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Historiek 

Datum Versie Opmerking Verspreiding 

30.11.1995 0.0 Projectdocumentatie van Santé Broccolo  

31.03.2006 1.0 Herzien en bijwerken projectdocumentatie Werkgroep 

06.10.2006 2.0 Aanpassingen n.a.v. WG 31.05.06 

 enkel online consultaties 

 aanpassingen gegevensgedeelte 

 

Aanpassingen n.a.v. WG 04.10.06 

 bijgewerkte lijst aard werkloosheid (input 

RVA 06.10.06) 

Werkgroep 

05.01.2007 2.1 Correctie prefix voorbeeld n.a.v. opmerking 

RVA 

 bij online consultatie wordt geen 

tussentijds antwoord gegeven 

 

Aanpassingen n.a.v.pertinente opmerking door 

ACLVB 

 zone ‘code laatste gecontroleerde dag’ 
(ATTB1 / 

Unemployment\AllowanceApplication\LastCheckedDateCode) 
de waarde ‘blanco’ zal problemen geven 

bij de conversie IHFN – XLM en wordt 

vervangen door ‘0’ 

Werkgroep 

26.10.07 2.2 Aanpassingen n.a.v. WG 26.10.07 

- in het antwoord op de distributie wordt de 

identificatie van het kinderbijslagfonds 

niet langer opgevuld 

- de aard werkloosheid ‘seniorvakantie’ 

wordt niet meegedeeld 

- opbouw gegevensbank voor consultatie 

vanaf 01.01.03 met een historiek van 7 

jaar 

- vermelding machtiging verleend door 

Sectoraal Comité van de Sociale 

Zekerheid  

Werkgroep  

10.12.07 2.3 Toevoegen nieuwe waarden aard werkloosheid: 

- 31:  deeltijdse uitkering voor stage of 

opleiding 

- 40: vestigingsuitkering 

& Franstalige versie lijst 

Werkgroep  

19.12.07 2.4 - Toevoegen uitleg code laatste gecontroleerde 

dag 

- Verwijderen distributiestroom A011, Q 

Werkgroep  

05.02.08 2.5 Verbetering lijst aard werkloosheid Werkgroep  

06.08.08 2.6 Aanpassingen n.a.v. WG 30.05.08 

- consultatie van databank bij ACV & 

ABVV; consultatie van attesten bij 

ACLVB & HVW 

- datum uitkeringsaanvraag kan niet enkel 

bij nieuwe aanvraag maar ook bij 

(interne) overgang UI worden ingevuld 

Werkgroep  
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- uitleg returncodes RKW 

22.10.2012 2.7 Aanpassing lijst aard werkloosheid 

Aanpassing voor SOA 

Website KSZ 

07.10.2013 2.8 Aanpassing lijst aard werkloosheid 

Verwijder de A011 Q documentatie 

Website KSZ 

08.12.2017 3.0 Aanpassing flux type : van A011 Z naar A011 M  

21.02.2018 3.1 Delete van de “deprecated” data blokken (blok 

met betrekking tot de UI, blok met betrekking tot  

het kinderbijslagfonds en blok met betrekking tot 

de authenticatie) 

 

02.02.2021 3.2 Annpassing van de omschrijving voor 

werkloosheidstype 11  en tovoeging  van 

«  Allocation de formation ou de stage à temps 

plein (valable à partir du 1/4/2006) 
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1. Situering van het project 

1.1. Inleiding 

In het kader van de reglementering gezinsbijslag speelt het statuut van de sociaal verzekerde een 

determinerende rol. In functie van dit statuut kan het recht op gezinsbijslag en het bedrag ervan 

evolueren.  

 

Dit document beschrijft de gegevensuitwisseling omtrent volledig werklozen en 

bruggepensioneerden tussen de sector werkloosheid en de kinderbijslagsector. Door het feit dat de 

kinderbijslagfondsen over deze gegevens beschikken, kan het recht op gezinsbijslag zonder 

onderbreking worden toegekend en uitbetaald. Bovendien, in sommige regio, opent deze 

gegevensstroom het recht op verhoogde kinderbijslag na een aantal maanden werkloosheid. 

 

De werkloosheidsgegevens worden maandelijks doorgegeven en kunnen eveneens via een 

consultatie worden opgevraagd. 

In principe zal de modus van gegevensdoorgave inhoudelijk neutraal zijn, d.w.z. onafhankelijk van 

de wijze distributie/consultatie zal de authentieke bron dezelfde gegevens meedelen. 

 

De distributiestroom A011,M en de consultatiestroom A011,L zullen via de Kruispuntbank 

verlopen. 

  

1.2. Machtiging van het Sectoraal Comité van de sociale zekerheid 

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

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

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

 

Beraadslaging nr. 96/24 van 12 maart 1996 betreffende een aanvraag van de Kruispuntbank van de 

sociale zekerheid tot het machtigen van de elektronische overmaking van de werkloosheidsattesten, 

door de werkloosheidsfondsen aan de kinderbijslagfondsen, en dit via de RVA (Rijksdienst voor 

Arbeidsvoorziening), de Kruispuntbank en de RKW (Rijksdienst voor Kinderbijslag voor 

Werknemers).  

 

Beraadslaging nr. 03/10 van 4 februari 2003 m.b.t. een aanvraag tot mededeling van sociale 

gegevens van de Rijksdienst voor Kinderbijslag voor werknemers (RKW) – wijziging van de 

hoedanigheidcodes. 

 

 Beraadslaging nr. 06/088 van 5 december 2006 m.b.t. de mededeling van persoonsgegevens door 

de uitbetalingsinstellingen voor werkloosheidsuitkeringen aan de kinderbijslagfondsen, via de 

Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening, de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid en de Rijksdienst 

voor Kinderbijslag voor werknemers, met het oog op het bepalen van het recht op kinderbijslag 

(elektronisch bericht A011-L) 

 

Beraadslaging nr. 17/100 van 7 november 2017 over de tijdelijke mededeling van 

persoonsgegevens door diverse instellingen van sociale zekerheid aan het vlaams agentschap Kind 

en Gezin voor de voorbereiding van de overdracht van de huidige bevoegdheden van het federaal 

agentschap voor de kinderbijslag Famifed. 

 

Beraadslaging nr. 18/008 van 9 januari 2018 over de mededeling van persoonsgegevens door 

Famifed en diverse andere instellingen van sociale zekerheid aan het Ministerie van de Duitstalige 



A011  pagina 6 van 29 

Attest werkloosheid voor kinderbijslag 

Gemeenschap in het kader van de overdracht van bevoegdheden naar aanleiding van de zesde 

staatshervorming – gebruik van de toepassing TRIVIA. 
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2. Architectuur van de gegevensstroom  

2.1. Formaat 

Momenteel werken de sector werkloosheid als de sector kinderbijslag met genormaliseerde 

inhouse-file (IHFN) voor de distributiestroom A011, Z .  

 

Vervolg van de regionalisering van de kinderbijslag, KSZ vervang flux A011,Z door flux A011,M 

en zal het zowel in Inhouse (Famifed) als in XML (Kind en Gezin) kunnen leveren. 

 

Bij de consultatie kan elke klant de BCSS bevragen in het formaat van zijn of haar keuze. 

Inderdaad, de BCSS zal de transformaties beheren tussen het formaat van de aanvrager (in de 

keuze) en de provider (Inhouse). 

