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INLEIDING

ORINT ontvangt via KSZ mutatieberichten vanuit het Rijks- en KSZ-register en verschillende attesten vanuit
diverse instellingen van de Sociale Zekerheid. Deze worden op basis van het Kadaster van de Kinderbijslag
verspreid naar de kinderbijslaginstellingen onder de vorm van D-berichten. Dit document geeft een overzicht van
de manier waarop deze routering verloopt.

2

GEBRUIKTE TERMEN

Hoedanigheid:
• 101: Rechthebbende
• 102: Bijslagtrekkende Type 1: enkel attesten van Rijksregister en KSZ-register
• 103: Bijslagtrekkende Type 2: alle attesten.
• 104: Rechtgevend kind
• 105: Derde Type 1: enkel attesten van Rijksregister en KSZ-register
• 106: Derde Type 2: alle attesten
Rol:
• Rechthebbende
• Bijslagtrekkende
• Rechtgevend kind
• Derde
Actieve integratieperiode: integratieperiode waarvan de status in het kadaster gelijk is aan A. Dit is een
integratieperiode die in het Kadaster niet in historiek staat of verwijderd werd. Zowel begin- als einddatum van
een actieve integratieperiode kunnen in het verleden liggen.
Open (integratie)periode: (integratie)periode waarvan de einddatum niet ingevuld is.
Signaletieken: INSZ, naam, voornaam, geboortedatum en geslacht.
Origineel bericht: het bericht zoals ORINT het van KSZ ontvangt.

3

ALGEMEEN

De routering van de D-berichten gebeurt op basis van de integratieperiodes in het kadaster. Elke instelling die
attesten wenst te bekomen voor een bepaalde persoon dient deze persoon te integreren in een dossier in het
Kadaster onder de correcte hoedanigheidscode.
Voor wat betreft de routering kunnen de D-berichten opgedeeld worden in 3 types:
1. De mutatieberichten van Rijks- en KSZ-register. OOK RAD?????????????
• D026: Wijziging persoonsgegevens afkomstig van KSZ-register, Rijksregister, en het RADregister??
• D036: Wijziging gezinssamenstelling afkomstig van Rijksregister.
2. De attesten van de instellingen van de Sociale Zekerheid en andere sectoren.
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D042: werkloosheidsattesten afkomstig van UI’s via RVA.
D043: attesten jonge werkzoekenden afkomstig van VDAB, FOREM, ACTIRIS en ADG.
D044: attesten loopbaanonderbreking (tijdskrediet) afkomstig van RVA.
D045: attesten einde wachttijd jonge werkzoekenden afkomstig van RVA.
D046: attesten ziekte en zwangerschapsverlof afkomstig van de mutualiteiten via het NIC.
D047: attesten begin en einde van activiteit als zelfstandige afkomstig van RSVZ.
D048: multifunctionele attesten van de OCMW’s.
D051: attesten personeelsbestand afkomstig van RSZ(PPO).
D054: DmfA-attesten afkomstig van RSZ(PPO).
D057: attesten i.v.m. de periodes van inactiviteit wegens tijdelijke werkloosheid afkomstig van
RVA.
D058: attesten met betrekking tot periodes van inactiviteit wegens arbeidsongeval.
D059: attesten met betrekking tot periodes van inactiviteit wegens beroepsziekte.
D062: attesten schoolinschrijvingen.
T002: attesten beslissing erkenning kinderen met een aandoening.

ROUTERING

4.1

Mutatieberichten met wijziging signaletieken

De instelling ontvangt een attest voor elk dossier en elke rol waaronder dit INSZ geïntegreerd is in het Kadaster
en dit voor meest recente actieve integratieperiode. De attesten worden enkel aan actieve
kinderbijslaginstellingen verspreid.1

4.2

Mutatieberichten zonder wijziging signaletieken

De instelling ontvangt een attest voor elk dossier en elke rol waaronder dit INSZ geïntegreerd is in het Kadaster
en dit voor meest recente actieve integratieperiode waarvan de einddatum open is of groter is dan of gelijk is aan
de aanvangsdatum van de wijziging. De attesten worden enkel aan actieve kinderbijslaginstellingen verspreid.2
De aanvangsdatum van de wijziging is:
•

Voor het attest D026 is dit de datum waarop de ingevoerde informatie van toepassing wordt. Deze datum
wordt meegedeeld door het Rijksregister, het KSZ-register en het RAD-register, en wordt in het bericht
meegegeven als ‘StartDate’.

