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Versie Datum Verspreiding Wijzigingen t.o.v. vroegere versies 
0.1 08/1998 Marc Stockx Tekst op basis van OCA Juni 98 
0.2 08/1998 Analyse 

Sectorwatchers 
Diverse kleine aanpassingen 

0.3 14/09/1998 OCMW's 
GRAF  

Diverse kleine aanpassingen 

0.4 09/10/1998  OCA Wijzigingen GRAF aangebracht : 
- Lange antwoorden worden identiek behandeld in 
mailbox of on line 
- Mogelijkheid wordt gecreëerd om bij lange antwoorden 
steeds alle informatie meteen te bekomen 
- Standaardisatie input en output L607-L  & L609-L 
- Type behandeling "L" 
- Antwoord termijn prefix voorbeeld "M05" 
- Constante prefix on line : "X25T", "X25A" en "X25P" 

1.0 22/12/1998 OCMW's Diverse kleine aanpassingen 
1.1 18/01/1999  Steeds slechts 1 antwoord per voorlegging 
1.2 01/02/1999 SmalS-MvM; 

Vertaaldienst 
- Diverse kleine herformuleringen 
- Verbetering lijst met returncodes  

1.3 23/02/1999  - Diverse kleine verbeteringen (na OCA)   
2.0 31/05/1999  - Gedeelte-bericht steeds blanco’s 

- Verduidelijking gebruik zone periode_bericht in 
prefix 

2.1 04/01/2001  - Verbetering lijst returncodes ( § VII) 
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I. Inleiding en samenvatting  

I.A. Doel van gegevensstroom L609 
De gegevensstroom L609 laat een sector van de Sociale Zekerheid toe bepaalde gegevens 
te consulteren die betreffende een welbepaald INSZ-nummer in  het KSZ-
personenrepertorium zijn opgeslagen voor andere sectoren van de Sociale Zekerheid. 

I.B. Algemene bemerking betreffende de KSZ-gegevensstromen 
Alle gegevensstromen die door de KSZ verwerkt worden, kunnen slechts uitgevoerd 
worden voor zover het Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid de stroom heeft 
goedgekeurd en binnen  de grenzen die het Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid 
hierbij heeft vastgelegd.  
Dit geldt uiteraard ook voor stroom L609.  
 
Een voorbeeld ter verduidelijking : 
Veronderstel dat sector V de toelating vraagt om het formulier L609 in te mogen sturen 
om op die manier gegevens te bekomen over de data die de sectoren X, Y en Z in het 
KSZ-personenrepertorium hebben geïntegreerd.  
Het Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid zal deze gemotiveerde aanvraag 
bestuderen en zou bijvoorbeeld tot het volgende besluit kunnen komen:  
 - Sector V mag over integraties betreffende een INSZ van sector X ingelicht 
worden voor zover sector V een dossier betreffende dat INSZ heeft geïntegreerd met 
hoedanigheidscode xyz, én voor zover de vraag de periode betreft van dit dossier bij 
sector V.  
 - Voor de integraties van sector Y zou het Sectoraal Comité van de Sociale 
Zekerheid bijvoorbeeld kunnen besluiten dat sector V enkel verwijzingen mag ontvangen 
voor zover de vraag slaat op  de periode van één jaar voor de opening van het 
desbetreffende dossier bij sector V. 
 - En voor de integraties van sector Z zou het Sectoraal Comité van de Sociale 
Zekerheid kunnen besluiten dat sector X geen raadplegingsrecht bekomt.   
Wanneer sector V nu een persoon INSZ1 geïntegreerd heeft voor het volledige jaar 1996 
met hoedanigheidscode xyz en daarna een formulier L609 instuurt om zo gegevens op te 
vragen over de integraties voor dit INSZ-nummer voor sectoren X, Y en Z en betreffende 
de  volledige jaren 1994 tot 1997, dan zal sector geen gegevens van sector Z ontvangen, 
voor sector X enkel gegevens betreffende 1996 (het jaar van zijn dossier bij sector V) en 
voor sector Y enkel gegevens betreffende 1995 (het voorafgaande jaar). 
 