 

Dit betekent dat, wat de consultatie door Famifed betreft, de KSZ de ontvangen vraag in XML zal 

in Inhouse converteren en ze naar de RVA doorsturen. En het van de sector werkloosheid 

ontvangen antwoord in Inhouse aan Famifed overmaken in het gewenste formaat, hier XML.  

 

2.2. Gegevensgedeelte 

Onafhankelijk van de wijze van doorgave, distributie of consultatie, zullen de dezelfde types van 

gegevens worden meegedeeld. Voor de aanmaak van een antwoord op een consultatie hanteren de 4 

uitbetalingsinstellingen (UI’s) een verschillende werkwijze: 2 onder hen geven de informatie door 

zoals op dat ogenblik beschikbaar in hun gegevensbanken, terwijl de andere 2 UI’s de gegevens 

vermelden zoals doorgegeven in het laatste attest. Dit wil zeggen, dat de verstrekte gegevens in een 

consultatie kunnen verschillen van deze meegedeeld in het laatste attest. Bovendien kan het zijn dat 

indien bij de laatste 2 UI’s er (nog) geen attest is aangemaakt, een negatief antwoord wordt 

gegeven. 

In dit bericht verstrekken de uitbetalingsinstellingen voor de sociaal verzekerde, gegevens omtrent 

de werkloosheid van de beschouwde maand:  

 

- het INSZ van de sociaal verzekerde; 

- de aard van de werkloosheid; 

- het aantal gecontroleerde dagen; 

- de laatst gecontroleerde dag werkloosheid tijdens de meegedeelde refertemaand; 

- een code waarmee wordt aangegeven dat een uitgesloten werkloze toch recht blijft houden op 

andere sociale zekerheidsuitkeringen 
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Beschrijving gegevensgedeelte van het werkloosheidsattest 

Zone Beschrijving Type1 Lengte M/C2 IHFN XML 

Identificatieblok attest 

Aard van het bericht 0 = origineel; 

1 = corrigerend bericht; 

2 = duplicaat; 

3 = annulering 

Bij consultatie: altijd ‘0’ = origineel 

AN 1 M BGMA1 AttestationIdentification\ 

AttestationStatus 

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

De samenstelling is als volgt: 

o eerste 2 posities: het jaartal;  

o volgende 3 posities: het attest ‘011’; 

o laatste 10 posities: uniek nummer 

vb: 040110156902723 

Bij consultatie: fictief nummer 

AN 15 M BGMA1 AttestationIdentification \ 

AttestationId 

Nummer van het te annuleren 

bericht 

 AN 15 C BGMA1 AttestationIdentification \ 

UpdateAttestationID 
Datablok met betrekking tot de meegedeelde werkloosheid 

INSZ nummer sociaal 

verzekerde 

INSZ nummer van de werkloze AN 11 M PNAA1 Unemployment\ INSS 

Refertemaand Maand waarvoor de gegevens worden 

meegedeeld 

Formaat YYYYMM (IHFN) 

Formaat YYYYMM (XML) 

AN 6 M DTMA1 Unemployment\ ReferenceMonth 

Aard van werkloosheid Aanduiding van de aard van de vergoedbare 

werkloosheid.  

(Zie Lijst aard werkloosheid, p 13) 

AN 2 M RFFA1 Unemployment\ 

UnemploymentCode 

Aantal gecontroleerde dagen - aantal uitkeringen (dagen) van volledige 

werkloosheid die tijdens de refertemaand 

uitbetaald werden (inbegrepen de 

vakantiedagen die in dezelfde periode 

uitgeput werden) 

AN 4 M DTMB1 Unemployment\ 

NbrOfUnemploymentCheckedDays 

                                                 
1 Alfanumeriek / Numeriek 
2 Mandatory / conditional 
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- aantal gecontroleerde dagen die niet vergoed 

werden tijdens de refertemaand 

Code beletsel  Code waarmee wordt aangegeven dat een 

uitgesloten werkloze toch recht blijft houden op 

andere sociale zekerheidsuitkeringen 

0 = beletsel (wordt niet verstuurd),  

1 = geen beletsel, subsidiair met ander recht in 

eigen persoon, 

2 = geen beletsel, subsidiair met ander recht in 

eigen familie 

AN 1 C ATTA1 Unemployment\ StrikingOffCode 

Datum aanvraag 

werkloosheidsuitkering 

het betreft een (nieuwe) aanvraag 

- voor het bekomen van de volgende aard van 

werkloosheid: 01, 03, 05, 07, 09, 10, 11, 12, 

13, 14, 15, 16, 17, 18, 33 

- die volgt op een periode van minstens 2 

weken die wegens om het even welke reden 

(inclusief ziekte) niet werd vergoed 

ofwel betreft het een interne overgang naar een 

ander regionaal bureau, waarbij het dossier door 

de opnemende sectie als nieuw (nieuwe aanvraag) 

wordt beschouwd 

AN 8 C DTMD1 Unemployment\ 

AllowanceApplication\ 

AllowanceApplicationDate 

Datum laatste gecontroleerde 

dag  

de laatste vergoede dag of vakantiedag of dag van 

uitsluiting voorafgaand aan een onderbreking die 

een nieuwe aanvraag tot gevolg heeft 

AN 8 C DTMD1 Unemployment\ 

AllowanceApplication\ 

LastCheckedDate 

Code laatste gecontroleerde 

dag 

code die aangeeft of de laatste uitkeringsdag meer 

dan 6 maanden van de aanvraagdatum verwijderd 

is, zonder onderscheid te maken tussen een 

nieuwe aanvraag of een hernieuwing 

6 = meer dan 6 maanden verwijderd, de datum 

van de laatste uitkeringsdag zal dan niet 

meegeven worden 

0 = minder dan 6 maanden en de laatste 

uitkeringsdag wordt vermeld  

AN 1 C ATTB1 Unemployment\ 

AllowanceApplication\ 

LastCheckedDateCode 
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Beschrijving gegevensgedeelte van de voorlegging van de consultatiestroom A011, L 

Bij de consultatiestroom A011, L in IHFN formaat blijft de vraag beperkt tot een prefix, dus ZONDER gegevensgedeelte.  

Voor een voorlegging in het XML formaat worden deze gegevens wel herhaald in het gegevensgedeelte van de voorlegging zoals hieronder 

beschreven. 

 
Datablok met de vraag 

Zone Beschrijving Type Lengte M/C IHFN XML 

INSZ nummer sociaal 

verzekerde 

INSZ nummer van de werkloze AN 11 M Niet van 

toepassing 

Request\INSS 

Begindatum opzoekperiode Begindatum van de maand waarvoor de 

gegevens worden opgevraagd 

Formaat YYYY-MM-DD (XML) 

AN 10 M Niet van 

toepassing 

Request\SearchPeriod\BeginDate 

Einddatum opzoekperiode Einddatum van de maand waarvoor de 

gegevens worden opgevraagd 

Formaat YYYY-MM-DD (XML) 

AN 10 M Niet van 

toepassing 

Request\SearchPeriod\EndDate 

 

 

Beschrijving gegevensgedeelte van het antwoord op de consultatiestroom A011, L 

Het antwoord op een consultatie bestaat uit de samenvoeging van de antwoorden van de bevoegde UI‘s.  

 

Bij een positief antwoord worden dezelfde gegevens meegedeeld zoals hierboven beschreven onder Beschrijving gegevensgedeelte van het 

werkloosheidsattest, p 8. 

Bij een negatief antwoord worden de volgende gegevens meegedeeld in het gegevensgedeelte. 

