ingeval van integraties wordt de zone geïnitialiseerd met
zeroes. ingeval van wijzigingen van het bisregister wordt de voorlegging

901039

geweigerd. Handeling Instelling : Controleer de data & zend zo nodig
bijkomende correcties in

901040

Rijksnr niet in db (Bij formulier L204 : rijksnummer

Handeling Instelling : Meld het probleem aan KSZ. Handeling KSZ :

vervangen maar geen historieken aanwezig in

Probleem zal onderzocht worden en conclusies meegedeeld

MiniRN)
Lus in MiniRN

901041

Probleem zal onderzocht worden en conclusies meegedeeld
Rijksnummer is vervangen door ander Rijksnummer

901042

Handeling Instelling : Meld het probleem aan KSZ. Handeling KSZ :

-

of door een bisnummer

901043

Ternummer is niet toegelaten

-

901044

INSZ is intussen vervangen

-

Bijwerken adres noodzakelijk

Handeling KSZ : Voorlegging geweigerd. Handeling Instelling :

901045

Voorlegging verbeteren en terug insturen
Instelling vraagt wijziging van uitbetalingsadres

901046

Handeling KSZ : Voorlegging geweigerd. Handeling Instelling :
Voorlegging verbeteren en terug insturen

Instelling vraagt uitbetalingsadres voor nr

901047

Handeling KSZ : Voorlegging geweigerd. Handeling Instelling :
Voorlegging verbeteren en terug insturen

Verschil foneem

901050
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Verschil voornaam / Geen overeenstemming 1ste

Severe Error. Handeling KSZ : Voorlegging geweigerd. Handeling

letter

Instelling : Voorlegging verbeteren en terug insturen

Verschil in geboortedatum

Severe Error. Handeling KSZ : Voorlegging geweigerd. Handeling

901052

Instelling : Voorlegging verbeteren en terug insturen
INSZ-nummer ontbreekt

901053
901054

Handeling KSZ : Voorlegging geweigerd. Handeling Instelling :
Voorlegging verbeteren en terug insturen

Adres v verblijf + uitbetaling niet gespecifieerd v

Severe Error. Handeling KSZ : Voorlegging geweigerd. Handeling

Rijksnummer

Instelling : Voorlegging verbeteren en terug insturen

Geen overeenstemming adres van verblijf

Severe Error. Handeling KSZ : Voorlegging geweigerd. Handeling

901055

Instelling : Voorlegging verbeteren en terug insturen
Geen overeenstemming adres v uitbetaling

901056

Severe Error. Handeling KSZ : Voorlegging geweigerd. Handeling
Instelling : Voorlegging verbeteren en terug insturen

Verblijfsadres voor dat rijksnr niet bekend bij RR

901057

Severe Error. Handeling KSZ : Voorlegging geweigerd. Handeling
Instelling : Voorlegging verbeteren en terug insturen

901058

Anomalie op niveau adres

-

901059

Anomalie op niveau betalingsadres

-

Geen overeenstemming 1ste letter van voornaam bij

Waarschuwing.

901060
901061

Bisreg.
Geen overeenstemming geboortedatum bij Bisreg.

Waarschuwing.

Verblijfs- en uitbetalingsadres niet gespecifieerd

Waarschuwing. Handeling KSZ : De twee personen worden als
verschillend beschouwd. Handeling Instelling : Na te kijken en eventuele

901062

verbeterende berichten insturen
Geen overeenstemming verblijfsadres bij bisregister

Waarschuwing. Handeling KSZ : De twee personen worden als
verschillend beschouwd. Handeling Instelling : Na te kijken en eventuele

901063

verbeterende berichten insturen
Geen overeenstemming uitbetalings- en verblijfsadres

Waarschuwing. Handeling KSZ : De twee personen worden als
verschillend beschouwd. Handeling Instelling : Na te kijken en eventuele

901064

verbeterende berichten insturen

901065

Verschil in de volledige naam of voornamen

Waarschuwing. Handeling KSZ : De twee personen worden als identiek

meegedeeld door Instelling

beschouwd. Handeling Instelling : Na te kijken en eventuele verbeterende
berichten insturen

901066

Verschil in volledige geboortedatum meegedeeld door

Waarschuwing. Handeling KSZ : De twee personen worden als identiek

Instelling

beschouwd. Handeling Instelling : Na te kijken en eventuele verbeterende
berichten insturen

901067

Verblijfs- en uitbetalingsadres niet bekend bij

Waarschuwing. Handeling KSZ : De twee personen worden als

Rijksregister

verschillend beschouwd. Handeling Instelling : Na te kijken en eventuele
verbeterende berichten insturen

Geen overeenstemming verblijfs- en uitbetalingsadres

Waarschuwing. Handeling KSZ : De twee personen worden als
verschillend beschouwd. Handeling Instelling : Na te kijken en eventuele

901068

verbeterende berichten insturen

901069

Geen overeenstemming uitbetalingsadres
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Meegedeelde Biseg. nr. (of Ternr) Bestaat niet

Severe Error. Handeling KSZ : Aangevraagde wijzigingen werden niet
doorgevoerd. Handeling Instelling : Na te kijken en eventuele

901070

verbeterende berichten insturen
Meegedeelde Biseg. nr. Bestaat niet in Bisreg

Severe Error. Handeling KSZ : Aangevraagde wijzigingen werden niet
doorgevoerd. Handeling Instelling : Na te kijken en eventuele

901071

verbeterende berichten insturen.
Vervangingsnr bestaat niet in Bisreg.

(Bij formulier L204 : KSZ-nummer vervangen, maar ontbreekt in
historieken van het KSZ-register) Severe Error. Handeling KSZ :

901072

Aangevraagde wijzigingen werden niet doorgevoerd. Handeling Instelling
: Na te kijken en eventuele verbeterende berichten insturen

901073

Vervangingsnr bestaat niet in Bisreg., Rijksregister of

Severe Error. Handeling KSZ : Aangevraagde wijzigingen werden niet

Historieken

doorgevoerd. Handeling Instelling : Na te kijken en eventuele
verbeterende berichten insturen

Onbestaand ternummer of Rijksnummer komt niet

901074

Severe Error. Handeling KSZ : Sigedis-lijst wordt niet bijgewerkt.

voor in Sigedis-lijst
Zelfde informatie werd verschillende malen

Severe Error. Handeling KSZ : Meermaals dezelfde integratie uitvoeren

doorgegeven

resulteert sowieso toch slechts in 1 lijn in het personenrepertorium.

901075

Handeling Instelling : Na te kijken en eventuele verbeterende berichten
insturen
Ter nr. al toegekend voor andere instelling

901076

Probleem zal onderzocht worden en conclusies meegedeeld
KSZ-nummer meerdere keren vervangen, maar in de

901077

Handeling Instelling : Meld het probleem aan KSZ. Handeling KSZ :

-

vervangingen is een lus aanwezig
Vervangen van Bisnr. door Rijksnummer

INFORMATION :Handeling KSZ : nieuw nummer wordt meegedeeld.
Handeling Instelling : gelieve dit nieuwe nummer te noteren en in het

901080

vervolg te gebruiken
Vervangen Bisnr door ander Bisnr

INFORMATION : Handeling KSZ : nieuw nummer wordt meegedeeld.
Handeling Instelling : gelieve dit nieuwe nummer te noteren en in het

901081

vervolg te gebruiken
Vervangen rijksnr. in rijksregister door ander rijksnr

INFORMATION : Handeling KSZ : nieuw nummer wordt meegedeeld.
Handeling Instelling : gelieve dit nieuwe nummer te noteren en in het

901082

vervolg te gebruiken
Ter nr vervangen door nationaal nummer

901083

Handeling KSZ : nieuw nummer wordt meegedeeld. Handeling Instelling :
gelieve dit nieuwe nummer te noteren en in het vervolg te gebruiken.

Ter nr vervangen door Bis-nummer

901084

Handeling KSZ : nieuw nummer wordt meegedeeld. Handeling Instelling :
gelieve dit nieuwe nummer te noteren en in het vervolg te gebruiken

Ter nr vervangen door Ter-nummer

901085

Handeling KSZ : nieuw nummer wordt meegedeeld. Handeling Instelling :
gelieve dit nieuwe nummer te noteren en in het vervolg te gebruiken

901086

INSZ is ongekend in Registers

-

901087

Insz geannuleerd

-

901088

INSZ vervangen

-

901090

Bijwerken Bisregnr. zonder definitieve inschrijving

Error. Handeling KSZ : voorlegging geweigerd

901091

Def. inschrijving dient voorafgegaan door voorlopige

Error. Handeling KSZ : voorlegging geweigerd
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Voorlopige inschrijving niet bevestigd

Waarschuwing. Handeling Instelling : meld dit bericht aan KSZ. Handeling

901092

KSZ : geval zal onderzocht worden en conclusie meegedeeld

901093

Def. inschrijving van rijks- of bisnr. niet opgenomen

Error. Handeling KSZ : Voorlegging geweigerd

901094

A has SIS

Logic abstract for consumers

901095

A and B have SIS

Logic abstract for consumers

Sectorcode foutief / Instellingscode ongeldig : niet in

Input wordt niet verwerkt door KSZ. Handeling Instelling : Verbeter uw

input-record

bericht en stuur het opnieuw in

Vraagtype foutief

Input wordt niet verwerkt door KSZ. Handeling Instelling : Verbeter uw

901900
901901

bericht en stuur het opnieuw in
Informatietype foutief

(Bij formulier L204 : geen geldige structuur L204) Input wordt niet
verwerkt door KSZ. Handeling Instelling : Verbeter uw bericht en stuur het

901902

opnieuw in
Naam of foneem is ongeldig

901903

bericht en stuur het opnieuw in
Vraag tot bijwerking van Bisregister is ongeldig

901904

Input wordt niet verwerkt door KSZ. Handeling Instelling : Verbeter uw
bericht en stuur het opnieuw in

Vraag tot vervanging van bisreg.nr wordt verworpen

901905

Input wordt niet verwerkt door KSZ. Handeling Instelling : Verbeter uw
bericht en stuur het opnieuw in

Type periode is ongekend

901906
901907

Input wordt niet verwerkt door KSZ. Handeling Instelling : Verbeter uw

(Bij informatie-type 605A intern probleem KSZ : niet-gedefinieerde
integratiecontroles)

Instelling mag TI niet gebruiken

-

Probleem met ternummer of met ontbrekende

Handeling KSZ : geweigerd. Omschrijving probleem : De code wordt in de

voorlopige inschrijving

programmatuur gebruikt voor drie verschillende problemen : 1) TERNR
bestaat reeds 2) voor alle sectoren (behalve Sigedis en RSZ) moet eerst

901908

een voorlopige inschrijving (902) gebeuren, en dan pas een definitieve
inschrijving (00) 3) INSZ-nummer is ternummer in dit geval niet
toegelaten !