Elke sector die formulieren L609 wenst in te sturen, zal dus een machtiging moeten 
aanvragen bij het Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en deze aanvraag moeten 
motiveren. Het is dan het Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid dat zal bepalen van 
welke andere sectoren en voor welke periodes en hoedanigheidscodes data uit het 
Verwijzingsrepertorium mogen meegedeeld worden.  
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I.C. Specifieke bemerking betreffende gegevensstroom L609 
Gebruikers van stroom L609 dienen verder ook te beseffen dat deze stroom weliswaar 
informatie kan opleveren, maar dat deze informatie intrinsiek beperkt is.  
 
In het verwijzingsrepertorium staat per identificatienummer van de sociale zekerheid 
(INSZ) enkel genoteerd welke sector er voor welke periode voor een welbepaald INSZ 
een dossier met een bepaalde hoedanigheidscode en fase geïntegreerd heeft. 
Voor hoedanigheidscodes gelijk aan 0 zijn de opgegeven periodes waarmee de betrokken 
sector het dossier geïntegreerd heeft, niet significant. 
Verder geldt --  en dit voor alle hoedanigheidscodes  -- dat de inhoudelijke gegevens met 
betrekking tot een dossier vanzelfsprekend niet bijgehouden worden in de KSZ, maar wel 
bij de openbare instelling die het dossier heeft geïntegreerd in het KSZ-
personenrepertorium.  
Het feit dat er een verwijzing bestaat naar een dossier bij instelling X, is dus niet 
voldoende om rechten te openen.  
Het blijft noodzakelijk om instelling X te contacteren om meer details over dit dossier te 
bekomen.   

I.D.  Inhoud van de volgende hoofdstukken 
In §II geeft men het algemeen opzet van de gegevensstroom L609. 
In §III zet men de structuur uiteen van de voorleggingen. De voorbeelden van §IV 
verduidelijken dit.  
De structuur van de antwoorden vindt men vervolgens in §V, met voorbeelden in §VI. 
Ten slotte geeft §VII nog de lijsten met returncodes. 
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II. Algemeen opzet van de gegevensstroom L609 

II.A. Omschrijving van de vraag 
De vraag vertrekt steeds van een INSZ-nummer, waarvoor men gegevens vraagt in andere 
sectoren. 
 
Er worden  3 mogelijkheden voorzien:  
Men kan (steeds betreffende dat welbepaalde INSZ-nummer) 
- ofwel  de gegevens voor alle andere sectoren (en alle hoedanigheidscodes) vragen 
- ofwel de gegevens voor alle hoedanigheidscodes van een specifieke andere sector 
vragen 
- ofwel de gegevens vragen met een specifieke hoedanigheidscode bij de specifieke 
andere  sector. 

 
Een sector moet in de vraag ook steeds specificeren voor welke periode ze gegevens 
willen opvragen.   

II.B. Bepaling van het antwoord 
De vraag zal eerst de gebruikelijke syntax- en veiligheidscontroles doorlopen. 
Daarna wordt een specifieke toepassing opgeroepen die nagaat of deze sector dit 
formulier L609 naar de KSZ mag toesturen voor de opgegeven hoedanigheidscode.  
In overeenstemming met de beslissingen van het Sectoraal Comité van de Sociale 
Zekerheid wordt  -- voorafgaand aan de behandeling van de vraag --  gecontroleerd :  
- of er een integratiecontrole nodig is of niet ; 
- van  welke sectoren gegevens mogen worden verstrekt; 
- en met welke hoedanigheidscodes en over welke periodes . 
Ten slotte wordt opgezocht welke data in het personenrepertorium aanwezig zijn 
betreffende de opgegeven persoon. 
Rekening houdend met al die elementen wordt het antwoord samengesteld. 
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III. Algemene beschrijving van de zones in een voorlegging 
 
De voorlegging bestaat in een standaard A1-prefix, gevolgd door een gegevensgedeelte. 
 