 
Datablok met het antwoord 

Zone Beschrijving Type Lengte M/C IHFN XML 

Returncode  AN 6 M ERCA1 POIndicator\Result\Returncode 

Lijstnummer van de 

returncode 

003 = lijst beheerd door de RVA AN 3 M ERCA1 POIndicator\Result\Codelist 
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Per refertemaand, kunnen er meerdere attesten voor een werkloze worden 

doorgestuurd.  

 

Indien de werkloze in de loop van de refertemaand van UI is veranderd, zullen er twee 

attesten worden verstuurd. 

 

 

Het attest geeft de gegevens door van één refertemaand. Indien er in één bepaalde 

maand achterstallige uitkeringen worden betaald, dan zullen er per refertemaand 

attesten worden aangemaakt. 

 

Voorbeeld: 

Op 03.04, vergoedt de UI de maanden februari en maart. Op 29 maart begint de 

sociaal verzekerde een beroepsopleiding.  

De UI zal de volgende attesten versturen: 

- 1 attest voor de refertemaand februari voor de aard van werkloosheid ‘01’ 

- 1 attest voor de refertemaand maart voor de aard van werkloosheid ‘01’ 

- 1 attest voor de refertemaand maart voor de aard van werkloosheid ‘11’ 

(beroepsopleiding) 

 

 

Er wordt enkel een attest doorgestuurd, indien voor de betreffende 

werkloosheidsmaand er minstens één halve uitkering voor een bepaald prefix (aard 

van werkloosheid) werd betaald. 

 

Gedurende één maand kan een werkloze verschillende soorten uitkeringen ontvangen. 

Per aard van werkloosheid wordt er een attest doorgestuurd. 

 

Voorbeelden: 

De betrokkene is volledig werkloos zonder activiteit ‘01’ en onvrijwillig deeltijds 

werknemer ‘05’. 

De UI zal de volgende attesten versturen: 

- 1 attest voor de refertemaand voor prefix ‘01’ met aantal uitkeringen voor 

prefix ‘01’ 

- 1 attest voor dezelfde refertemaand voor prefix ‘05’ met het gecumuleerd 

aantal dagen voor de uitkeringen ‘01’ en ‘05’ 

 

De betrokkene is volledig werkloos zonder activiteit ‘01’ en tewerkgesteld in een 

beschutte werkplaats ‘12’. 

De UI zal de volgende attesten versturen: 

- 1 attest voor de refertemaand voor prefix ‘01’ met aantal uitkeringen voor 

prefix ‘01’ 

- 1 attest voor dezelfde refertemaand voor prefix ‘12’ met het aantal uitkeringen 

voor prefix ‘12’ 

 

 

Het aantal gecontroleerde dagen wordt per aard van werkloosheid meegegeven. 

Bovendien zijn dit steeds volledige dagen tenzij voor de aard van werkloosheid ‘03’, 

‘10’ of ‘14’. Voor deze aard van werkloosheid worden halve dagen meegedeeld.  

Het aantal dagen wordt als volgt meegedeeld: 
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- 25 dagen: 0250 

- 3,5 dag: 0035 

- 0,5 dag: 0005 

- 36 halve dagen:  0360  

 

Voorbeelden: 

De betrokkene is tijdens de refertemaand: 

- van 01 tot 07: 6 dagen vergoed volgens aard van werkloosheid ‘01’  

- van 08 tot 09: 2 dagen vakantie 

- van 11 tot 29: 18 dagen vergoed volgens aard van werkloosheid ‘11’ 

(beroepsopleiding) 

De UI zal de volgende attesten versturen: 

- 1 attest voor de refertemaand voor aard werkloosheid ‘01’ met 8 

gecontroleerde dagen 

- 1 attest voor dezelfde refertemaand voor aard werkloosheid ‘11’ met 18 

gecontroleerde dagen 

 

 

Zoals er per aard van werkloosheid een attest wordt doorgestuurd, zal ook per code 

beletsel een attest worden verstuurd. Indien in de refertemaand, de werkloze 2 codes 

beletsel onderging, zullen er twee attesten worden aangemaakt met het aantal 

gecontroleerde dagen per code beletsel. 

 

 

De informatie betreffende de datum van de uitkeringsaanvraag wordt vermeld in het 

record waarin melding wordt gemaakt van de betaling van de uitkeringen uitbetaald 

voor de dagen volgend op de uitkeringsaanvraag gelegen in de maand.  

 

In het geval van een uitkeringsaanvraag voor aard werkloosheid ‘11’ aansluitend 

volgend op een vergoede aard werkloosheid ‘01’, dan is er wel een aanvraag, doch 

geen onderbreking. De datum van deze aanvraag zal dus niet worden vermeld. 

 

Indien er twee aanvragen zijn gebeurd tijdens de refertemaand en deze voldoen beide 

aan de voorwaarden om vermeld te worden, zullen er twee attesten worden verstuurd. 

 

Ook voor dossiers met aard werkloosheid ‘00’ gecombineerd met code beletsel ‘1’ of 

‘2’, kan een uitkeringsaanvraag worden ingediend tijdens de periode van uitsluiting 

(onder meer ten bewarende titel, met het oog op het vrijwaren van het eventuele recht 

op uitkeringen indien betrokkene de uitsluitingsbeslissing aanvecht bij de 

arbeidsgerechten). 

Betreft het een gecontroleerde werkloze en een aanvraag voor de, in de tabel 

vermelde, aard werkloosheid en de onderbrekingsvoorwaarde voldoet rekening 

houdend met een fictieve periode vanaf de laatste dag die vergoed zou zijn geweest 

indien de uitsluiting niet zou gelden, dan wordt de datum van de uitkeringsaanvraag 

meegedeeld.  

 

Voorbeeld: 

De betrokkene doet een aanvraag voor een uitkering vanaf 29 maart, maar de 

betrokkene meldt zich niet binnen de vooropgestelde termijn maar slechts op 10 april. 
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De UI zal pas voor de maand april een attest sturen met hierin de vermelding van de 

datum van aanvraag, namelijk, 29 maart. 

 

 

In geval van een eerste aanvraag, kan geen recentste uitkeringsdag vermeld worden. 

De laatste uitkeringsdag moet gelegen zijn in de laatste 6 maanden. Indien de laatste 

uitkeringsdag meer dan 6 maanden van de aanvangdatum verwijderd is, wordt deze 

niet vermeld en wordt de code laatste betaling met de waarde ‘6’ geïnitialiseerd. 

 

Voorbeelden: 

De betrokkene is laatst vergoed geweest op 1 maart, is dan zonder activiteit en dient 

een nieuwe aanvraag in voor 29 maart. 

Het attest heeft als datum laatst gecontroleerde dag 1 maart. 

 

De betrokkene kent een aard werkloosheid ‘05’ en heeft op 1 maart voor het laatst 

deeltijds gewerkt. Een nieuwe aanvraag is ingediend voor 29 maart. In tussentijd, 

heeft hij bij dezelfde werkgever voltijds gewerkt en heeft hij geen uitkering ontvangen 

omdat het loon het toegelaten plafond overschrijdt. 

Het attest heeft als datum laatst gecontroleerde dag 29 februari. 

 

De betrokkene is laatst vergoed geweest op 1 maart, heeft dan (verschuldigde) 

vakantie genomen tot 13 maart en dient een nieuwe aanvraag in voor 29 april. 

Het attest heeft als datum laatst gecontroleerde dag 13 maart. 