901909

Prefixversie onjuist

-

901910

INSZ input is een bisnr of rijksnr, maar geen ternr

-

901911

NISSCP ternr onjuist

-

901912

NISSDA ternr onjuist

-

alleen het rijksregister kan een rijksnummer

-

901913
901914
901915
901916
902020

vervangen
een nummer door zichzelf vervangen kan niet

-

een bisnummer mag niet door een ternummer worden

-

vervangen
INSZ niet ingeschreven in een Belgische gemeente

-

De periode bericht moet de perioe repertorium uit de

-

prefix met minstens 1 dag overlappen
Structuur begindatum dossier is onjuist

902030
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902032

Begin- / eind-datum onjuist of verschillend van 0

-

Begindatum dossier komt niet overeen met 1e dag

-

902033
902035
902036
902037

trim.
Structuur einddatum dossier is ongeldig

-

Einddatum repertorium is hoger dan begindatum

Handeling Instelling : Meld het probleem aan KSZ. Handeling KSZ :

repertorium

Probleem zal onderzocht worden en conclusies meegedeeld

Einddatum dossier komt niet overeen met laatste dag

-

trimester

902038

Dossier periode komt niet overeen met een trimester

-

902040

Sector bevindt zich niet in lijst van kennistypes

-

Hoedanigheidscode bevindt zich niet in lijst van

-

902041

kennistypes

902042

Fase bevindt zich niet in lijst van kennistypes

-

902043

Prefix bevat hoedanigheidscodes 903 of 999

-

Hoedanigheidscode prefix is niet identiek aan deze in

-

902044

gegevensdeel
Niet geïntegreerd voor org

902050

Handeling KSZ : voorlegging geweigerd. Handeling Instelling : integreer
eerst persoon in kwestie

902051

Niet geïntegreerd met hoedanigheidscode

-

902052

Niet geïntegreerd met fase

-

te wijzigen lijn in KSZ repertorium bestaat niet

Handeling KSZ : Voorlegging geweigerd. Handeling Instelling : Verbeter

902053

bericht en stuur het terug in
INSZ niet geïntegreerd voor de opgegeven

902054

-

Hoedanigheidscode, fase en perioden

902060

Ongeldige verdelingscode

-

902061

Identificatie is onvolledig of onbestaand

-

informatie gegevengedeelte klopt niet met informatie

-

903000

prefix

903001

onjuiste taalcode

-

903002

onjuiste uitwisselingscode

-

903003

verkeerde aanvangsdatum geldigheid informatie

-

903004

verkeerde einddatum geldigheid informatie

-

einddatum geldigheid mag niet voor begindatum

-

903005

geldigheid vallen

903006

verplichte beheersinformatie ontbreekt

-

903007

onjuist INSZ nr user-id

-

903010

in te voegen record bestaat reeds in beheerstabel

-

903011

te wijzigen record bestaat niet in beheerstabel

-

903012

onjuiste identificatie instelling (sector, type_instelling)

-
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903013

onbekend user-id

-

903014

begin-fase moet kleiner zijn dan eindfase

-

begindatum geldigheid moet voor resulterende

-

903015

einddatum vallen
Formulier/type verwerking heeft geen toegang voor de

903016

Structuur begindatum dossier (gegevensgedeelte)

904030

904035
904036

-

ongeldig
Begindatum repertorium komt niet overeen met 1e

904033

-

codes (sector,type instelling, hoedanigheid en fase)

-

dag
Einddatum repertorium prefix is ongeldig

-

Gegevensgedeelte : begindatum rep. is hoger dan

-

einddatum rep.

904037

Einddatum rep. past niet met dit soort periodes

-

904038

Ongeldige periode

-

904040

Instelling gebruikt niet bestaande sector

-

904041

Instelling gebruikt onbestaande hoedanigheidscode

-

904042

Instelling gebruikt onbestaande code fase

-

Instelling gebruikt inschrijvingscode onjuist

-

904043

(hoedanigheidscodes 903 of 999)
De persoon woont niet meer in de opgevraagde

910001

De persoon woont niet in de gemeente zoals

910002

-

aangeduid in het gegevensgedeelte
Controle integratie kan niet uitgevoerd worden omdat

990000

-

gemeente

-

er een zone ontbreekt in de prefix

990010

Transmissie via mailbox (constante = tape)

-

990020

Slaging stroom bestaat niet

-

INSZ van prefix komt niet overeen met INSZ

-

990030

gegevensgedeelte
Verwerking geweigerd bij bewerking van de

999999

99xxxx

(personen- en verwijzingrepertoria, ksz-registers en verwijzingstabellen)

ksz-databanken
Bericht doorgestuurd ondanks een probleem die zou

In het kader van de niet gewijgerd berichten, een waarschuwing is

vermeld zijn met een netwerk rc xxxx

bijgevoegd op het vorm van een applicatie rc die begint met 99, gevolgd
met het netwerk rc die had normaal moeten vermeld zijn
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Een niet - 0000 returncode in een antwoord van een

De Ksz rc is steeds omgevormd volgens het volgende algoritme (bv

leverancier.

ABCD in rc leverancier 37) : pos 1 : overname eerste positie van het
antwoord van de leverancier : (hier dus A), pos 2 : steeds een 9, pos 3 en

*9nn

4 : sectorcode van de leverancier - hier dus 37. En so de Ksz rc wordt
A937.
Er is geen probleem vastgesteld op netwerk- of

0000
2000

Lengte bericht onjuist of aanwezigheid van een onjuist

Handeling KSZ : bericht geweigerd. Handeling Instelling :verbeter bericht

teken in het bericht

en zend het opnieuw in

Prefix versie onjuist.

Handeling KSZ : bericht geweigerd. Handeling Instelling : verbeter bericht

2100

en zend het opnieuw in
Ingegeven instellingscode bestaat niet

2101
Type vraag ongekend en onbestaand

(Formulier+RequestClass) niet geldig

-

Interne ref. beantwoorder moet blanco zijn

Handeling KSZ : bericht geweigerd. Handeling Instelling : verbeter zones
interne referentie en zend bericht opnieuw in

Interne ref. beantwoorder ontbreekt of is ongeldig in

Handeling KSZ : bericht geweigerd

naar antwoord
Versie prefix ongeldig

3000
3001

Handeling KSZ : bericht geweigerd.

vraag naar antwoord
Gedeelte_bericht ontbreekt of is ongeldig in vraag

2112

Handeling KSZ : bericht geweigerd. Handeling Instelling : verbeter bericht
en zend het opnieuw in.

2110
2111

Handeling KSZ : bericht geweigerd. Handeling Instelling : verbeter bericht
en zend het opnieuw in.

2102
2103

-

systeemniveau.

Handeling KSZ : bericht geweigerd. Handeling Instelling : verbeter bericht
en zend het opnieuw in.

Identificatie afzender (sector + type_instelling)

Handeling KSZ : bericht geweigerd. Handeling Instelling : verbeter bericht

ongeldig

en zend het opnieuw in

User-id ongeldig (formaat en inhoud)

Handeling KSZ : bericht geweigerd. Handeling Instelling : verbeter bericht

3002

en zend het opnieuw in
Soort aanvraag ongeldig (formaat en inhoud)

3003

Handeling KSZ : bericht geweigerd. Handeling Instelling : verbeter bericht
en zend het opnieuw in

INSZ ongeldig (formaat en inhoud)

Checkdigit van het INSZ is niet correct of INSZ is niet numeriek.
Handeling KSZ : bericht geweigerd. Handeling Instelling : verbeter bericht

3004

en zend het opnieuw in
Formulier of variante foutief (formaat)

3005

en zend het opnieuw in
Antwoordtermijn ongeldig

3006

Handeling KSZ : bericht geweigerd. Handeling Instelling : verbeter bericht
en zend het opnieuw in

Actie time-out ongeldig

3007
3008

Handeling KSZ : bericht geweigerd. Handeling Instelling : verbeter bericht

Handeling KSZ : bericht geweigerd. Handeling Instelling : verbeter bericht
en zend het opnieuw in

Identificatie leverancier (sector en type_instelling)

Handeling KSZ : bericht geweigerd. Handeling Instelling : verbeter bericht

ongeldig (formaat)

en zend het opnieuw in

(Formulier+Variant) niet geldig

Handeling KSZ : bericht geweigerd. Handeling Instelling : verbeter bericht

3009
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Datum in INSZ is onmogelijk

Handeling KSZ : bericht geweigerd. Handeling Instelling : verbeter bericht

3010

en zend het opnieuw in
Hoedanigheidscode of fase ongeldig (formaat)

4000

Handeling KSZ : bericht geweigerd. Handeling Instelling : verbeter bericht
en zend het opnieuw in

Periode dossier (repertorium) ongeldig (formaat

Handeling KSZ : bericht geweigerd. Toelichting : De returncode kent

datum)

meerdere oorzaken : Oorzaak1 : Data worden opgegeven met ongeldig
formaat. Oorzaak2 : De periode repertorium is verplicht en niet opgevuld
(of niet volledig opgevuld). Oorzaak3 : In het kader van de bijzondere