•

Voor de attesten D036 is dit de datum van bijwerking van het Rijksregister. Deze datum wordt meegedeeld
door het rijksregister en wordt in het bericht meegegeven als ‘DateTimeChangeRR’.

1

Onder actieve instelling wordt verstaan: een instelling die niet opgeslorpt is door een andere instelling of gestopt is met zijn
activiteiten.
2
Onder actieve instelling wordt verstaan: een instelling die niet opgeslorpt is door een andere instelling of gestopt is met zijn
activiteiten.
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Opmerking: Indien één van deze datums niet meegedeeld wordt in het originele bericht dan wordt de datum van
verwerking bij ORINT gebruikt als aanvangsdatum.

4.3

Attesten

Deze attesten worden door KSZ verzonden voor een bepaalde hoedanigheid.
De attesten D042, D044, D046, D047, D048, D051, D054, D057, D058, D059 worden verzonden voor de
hoedanigheden 101, 103, 104 en 106. De attesten D043, D045, D062 en T002 worden enkel verzonden voor de
hoedanigheid 104. De attesten worden enkel aan actieve kinderbijslaginstellingen verspreid.3
De instelling ontvangt een attest voor elke integratieperiode in het Kadaster voor de betrokken hoedanigheid
waarvan integratieperiode overlapt met de periode van de geldigheid van het attest.
De periode van de geldigheid van het attest wordt bepaald aan de hand van de periode van het bericht
meegedeeld in het originele bericht.
Deze periode is:
•

Voor de attesten D042 is de periode van het bericht afhankelijk van de uitbetalingsinstelling die het attest
verstuurt:
o HVW: de eerste tot de laatste dag van de referentiemaand meegedeeld in het attest.
o ACV: de eerste dag van de 2de maand vóór de referentiemaand meegedeeld in het attest tot de
laatste dag van de 3de maand na de referentiemaand.
o ABVV: de eerste dag van de 2de maand vóór de referentiemaand meegedeeld in het attest tot
de laatste dag van de referentiemaand.
o ACLVB: de eerste dag van de 3de maand vóór de referentiemaand meegedeeld in het attest tot
de laatste dag van de 3de maand na de referentiemaand.
De referentiemaand wordt in het bericht meegegeven als ‘ReferentialMonth’.

•

Voor de attesten D043 is de periode bericht een open periode met als begindatum de referentiedatum
meegedeeld in het attest (‘ReferentialDate’) verminderd met 12 maanden.

•

Voor de attesten D044 is de periode bericht gelijk aan de periode van de loopbaanonderbreking meegedeeld
in het attest (‘StartDate’ tot ‘EndDate’).

•

Voor de attesten D045 is de begindatum bericht gelijk aan de referentiedatum meegedeeld in het attest
(‘StartDate’ of ‘EndDate’) verminderd met 12 maanden; de einddatum bericht is gelijk aan de
referentiedatum.

•

Voor de attesten D046 is de periode bericht gelijk aan de periode bericht meegedeeld in het attest
(‘StartDateMessage’ tot ‘EndDateMessage’).

•

Voor de attesten D047 is de periode bericht gelijk aan de periode van activiteit als zelfstandige meegedeeld
in het attest (‘Activities’).

3

Onder actieve instelling wordt verstaan: een instelling dat niet opgeslorpt is door een andere instelling of
gestopt is met zijn activiteiten.
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•

Voor de attesten D048 is de periode bericht gelijk aan de periode van de toekenning van een financiële hulp
door het OCMW meegedeeld in het attest (‘StartDate’ tot ‘EndDate’).

•

Voor de attesten D051 is de periode bericht gelijk aan de periode van het arbeidscontract meegedeeld in het
attest (‘OccupationPeriod’).

•

Voor de attesten D054 is de periode bericht gelijk aan het kwartaal waarop de aangifte betrekking heeft
(‘Quarter’).

•

Voor de attesten D057 is de periode bericht gelijk aan de periode bericht meegedeeld in het attest
(‘StartDateMessage’ tot ’EnddateMessage’).

•

Voor de attesten D058 is de periode bericht gelijk aan de maand waarop het attest betrekking heeft.

•

Voor de attesten D059 is de periode bericht gelijk aan het kwartaal waarop het attest betrekking heeft.

•

Voor de attesten D062 is de periode bericht gelijk aan het voorbije en lopende academiejaar.

•

Voor de attesten T002 is de periode bericht gelijk aan de beslissingsperiode waar het attest betrekking heeft.