We overlopen eerst de zones van het prefix van de voorleggingen van formulier L609 : 
 
- Constante : waarde “X25T”on-linevoorleggingen in test, “X25P” voor on-line-
voorleggingen in productie, en “TAPE” voor mailbox-voorleggingen 
- Versie prefix : steeds A1 
- Sector : sectornummer van de sector die de vraag stelt 
- Type instelling :  “000” is een instelling van het primaire netwerk van de KSZ (zoals 
bvb. RVA, Beheersinstelling OCMW’s, NIC, ...),  
   “001” is een instelling van het secundaire netwerk van de KSZ (zoals 
bvb. Uitbetalingsinstellingen werkloosheid, OCMW-Antwerpen, ...) 
- Interne referentie sector : vrij te bepalen door de sector : dient als latere referentie, dus bij 
voorkeur een unieke waarde binnen de vragende sector 
- User-id : vast te leggen in samenspraak met veiligheidsdienst KSZ : deze zone wordt 
gebruikt bij toegangscontroles 
- Soort aanvraag : Verplicht in te vullen, maar enkel van belang bij on-linevoorleggingen : 
“O0L” duidt op on-linevragen waarvoor men een on-line-antwoord verlangt en “D0L” op 
on-line-vragen waarvoor men een mailbox-antwoord verlangt. 
Bij mailbox-voorleggingen bekomt men steeds mailbox-antwoorden, wat men ook invult als 
soort aanvraag.  
- INSZ : INSZ-nummer van de persoon over wiens dossier men gegevens vraagt  
- Formulier : steeds “L609” 
- Variante, Gedeelte_bericht, Identificatie_toepassing : steeds blanco’s 
- Interne_referentie_beantwoorder : steeds blanco’s 
- Datum_versturen_aanvraag : jaar, maand, dag uur, minuten 
(formaat YY MM DD HH MM) 
- Antwoord_termijn en Actie_timeout : verplicht in te vullen bij on-lineraadplegingen : 
binnen welke termijn verwacht men een antwoord en wat te doen indien die termijn 
overstreken wordt : aanvraag supprimeren ? of antwoord later per mailbox opsturen ? 
Antwoord_termijn bestaat uit 1 alfanumeriek karakter ( "J" voor dagen of "M" voor 
minuten) gevolgd door 2 numeriek karakters die het aantal dagen, resp. minuten aangeven 
  Actie_time-out is 1 alfanumeriek karakter lang. De waarde "S" duidt aan dat men - 
wanneer de antwoord_termijn wordt overschreden-- de vraag mag supprimeren . De 
waarde "M" duidt aan dat men het antwoord  in een mailbox moet worden opgestuurd. 
- Slaging_stroom :  “0” (nul) invullen  
- Hoedanigheidscode,  Fase, Begin-repertorium, Einde-repertorium : Dit zijn verplichte 
zones die de kenmerken opgeven van het dossier dat de vragende sector heeft over de 
persoon met het opgegeven INSZ-nummer. Indien de einddatum_repertorium niet gekend, 
moet men toch een datum invullen. Men kan dan bvb. de datum van de aanvraag opgeven. 
 
 
 
 
 
- Begin-bericht en einde-bericht : specificeren de periode waarover men gegevens vraagt.  
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- Wanneer men in het gegevensgedeelte een significante hoedanigheidscode opgeeft 
(dit wil zeggen een hoedanigheidscode tussen 1 en 899) , dan zal het antwoord 
beperkt worden tot die lijnen uit het personenrepertorium die de sign. 
hoedanigheidscode in kwestie hebben en geheel of gedeeltelijk in de periode bericht 
gesitueerd zijn.  

- Wanneer men in het gegevensgedeelte een hoedanigheidscode opgeeft die gelijk is 
aan nul of geen hoedanigheidscode opgeeft, dan  geeft het antwoord  het maximum 
aantal toegelaten lijnen uit het repertorium zonder rekening te houden met de periode 
bericht.  

 
- Sector_leverancier : steeds “025” invullen (dit is het sectornummer van de KSZ) 
- Type_instelling_leverancier : “000”  (KSZ behoort tot primaire netwerk) 
 
We overlopen nu ook de zones van het gegevensgedeelte van de voorleggingen van 
formulier L609 : 
 
- Gewenste sector : Over welke sector vraagt men gegevens ? Hier blanco’s invullen 
betekent dat men in alle sectoren geïnteresseerd is. 
 
- Hoedanigheidscode : Over welke hoedanigheidscode vraagt men gegevens ? Hier 
blanco’s invullen betekent dat men in alle hoedanigheidscodes geïnteresseerd. “000” (drie 
nullen)duidt aan dat men in de gegevens met een hoedanigheidscode gelijk aan nul 
geïnteresseerd is.  
 
- Fase : Deze zone is niet van toepassing voor formulier L609. Steeds blanco’s invullen. 
 