4001

bijdrage (COTSPEC), geeft men returncode 4001 indien de sector niet
gelijk is aan 22, 5 of 23 !. Handeling Instelling : verbeter bericht en zend
het opnieuw in

4002

Einddatum dossier mag niet voorafgaan aan

Handeling KSZ : bericht geweigerd. Handeling Instelling : verbeter bericht

begindatum dossier

en zend het opnieuw in

Periode in ongeldig formaat

Handeling KSZ : bericht geweigerd. Handeling Instelling : verbeter bericht

4003

en zend het opnieuw in
Einddatum bericht mag niet voorafgaan aan

Handeling KSZ : bericht geweigerd. Handeling Instelling : verbeter bericht

begindatum bericht

en zend het opnieuw in

4050

Conversie probleem van het antwoord

Kontakt KSZ

4051

Probleem met antwoord creatie

Kontakt KSZ

Formulier/IT is niet gekend voor Soort Behandeling (of

Handeling KSZ : bericht geweigerd. Handeling Instelling : verbeter bericht

soort-behandeling is niet gekend voor formulier/IT)

en zend het opnieuw in

Een verplichte zone van de prefix is niet ingevuld

Handeling KSZ : bericht geweigerd. Handeling Instelling : verbeter bericht

4004

4100
4101
4102

en zend het opnieuw in
Zone sector is ingevuld. Zone type instelling moet nog

Handeling KSZ : bericht geweigerd. Handeling Instelling : verbeter bericht

ingevuld worden

en zend het opnieuw in

Het INSZ is geen rijksregisternummer.

Handeling KSZ : bericht geweigerd. Handeling Instelling : verbeter bericht

4103

6000

en zend het opnieuw in
Instelling aanvrager heeft geen toegang tot

Handeling KSZ : Voorlegging geweigerd. Handeling Instelling : Vergelijk

Rijksregister. Ongekende of niet-bestaande

gebruikte type-verwerking in prefix met aangevraagde

type_behandeling.

veiligheidsprofielen. Verbeter bericht of veiligheidsprofielen.

Wachttijd van antwoord is ongeldig

Handeling KSZ : Afhankelijk van keuze voorlegging wordt het antwoord
per mailbox opgestuurd of wordt de aanvraag gesupprimeerd. Handeling

6001

Instelling : Ofwel wacht men op het mailbox-antwoord, ofwel dient men de
vraag opnieuw in.
Wachtperiode is voorbij

Handeling KSZ : Afhankelijk van keuze voorlegging wordt het antwoord
per mailbox opgestuurd of wordt de aanvraag gesupprimeerd. Handeling

6002

Instelling : Ofwel wacht men op het mailbox-antwoord, ofwel dient men de
vraag opnieuw in.
Tijd voor antwoord is voorbij. De vraag wordt

Handeling KSZ : Afhankelijk van keuze voorlegging wordt het antwoord

uitgesteld behandeld (via mailboxsysteem)

per mailbox opgestuurd of wordt de vaanvraag gesupprimeerd. Handeling

6003

Instelling : Ofwel wacht men op het mailbox-antwoord, ofwel dient men de
vraag opnieuw in.

7000

De computers van de Instelling waar uw vraag werd

Handeling Instelling : verwittig KSZ. Handeling KSZ : analyseren

aan voorgelegd, antwoorden niet

loggings, eventueel contacteren Instelling in kwestie
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Fout op niveau van server

Handeling Instelling : verwittig KSZ. Handeling KSZ : analyseren

7001

loggings, eventueel contacteren Instelling in kwestie
Geen antwoord van de instelling

7010

Handeling Instelling : verwittig KSZ. Handeling KSZ : analyseren
loggings, eventueel contacteren Instelling in kwestie

Niet toegelaten lengte antwoord

7020

Handeling KSZ : weigeren voorlegging. Handeling Instelling : verbeter
voorlegging en zend opnieuw in

Server instelling kan geen of geen correct antwoord

Handeling Instelling : ga na of er ook nog een toepassingsreturncode is

geven

en verwittig KSZ (met doorgave van interne referentie,
toepassingsreturncode indien verschillend van 000000, omgeving,

7030

formulier,....). Handeling KSZ : analyseren loggings, eventueel
contacteren Instelling in kwestie
Server instelling kan geen of geen correct antwoord

Die komt inhoudelijk overeen met de vroegere 7030/900505 nl in het

geven

antwoord is de combinatie formulier,soort behandeling, INSZ niet conform

7031

met die van de vraag.. Handeling KSZ : analyseren loggings, eventueel
contacteren Instelling in kwestie
SOA : Server instelling kan geen of geen correct

7032

SOA : Probleem in het antwoord afkomstig van SRM

7918
79nn

Pb gevonden door Smals adapter

antwoord geven
-

laag.
waar nn is de code van leverancier.

-

Type vraag aan een server is ongeldig

Handeling KSZ : Voorlegging geweigerd. Handeling Instelling : Prefix
nakijken : opgegeven soort vraag komt niet overeen met de bestaande

8000

veiligheidsprofielen
Probleem met INSZ-nummer

Handeling KSZ : de vraag wordt geweigerd op het niveau van het
Rijks-/Bisregisternummer dat voorkomt in de controlegegevens van de

8001

prefix. Handeling Instelling : het programma dient deze informatie te
valideren vooraleer ze te versturen.
Vragende instelling krijgt geen toelating

8002

Handeling KSZ : Voorlegging geweigerd. Handeling Instelling :
Veiligheidsprofielen aanvragen

Veiligheidsprobleem : profiel ontbreekt of incorrect ?

Handeling KSZ : Vraag geweigerd op het niveau van de veiligheid.
Handeling Instelling : Correctie aanbrengen vooraleer de dialoog verder

9000

te zetten.
IP of LU6.2 configuratie is niet toegelaten voor klant

9001

-

instelling
De toegang wordt geweigerd om veiligheidsredenen.

Technische inconsistentie tussen de Instelling en het toegangspunt. Is
sector juist opgegevn ? Handeling KSZ : De vraag wordt geweigerd op

9002

het niveau van de veiligheid. Handeling Instelling : De KSZ op de hoogte
brengen.
De toegang wordt geweigerd om veiligheidsredenen.

De user-id van de sector/soort instelling heeft onvoldoende machtiging
Technische inconsistentie tussen de Instelling en het toegangspunt.
User-id juist opgegevn ? Handeling KSZ : De vraag wordt geweigerd op

9003

het niveau van de veiligheid. Handeling Instelling : De KSZ op de hoogte
brengen.
Toegang tot RR - Server niet of onjuist gedefinieerd in

9004

KSZ-tabellen
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De tijd waarbinnen een antwoord op de vraag moet

Handeling KSZ : Beëindigen van de wachttijd. Handeling Instelling :

worden gegeven, is verlopen.

herhaal over enkele ogenblikken uw vraag

Gebruiker niet van sector

Handeling KSZ : De vraag wordt geweigerd. Handeling Instelling :
Voorlegging nachecken. Eventueel bijkomend veiligheidsprofiel

9100

aanvragen.
Gebruiker geen toegang tot IT

Handeling KSZ : De vraag wordt geweigerd. Handeling Instelling :
Voorlegging nachecken. Eventueel bijkomend veiligheidsprofiel

9110

aanvragen.
De Instelling mag de gegevens betreffende het

Handeling KSZ : De vraag wordt verworpen aangezien de toegang

Rijksnummer/ het Bisregisternummer van de vraag

geweigerd werd op het niveau van de gebruiker. Handeling Instelling : die

niet raadplegen.

gebruiker kreeg niet de vereiste toelating om die activiteit te mogen
uitvoeren. Er is een probleem hetzij op het vlak der veiligheidsprofielen

9120

(mag die persoon deze vraag stellen ?) hetzij op het vlak van de integratie
(mag men deze inlichtingen betreffende gene persoon vragen ? Is gene
persoon geïntegreerd voor de vragende sector ?)
INSZ niet geïntegr. voor bestemmeling

9121

Persoon eerst integreren
Instelling geen toegang tot IT

9130

Handeling KSZ : De vraag wordt verworpen. Handeling Instelling :
Bijkomend veiligheidsprofiel aanvragen

Deze code is in productie-omgeving opgetreden in de

9912

Handeling KSZ : De vraag wordt verworpen. Handeling Instelling :

periode 1995-november 1998 (bij formulieren L800 en
L801) maar kan nu niet meer voorkomen
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000000

Verwerking suksesvol beeindigdt

-

000140

Dossier is niet toegankelijk

-

000250

Ontoereikende selectie bij de Fonetische Opzoeking

-

Geen enkele persoon beantwoordt aan de criteria van

None

000260

de fonetische opzoeking in het Rijksregister. Enkel
resultaten in de KSZ-registers

000824

Geen bewoner(s) op dit adres

-

100000

Interne fout

Algemene (onverwachte) fout

Ontoereikende selectie bij de Fonetische Opzoeking

Handeling KSZ : Te veel personen beantwoorden aan de criteria
ingevoerd in het Rijksregister of in het Bisregister. Handeling Instelling :

250250

gelieve uw vraag te specifiëren.

250260

Geen enkele persoon beantwoordt aan de criteria van

Handeling KSZ : Te veel personen beantwoorden in het Bisregister aan

de Fonetische Opzoeking

de criteria en geen enkele bij het Rijksregister. Handeling Instelling :
gelieve uw vraag te specifiëren.

Ontoereikende selectie bij de Fonetische Opzoeking

Handeling KSZ : Te veel personen beantwoorden in het Rijksregister aan
de criteria en geen enkele bij het Bisregister. Handeling Instelling :

260250

gelieve uw vraag te specifiëren.