 

 

De datum laatste gecontroleerde dag wordt enkel doorgegeven na een onderbreking 

van tenminste 2 weken waarna een nieuwe aanvraag moet worden ingediend. Indien 

er geen onderbreking in de werkloosheidsperiode is geweest, dan wordt er geen datum 

aanvraag werkloosheidsuitkering, noch een datum laatste gecontroleerde dag 

meegedeeld. De code laatste gecontroleerde dag is ‘0’. 

 

 

Indien voor dossiers met aard werkloosheid ‘00’ gecombineerd met code beletsel ‘1’ 

of ‘2’, de betrokkene tijdens de periode van uitsluiting ziek wordt, wordt de periode 

van uitsluiting verlengd met de duur van de ziekte. 

 

Voorbeeld: 

De betrokkene ondergaat een sanctie en wordt geschorst van 1 januari tot 30 maart. 

Tijdens de maand februari is de betrokkene 2 weken ziek. 

De UI zal niet enkel een bericht A011 doorsturen met code beletsel ‘01’ of ‘02’ 

tijdens de maanden januari, februari en maart, maar ook in de maand april zal er nog 

een bericht A011 doorgestuurd worden met code beletsel ‘01’ of ‘02’doordat de 

periode van uitsluiting verlengd is met 2 weken, gedurende dewelke de betrokkene 

ziek is geweest tijdens de maand februari. 
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Lijst aard werkloosheid  

Er wordt informatie doorgegeven voor dossiers met een van de volgende prefixen 

(geldig voor de beschouwde maand of een gedeelte ervan): 

Lijst laatst bijgewerkt 07.10.2013 

 

00 Niet toelaatbaar of niet vergoedbaar, voor zover het een gecontroleerde 

werkloze betreft met een uitsluiting zonder beletsel 

01 Vergoedbaar als voltijds toelaatbare volledig werkloze 

03 Vergoedbaar als vrijwillig deeltijds toelaatbare volledig werkloze 

05 Vergoedbaar als deeltijdse werknemer rechthebbend op de 

inkomensgarantie-uitkering 

09 Werkloosheid met bedrijfstoeslag : toelaatbaar als voltijdse werknemer 

10 Werkloosheid met bedrijfstoeslag : toelaatbaar als vrijwillig deeltijdse 

werknemer 

11 Vergoedbaar als volledig werkloze tijdens een voltijdse beroepsopleiding 

Opleiding of stage voltijdse toeslag (geldig vanaf 01/04/2006). 

12 Vergoedbaar als werknemer tewerkgesteld in een beschutte werkplaats 

15 Vergoedbaar als bejaarde grensarbeider 

16 Vergoedbaar als voltijds toelaatbare volledig werkloze in beroepsopleiding 

met verhoogde uitkering 

17 Vergoedbaar als vrijwillig deeltijdse volledig werkloze in beroepsopleiding 

met verhoogde uitkering 

18 Vergoedbaar als halftijds bruggepensioneerde 

27 Rechthebbend op de uitkering als onthaalouder 

31 Deeltijdse uitkering voor stage of opleiding (geldig vanaf 01/04/2006) 

40 Vestigingsuitkering (geldig vanaf 01/04/2006)  

57 Vergoedbaar als deeltijdse werknemer rechthebbend op de 

inkomensgarantie-uitkering (regeling vanaf 01.07.2005)3 

58 Inkomensgarantie-uitkering toegekend aan de vrijwillig deeltijdse 

werknemer (geldig vanaf 01.07.2013). 

 

Voor de volgende prefixen wordt er geen informatie doorgegeven: 

 

00 Niet toelaatbaar of niet vergoedbaar, behalve indien het een gecontroleerde 

werkloze betreft met een uitsluiting zonder beletsel 

02 Vergoedbaar als voltijds toelaatbare tijdelijke werkloze 

04 Vergoedbaar als vrijwillig deeltijds toelaatbare tijdelijk werkloze 

06 Vergoedbaar als deeltijdse werknemer enkel vergoedbaar voor tijdelijke 

werkloosheid 

08 Vergoedbaar als volledig werkloze ten laste van een EER-lidstaat met 

formulier E303 

21 Jeugdvakantie uitkeringen 

22 Seniorvakantie uitkeringen 

23 Begeleidingsuitkeringen4 

                                                 
3 Opmerking code 57: voor 1 UI werd deze aard werkloosheid ten onrechte niet opgenomen in de 

attesten. De situatie is rechtgezet op 11/04/08. Echter de consultatie van deze gevallen bij deze 

bepaalde UI vóór deze datum zal resulteren in een negatief antwoord. 
4 Opmerking code 23: Sinds 2006 is deze aard werkloosheid niet meer mogelijk. Voor ondervragingen 

van referteperiodes vóór 01/01/06 kan dit wel. 
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24 Rechthebbend op een wisselkoerstoeslag 

26 Voltooiingspremie 

29 Werkhervattingstoeslag 

70 Voorlopige beslissing art.70 

71 Voorlopige beslissing art.53,2 

72 Voorlopige beslissing ingevolge onvolledig dossier 

73 Voorlopige beslissing in afwachting E301 

97 Persoon die niet vergoedbaar is ingevolge de inkomsten uit een 

nevenactiviteit 

98 Niet vergoedbare deeltijdse werknemer met behoud van rechten in het kader 

van een bedrijfsplan 

99 Andere niet vergoedbare deeltijdse werknemer met behoud van rechten 
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3. Distributiestroom – A011, M 

3.1. Gegevensstroom 

De sector werkloosheid verwacht bij deze gegevenstransmissie geen antwoord van 

bestemmelingen. De stroom krijgt bijgevolg de architectuur van een 

gegevensovermaking zonder opvolging.  

 

 
 

Beschrijving van de grafisch aangeduide stappen: 
 

1. de UI’s maken gegevens inzake werkloosheid over aan de KSZ via de RVA. 

Opmerking:  Elke UI die bevoegd is, stuurt een afzonderlijk bericht. De RVA zal 

niet tussenkomen om de gegevens van de verschillende UI’s te 

bundelen.  

2. de KSZ voert controles uit en maakt een definitief antwoord over aan de RVA met 

vermelding of het bericht al dan niet werd doorgestuurd 

3. na positieve controle, maakt de KSZ het bericht over aan de Famifed en/of Kind 

en Gein 

 

3.2. Integratiecontrole 

Voor deze gegevensstroom zal de KSZ een blokkerende integratiecontrole verrichten 

zowel ten opzichte van de afzender als van de bestemmeling(en). 

 

Dit houdt dus in dat: 

- de berichten met betrekking tot de sociaal verzekerde, die niet door de sector 

werkloosheid met de juiste hoedanigheid en periode werden geïntegreerd in 

het personenrepertorium van de KSZ, worden verworpen en teruggestuurd 

naar de sector werkloosheid. Deze berichten worden niet overgemaakt aan de  

bestemmelingen. 

 

- een bericht slechts aan Famifed en/of Kind en Gezinwordt overgemaakt als die 

het INSZ met de juiste hoedanigheid en periode heeft geïntegreerd in het 

personenrepertorium van de KSZ. 

 

 

UI KSZ 

 

Famife

d 

 

RVA 

definitief antwoord 

 

kinderbij

slagfonds 

 

Kind en 

Gezin 
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De leverancier (sector werkloosheid) zal berichten overmaken voor dossiers van 

personen die ze geïntegreerd heeft met hoedanigheidcode ‘001’ (gecontroleerde 

werkloze). 

