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1° Inleiding

In deze brochure wordt de procedure voor de aanpassing of de annulering van een lijn van het KSZ-
personenrepertorium  via het oude formulier 607M beschreven.
De mogelijkheden van het nieuwe formulier U607 zijn voor de meeste instellingen interessanter.
Daarom wordt aangeraden om eerst de documentatie over formulier U607 te lezen, en na te gaan of de
mogelijkheden van dit nieuwe formulier de behoeften niet dekken.
Deze documentatie is bestemd voor instellingen die het formulier 607M reeds benutten of die lijnen
met een voorlopige inschrijving in het KSZ-personenrepertorium willen aanpassen.

2° Waar kan dit document worden
gesitueerd ten opzichte van de
werkzaamheden van de KSZ ?

Een bijwerking in het personenrepertorium gebeurt steeds vanaf een bestaande lijn. Het systeem zoekt
bedoelde lijn op en wijzigt het in de gewenste gegevens of annuleert de bedoelde lijn.

De bijwerking impliceert dat er voordien een lijn werd aangemaakt; de aanmaak van een lijn vindt
immers plaats na één van de volgende verwerkingen :

→ een voorlopige inschrijving (formulier I605 of IT 603A of IT 601R),
→ een definitieve inschrijving (formulier I605 of IT 604A of IT 605A),
→ een integratie (formulier I605) of IT 605A.

De bijwerking van het personenrepertorium gebeurt aan de hand van een record dat men tijdens de
hele uitwisseling terugvindt, nl. het record 607M.

De bijwerking van een lijn in het personenrepertorium houdt in dat de codes hoedanigheid/fase en/of
de periodes worden gewijzigd.

Bijgevolg wordt uitsluitend de prefix - versie A1 gebruikt.

De volledige stroom "607M" verloopt in vaste structuur.

De bijwerkingsprocedure zal aanleiding geven tot de controles voorzien door het verwijzings- en het
personenrepertorium van de KSZ.

Formulier 607M kan zowel on-line als via mailbox ingestuurd worden. De eigenlijke verwerking
gebeurt steeds on-line.
Indien men de formulieren via mailbox instuurt, worden de antwoorden ook via mailbox opgestuurd.
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3° Overzicht van de basisbegrippen

3.1. Drie soorten "lijnen"

In dit document wordt een onderscheid gemaakt tussen de 3 volgende soorten lijnen :

! de lijnen met significatieve waarden voor de codes hoedanigheid/fase en periodes:

•  Code die de dossiers aanduidt met specificatie van de periode.

! de lijnen
met codes hoedanigheid/fase gelijk aan "0": definitieve inschrijving

•  In dit geval zijn de codes hoedanigheid/fase gelijk aan "0" en wijst er enkel op dat het INSZ
gekend is bij de sector.

•  Het betreft hier lijnen die werden aangemaakt naar aanleiding van inschrijvingen of
integraties zonder significatieve hoedanigheid/fase (604A of 605A of I605).

de waarde van deze gegevens hangt af van het dossier

van de sociaal verzekerde bij de instelling

Lijn met significatieve
“codes hoedanigheid /
fase”

Hoeda-
nigheids-
code
bv.
005

code
fase

bv.
01

begin-
datum
periode
bv.
19910219

eind-
datum
periode
bv.
19931030

Lijn zonder 
significatieve
"codes 
hoedanigheid / fase"

Hoedanig-
heids-

code "000"
fase code 00 begindatum 

periode
einddatum 

periode
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! de lijnen van voorlopige inschrijving :

•  Ze bevatten de hoedanigheidscode "902". Deze code wordt enkel gebruikt om aan te
geven dat het om een voorlopige inschrijving gaat.

•  Deze lijnen worden aangemaakt naar aanleiding van aanvragen tot voorlopige inschrijving
(603A) of bij een fonetische opzoeking met toekenning van een KSZ-n° (IT 601R) of via
de I605.

Opmerkingen:

! Deze 3 lijnen met identieke layout verschillen van elkaar door de waarde van de zones waaruit ze
worden samengesteld.

! Deze 3 soorten lijnen zullen in de gehele brochure als referentie dienen.

3.2. Aan welke gegevens wordt in dit document aandacht besteed ?

Lijn  "voorlopige 
inschrijving"

Hoedanig-
heids-

code "902"
fase code 00 begindatum 

periode
einddatum 

periode

 INSZ  Hoedanig-
 heidscode

 datum
 laatste
 wijziging  

 einddatum
 periode

 begindatum
 periode

 fase
 code

 Sector
 code
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4° Nadere gegevens m.b.t. de eigenlijke
bewerking

4.1. Nut van de aanvraag tot bijwerking :

De bijwerking van het personenrepertorium heeft tot doel een lijn te annuleren of één of meerdere
elementen ervan te wijzigen.

Laten we deze 2 mogelijkheden snel overlopen.

4.1.1. De annulering van een lijn (hoedanigheidscode "903" in "er moet")

Een lijn kan na de annulering ervan niet meer worden gebruikt.

4.1.2. De wijziging van één of meerdere elementen van een lijn:

Door wijziging van een lijn wordt de aanpassing van één of meerdere elementen bedoeld :
- de hoedanigheidscode,
- de fasecode,
- de begindatum periode,
- de einddatum periode.

4.1.3. Bijzonder geval - noodzaak om het INSZ te integreren met 2 verschillende codes
hoedanigheid/fase en/of 2 onderscheiden periodes

! Aan de hand van procedure 607M kan in geen geval een lijn worden aangemaakt.