260260

Geen enkele persoon beantwoordt aan de criteria van

Action BCSS : La personne interrogée n a ni un numéro national ni un

de fonetische opzoeking in het rijksregister en in de

numéro bis. Action Organisme : Veuillez préciser votre question.

KSZ-registers
De informatie zou de MID in de KSZ-registers teniet

301010

De informatie is niet adequaat, maar werd

301020

-

doen
-

doorgestuurd naar de sector die deze informatie
beheert.
Geen nieuwe informatie voor de gegevensgroep

301101

-

Geslacht

301102

De gegevens van de groep geboortedatum ontbreken

-

301112

Syntax niet correct van de geboortedatum

-

301116

Geboortedatum is niet consistent (lege datum)

-

301117

Geboortedatum geeft verlies tot informatie

-

301122

Syntax van het geslacht is niet correct

-

301127

Geslacht geeft verlies tot informatie

-

301132

De opgegeven ingangsdatum is geen geldige datum

Voor de gegevensgroep Geslacht

301133

Ingangsdatum is eerder dan datum in KSZ-register

Voor de gegevensgroep Geslacht

301134

De ingangsdatum ligt voor de geboortedatum

Voor de gegevensgroep Geslacht

301135

De ingangsdatum ligt in de toekomst

Voor de gegevensgroep Geslacht

301136

De ingangsdatum is later dan de overlijdensdatum

Voor de gegevensgroep Geslacht

De geregistreerde ingangsdatum ligt voor de minimaal

Voor de gegevensgroep Geslacht

301137

toegestane datum (KSZ-datum).
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Geen nieuwe informatie voor de gegevensgroep

-

Naam

301212

Syntax van de Naam is niet correct

-

301217

Naam geeft verlies tot informatie

-

De naam in de voorlegging bevat enkel hoofdletters

-

301218

terwijl de naam in de databank kleine letters bevat.

301222

Syntax van de Voornaam is niet correct

-

301227

Voornaam geeft verlies tot informatie

-

301232

Syntax van de 2de voornaam is niet correct

-

301242

De opgegeven ingangsdatum is geen geldige datum

Voor de gegevensgroep Naam

301243

Ingangsdatum is eerder dan datum in KSZ-register

Voor de gegevensgroep Naam

301244

De ingangsdatum ligt voor de geboortedatum

Voor de gegevensgroep Naam

301245

De ingangsdatum ligt in de toekomst

Voor de gegevensgroep Naam

301246

De ingangsdatum is later dan de overlijdensdatum

Voor de gegevensgroep Naam

De geregistreerde ingangsdatum ligt voor de minimaal

Voor de gegevensgroep Naam

301247

301252

toegestane datum (KSZ-datum).
De derde voornaam is syntactisch niet geldig.

BIS Registration - Update - ReplaceIdentification (601R - L204 - 910M) -

Raadpleeg het document CBSS Registries using SOA

De gebruiker ontvangt foutcode 400207 als de derde voornaam

for CBSS - Information Model voor een volledig

syntactisch ongeldig is. Raadpleeg het document CBSS Registries using

overzicht van de toegelaten karakters.

SOA for CBSS - Information Model voor een volledig overzicht van de
toegelaten karakters. Deze foutcode komt niet voor bij gebruik van
A1-stromen, aangezien de derde voornaam niet ondersteund wordt door
deze stromen.

Geen nieuwe informatie voor de gegevensgroep

301301

-

Nationaliteit

301312

Syntax van de nationaliteitscode is niet correct

-

301315

Nationaliteitscode bestaat niet voor deze periode

-

De set van de informatie in de voorlegging is niet

Voor de gegevensgroep Nationaliteit

301318

verenigbaar met de bestaande gegevens in het
KSZ-Register

301322
301323

De opgegeven ingangsdatum is geen geldige datum

Voor de gegevensgroep Nationaliteit

De vervaldatum in de voorlegging ligt vóór de

Voor de gegevensgroep Nationaliteit

ingangsdatum of de ingangsdatum in het verzoek ligt
vóór die in het KSZ-register

301324

De ingangsdatum ligt voor de geboortedatum

Voor de gegevensgroep Nationaliteit

301325

De ingangsdatum ligt in de toekomst

Voor de gegevensgroep Nationaliteit

301326

De ingangsdatum is later dan de overlijdensdatum

Voor de gegevensgroep Nationaliteit

De geregistreerde ingangsdatum ligt voor de minimaal

Voor de gegevensgroep Nationaliteit

301327
301340

toegestane datum (KSZ-datum).
De vervaldatum ligt na de overlijdensdatum
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301342

De vervaldatum ligt in de toekomst

Voor de gegevensgroep Nationaliteit

Geen nieuwe informatie voor de gegevensgroep

-

301401

Geboorte

301412

Syntax van de geboorteplaatscode is niet correct

-

301415

Geboorteplaatscode bestaat niet voor deze periode

-

301417

Geboorteplaatscode geeft verlies tot informatie

-

301422

Syntax van de geboorteplaats is niet correct

-

301432

Syntax van de aanvangsdatum is niet correct

Voor de gegevensgroep Geboorte

301434

De ingangsdatum ligt voor de geboortedatum

Voor de gegevensgroep Geboorte

301435

De ingangsdatum ligt in de toekomst

Voor de gegevensgroep Geboorte

301436

De ingangsdatum is later dan de overlijdensdatum

Voor de gegevensgroep Geboorte

De geregistreerde ingangsdatum ligt voor de minimaal

Voor de gegevensgroep Geboorte

301437

toegestane datum (KSZ-datum).
De ingangsdatum ligt voor de (historische)

301438

Geen nieuwe informatie voor de gegevensgroep

301501
301512
301518

Voor de gegevensgroep Geboorte

ingangsdatum van een andere gegevensgroep
-

Burgerlijke stand
Syntax van de burgerlijke stand is niet correct

-

De set van de informatie in de voorlegging is niet

Voor de gegevensgroep Burgerlijke stand

verenigbaar met de bestaande gegevens in het
KSZ-Register

301522
301523

De opgegeven ingangsdatum is geen geldige datum

Voor de gegevensgroep Burgerlijke stand

De vervaldatum in de voorlegging ligt vóór de

Voor de gegevensgroep Burgerlijke stand

ingangsdatum of de ingangsdatum in het verzoek ligt
vóór die in het KSZ-register

301524

De ingangsdatum ligt voor de geboortedatum

Voor de gegevensgroep Burgerlijke stand

301525

De ingangsdatum ligt in de toekomst

Voor de gegevensgroep Burgerlijke stand

301526

De ingangsdatum is later dan de overlijdensdatum

Voor de gegevensgroep Burgerlijke stand

De geregistreerde ingangsdatum ligt voor de minimaal

Voor de gegevensgroep Burgerlijke stand

301527

toegestane datum (KSZ-datum).
Syntax van de locatie bij burgerlijke stand is niet

301532

De locatie bij burgerlijke stand geeft een verlies tot

301537

-

correct
-

informatie

301540

De vervaldatum ligt na de overlijdensdatum

Voor de gegevensgroep Burgerlijke stand

301542

De vervaldatum ligt in de toekomst

Voor de gegevensgroep Burgerlijke stand

301570

Partner INSZ niet gekend

-

301580

Partner INSZ is vervangen

-

301587

Partner INSZ is geannuleerd

-
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Geen nieuwe informatie voor de gegevensgroep

-

Overlijden

301612

De overlijdensdatum is geen geldige datum

-

301623

Ingangsdatum is eerder dan datum in KSZ-register

Voor de gegevensgroep Overlijden

301624

De ingangsdatum ligt voor de geboortedatum

Voor de gegevensgroep Overlijden

301625

De ingangsdatum ligt in de toekomst

Voor de gegevensgroep Overlijden

301626

De ingangsdatum is later dan de overlijdensdatum

Voor de gegevensgroep Overlijden

De geregistreerde ingangsdatum ligt voor de minimaal

Voor de gegevensgroep Overlijden

301627

toegestane datum (KSZ-datum).
De ingangsdatum ligt voor de ingangsdatum van een

301628

Voor de gegevensgroep Overlijden

andere gegevensgroep

301632

Syntax van de code van de overlijdensplaats ongeldig

Voor de gegevensgroep Verblijfsadres

301637

De locatie bij overlijden geeft een verlies tot informatie

Voor de gegevensgroep Verblijfsadres

De overlijdensdatum ligt vóór de vervaldatum van een

Voor de gegevensgroep Overlijden

301640

andere gegevensgroep
Geen nieuwe informatie voor de gegevensgroep

301701

Voor de gegevensgroep Verblijfsadres

Verblijfsadres

301706

Verplichte zone in het verblijfsadres ontbreekt

Voor de gegevensgroep Verblijfsadres

301712

Landcode niet gekend

Voor de gegevensgroep Verblijfsadres

301715

landcode bestaat niet voor deze periode

Voor de gegevensgroep Verblijfsadres

301717

De landcode geeft een verlies tot informatie

Voor de gegevensgroep Verblijfsadres

301722

Ongeldige gemeentecode

Voor de gegevensgroep Verblijfsadres

301725

gemeentecode bestaat niet voor deze periode

Voor de gegevensgroep Verblijfsadres

301727

De gemeentecode geeft een verlies tot informatie

Voor de gegevensgroep Verblijfsadres

301728

Syntax van de gemeentecode is niet correct

Voor de gegevensgroep Verblijfsadres

301732

Syntax van de postcode is niet correct

Voor de gegevensgroep Verblijfsadres

301733

Ongeldige buitenlandse postcode

Voor de gegevensgroep Verblijfsadres

301734

Ongeldige belgische postcode

Voor de gegevensgroep Verblijfsadres

(postcode, gemeentecode ) bestaat niet voor deze

Voor de gegevensgroep Verblijfsadres

301735

periode

301742

Syntax van de gemeente is niet correct

Voor de gegevensgroep Verblijfsadres

301747

De gemeente geeft een verlies tot informatie

Voor de gegevensgroep Verblijfsadres

301752

Syntax van de straat is niet correct

Voor de gegevensgroep Verblijfsadres

De straat is ingevuld, maar de gemeente is niet

Voor de gegevensgroep Verblijfsadres

301756

ingevuld

301757

De straat geeft een verlies tot informatie

Voor de gegevensgroep Verblijfsadres

301758

Ongeldige straatcode

Voor de gegevensgroep Verblijfsadres

301759

De waarde van het houseNumber is ongeldig.