Voor de afzender (sector werkloosheid), zal er worden nagegaan of er één dag van de 

periode repertorium zoals meegegeven in het prefix ligt binnen de periode van 

integratie van de sociaal verzekerde in het verwijzingsrepertorium van de KSZ. 

 

 

Famifed, type instelling ’000’, hanteert als hoedanigheidcode:  

‘101’ (rechthebbende), 

‘103’ (bijslagtrekkende type 2),  

’104’ (rechtgevend kind),  

‘106’ (derde persoon type 2). 

 

Kind en Gezin : secteur 40 (VDI) et type d’institution……. 

 

Voor Famifed en Kind en Gezin, is een overlapping van 1 dag tussen de periode 

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

verwijzingsrepertorium, voldoende om aan de integratiecontrole te voldoen. 

 

3.3. Verwerking 

De sector werkloosheid zet de records die te maken hebben met de attesten A011 

(eventueel samen met andere berichten bestemd voor de KSZ en andere instellingen) 

in een mailbox die via filetransfer wordt overgemaakt aan de KSZ.  

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

mailbox van de KSZ ontvangen. 

 

De KSZ krijgt maximaal 1 werkdag vanaf de ontvangst van de attesten tot het 

doorsturen van de resultaten naar de kinderbijslag sector.  

 

 

3.4. Frequentie van de levering van de gegevens 

In december van elk jaar wordt tussen de betrokken partijen de kalender voor de 

doorgave van de attesten van het volgende jaar vastgelegd. 

 

De berichten moeten voor de 20ste van de maand door de kinderbijslagkassen 

verwerkt worden. Dat betekent dat de attesten ten laatste de 15de vanuit de RVA 

moeten vertrekken. 

 

3.5. Scenario’s 

Voor elk attest (= voorlegging) dat de KSZ ontvangt van de sector werkloosheid, zal 

zij een antwoordbericht aan de RVA overmaken.  

 

Hetzij een definitief positief antwoord  
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indien na controle, het attest kan doorgestuurd worden naar Famifed en/of Kind en 

Gezin, stuurt de KSZ een definitief antwoord naar de RVA. Dit antwoord bevat de 

lijst van de instellingen aan wie de bericht werd doorgestuurd.  

 

hetzij een definitief negatief antwoord  

indien door de verwerpingen die voortvloeien uit de controles blijkt dat het bericht 

niet kan worden doorgestuurd naar Famifed en Kind en Gezin, wordt een definitief 

negatief antwoord overgemaakt aan de RVA en stopt de stroom. Deze antwoord zal 

een N000 bericht zijn, bericht zonder gegevensgedeelte maar met een error code die 

geeft de redenen van afwijzing  

 

3.6. Prefix 

Voorleggingsprefix 

Voor de voorleggingen, dit is het overmaken van de informatie met opvolging van de 

gegevens, wordt steeds het voorleggingsprefix gebruikt. Dit prefix wordt gevolgd 

door een gegevensgedeelte.  

Antwoordprefix 

Voor alle antwoorden wordt het antwoordprefix gebruikt.  

 

Er zijn 2 verschillende formaten voorzien voor het gegevensgedeelte: 

 Geen gegevensgedeelte (= variante N000) als een negatief antwoord door de 

KSZ wordt verstuurd tengevolge van een verwerping van de KSZ  

 

 Genormaliseerd bericht (= variante N001 indien in IHFN formaat; variante 

X001 indien in XML formaat) als de KSZ een positief antwoord stuurt waarin 

wordt vermeld of de voorlegging is doorgestuurd is. 

 

Het gegevensgedeelte afkomstig van de voorlegging wordt nooit teruggestuurd.  

Voorbeelden prefix 

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

A011, M. 

Enkele toelichtingen bij het schema 

 Elke kolom in het schema stelt een specifieke prefix voor 

 Een streepje (-) in een zone: deze zone wordt niet gebruikt voor deze prefix 

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

van het voorleggingsprefix 
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A011, M 
RVA stuurt attest naar 

KSZ (voorlegging) 

KSZ weigert attest 

(negatief definitief antw.) 

KSZ stuurt negatief 

antwoord naar RVA 

KSZ stuurt positief 

antwoord 

KSZ stuurt attest naar 

Famifed (distributie) 

KSZ stuurt attest naar 

K&G (distributie) 

CONSTANTE/netwerkreturncode TAPE Xxxx 0000 0000 0000 0000 

VERSIE_PREFIX A1 A1 A1 A1 A1 A1 

SECTOR 018 (= RVA) 018 (= RVA) 018 (= RVA) 018 (= RVA) 025 (= KSZ) 025 (= KSZ) 

TYPE_INSTELLING 001 (= sec.netwerk) 001 001 001 000 000 

INTERNE_REFERENTIE_SECTOR Referentie RVA Referentie RVA Referentie RVA Referentie RVA Referentie KSZ Referentie KSZ 

USER-ID INSZ user RVA of 

programma-nummer 

RVA 

INSZ user RVA of 

programma-nummer 

RVA 

INSZ user RVA of 

programma-nummer 

RVA 

INSZ user RVA of 

programma-nummer 

RVA 

INSZ user KSZ  INSZ user KSZ  

SOORT-AANVRAAG / SOORT ANTWOORD D0M FOM FOM FOM FOM FOM 

INSZ INSZ verzekerde INSZ verzekerde INSZ verzekerde INSZ verzekerde INSZ verzekerde INSZ verzekerde 

RETURNCODE TOEPASSING - 000000 Xxxxxx 000000 000000 00000 

FORMULIER A011 A011 A011 A011 A011 A011 

VARIANTE Blanco N000 N000 N001 Blanco N001 

GEDEELTE_BERICHT Blanco Blanco Blanco Blanco Blanco Blanco 

IDENTIFICATIE_TOEPASSING Blanco Blanco Blanco Blanco Blanco Blanco 

INTERNE_REFERENTIE_ 

BEANTWOORDER 
- Referentie KSZ Referentie KSZ Referentie KSZ Blanco Blanco 

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

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

ANTWOORD_TERMIJN J01 - - - - - 

ACTIE_TIMEOUT M - - - - - 

SLAGING_STROOM 0(=origineel) E (=voorlegging 

geweigerd) 

E (=voorlegging 

geweigerd) 

H (=attest doorgestuurd) 

J (= attest doorgestuurd 

maar integratieprobleem 

bij afzender) 

0 (=origineel) 0 (=origineel) 

HOEDANIGHEIDSCODE 001 001 001 001 101, 103, 104, 106 101, 103, 104, 106 

FASE 00 00 00 00 00 00 

BEGIN_REPERTORIUM  Datum integratie RVA Datum integratie RVA Datum integratie RVA Datum integratie RVA Datum integratie Famifed Datum integratie K&G 

EINDE_REPERTORIUM Datum integratie RVA Datum integratie RVA Datum integratie RVA Datum integratie RVA Datum integratie Famifed Datum integratie K&G 

BEGIN_BERICHT  Datum bericht Datum bericht Datum bericht Datum bericht Datum bericht Datum bericht 

EINDE_BERICHT Datum bericht Datum bericht Datum bericht Datum bericht Datum bericht Datum bericht 

SECTOR_LEVERANCIER 

 

007 (= Famifed) of 

blanco 

025 (= KSZ) 025 (= KSZ) 025 (= KSZ) 018 (= RVA) 018 (= RVA) 

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

 Zone ‘constante’: ‘TAPE’ voor mailbox-voorleggingen 

 Zone ‘sector’: sector die de voorlegging doet 

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

instelling.  