- Maximum Lengte 
Deze zone is niet van toepassing voor formulier L609. In deze zone moet verplicht de 
waarde "S" ingevuld worden.  
 
 
- Lijnnummer begin antwoord 
 Hier moet men verplicht een numerieke waarde invullen.  
 Met de parameter "Lijnnummer begin antwoord" kan men aanduiden vanaf welk 
lijnnummer men de informatie verlangt. In het antwoord deelt men maximum 34 lijnen 
mee. 
 Veronderstel dat men hier een waarde "00001" heeft ingevuld en in de  dat er 250 
lijnen gevonden werden. Het antwoord zal dan meedelen dat er 250 lijnen gevonden 
werden en dat de data van lijn 1 tot en met 34 volgen. Dit laat dan de ondervrager toe 
onmiddellijk de vraag te herhalen met ditmaal een waarde "035" in de zone "Lijnnummer 
begin antwoord" . Het antwoord zal dan meedelen dat er 250 lijnen gevonden werden en 
dat de data van lijn  35 tot en met 68 volgen. Zo kan men door een korte dialoog alle data 
ophalen.  
 
 
De voorbeelden van de volgende bladzijden illustreren deze beschrijvingen. 
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IV. Voorbeelden  van voorleggingen  
(1) Alle sectoren & alle hoedanigheidscodes 

L609   Commentaar 
   PREFIX   
CONSTANTE X25T X25T : on-linetest 

X25A : on-line-acceptatietest 
X25P : on-lineproductie 
TAPE : mailbox 

VERSIE_PREFIX A1 vaste waarde voor L609 
SECTOR 017 (= OCMW)  
TYPE_INSTELLING 001 001 : instelling van secundair netwerk 
INTERNE_REFERENTIE_SECTOR OCMW01234567890 15 posities 
USER-ID 60031523118 11 posities 
SOORT-AANVRAAG  O0L O : on-linevraag met on-line-antwoord 

0L : vaste waarde voor L609 
INSZ 45121623652  
FORMULIER L609  
VARIANTE   
GEDEELTE_BERICHT   
IDENTIFICATIE_TOEPASSING   
INTERNE_REFERENTIE_ 
BEANTWOORDER 

  

DATUM_VERSTUREN_AANVRAAG 9702151030  
ANTWOORD_TERMIJN M05 voor on-line-ondervraging: antwoord 

gewenst binnen de  5 minuten  
ACTIE_TIMEOUT M voor time-out bij on-line-ondervraging : 

vraag supprimeren(S) of antwoord per 
mailbox nasturen  (M) 

SLAGING_STROOM 0  
HOEDANIGHEIDSCODE 001 . 
FASE 00  
BEGIN_REPERTORIUM 19960101 begin van de periode waarvoor de 

persoon geïntegreerd is door vrager 
EINDE_REPERTORIUM 19961231 einde van deze periode (verplichte zone)
BEGIN_BERICHT 19960101 begin van de periode waarvoor gegevens 

gevraagd worden 
EINDE_BERICHT 19961231 einde van deze periode (verplichte zone)
SECTOR_LEVERANCIER 025 KSZ moet antwoorden 
TYPE_INSTELLING_LEVERANCIER 000   
GEGEVENSGEDEELTE   
Gewenste sector  alle toegelaten sectoren 
Hoedanigheidscode  alle toegelaten hoedanigheidscodes 
Fase   
Lijnnummer begin antwoord 00001 Het antwoord moet gegeven worden 

vanaf de eerste lijn die in het 
personenrepertorium werd gevonden. 

Maximum Lengte S  

opmerking :  ,  ,  , .... duiden blanco’s aan 
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(2) Eén sector & alle hoedanigheidscodes 
 

L609  Commentaar 
PREFIX 
CONSTANTE X25T X25T : on-linetest 

X25P : on-lineproductie 
TAPE : mailbox 

VERSIE_PREFIX A1  
SECTOR 017 (= OCMW)  
TYPE_INSTELLING 001  
INTERNE_REFERENTIE_SECTOR OCMW01234567890  
USER-ID 60031523118  
SOORT-AANVRAAG  O0L 0L : vaste waarde voor L609 
INSZ 45121623652  
FORMULIER L609  
VARIANTE   
GEDEELTE_BERICHT   
IDENTIFICATIE_TOEPASSING   
INTERNE_REFERENTIE_ 
BEANTWOORDER 