-
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301762

Syntax van het huisnummer is niet correct

Voor de gegevensgroep Verblijfsadres

Het huisnummer is ingevuld, maar de straat is niet

Voor de gegevensgroep Verblijfsadres

301766
301772
301776

ingevuld
Syntax van het busnummer is niet correct

Voor de gegevensgroep Verblijfsadres

Het busnummer is ingevuld, maar het huisnummer is

Voor de gegevensgroep Verblijfsadres

niet ingevuld

301782

De opgegeven ingangsdatum is geen geldige datum

Voor de gegevensgroep Verblijfsadres

301783

Ingangsdatum is eerder dan datum in KSZ-register

Voor de gegevensgroep Verblijfsadres

301784

De ingangsdatum ligt voor de geboortedatum

Voor de gegevensgroep Verblijfsadres

301785

De ingangsdatum ligt in de toekomst

Voor de gegevensgroep Verblijfsadres

301786

De ingangsdatum is later dan de overlijdensdatum

Voor de gegevensgroep Verblijfsadres

De geregistreerde ingangsdatum ligt voor de minimaal

Voor de gegevensgroep Verblijfsadres

301787

toegestane datum (KSZ-datum).
Geen nieuwe informatie voor de gegevensgroep

301801

Voor de gegevensgroep Contactadres

Contactadres

301806

Straat is verplicht voor een belgisch adres

Voor de gegevensgroep Contactadres

301812

Syntax van de landcode is niet correct

Voor de gegevensgroep Betalingsadres

301815

Landcode bestaat niet voor deze periode

Voor de gegevensgroep Betalingsadres

Buitenlands adres met landcode 150 (Belgie) is niet

-

301816
301817
301818

geldig
De landcode geeft een verlies tot informatie

-

De set van de informatie in het verzoek is niet

-

verenigbaar met de bestaande gegevens in het
KSZ-Register

301822

Syntax van de gemeentecode is niet correct

Voor de gegevensgroep Contactadres

301825

Gemeentecode bestaat niet voor deze periode

Voor de gegevensgroep Contactadres

301828

Ongeldige gemeentecode

Voor de gegevensgroep Betalingsadres

301832

Syntax van de Belgische postcode is niet correct

-

301833

Ongeldige buitenlandse postcode

Voor de gegevensgroep Betalingsadres

301834

Ongeldige belgische postcode

Voor de gegevensgroep Contactadres

(postcode, gemeentecode ) bestaat niet voor deze

Voor de gegevensgroep Contactadres

301835
301852
301856

periode
Syntax van de straat is niet correct

Voor de gegevensgroep Contactadres

De straat is ingevuld, maar de gemeente is niet

Voor de gegevensgroep Contactadres

ingevuld

301857

De straat geeft een verlies tot informatie

-

301858

Onbekende Belgische straatcode

Voor de gegevensgroep Contactadres

301862

Syntax van het huisnummer is niet correct

Voor de gegevensgroep Contactadres
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Het huisnummer is ingevuld, maar de straat is niet

Voor de gegevensgroep Contactadres

ingevuld
Syntax van het busnummer is niet correct

Voor de gegevensgroep Contactadres

Het busnummer is ingevuld, maar het huisnummer is

Voor de gegevensgroep Contactadres

niet ingevuld

301882

De opgegeven ingangsdatum is geen geldige datum

Voor de gegevensgroep Betalingsadres

301883

Ingangsdatum is eerder dan datum in KSZ-register

Voor de gegevensgroep Contactadres

301884

De ingangsdatum ligt voor de geboortedatum

Voor de gegevensgroep Contactadres

301885

De ingangsdatum ligt in de toekomst

Voor de gegevensgroep Contactadres

301886

De ingangsdatum is later dan de overlijdensdatum

Voor de gegevensgroep Contactadres

De geregistreerde ingangsdatum ligt voor de minimaal

Voor de gegevensgroep Contactadres

301887

toegestane datum (KSZ-datum).
De vervaldatum ligt na de overlijdensdatum voor de

301890
301891
301892

Onbekend type contactadres

-

De vervaldatum ligt in de toekomst voor de

-

gegevensgroep Contactadres
De vervaldatum in het verzoek ligt vóór de

301893

-

gegevensgroep Contactadres

-

ingangsdatum of de ingangsdatum in het verzoek ligt
vóór die in het KSZ-register
De set van de informatie in de voorlegging is niet

301918

Voor de gegevensgroep Gezinssamenstelling

verenigbaar met de bestaande gegevens in het
KSZ-Register

301932
301933

De opgegeven ingangsdatum is geen geldige datum

Voor de gegevensgroep Gezinssamenstelling

De vervaldatum in de voorlegging ligt vóór de

Voor de gegevensgroep Gezinssamenstelling

ingangsdatum of de ingangsdatum in het verzoek ligt
vóór die in het KSZ-register

301934

De ingangsdatum ligt voor de geboortedatum

Voor de gegevensgroep Gezinssamenstelling

301935

De ingangsdatum ligt in de toekomst

Voor de gegevensgroep Gezinssamenstelling

301936

De ingangsdatum is later dan de overlijdensdatum

Voor de gegevensgroep Gezinssamenstelling

De geregistreerde ingangsdatum ligt voor de minimaal

Voor de gegevensgroep Gezinssamenstelling

301937

toegestane datum (KSZ-datum).

301940

De vervaldatum ligt na de overlijdensdatum

Voor de gegevensgroep Gezinssamenstelling

301942

De vervaldatum ligt in de toekomst

Voor de gegevensgroep Gezinssamenstelling

301970

INSZ gezinslid niet gekend

-

301980

INSZ gezinslid is vervangen

-

301987

INSZ gezinslid is geannuleerd

-

De code burgerlijke staat is niet actief op de

BIS Registration - Update - ReplaceIdentification (601R - L204 - 910M) -

opgegeven ingangsdatum

De gebruiker ontvangt foutcode 400201 als de opgegeven code

400200

burgerlijke staat niet actief is op de opgegeven ingangsdatum.
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De Belgische straat van een verblijfsadres is niet

BIS Registration - Update - ReplaceIdentification (601R - L204 - 910M) -

actief op de opgegeven ingangsdatum

Als de Belgische straat van een verblijfsadres niet actief is op de
opgegeven ingangsdatum, ontvangt de gebruiker foutcode 400101.

400202

De Belgische straat van een contactadres is niet actief

BIS Registration - Update - ReplaceIdentification (601R - L204 - 910M) -

op de opgegeven ingangsdatum

De gebruiker ontvangt foutcode 400102 als de Belgische straat van een
contactadres niet actief is op de opgegeven ingangsdatum.

Het opgegeven INSZ kan enkel van het BIS- of

Indien de voorleggingsstroom een niet-ondersteund INSZ-type bevat,

RAD-type zijn

ontvangt de gebruiker deze foutcode

Het opgegeven INSZ is syntactisch niet geldig

De gebruiker ontvangt deze foutcode als het opgegeven INSZ syntactisch

(Modulo 97)

niet geldig is (Modulo 97)

400205

De opgevraagde datum bevindt zich in de toekomst

Voor de opvraging op datum

400206

Het opgegeven INSZ kan niet van het BIS-type zijn

-

Het opgegeven INSZ kan niet van het BIS- of

-

400203
400204

400207

RAD-type zijn
Het opgegeven INSZ werd geannuleerd of vervangen

400208
400211
400213

Si le NISS indiqué a été annulé ou remplacé, l utilisateur reçoit le code
erreur 400208.

De opgevraagde datum mag niet vandaag zijn

-

De voorlegging bevat de tweede voornaam, maar niet

Consultation (Nxxx - xxxN). Als de voorlegging de tweede voornaam

de eerste voornaam

bevat maar niet de eerste voornaam, ontvangt de gebruiker foutcode
400213.

400214

De vorige situatie van de gegevensgroep Naam in de

BIS Registration - Update - ReplaceIdentification (601R - L204 - 910M +

voorlegging is verschillend van de informatie

SSDNRequest) De gebruiker ontvangt foutcode 400214 als de vorige

opgenomen in de KSZ-registers.

situatie van de gegevensgroep Naam in de voorlegging verschillend is
van de informatie opgenomen in de KSZ-registers.

400215

De vorige situatie van de gegevensgroep Nationaliteit

BIS Registration - Update - ReplaceIdentification (601R - L204 - 910M +

in de voorlegging is verschillend van de informatie

SSDNRequest) De gebruiker ontvangt foutcode 400215 als de vorige

opgenomen in de KSZ-registers.

situatie van de gegevensgroep Nationaliteit in de voorlegging verschillend
is van de informatie opgenomen in de KSZ-registers.

400216

De vorige situatie van de gegevensgroep Geslacht in

BIS Registration - Update - ReplaceIdentification (601R - L204 - 910M +

de voorlegging is verschillend van de informatie

SSDNRequest) De gebruiker ontvangt foutcode 400216 als de vorige

opgenomen in de KSZ-registers.

situatie van de gegevensgroep Geslacht in de voorlegging verschillend is
van de informatie opgenomen in de KSZ-registers.

400217

De vorige situatie van de gegevensgroep Geboorte in

BIS Registration - Update - ReplaceIdentification (601R - L204 - 910M +

de voorlegging is verschillend van de informatie

SSDNRequest) De gebruiker ontvangt foutcode 400217 als de vorige

opgenomen in de KSZ-registers.

situatie van de gegevensgroep Geboorte in de voorlegging verschillend is
van de informatie opgenomen in de KSZ-registers.