De interne referentie sector van de werkloosheidssector maakt de opvolging 

van de doorgestuurde attesten en de antwoorden van de KSZ mogelijk. Deze 

interne referentie wordt niet meegedeeld aan Famifed en Kind en Gezin maar 

het zal wel in elk antwoord dat de sector werkloosheid ontvangt van de KSZ 

overgenomen worden. 

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

Famifed en Kind en Gezin.  

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

controleren 

 Zone ‘soort aanvraag’: ‘D0M’ staat voor een simpel verspreiding van 

gegevens 

 Zone ‘INSZ’: het INSZ van de sociaal verzekerde 

 Zone ‘slagingstroom’: ‘0’ staat voor een origineel bericht 

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

kenmerken weer van het dossier dat de werkloosheidssector heeft over de 

sociaal verzekerde 

 Zones ‘begin- en einddatum bericht’: specificeren de periode waarover het 

attest de gegevens meedeelt 

Om te vermijden dat een bericht niet doorgestuurd wordt omdat het dossier 

van de rechthebbende afgesloten wordt juist voordat het attest wordt verstuurd, 

is er sinds 1999 een akkoord om de periode te verlengen tot 3 maanden. Deze 

periode begint de 1ste dag van de 3 maanden voorafgaand aan de refertemaand 

en eindigt op de laatste dag van de refertemaand. 

o Voorbeeld:  
voor de refertemaand april zal de begindatum 1 februari en de 

einddatum 30 april zijn 

 

Algemene beschrijving van de zones in het antwoord 

 Zone ‘netwerkreturncode’: de netwerkcode zal gebruikt worden voor 

veiligheid en syntactische controles en is voorbehouden aan de KSZ.  

Andere instellingen mogen deze zone niet gebruiken, maar moeten de 

returncode meegeven in het gegevensgedeelte.  
 Zone ‘soort antwoord’:  

o ‘F0M’ staat voor een definitief antwoord op een distributie waarvoor 

men antwoord verwacht 

 Zone ‘INSZ’: het INSZ van de sociaal verzekerde 

 Zone ‘returncode applicatie’: de applicatie returncode wordt voornamelijk 

gebruikt bij controles op het niveau van het verwijzings- en 

personenrepertorium en is voorbehouden aan de KSZ.  

 Zone ‘variante’:  

o ‘N000’ duidt aan dat er geen gegevensgedeelte volgt; 
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o ‘N001’ (IHFN formaat) of ‘X001’ (XML formaat) hierna volgt wel een 

gegevensgedeelte 

 Zone ‘slagingstroom’:  

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

vastgesteld met een zone uit het prefix 

o ‘A’ = voorlegging aanvaard en doorgestuurd
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4. Consultatiestroom – A011, L 

4.1. Gegevensstroom 

De berichten met betrekking tot de consultatiestroom kunnen op verschillende wijze worden 

uitgewisseld tussen de instellingen via de KSZ. In de werkgroep is overeengekomen de 

berichten enkel online uit te wisselen. De klant kan de KSZ echter in batch-modus opvragen. 

 

 

De consultatiestroom gebeurt volledig online 

De stroom krijgt de volgende architectuur van gegevensovermaking. 

 

 

 

 

 

 

 

1. Famifed stuurt de voorlegging met de vraag online (of in batch)op naar de KSZ en duidt in 

het voorleggingsprefix aan dat een online antwoord gewenst is. 

2. De KSZ voert de controles uit. Indien het bericht wordt verworpen door de KSZ omdat er 

fouten zijn in de syntax, de veiligheids- of de integratiecontroles, stuurt de KSZ een online 

(of in batch) definitief negatief antwoord naar Famifed. 

3. Indien het bericht voldoet aan de controles van de KSZ, wordt het bericht online 

overgemaakt aan de RVA. 

4. De RVA voert de controles uit.  

 Indien het bericht wordt verworpen, stuurt de RVA een negatief definitief online 

antwoord naar de KSZ (met de reden vermeld in het gegevensgedeelte).  

Indien het bericht voldoet aan de controles, gaat de RVA na hoeveel UI’s bevoegd zijn en 

stuurt de voorlegging door naar de bevoegde UI’s. De UI’s antwoorden onafhankelijk van 

elkaar aan de RVA die voegt de afzonderlijke antwoorden samen en antwoordt online met 

1 definitief antwoord aan de KSZ.  

5. De KSZ maakt het antwoord van de RVA online (of in batch) door aan Famifed. 

 

 

4.2. Integratiecontrole 

Voor deze gegevensstroom zal de KSZ een blokkerende integratiecontrole verrichten zowel 

ten opzichte van de afzender als van de bestemmeling.  

 

Dit houdt dus in dat de consultatie met betrekking tot de sociaal verzekerde, die niet door 

Famifed met de juiste hoedanigheid en periode werden geïntegreerd in het 

personenrepertorium van de KSZ, wordt verworpen en teruggestuurd. Deze consultatie wordt 

niet aan de sector werkloosheid overgemaakt. 

 

De leverancier (sector werkloosheid) zal gegevens overmaken voor dossiers van personen die 

ze geïntegreerd heeft met hoedanigheidcode ‘001’ (gecontroleerde werkloze). 

 

2./5. on-line (of batch) 

1. on-line (of batch) 3. on-line 

4. on-line 

Sector 

werkloos-

heid 

 
Klant 

(Famifed) 
KSZ 
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Famifed, type instelling ‘000’, kan de gegevens raadplegen voor de sociaal verzekerde voor 

wie een dossier geïntegreerd is in het verwijzingsrepertorium van de KSZ met een van de 

volgende hoedanigheidscodes:  

‘101’ (rechthebbende), 

‘102’ (bijslagtrekkende type 1),  

‘103’ (bijslagtrekkende type 2),  

’104’ (rechtgevend kind),  

‘105’ (derde persoon type 1), 

‘106’ (derde persoon type 2). 

 

Om aan de integratiecontrole te voldoen, is een overlapping van 1 dag tussen de periode 

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

integratie in het verwijzingsrepertorium, voldoende. De periode bericht wordt meegegeven in 

het prefix van de vraag en bevat de periode voor dewelke de gegevens worden opgevraagd.  

 

4.3. Verwerking 

De voorlegging van de consultatie moet het INSZ bevatten als ook de periode waarvoor de 

raadpleging gebeurt. De begin- en einddatum van de periode zijn beide verplicht en de 

opvragingsperiode is beperkt tot 1 maand. Bovendien moeten de begin- en einddatum van de 

periode binnen dezelfde maand liggen. In het antwoord zal de UI altijd de informatie 

doorsturen voor de volledige refertemaand en niet enkel de gegevens met betrekking tot de 

gevraagde begin- en einddatum. 

 

Voor de aanmaak van het antwoord op een consultatie hanteren de UI’s een verschillende 

werkwijze: 2 onder hen geven de informatie door zoals op dat moment beschikbaar in de hun 

respectieve gegevensbanken, terwijl de andere 2 UI’s de gegevens vermelden zoals 

doorgegeven in het laatste attest. Het is dus mogelijk dat de situatie meegedeeld in een 

antwoord op een vraag verschillend is van de informatie doorgestuurd in het laatste attest. 

Bovendien kan het zijn dat indien bij de laatste 2 UI’s er (nog) geen attest is aangemaakt, een 

negatief antwoord wordt gegeven.  