  

DATUM_VERSTUREN_AANVRAAG 9702151030  
ANTWOORD_TERMIJN M05  
ACTIE_TIMEOUT M  
SLAGING_STROOM 0  
HOEDANIGHEIDSCODE 001  
FASE 00  
BEGIN_REPERTORIUM 19960101  
EINDE_REPERTORIUM 19961231  
BEGIN_BERICHT 19960101  
EINDE_BERICHT 19961231  
SECTOR_LEVERANCIER 025  
TYPE_INSTELLING_LEVERANCIER 000   
GEGEVENSGEDEELTE 
Gewenste sector 012 we vragen bvb. sector 012 (=RSZ)
Hoedanigheidscode  we vragen alle toegelaten 

hoedanigheidscodes 
Fase   
Lijnnummer begin antwoord 00051 Het antwoord moet gegeven 

worden vanaf de eenenvijftigste 
lijn die in het 
personenrepertorium werd 
gevonden. 

Maximum Lengte S  
 
opmerking :  ,  ,  , .... duiden blanco’s aan 
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(3) Eén sector & één hoedanigheidscode 

L609   Commentaar 
PREFIX 
CONSTANTE TAPE  
VERSIE_PREFIX A1  
SECTOR 017 (= OCMW) << Een andere sector dan de 

OCMW’s zal hier uiteraard een 
ander sectornummer moeten 
invullen 

TYPE_INSTELLING 001  
INTERNE_REFERENTIE_SECTOR OCMW01234567890 << De structuur van deze zone is 

per sector te bepalen. Deze zone is 
bij voorkeur uniek binnen de 
sector zodat hij kan gebruikt 
worden als referentie.   

USER-ID 60031523118  
SOORT-AANVRAAG  O0L  
INSZ 45121623652  
FORMULIER L609  
VARIANTE   
GEDEELTE_BERICHT   
IDENTIFICATIE_TOEPASSING   
INTERNE_REFERENTIE_ 
BEANTWOORDER 

  

DATUM_VERSTUREN_AANVRAAG 9702151030  
ANTWOORD_TERMIJN M05  
ACTIE_TIMEOUT M  
SLAGING_STROOM 0  
HOEDANIGHEIDSCODE 001  
FASE 00  
BEGIN_REPERTORIUM 19960101  
EINDE_REPERTORIUM 19961231  
BEGIN_BERICHT 19960101  
EINDE_BERICHT 19961231  
SECTOR_LEVERANCIER 025  
TYPE_INSTELLING_LEVERANCIER 000   
GEGEVENSGEDEELTE 
Gewenste sector 012 we vragen sector 12 
hoedanigheidscode 444 binnen sector 12 zijn we enkel 

geïnteresseerd in 
hoedanigheidscode 444  

Fase   
Lijnnummer begin antwoord 00101 Antwoord wordt verlangd vanaf 

de 101e lijn  
Maximum Lengte 
 

S  

opmerking :  ,  ,  , .... duiden blanco’s aan 
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V. Algemene beschrijving van de zones in een antwoord 
 

V.A. Inleiding 
Er  zijn  3 mogelijke antwoorden bij de KSZ :  
• N000 (geen gegevensgedeelte , slaging stroom ‘E’, netwerkreturncode) 
verwerping door de KSZ omdat er een probleem vastgesteld is met een zone uit de 
prefix (zoals syntax, veiligheid, integratieprobleem afzender...) 
• N001 (gegevensgedeelte, slaging stroom ‘E’) : verwerping omdat de gevraagde 
gegevens niet kunnen gestuurd worden. Dit kan zijn omdat er niks aanwezig is in het 
personenrepertorium of omdat het voor bepaalde parameters (uit gegevensgedeelte) niet 
toegelaten/mogelijk is om de gegevens te leveren. 
• L609 (gegevensgedeelte,slaging_ stroom ‘A’, variante ‘ ’) : de gevraagde 
gegevens 
 

V.B. Prefix A1 
Conform KSZ-brochure. Zie voorbeelden (in § V) ter illustratie.  