400218

De vorige situatie van de gegevensgroep Burgerlijke

BIS Registration - Update - ReplaceIdentification (601R - L204 - 910M +

staat in de voorlegging is verschillend van de

SSDNRequest) De gebruiker ontvangt foutcode 400218 als de vorige

informatie opgenomen in de KSZ-registers.

situatie van de gegevensgroep Burgerlijke staat in de voorlegging
verschillend is van de informatie opgenomen in de KSZ-registers.

400219

De vorige situatie van de gegevensgroep Overlijden in

BIS Registration - Update - ReplaceIdentification (601R - L204 - 910M +

de voorlegging is verschillend van de informatie

SSDNRequest) De gebruiker ontvangt foutcode 400219 als de vorige

opgenomen in de KSZ-registers.

situatie van de gegevensgroep Overlijden in de voorlegging verschillend
is van de informatie opgenomen in de KSZ-registers.
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De vorige situatie van de gegevensgroep

BIS Registration - Update - ReplaceIdentification (601R - L204 - 910M +

Verblijfsadres in de voorlegging is verschillend van de

SSDNRequest) De gebruiker ontvangt foutcode 400220 als de vorige

informatie opgenomen in de KSZ-registers.

situatie van de gegevensgroep Verblijfsadres in de voorlegging
verschillend is van de informatie opgenomen in de KSZ-registers.

400221

De vorige situatie van de gegevensgroep

BIS Registration - Update - ReplaceIdentification (601R - L204 - 910M +

Contactadres in de voorlegging is verschillend van de

SSDNRequest) De gebruiker ontvangt foutcode 400221 als de vorige

informatie opgenomen in de KSZ-registers.

situatie van de gegevensgroep Contactadres in de voorlegging
verschillend is van de informatie opgenomen in de KSZ-registers.

400222

De vorige situatie van de gegevensgroep Gezinslid in

BIS Registration - Update - ReplaceIdentification (601R - L204 - 910M +

de voorlegging is verschillend van de informatie

SSDNRequest) De gebruiker ontvangt foutcode 400222 als de vorige

opgenomen in de KSZ-registers.

situatie van de gegevensgroep Gezinslid in de voorlegging verschillend is
van de informatie opgenomen in de KSZ-registers.

De voorlegging Person.searchPhonetic bevat een

400223

-

tolerantie in combinatie met een volledige
geboortedatum

400224

400225

De vervaldatum ligt voor zijn ingangsdatum

-

De opgegeven buitenlandse gemeente in de

BIS Registration - Update - ReplaceIdentification (601R - L204 - 910M +

gegevensgroep Geboorte is gelijk aan de benaming

SSDNRequest) De gebruiker ontvangt foutcode 400225 als de

van het land.

opgegeven buitenlandse gemeente in de gegevensgroep Geboorte gelijk
is aan de naam van het land.

400226

De opgegeven buitenlandse gemeente in de

BIS Registration - Update - ReplaceIdentification (601R - L204 - 910M +

gegevensgroep Overlijden is gelijk aan de benaming

SSDNRequest) De gebruiker ontvangt foutcode 400226 als de

van het land.

opgegeven buitenlandse gemeente in de gegevensgroep Geboorte gelijk
is aan de naam van het land.

400227

De opgegeven buitenlandse gemeente in de

BIS Registration - Update - ReplaceIdentification (601R - L204 - 910M +

gegevensgroep Burgerlijke staat is gelijk aan de

SSDNRequest) De gebruiker ontvangt foutcode 400227 als de

benaming van het land.

opgegeven buitenlandse gemeente in de gegevensgroep Burgerlijke
staat gelijk is aan de naam van het land.

400228

De opgegeven buitenlandse gemeente in de

BIS Registration - Update - ReplaceIdentification (601R - L204 - 910M +

gegevensgroep Verblijfsadres is gelijk aan de

SSDNRequest) De gebruiker ontvangt foutcode 400228 als de

benaming van het land.

opgegeven buitenlandse gemeente in de gegevensgroep Verblijfsadres
gelijk is aan de naam van het land.

400229

De opgegeven buitenlandse gemeente in de

BIS Registration - Update - ReplaceIdentification (601R - L204 - 910M +

gegevensgroep Betalingsadres is gelijk aan de

SSDNRequest) De gebruiker ontvangt foutcode 400229 als de

benaming van het land.

opgegeven buitenlandse gemeente in de gegevensgroep Betalingsadres
gelijk is aan de naam van het land.

Geen authorizatie om de gevraagde operatie uit te

400232

-

voeren.
Gegeven burgerlijke staat mag niet voorkomen met

BIS Registration - Update - ReplaceIdentification (601R - L204 - 910M +

ingangsdatum gelijk aan de geboortedatum

SSDNRequest) De gebruiker ontvangt foutcode 400233 als de code

400233

Burgerlijke staat niet 10 (ongehuwd) is terwijl de ingangsdatum van deze
gegevensgroep gelijk is aan de geboortedatum.

400235

De code burgerlijke staat wordt gewijzigd in

BIS Registration - Update - ReplaceIdentification (601R - L204 - 910M +

ongehuwd terwijl vroeger een andere code dan

SSDNRequest) De gebruiker ontvangt foutcode 400235 als de code

ongehuwd actief was.

burgerlijke staat gewijzigd wordt in ongehuwd terwijl vroeger een andere
code dan ongehuwd actief was.
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Een adres in het buitenland bevat de code 150 als

BIS Registration - Update - ReplaceIdentification (601R - L204 - 910M +

landcode.

SSDNRequest) Als een buitenlands adres de code 150 (België) als
landcode bevat, ontvangt de gebruiker foutcode 400236.

400237

Een buitenlandse gemeente bevat de code 150 als

BIS Registration - Update - ReplaceIdentification (601R - L204 - 910M +

landcode.

SSDNRequest) Als een buitenlandse gemeente als landcode 150
(België) heeft, ontvangt de gebruiker foutcode 400237.

400238

De opgegeven plaats van overlijden kan niet worden

BIS Registration - Update - ReplaceIdentification (601R - L204 - 910M +

teruggevonden.

SSDNRequest) Als de opgegeven plaats van overlijden niet kan worden
teruggevonden, ontvangt de gebruiker foutcode 400238.

De opgegeven plaats van overlijden is niet actief op

BIS Registration - Update - ReplaceIdentification (601R - L204 - 910M +

de opgegeven (ingangs)datum van overlijden.

SSDNRequest) Als de opgegeven plaats van overlijden niet actief is op

400239

de opgegeven (ingangs)datum van overlijden, ontvangt de gebruiker
foutcode 400239.

400240
400241

Er werd een anomalie gevonden in het opgegeven

Ingeval een anomalie wordt ontdekt in het opgegeven INSZ, ontvangt de

INSZ.

gebruiker foutcode 400240.

Men kan geen burgerlijk staat hebben met zichzelf als

-

partner
De voorlegging bevat de derde voornaam, maar niet

400243

-

de tweede voornaam

400244

Geen nieuwe informatie

-

400245

Onbekende plaatscode voor de burgerlijke stand

-

Plaatscode voor de burgerlijke stand bestaat niet voor

-

400246
400247
400248

deze periode
Ongeldige familiepositie code

-

Het opgegeven vervangende INSZ komt niet overeen

-

met datgene opgenomen in de KSZ-registers.
Gegeven burgerlijke stand kan geen partner INSZ

400249

Gegeven burgerlijke stand mag niet overlappen in

400250

400254

Voor de gegevensgroep Nationaliteit

voorlegging
Gezinsleden met identieke code en identiek INSZ

400253

Voor de gegevensgroep Burgerlijke stand

partner aanwezig in het verzoek
Nationaliteiten met identieke code aanwezig in de

400252

Voor de gegevensgroep Burgerlijke stand

geldigheidsperiode met een andere burgerlijke staat
Burgerlijke standen met gelijke code en identiek INSZ

400251

Voor de gegevensgroep Burgerlijke stand

specificeren

Voor de gegevensgroep Gezinssamenstelling

gezinslid aanwezig in de voorlegging
Bestaande en/of nieuwe burgerlijke standen met

Eén of meerdere burgerlijke staten met identiek INSZ partner uit de unie

identiek INSZ partner mogen niet overlappen in

van het verzoek en de set van historische data overlappen in periode

periode

400255
400256

Bestaande en/of nieuwe gezinsleden met identiek

Eén of meerdere gezinsleden met identiek INSZ gezinslid uit de unie van

INSZ gezinslid mogen niet overlappen in periode

het verzoek en de set van historische data overlappen in periode

Bestaande en/of nieuwe nationaliteiten met identieke

Eén of meerdere nationaliteiten met identieke code uit de unie van het

code mogen niet overlappen in periode

verzoek en de set van historische data overlappen in periode
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De persoon was nog niet geboren op de opgevraagde

-

datum
Een burgerlijke staat verschillend van onbepaald (90)

400258

De burgerlijke staat ongehuwd (10) kan niet gewijzigd

400259

400262
400263

-

moet gelijk zijn aan de geboortedatum
Ingangsdatum van de burgerlijke staat onbepaald (90)

400261

-

worden naar onbepaald (90)
Ingangsdatum van de burgerlijke staat ongehuwd (10)

400260

-

kan niet naar onbepaald gewijzigd worden (90)

-

moet gelijk zijn aan de geboortedatum
Men kan geen gezinslid van zichzelf zijn

-

Ingangsdatum van de burgerlijke staat ongehuwd

-

zonder bewijs (95) moet gelijk zijn aan de
geboortedatum
Bestaande en/of nieuwe contactadressen met

400264

identieke code mogen niet overlappen in periode
Een Belgisch verblijfsadres is niet toegestaan in het

400265
400270
400271

De propositie is niet gevonden.