 

De gegevensbanken bevatten gegevens vanaf 01.01.03, waarbij de gegevens gedurende 7 jaar 

worden bijgehouden. 

 

Indien meerdere uitbetalingsinstellingen bevoegd zijn, zal de RVA de antwoorden die ze 

ontvangt van de verschillende uitbetalingsinstellingen samenvoegen, zonder ze echter te 

wijzigen, vooraleer één geassembleerd antwoord naar de KSZ te versturen. 

 

De consultatie kan enkel plaatsvinden op werkdagen van 07:30 tot 17:00, met uitzondering 

van de derde vrijdagnamiddag van de maand. 

 

4.4. Scenario’s 

Elke vraag (= voorlegging) dat de KSZ ontvangt van Famifed, zal zij op haar beurt doorsturen 

naar de sector werkloosheid die vermeld staat in de zone ‘sector leverancier’ van het 

repertorium gedeelte van de voorlegging. 
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De bestemmeling (RVA) die de vraag ontvangt, stuurt één definitief antwoord naar de KSZ. 

Eenmaal een definitief antwoord gegeven, wordt de voorlegging afgesloten.  

 

Er zijn 3 soorten definitieve antwoorden: 

 Verwerping van de vraag door de KSZ = negatief definitief antwoord 

 Aanvaarding van de vraag door de RVA = positief definitief antwoord met het 

antwoord van de desbetreffende UI(‘s) in het gegevensgedeelte 

 Verwerping van de vraag door de RVA = negatief definitief antwoord met de reden 

van verwerping in het gegevensgedeelte 

Verwerping van de vraag door de KSZ 

Famifed maakt de voorlegging A011,L over aan de KSZ. De KSZ voert controles uit en hieruit 

blijkt dat zij de voorlegging niet kan doorsturen naar de sector werkloosheid. De KSZ stuurt 

onmiddellijk een definitief antwoord naar Famifed en de stroom is afgesloten. Dit antwoord 

wordt in dezelfde modus als die van de voorlegging verstuurd. 

Aanvaarding van de vraag door de RVA 

De vragende instelling maakt de vraag A011,L over aan de KSZ die verwerkt het bericht en 

stuurt de vraag door online naar de sector werkloosheid. 

 

Als de RVA de vraag A011,L aanvaardt, stelt de RVA op basis van de antwoorden van de 

uitbetalingsinstellingen (UI’s) een definitief antwoord samen dat naar de KSZ verstuurd 

wordt.  

 

De RVA stuurt de vraag door naar de bevoegde UI’s. Meerdere UI’s kunnen bevoegd zijn 

wanneer de sociaal verzekerde zich in de maand waarvoor de opvraging gebeurt, 

opeenvolgend in verschillende UI’s is ingeschreven. 

Elke bevoegde UI antwoordt altijd. 

- de UI antwoordt niet op tijd: De RVA stuurt een positief antwoord naar de KSZ met in 

het gegevensgedeelte de vermelding ‘time-out’ (d.m.v. een ERC segment (IHFN) of 

een Result (XML) voor de desbetreffende UI). De antwoorden die de RVA ontvangt 

nadat zij een time-out heeft verstuurd naar de KSZ, worden niet meer verwerkt. 

- de UI antwoordt negatief: De RVA stuurt een positief antwoord naar de KSZ met in 

het gegevensgedeelte de vermelding waarom de gegevens niet beschikbaar zijn bij de 

desbetreffende UI (d.m.v. een ERC segment (IHFN) of een Result (XML) voor de 

desbetreffende UI). 

- de UI antwoordt positief: De RVA stuurt een positief antwoord naar de KSZ met in het 

gegevensgedeelte de gegevens van de sociaal verzekerde. 

 

Indien meerdere UI’s bevoegd zijn, worden de verschillende antwoorden, zowel positief 

als negatief, samengevoegd in het gegevensgedeelte door de RVA. De antwoorden worden 

van elkaar gescheiden door een GSFA segment (IHFN) of een POindicator (XML). De 

RVA stuurt het samengestelde antwoord in één bericht door naar de KSZ. 

 

Dit definitieve antwoord wordt online naar de KSZ verstuurd. Dit antwoord wordt dan ook in 

de modus gebruikt voor de voolegging doorgestuurd naar de afzender. 

Verwerping van de vraag door de RVA 

Idem als voorgaande scenario maar hier wordt het attest verworpen door de RVA. 
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Famifed maakt de voorlegging A011,L online over aan de KSZ.  

De KSZ verwerkt het bericht en stuurt de vraag door naar de sector werkloosheid. Dit alles 

gebeurt online. 

 

De RVA aanvaardt de vraag A011,L niet en stuurt een definitief negatief antwoord naar de 

KSZ. 

 

De RVA kan de vraag omwille van technische redenen niet versturen naar de UI’s. De 

RVA stuurt een definitief negatief antwoord van het type N001 naar de KSZ. In het 

gegevensgedeelte wordt de reden van verwerping aangeduid aan de hand van een ERC 

segment (IHFN) of een Result (XML). 

 

Dit negatieve antwoord wordt doorgestuurd naar de afzender 

 

4.5. Prefix 

Voorleggingsprefix 

Voor de voorleggingen, dit is de informatieaanvraag, wordt steeds het voorleggingsprefix 

gebruikt.  

 

 Bij de consultatie A011,L in IHFN formaat blijft de vraag beperkt tot een prefix, dus 

ZONDER gegevensgedeelte.  

 

 Echter voor een voorlegging in het XML formaat worden deze gegevens wel herhaald 

in het gegevensgedeelte van de voorlegging (Request). 

 

De consultatie is enkel mogelijk op basis van de combinatie van een INSZ en een bepaalde 

maand. 

Antwoordprefix 

Voor alle antwoorden wordt het antwoordprefix gebruikt. Een antwoordt bestaat uit een 

antwoordprefix en een gegevensgedeelte.  

 

Bij definitieve antwoorden zijn er 2 verschillende formaten voorzien voor het 

gegevensgedeelte: 

 Geen gegevensgedeelte (= variante N000 ongeacht of in IHFN formaat of in XML 

formaat) als het definitieve antwoord door de KSZ wordt verstuurd tegenvlogen van 

een verwerping van de KSZ  

 Genormaliseerd bericht (= variante N001 indien in IHFN formaat; variante X001 

indien in XML formaat) voor alle antwoorden van de RVA 

Voorbeelden prefix 

Hierna volgen er voorbeelden van het prefix zoals zij gebruikt worden voor het attest A011,L. 

Enkele toelichtingen bij het schema 

 Elke kolom in het schema stelt een specifiek prefix voor 

 Een streepje (-) in een zone: deze zone wordt niet gebruikt voor deze prefix 
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 Een zone in grijs: deze zone in het antwoordprefix is overgenomen uit de zone van het 

voorleggingsprefix 
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A011,L 
RKW stuurt vraag naar 

Famifed (voorlegging) 

KSZ weigert vraag 

(negatief definitief antw.) 