V.C.  Gegevensgedeelte in in-house formaat 
 
Opmerking 
Voor een volledige technische documentatie van het in-house-file-gedeelte van de 
antwoorden verwijzen we naar de nota’s : 
- “BCSS/KSZ Msg L609 v0” van 6 juli 1998  
- “BCSS/KSZ Formulaire N001 Alias MAN” van 20 februari 1996 

V.C.1. N000 
Geen gegevensgedeelte 

V.C.2. N001, slaging-stroom ‘E’ 
Errorcode in segment #ERCA1. 
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V.C.3. L609, slaging_stroom ‘A’, variante ‘ ’ 
 
Overzicht van het aantal gevonden lijnen 
 

Overzichtsblok 
Totaal aantal lijnen voor antwoord 5 pos. numeriek 
Volgnummer eerste lijn van dit deel van het antwoord 5 pos. numeriek  
Volgnummer laatste lijn van dit deel van het antwoord 5 pos. numeriek (dit 

gegeven laat de 
ontvangende partij bij on-
lineberichten toe om  zo 
nodig onmiddellijk het 
volgende deel van het 
antwoord op te vragen) 

 
+ sector 
 

Per gevonden sector 
sector 3 pos. numeriek 

 
+ hoedanigheidscode + fase  
 

Per lijn uit personenrepertorium met hoedanigheidscode verschillend  van nul 
hoedanigheidscode 3 pos. numeriek 
fase 2 pos numeriek 

 
+ volgnummer van de gevonden lijn (voor alle gevonden lijnen) + periodes voor de lijnen 
waarvoor INSZ geïntegreerd is en hoedanigheidscode verschillend van nul  (voor 
hoedanigheidscodes gelijk aan nul worden er dus geen periodes opgegeven). 

Per lijn uit personenrepertorium met hoedanigheidscode verschillend  van nul 
Volgnummer van de gevonden lijn  5 pos. numeriek 
begin-periode  8 pos numeriek  
einde-periode 8 pos numeriek of  afwezig  indien 

blanco in database 
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VI. Voorbeelden van antwoord 

VI.A. Voorbeeld 1 : Antwoord N000 

VI.A.1. Prefix-gedeelte  
 

L609 
KSZ  weigert vraag 
(probleem prefix) 

Commentaar 

NETWERKRETURNCODE 3004 zie algemene lijst netwerkreturncodes KSZ 
VERSIE_PREFIX A1  
SECTOR 017 (= OCMW)  
TYPE_INSTELLING 001  
INTERNE_REFERENTIE_SECTOR OCMW01234567890 overgenomen uit voorlegging 
USER-ID 60031523118 overgenomen uit voorlegging 
SOORT-AANVRAAG / SOORT ANTWOORD F0L  
INSZ 45121623652 overgenomen uit voorlegging 
RETURNCODE TOEPASSING 000000 zie lijst returncodes in Hoofdstuk V 
FORMULIER L609  
VARIANTE N000 << ofwel de toepassingsreturncode ofwel de 

netwerkreturncode moet verschillend zijn van 
nul. 

GEDEELTE_BERICHT   
IDENTIFICATIE_TOEPASSING   
INTERNE_REFERENTIE_ 
BEANTWOORDER 

NRKSZ9876543210  

DATUM_VERSTUREN_AANVRAAG 9702151030 overgenomen uit voorlegging 
DATUM_VERSTUREN_ANTWOORD 9702151030  
SLAGING_STROOM E <<=voorlegging geweigerd 
HOEDANIGHEIDSCODE 001 overgenomen uit voorlegging 
FASE 00 overgenomen uit voorlegging 
BEGIN_REPERTORIUM 19960101  overgenomen uit voorlegging 
EINDE_REPERTORIUM 19961231  overgenomen uit voorlegging 
BEGIN_BERICHT 19960101  overgenomen uit voorlegging 
EINDE_BERICHT 19961231  overgenomen uit voorlegging 
SECTOR_LEVERANCIER 025 (= KSZ)  
TYPE_INSTELLING_LEVERANCIER 000   

 

VI.A.2. Gegevensgedeelte  
Geen gegevensgedeelte. 
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VI.B.  Voorbeeld  2 : Antwoord N001 