-

Deze transitie bestaat niet voor de huidige staat van

-

de propositie.
evidence indicators zijn niet toegestaan in de oude

400280

400284
400285

De landcode voor het bewijsstuk is niet geldig.

-

De vervaldatum van het bewijsstuk mag niet voor zijn

-

ingangsdatum liggen.

-

bewijsstuk mogen bijgewerkt worden.
Het bewijsstuk bestaat niet of is niet aan de gegeven

400290

-

nieuwe informatie beschikbaar in de input.
Enkel metadata en contactgegevens van een

400289

-

bewijsstuk.
Geen nieuwe informatie beschikbaar in de input.Geen

400288

-

verleden hebben.
Deze wijziging is niet toegestaan met het gegeven

400287

-

validatie informatie verplicht.

Actief bewijsstuk mag geen vervaldatum in het

400286

-

gegeven evidence indicators.
Voor een primair of secundair bewijsstuk is de

400283

-

gegeven te linken aan het bewijsstuk.
Er moet een bewijsstuk meegeleverd zijn voor de

400282

-

persoonsgegevens.
Er moet minstens één evidence indicator zijn om het

400281

-

RAD-register

persoon gelinkt.
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Het element GivenName met sequentie 1 komt meer

-

dan één keer voor.
Het element GivenName met sequentie 2 komt meer

400302

Het element GivenName met sequentie 3 komt meer

400303

-

aanwezig, zonder dat een cityCode gespecifieerd is.
Het element CountryCode met waarde 150 is

400305

-

dan één keer voor.
Het element CountryCode met waarde 150 is

400304

-

dan één keer voor.

-

aanwezig, zonder dat een postalCode gespecifieerd
is.
Het element CountryCode heeft een buitenlandse

400306

Het element CountryCode heeft een buitenlandse

400307
400308
400309

-

waarde, terwijl toch een cityCode gespecifieerd is.
-

waarde, terwijl toch een streetCode gespecifieerd is.
Het element cityName komt meer dan één keer voor.

-

Het element streetName komt meer dan één keer

-

voor.

400310

Vervaldatum mag niet zijn ingevuld

-

400311

Geen datagroepen opgevraagd

-

400312

Vervaldatum mag niet zijn ingevuld

-

400400

Bijkomende inschrijving mislukt

-

400501

De periode van het gezinshoofd is incorrect

Voor de gegevensgroep Gezinssamenstelling/Gezinshoofd

Er is een overlap tussen de periodes van de

Voor de gegevensgroep Gezinssamenstelling/Gezinshoofd

400502
400503
400504

gezinshoofden
De periode van het gezinslid is incorrect

Voor de gegevensgroep Gezinssamenstelling/Gezinslid

Er is een overlap tussen de periodes van gezinsleden

Voor de gegevensgroep Gezinssamenstelling/Gezinslid

met hetzelfde ssin
De periode van het gezinshoofd is verschillend van de

400505

Het opgevraagd gezinslid verschijnt niet in de

400506

400510

Voor de gegevensgroep Gezinssamenstelling

als gezinshoofd in de gezinssamenstelling
Hetzelfde gezinshoofd komt in opeenvolgende

400509

Voor de gegevensgroep Gezinssamenstelling

niet enkel als gezinshoofd.
Een gezinslid, ander dan het gezinshoofd, komt voor

400508

Voor de gegevensgroep Gezinssamenstelling

gezinssamenstelling
Het gezinshoofd verschijnt eveneens als gezinslid en

400507

Voor de gegevensgroep Gezinssamenstelling

periode van het opgevraagd gezinslid

Voor de gegevensgroep Gezinssamenstelling

periodes voor
Een ontvangen gezinshoofd is vervangen.
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Een ontvangen historisch gezinshoofd heeft een open

-

periode. Interpretatie door KSZ: toevoeging
einddatum.
Een ontvangen gezinshoofd is overleden.

400512

-

Overlijdensdatum toegevoegd als einddatum voor alle
gezinsleden met open periode.
Er is een overlap tussen twee open periodes van de

400513
400514
400515

-

gezinshoofden.
Persoon heeft een overleden gezinshoofd.

-

Er is een overlap tussen de gezinsleden van de

-

opgevraagde ssin en zijn gezinshoofden.

400516

Een ontvangen gezinshoofd is geannuleerd.

-

400518

Een gezinshoofd is geradieerd.

-

400520

Ongeldige landcode voor de diplomatieke post

-

400521

Ongeldige landcode voor het diplomatiek adres

-

400522

Ongeldige landcode voor het diplomatieke postadres

-

400523

Diplomatieke post zonder overeenkomstige beheerder

-

400524

Verblijfsadres zonder overeenkomstige beheerder

-

400525

De locatie code was niet geldig.

-

400526

Fictief verblijfsadres gefilterd.

-

Postcode van het adres komt niet overeen met de

-

400527

NIS-code van de beheerder, gemeentenaam kan
bijgevolg niet worden ingevuld.
Twee opeenvolgende afsluitingen gevonden in de

400528

-

historiek wettelijke samenwoning, oudste afsluiting
werd gefilterd.
Twee opeenvolgende registraties gevonden in de

-

historiek wettelijke samenwoning zonder

400529

tussenliggende afsluiting, oudste registratie werd
gefilterd.
Een of meerdere blanco namen zijn uit de voornamen

400530
400532
400533

-

gefilterd.
Ongeldige naaminhoud is gefilterd.

-

De huidige situatie van een datagroup bevat een

-

einddatum.

400534

De belgische landcode is aanwezig zonder gemeente.

-

400540

Een gezinslid is vervangen.

-

400541

Een gezinslid is geannuleerd.

-

400542

Een gezinslid is geradieerd.

-

400543

Een gezinslid heeft een onbekende INSZ.

-
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Verwijderen van een gecorrigeerde lijn is niet

-

toegestaan.
Verwijderen van de actuele lijn is niet toegestaan. Er

400602

-

bestaan nog gerelateerde historieke lijnen.

400603

De gegeven lijn bestaat niet in de databank

-

400610

Deze actor bestaat al

-

450100

De buitenlandse sleutel bestaat reeds

-

450101

De buitenlandse sleutel is niet numeriek

-

450102

Het type buitenlandse sleutel bestaat niet

-

450103

De landcode is ongeldig

-

450104

De buitenlandse sleutel is verplicht

-

450105

De buitenlandse sleutel bestaat niet

-

500000

Ontbrekende inschrijving

-

700123

Persoon is overleden

-

700124

Persoon heeft een overleden gezinshoofd.

-

800010

Tolerantie ongeldig voor toekenning bisnummer

-

800036

Geen MID voor toekenning KSZ-nummer

-

800070

Het opgegeven INSZ bestaat niet

-

800080

De persoon werd vervangen

Het opgegeven INSZ werd vervangen door een ander INSZ

800140

Gevraagde informatie is niet toegankelijk

-

Ontoereikende selectie bij de Fonetische Opzoeking.

Handeling KSZ : meer dan vijf personen beantwoorden aan de criteria
ingevoerd in het Bisregister. Handeling Instelling : gelieve uw vraag te

800250

specifiëren. Voor het IT 612R, kunt u reeds de antwoorden van het
Rijksregister inkijken.

800260

Geen enkele persoon beantwoordt aan de criteria van

Action BCSS : La personne interrogée n a pas de Numéro Registre Bis.

de fonetische opzoeking in de KSZ-registers, enkel

Action Organisme : Veuillez préciser votre question. Pour le TI 612R,

resultaten in het rijksregister

vous pouvez déjà consulter les réponses du Registre National.

De Naam in een vraag tot fonetische opzoeking is niet

Handeling KSZ : een antwoord krijgen op deze vraag is onmogelijk,

geldig

aangezien de Naam ONONTBEERLIJK is bij een fonetische opzoeking.

900001

Handeling Instelling : De Naam mag niet met blanco s geïnitialiseerd
worden en mag ook geen cijfers bevatten.
De eerste voornaam in een vraag tot fonetische

Handeling KSZ : een antwoord krijgen op deze vraag is onmogelijk

opzoeking is niet geldig

aangezien de eerste voornaam, als die ingevoerd wordt, gebruikt zal

900002

worden bij de fonetische opzoeking. Handeling Instelling : de eerste
voornaam mag geen cijfers bevatten of enig ander speciaal teken ( /-...).
De tweede voornaam in een vraag tot fonetische

Handeling KSZ : een antwoord krijgen op deze vraag is onmogelijk

opzoeking is niet geldig.

aangezien de tweede voornaam, als er een is, gebruikt zal worden bij de

900003

fonetische opzoeking. Handeling Instelling : de tweede voornaam MOET
blanco geïnitialiseerd worden wanneer hij niet bekend is en mag geen
cijfers of speciale tekens bevatten.
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De geboortedatum in een vraag tot fonetische

vb.19881230 correct, 19881200 correct met een tolerantie, 19880000

opzoeking is niet geldig

correct met een tolerantie, 19880030 niet correct, 19881432 niet correct,
AA8812/2 niet correct. Handeling KSZ : een antwoord op deze vraag
krijgen is onmogelijk aangezien de geboortedatum ONONTBEERLIJK is

900004

bij een fonetische opzoeking. Handeling Instelling : de geboortedatum
mag niet blanco geïnitialiseerd worden en moet uitsluitend cijfers
bevatten.
De tolerantie in een vraag tot fonetische opzoeking is

Handeling KSZ : een antwoord op deze vraag krijgen is onmogelijk

niet geldig.

aangezien de tolerantie ONONTBEERLIJK is bij een fonetische

900005

opzoeking WAAR de geboortedatum onvolledig is. Handeling Instelling :
gelieve er de KSZ-documentatie op na te slaan.
De geslachtscode in een vraag tot fonetische

Handeling KSZ : een antwoord op deze vraag krijgen is onmogelijk

opzoeking is niet geldig, m.a.w. is niet 1, 2 of blanco.

aangezien de geslachtscode, indien hij bekend is, een van de criteria

900006

wordt bij de fonetische opzoeking. Handeling Instelling : gelieve de
volgende codes te gebruiken : 1(man), 2(vrouw) of blanco(onbekend).