KSZ stuurt vraag naar 

RVA (voorlegging) 

RVA stuurt definitief 

antwoord naar KSZ  

KSZ stuurt antw. van 

RVA door naar Famifed 

CONSTANTE/netwerkreturncode Xxxx Xxxx of 0000 xxxx 0000 0000 

VERSIE_PREFIX A1 A1 A1 A1 A1 

SECTOR 007 (= Famifed) 007 (=Famifed) 025 (= KSZ) 025 (= KSZ) 007 (=Famifed) 

TYPE_INSTELLING 000 000 000 000 000 

INTERNE_REFERENTIE_SECTOR Referentie Famifed Referentie Famifed Referentie KSZ Referentie KSZ Referentie Famifed 

USER-ID INSZ user Famifedof 

programma-nummer 

Famifed 

INSZ user Famifedof 

programma-nummer 

Famifed 

INSZ user KSZ INSZ user KSZ INSZ user Famifedof 

programma-nummer 

Famifed 

SOORT-AANVRAAG / SOORT ANTWOORD O0L F0L O0L F0L F0L 

INSZ INSZ verzekerde INSZ verzekerde INSZ verzekerde INSZ verzekerde INSZ verzekerde 

RETURNCODE TOEPASSING - 000000 of xxxxxx - 000000 000000 

FORMULIER A011  A011 A011 A011 A011 

VARIANTE Blanco Blanco Blanco Blanco Blanco 

GEDEELTE_BERICHT Blanco Blanco Blanco Blanco Blanco 

IDENTIFICATIE_TOEPASSING Blanco Blanco Blanco Blanco Blanco 

INTERNE_REFERENTIE_ 

BEANTWOORDER 
Blanco  Referentie KSZ Blanco Referentie RVA Referentie KSZ 

DATUM_VERSTUREN_AANVRAAG Datum aanvraag Datum aanvraag Datum aanvraag Datum aanvraag Datum aanvraag 

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

ANTWOORD_TERMIJN M03 - M03 - - 

ACTIE_TIMEOUT S - S - - 

SLAGING_STROOM 0(=origineel) E (=voorlegging 

geweigerd) 

0 (=origineel) A (=voorlegging 

aanvaard)  

E (=voorlegging 

geweigerd) 

A (=voorlegging 

aanvaard)  

HOEDANIGHEIDSCODE 101 of 102, 103, 104, 

105, 106 

101 of 102, 103, 104, 

105, 106 

001 001 101 of 102, 103, 104, 

105, 106 

FASE 00 00 00 00 00 

BEGIN_REPERTORIUM  Datum integratie 

Famifed 

Datum integratie Famifed Datum integratie RVA Datum integratie RVA Datum integratie 

Famifed 

EINDE_REPERTORIUM Datum integratie 

Famifed 

Datum integratie Famifed Datum integratie RVA Datum integratie RVA Datum integratie 

Famifed 

BEGIN_BERICHT  Datum bericht Datum bericht Datum bericht Datum bericht Datum bericht 

EINDE_BERICHT Datum bericht Datum bericht Datum bericht Datum bericht Datum bericht 

SECTOR_LEVERANCIER 018 (= RVA) of blanco 025 (= KSZ) 018 (= RVA) 018 (= RVA) 018 (= RVA) 

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

 Zone ‘constante’:  

o ‘TAPE’ voor mailbox-voorleggingen 

o ‘X25T’ voor online voorleggingen in testomgeving 

o ‘X25P’ voor online voorleggingen in productieomgeving 

 Zone ‘sector’: sector die de vraag stelt 

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

De interne referentie sector van Famifed maakt de opvolging van doorgestuurde 

antwoorden van de KSZ mogelijk. Deze interne referentie wordt niet meegedeeld aan 

de sector werkloosheid. Deze referentie zal wel in elk antwoord dat Famifed ontvangt 

van de KSZ overgenomen worden. 

De interne referentie van de KSZ wordt meegegeven in de voorlegging aan de sector 

werkloosheid en deze gebruikt op haar beurt de referentie in het antwoord aan de KSZ. 

Deze interne referentie wordt niet meegedeeld aan Famifed.  

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

 Zone ‘soort aanvraag-soort antwoord’: 

o ‘O0L’ indien de vragende instelling een online antwoord wenst 

o ‘D0L’ indien de vragende instelling een batch antwoord verkiest 

 Zone ‘INSZ’: het INSZ van de sociaal verzekerde 

 Zone ‘antwoord termijn’: ‘M05’ staat voor 5 minuten; de termijn binnen dewelke een 

antwoord verwacht wordt voor een online voorlegging 

 Zone ‘actie timeout’: te ondernemen actie indien de antwoordtermijn wordt 

overschreden 

o ‘S’ staat voor het supprimeren van de vraag  

o ‘M’ staat voor het in een wachtbestand plaatsen van de vraag en een antwoord 

in uitgesteld relais via mailbox versturen  

 Zone ‘slagingstroom’: ‘0’ staat voor een origineel attest 

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

weer van het dossier dat de vragende sector heeft over de sociaal verzekerde 

 Zones ‘begin- en einddatum bericht’: specificeren de periode waarover men gegevens 

vraagt. De begin- en einddatum zijn verplicht. 

Algemene beschrijving van de zones in het antwoord 

 Zone ‘netwerkreturncode’: de netwerkcode zal gebruikt worden voor veiligheid en 

syntactische controles en is voorbehouden aan de KSZ.  

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

meegeven in het gegevensgedeelte. De gebruikelijke returncodes zijn van 

toepassing. 

 Zone ‘soort antwoord’:  

o ‘F0L’ staat voor een definitief antwoord op een consultatie 

o ‘I0L’ staat voor een tussentijds antwoord op een consultatie 

 Zone ‘INSZ’: het INSZ van de sociaal verzekerde 

 Zone ‘returncode applicatie’: de applicatie returncode wordt voornamelijk gebruikt bij 

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

voorbehouden aan de KSZ.  

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

meegeven in het gegevensgedeelte. De gebruikelijke returncodes zijn van 

toepassing. 
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 Zone ‘slagingstroom’:  

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

vastgesteld met een zone uit het prefix (zonder gegevensgedeelte) of 

verwerping door de RVA omdat de gevraagde gegevens niet kunnen verstuurd 

worden; bijvoorbeeld omdat de sociaal verzekerde niet gekend is (met 

gegevensgedeelte) 

o  ‘A’ = voorlegging aanvaard en doorgestuurd 

o ‘H’ = voorlegging doorgestuurd (bij tussentijds antwoord) 

 

Opmerking ivm de returncode in het gegevensgedeelte van het antwoord 

 Indien een anomalie is vastgesteld door de RVA of een UI, wordt dit meegegeven in de 

returncode in het gegevensgedeelte van het antwoord. Deze returncodes betreffende de 

inhoud worden bepaald in gemeenschappelijk overleg tussen RVA en UI’s.  

 

In de tabel hierna, zijn de returncodes opgenomen die specifiek zijn voor de consultatie 

stroom A011, L. De gedetailleerde lijst met alle returncodes die de RVA hanteert (lijst 

003) is terug te vinden op de website van de KSZ. 

 

Returncodes van de RVA (lijst 003) 

Code Omschrijving 

000019 Begindatum > einddatum of begindatum > systeemdatum 

000020 Periode mag niet langer dan 1 maand zijn 

006002 Time out indien het antwoord van de UI niet tijdig wordt ontvangen door RVA. 

Hierbij wordt aangeraden om later nogmaals dezelfde raadpleging te herhalen. 

200000 Geen gegevens beschikbaar voor de opgegeven periode in werkloosheid5 

200010 De opgegeven periode komt niet overeen met een kalendermaand 

400010 INSZ niet geïntegreerd voor een UI. Enkel gekend bij RVA 

 

 

                                                 
5 Deze returncode wordt eveneens gegeven door 2 UI’s indien er (nog) geen attest is 

aangemaakt omdat zij de gegevens vermelden zoals doorgegeven in het attest. 