VI.B.1. Prefix-gedeelte  
 

L609 
 Commentaar 

NETWERKRETURNCODE 0000  
VERSIE_PREFIX A1  
SECTOR 017 (= OCMW)  
TYPE_INSTELLING 001  
INTERNE_REFERENTIE_SECTOR OCMW01234567890 overgenomen uit voorlegging 
USER-ID 60031523118 overgenomen uit voorlegging 
SOORT-AANVRAAG / SOORT ANTWOORD F0L  
INSZ 45121623652 overgenomen uit voorlegging 
RETURNCODE TOEPASSING 000000  
FORMULIER L609  
VARIANTE N001 << reden van weigering : zie gegevensgedeelte 
GEDEELTE_BERICHT   
IDENTIFICATIE_TOEPASSING   
INTERNE_REFERENTIE_ 
BEANTWOORDER 

KSZNR9876543210  

DATUM_VERSTUREN_AANVRAAG 9702151030  
DATUM_VERSTUREN_ANTWOORD 9702151030  
SLAGING_STROOM E  <<<< voorlegging geweigerd 
HOEDANIGHEIDSCODE 001 overgenomen uit voorlegging 
FASE 00 overgenomen uit voorlegging 
BEGIN_REPERTORIUM 19960101  overgenomen uit voorlegging 
EINDE_REPERTORIUM 19961231  overgenomen uit voorlegging 
BEGIN_BERICHT 19960101  overgenomen uit voorlegging 
EINDE_BERICHT 19961231  overgenomen uit voorlegging 
SECTOR_LEVERANCIER 025 (= KSZ)  
TYPE_INSTELLING_LEVERANCIER 000   

 

VI.B.2. Gegevensgedeelte  (in in-house formaat) 

(1) Voorbeeld 
#ERCA1300150607BK 

(2) Structuur van het voorbeeld 
Tag : ERCA1 
Foutcode : 300150 
Foutlijst : 607 
Beheerder foutlijst : BK  
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VI.C. Voorbeeld 3: Antwoord  L609  met de gevraagde gegevens  

VI.C.1. Prefix-gedeelte  
 

L609 
 Commentaar 

NETWERKRETURNCODE 0000  
VERSIE_PREFIX A1  
SECTOR 017 (= OCMW)  
TYPE_INSTELLING 001  
INTERNE_REFERENTIE_SECTOR OCMW01234567890 overgenomen uit voorlegging 
USER-ID 60031523118  
SOORT-AANVRAAG / SOORT ANTWOORD F0L  
INSZ 45121623652 overgenomen uit voorlegging 
RETURNCODE TOEPASSING 000000  
FORMULIER L609  
VARIANTE  <<< gedetailleerd antwoord 
GEDEELTE_BERICHT   
IDENTIFICATIE_TOEPASSING   
INTERNE_REFERENTIE_ 
BEANTWOORDER 

REFINTERNE-BCSS  

DATUM_VERSTUREN_AANVRAAG 9702151030  
DATUM_VERSTUREN_ANTWOORD 9702151030  
SLAGING_STROOM A <<< resultaten gevonden 
HOEDANIGHEIDSCODE 001 overgenomen uit voorlegging 
FASE 00 overgenomen uit voorlegging 
BEGIN_REPERTORIUM 19960101  overgenomen uit voorlegging 
EINDE_REPERTORIUM 19961231  overgenomen uit voorlegging 
BEGIN_BERICHT 19960101  overgenomen uit voorlegging 
EINDE_BERICHT 19961231  overgenomen uit voorlegging 
SECTOR_LEVERANCIER 025 (= KSZ)  
TYPE_INSTELLING_LEVERANCIER 000   
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VI.C.2. Gegevensgedeelte   

(1) Structuur  
“M “: betekent verplicht (Mandatory) ; “ 1” :  betekent 1 voorkomen ; “1 … “ betekent 1 
of meerdere voorkomens ( zie ook voorbeeld volgende bladzijde) 

Sector 

Totaal aantal lijnen 
Volgnummer 1e lijn bericht 

Volgnummer laatste lijn bericht

M        1 

M         1 ... 

Hoedanigheids- 
code + Fase

M      1......

Sequentieel nummer (M) 
Begin periode (C) 
 Einde periode (C) 

M  1........