900007
900008
900014

900015

Het taalstelsel in een vraag tot fonetische opzoeking

Handeling KSZ : de vraag wordt geweigerd. Handeling Instelling : gelieve

is niet geldig.

de volgende codes te gebruiken : F(Frans), N(Nederlands), D(Duits).

Het maximum aantal resutaten in de criteria voor de

-

fonetische opzoeking is niet geldig
De derde voornaam in een vraag tot fonetische

Als de derde voornaam syntactisch niet correct is, ontvangt de gebruiker

opzoeking is niet geldig

foutcode 400231.

De voorlegging bevat de tweede voornaam, maar niet

Consultation (Nxxx - xxxN). Als de voorlegging de tweede voornaam

de eerste voornaam

bevat maar niet de eerste voornaam, ontvangt de gebruiker foutcode
400213.

De voorlegging bevat de derde voornaam, maar niet

900016

De geboortedatum ligt in de toekomst

900018

900019

900020

-

de tweede voornaam
Consultation (Nxxx - xxxN). When the given birhtdate is situated in the
future, the errorcode 400212 will be send to the consumer.
De geboortedatum in de voorlegging valt, met

Consultation (Nxxx - xxxN). De gebruiker ontvangt foutcode 400209 als

inachtneming van de toegelaten speling, in de

de geboortedatum in de voorlegging, met inachtneming van de

toekomst

toegelaten speling, in de toekomst valt.

Eerste voornaam verplicht bij de waarde van

-

givenNameMatching aanwezig in het request.

900021

Ongeldige landcode

-

900022

Ongeldige belgische gemeentecode

-

900023

Ongeldige combinatie landcode+gemeentecode

-

900504

Leverancier onbeschikbaar

-

901011

INSZ is ongeldig

-

901012

Vervangend INSZ is ongeldig

-

901040

INSZ van het type rijksregister niet gevonden

-

901058

Anomalie op niveau adres

-

901070

INSZ van het type BIS niet teruggevonden

-
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Vervangende INSZ van het type BIS niet

-

teruggevonden
Vervangende INSZ van het type rijksregister niet

901073

INSZ van het type BIS werd vervangen door INSZ van

901080

-

het type BIS
INSZ van het type rijksregister werd vervangen door

901082

-

het type rijksregister
INSZ van het type BIS werd vervangen door INSZ van

901081

-

teruggevonden

-

INSZ van het type rijksregister

901913

Type van het INSZ is niet geldig voor een vervanging

alleen het rijksregister kan een rijksnummer vervangen

901914

Een nummer door zichzelf vervangen kan niet

-

Type van het vervangende INSZ is niet geldig voor

-

901915

een vervanging
Vervangende INSZ van het type BIS werd vervangen

901980

Vervangende INSZ van het type BIS werd vervangen

901981

-

door INSZ van het type rijksregister
-

door INSZ van het type BIS

901982

Vervangende INSZ is geannuleerd

-

903016

Integratiecontrole gefaald

-
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***DEPRECATED***Ontoereikende selectie bij de

***DEPRECATED***Handeling KSZ : meer dan vijf personen

Fonetische Opzoeking

beantwoorden aan de criteria ingevoerd in het Rijksregister of in het
Bisregister. Handeling Instelling : gelieve uw vraag te specifiëren.

250260

260250

***DEPRECATED***Geen enkele persoon

***DEPRECATED***Handeling KSZ : Meer dan 5 personen

beantwoordt aan de criteria van de Fonetische

beantwoorden in het Rijksregister aan de criteria en geen enkele bij het

Opzoeking

Bisregister. Handeling Instelling : gelieve uw vraag te specifiëren

***DEPRECATED***Ontoereikende selectie bij de

***DEPRECATED***Handeling KSZ : Meer dan 5 personen

Fonetische Opzoeking

beantwoorden in het Bisregister aan de criteria en geen enkele bij het
Rijksregister. Handeling Instelling : gelieve uw vraag te specifiëren.

260260

400209

400211

***DEPRECATED***Geen enkele persoon

***DEPRECATED***Handeling KSZ : de ondervraagde persoon heeft

beantwoordt aan de criteria van de fonetische

geen Rijksnummer en geen Bisnummer. Handeling Instelling : gelieve uw

opzoeking in het rijksregister en in het bisregister

vraag te specifiëren.

De geboortedatum in de voorlegging valt, met

Consultation (Nxxx - xxxN). De gebruiker ontvangt foutcode 400209 als

inachtneming van de toegelaten speling, in de

de geboortedatum in de voorlegging, met inachtneming van de

toekomst

toegelaten speling, in de toekomst valt.

***DEPRECATED***de geboortedatum inclusief de

***DEPRECATED***

speling volledig in de toekomst
De geboortedatum ligt in de toekomst

400212

future, the errorcode 400212 will be send to the consumer.
***DEPRECATED***de eerste voornaam dient

400213

Consultation (Nxxx - xxxN). When the given birhtdate is situated in the

***DEPRECATED***

aanwezig te zijn als de tweede voornaam opgegeven
werd
***DEPRECATED***Ontoereikende selectie bij de

***DEPRECATED***Handeling KSZ : meer dan vijf personen

Fonetische Opzoeking.

beantwoorden aan de criteria ingevoerd in het Bisregister. Handeling

800250

Instelling : gelieve uw vraag te specifiëren. Voor het IT 612R, kunt u reeds
de antwoorden van het Rijksregister inkijken.

800260

810250

***DEPRECATED***Geen enkele persoon

***DEPRECATED***Handeling KSZ : de ondervraagde persoon heeft

beantwoordt aan de criteria van de fonetische

geen Bisregisternummer. Handeling Instelling : gelieve uw vraag te

opzoeking in het bisregister. Van 1 tot 5 resultaten in

specifiëren. Voor het IT 612R, kunt u reeds de antwoorden van het

het rijksregister

Rijksregister inkijken

***DEPRECATED***Fon. opzoeking Ter Nr in Reg

***DEPRECATED***

KSZ niet voldoende precies (meer dan 5 personen
beantwoorden aan criteria)
***DEPRECATED***Niemand gekend bij fon

810260

***DEPRECATED***

opzoeking Ter Nr of RR nr.
***DEPRECATED***De Naam in een vraag tot

***DEPRECATED***Handeling KSZ : een antwoord krijgen op deze vraag

fonetische opzoeking is niet geldig

is onmogelijk, aangezien de Naam ONONTBEERLIJK is bij een

900001

fonetische opzoeking. Handeling Instelling : De Naam mag niet met
blanco s geïnitialiseerd worden en mag ook geen cijfers bevatten.
***DEPRECATED***De eerste voornaam in een vraag

***DEPRECATED***Handeling KSZ : een antwoord krijgen op deze vraag

tot fonetische opzoeking is niet geldig

is onmogelijk aangezien de eerste voornaam, als die ingevoerd wordt,

900002

gebruikt zal worden bij de fonetische opzoeking. Handeling Instelling : de
eerste voornaam mag geen cijfers bevatten of enig ander speciaal teken (
/-...).
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***DEPRECATED***De tweede voornaam in een

***DEPRECATED***Handeling KSZ : een antwoord krijgen op deze vraag

vraag tot fonetische opzoeking is niet geldig.

is onmogelijk aangezien de tweede voornaam, als er een is, gebruikt zal
worden bij de fonetische opzoeking. Handeling Instelling : de tweede

900003

voornaam MOET blanco geïnitialiseerd worden wanneer hij niet bekend is
en mag geen cijfers of speciale tekens bevatten.
***DEPRECATED***De geboortedatum in een vraag

***DEPRECATED***vb.19881230 correct, 19881200 correct met een

tot fonetische opzoeking is niet geldig

tolerantie, 19880000 correct met een tolerantie, 19880030 niet correct,
19881432 niet correct, AA8812/2 niet correct. Handeling KSZ : een
antwoord op deze vraag krijgen is onmogelijk aangezien de

900004

geboortedatum ONONTBEERLIJK is bij een fonetische opzoeking.
Handeling Instelling : de geboortedatum mag niet blanco geïnitialiseerd
worden en moet uitsluitend cijfers bevatten.
***DEPRECATED***De tolerantie in een vraag tot

***DEPRECATED***Handeling KSZ : een antwoord op deze vraag krijgen

fonetische opzoeking is niet geldig.

is onmogelijk aangezien de tolerantie ONONTBEERLIJK is bij een

900005

fonetische opzoeking WAAR de geboortedatum onvolledig is. Handeling
Instelling : gelieve er de KSZ-documentatie op na te slaan.

900006

***DEPRECATED***De geslachtscode in een vraag

***DEPRECATED***Handeling KSZ : een antwoord op deze vraag krijgen

tot fonetische opzoeking is niet geldig, m.a.w. is niet

is onmogelijk aangezien de geslachtscode, indien hij bekend is, een van

1, 2 of blanco.

de criteria wordt bij de fonetische opzoeking. Handeling Instelling :
gelieve de volgende codes te gebruiken : 1(man), 2(vrouw) of
blanco(onbekend).

900007

***DEPRECATED***Het taalstelsel in een vraag tot

***DEPRECATED***Handeling KSZ : de vraag wordt geweigerd.

fonetische opzoeking is niet geldig.

Handeling Instelling : gelieve de volgende codes te gebruiken : F(Frans),
N(Nederlands), D(Duits).

900009

***DEPRECATED***De Adrescode (IT 602R, IT 601R,

***DEPRECATED***Handeling KSZ : de vraag wordt verworpen

...) is niet geldig, m.a.w. geen 0, 1, 2 of 3.

aangezien de Adrescode niet werd gedefinieerd. Handeling Instelling :
gelieve de correcte codes te gebruiken.
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