Standaard prefix A1
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(2) Voorbeeld 
#DMSA100105#GINA15000005100055#RFFA1615011#GIRA155401000#SEQA101#D
TMA119419980101102#DTMA120619980330102#SEQA102#DTMA11941996040110
2#DTMA120619960630102#GIRA155401001#SEQA101#DTMA119419980101102#D
TMA120619980630102#SEQA102#DTMA119419960401102#DTMA12061996063010
2 #RFFA1615010#GIRA155400000#SEQA101 
 
 

(3) Ontleding van het voorbeeld 
Totaal aantal lijnen 00105   #DMSA100105 
Dit bericht geeft lijn 00051 tot 00055 #GINA15000005100055 
Sector  011    #RFFA1615011 
Hoedanigheidscode 010 fase 00  #GIRA155401000 
Eerste lijn       #SEQA101 
Begindatum : 1 januari 1998     #DTMA119419980101102 
Einddatum : 30 maart 1998      #DTMA120619980330102 
Tweede lijn       #SEQA102 
        #DTMA119419960401102 
        #DTMA120619960630102 
Hoedanigheidscode 010 fase 01  #GIRA155401001 
       #SEQA101 
        #DTMA119419980101102 
       #SEQA102 
        #DTMA119419960401102 
        #DTMA120619960630102 
Sector 10     #RFFA1615010 
Hoedanigheidscode 0 fase 0    #GIRA155400000 
Een lijn in het KSZ-repertorium   #SEQA101 
         

(4) Opmerkingen :  
- Bij hoedanigheidscodes = 0 zijn begin en einde periodes niet significatief en worden 
deze niet opgegeven. 
- Het datum-segment begint en eindigt met een “qualifier”-data -element : eerst wordt 
aangeduid welk type datum volgt (194: begindatum / 206: einddatum) en op het einde 
wordt het formaat meegedeeld (102, dit wil zeggen : CCYYMMDD) 
- Groep 5 uit de Edifact- / IHFN- documentatie is bedoeld voor latere uitbreidingen en 
wordt momenteel nog niet gebruikt. Deze groep is bestemd voor de validatie der 
elektronische handtekeningen. 
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VII.  Lijsten met returncodes  
Voorlopige lijst. 
 
code omschrijving 
Netwerkcodes 
3000 Versie prefix ongeldig 
3001 Identificatie afzender (sector + type_instelling) ongeldig 
3002 User-id ongeldig (formaat en inhoud) 
3003 Soort aanvraag ongeldig (formaat en inhoud) 
3004 INSZ ongeldig (formaat en inhoud) 
3005 Formulier of variante foutief 
3006 Antwoordtermijn ongeldig 
3007 Actie time-out ongeldig 
3008 Identificatie  leverancier (sector en type_instelling) ongeldig (formaat) 
4000 Hoedanigheidscode of fase ongeldig (formaat) 
4001 Periode dossier ongeldig (formaat datum) 
4002 Einddatum dossier mag niet voorafgaan aan begindatum dossier 
4100 Formulier/IT is niet gekend voor Soort Behandeling  
4101 Een verplichte zone van de prefix is niet ingevuld. 
9000 Veiligheidsprobleem :  Een gebruiker (UserID) mag een voorlegging niet 

versturen.  
Applicatiereturncodes 
000000 Er is geen probleem vastgesteld. 
100000 Intern probleem KSZ 
300010 De afzender heeft geen machtiging om het formulier naar de bestemmeling te 

sturen.  
990000 Controle integratie kan niet uitgevoerd worden omdat er een zone ontbreekt in de 

prefix. 
Returncodes in gegevensgedeelte  /  Segment ERCA   / foutenlijst 607 
300020 De afzender heeft het INSZ niet geïntegreerd bij de KSZ met de opgegeven 

hoedanigheidscode. 
300040 De afzender heeft het INSZ geïntegreerd bij de KSZ met de opgegeven 

hoedanigheidscode, maar niet voor die periode . 
300050 Geen data beschikbaar in personenrepertorium 
300060 Ongeldige hoedanigheidscode in gegevensgedeelte 
300070 Ongeldige fase in gegevensgedeelte 
300080 Onmogelijke combinatie fase en hoedanigheid in gegevensgedeelte 
300160 Lijnnummer begin antwoord moet numeriek zijn 
300180 Geen machtiging voor gevraagde sector/hoedanigheid 
300190 Maximum Lengte moet “S” zijn  
300260 Ongeldige sector 
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