! Wanneer echter blijkt dat een INSZ met 2 of meerdere codes hoedanigheid en/of fase en/of niet op
elkaar volgende periodes moet voorkomen in het repertorium, moet het repertorium 2 of meerdere
lijnen bevatten.

! De volgende gevallen zijn aldus mogelijk :
" Aanvankelijk was er geen lijn in het repertorium; de instelling integreert het INSZ dus 2 of

meerdere keren.
" Aanvankelijk bevatte het repertorium één enkele lijn, de instelling wijzigt de bestaande lijn

aan de hand van formulier U607.



Bijwerking van het personenrepertorium aan de hand van de codes hoedanigheid/fase
- blz. 7 -

4.2. Juiste betekenis van de bijwerking :

4.2.1. Samenvattende tabel met mogelijke combinaties voor hoedanigheidscodes

ER IS => prefixER MOET

⇒⇒⇒⇒  gegevensgedeelte
000 :
definitieve
inschrijving

001-900
zie definitie
hoedanigheids-
code

902
voorlopige
inschrijving

000 :
definitieve inschrijving

001-900 ja ja ja
902

903 ja ja ja

4.2.2. Commentaar

Verschil tussen de gegevens "er is" en "er moet":

! gegevens "er is"
" gegevens die in het repertorium aanwezig waren vóór de aanvraag,
" deze gegevens dienen als referentie om de ad hoc lijn te kunnen terugvinden in het

personenrepertorium. De weerhouden lijn uit het personenrepertorium kan dus ‘ruimer ‘
zijn dan de gespecifieerde periode in ’er is’.

" ze bevinden zich in het gedeelte repertorium van de prefix.

! gegevens "er moet"
" beschrijving van de lijn waardoor men de bestaande lijn zou willen vervangen,
" deze gegevens bevinden zich in het gegevensgedeelte van het record.



Bijwerking van het personenrepertorium aan de hand van de codes hoedanigheid/fase
- blz. 8 -

Waarde van de verschillende gebruikte hoedanigheidscodes:

≠≠≠≠ waarden betekenis

000 tot 900 000 = Definitieve inschrijving. Resultaat van een definitieve
inschrijving (604A) of van een integratie 605A of I605.

001 tot 900 = Code die de dossiers aanduidt met specificatie van
de periode. De betekenis hangt af van de sector.

902 Voorlopige inschrijving

903 Aanvraag tot annulering

Algemeen commentaar:

! Repertoriumgedeelte van de prefix

•  In het repertoriumgedeelte van de prefix-voorlegging mogen de instellingen slechts één van de
volgende waarden inbrengen :

- van "000" tot "900",
- 902.

•  Behalve de veiligheidscontroles en de bekrachting van de meegedeelde gegevens op het
niveau van de syntax, wordt een vraag aanvaard, voor zover de aanvragende instelling een lijn
van het personenrepertorium identificeert aan de hand van het INSZ, de hoedanigheidscode,
de code fase en de begindatum (eventueel de datum van de dag) van de prefix- voorlegging
(begindatum of datum van de dag).

•  Indien de waarde "903" in het repertoriumgedeelte van de prefix wordt ingegeven (er is),
wordt de voorlegging definitief geweigerd. Deze hoedanigheidscode duidt immers een lijn aan
die niet meer kan worden geraadpleegd in het repertorium.

•  Wanneer de hoedanigheidscode een waarde heeft tussen de "001" en de "900" moet de periode
"repertorium" van de prefix gelijk zijn aan of  vervat liggen in de periode "dossier" van het
personenrepertorium.

! Gegevensgedeelte

•  In het gegevensgedeelte zijn enkel de volgende waarden mogelijk voor de code hoedanigheid:
- van « 001 » tot  « 900 » (aan de hand van de 607M is het niet mogelijk om van

een voorlopige inschrijving « 902 » over te gaan naar een definitieve
inschrijving «hoedanigheidscode 000»),

- 903 (voor de annulering van een lijn)

Opmerking:
De zone ‘code inschrijving’ is een restant uit het verleden die niet meer
significant is.
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! Relatie prefixgedeelte (er is) – gegevensgedeelte (er moet)

De periode ‘er is’ uit de prefix is volledig vervat in de lijn in personenrepertorium en de lijn uit het
personenrepertorium wordt weerhouden. Op die corresponderende begindatum T1, einddatum T2
wordt het gegevensgedeelte toegepast :

# bij een annulatie wordt de volledige lijn van T1 tot en met T2 geschrapt
# bij een aanpassing van begindatum naar TA wordt T1 gewijzigd in TA, bij een aanpassing

van einddatum naar TB wordt T2 gewijzigd in TB
# eens de lijn uit het personenrepertorium is bepaald op basis van ‘er is’ uit de prefix, wordt

met de periode-repertorium die ‘er is’ vastlegt niet meer gewerkt :

5° Lay-out van de overgemaakte records 607M

5.1. Opmerking i.v.m. de gebruikte codering

M →→→→ verplichte zone

                           T1        T2

        TA
  

TB

'er is' uit prefix

                            T1

'er is' uit prefix

lijn in 
personenrepertorium

T2
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C →→→→ facultatieve zone

"-" →→→→ blanco zone
Zelfs indien deze zone door de instelling wordt ingevuld, houdt de KSZ geen
rekening met de ingegeven waarde.

"bbb" -> zone die in geen geval mag worden ingevuld op gevaar af van regelrechte
verwerping van de voorlegging
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5.2  Record 607M - voorlegging

Gedeelte netwerk
Constante X25M of U62N M 4 a.n. pos. 1 4
Versie prefix A1 M 2 n. pos. 5 6
Sector Zie codes op website M 3 n. pos. 7 9
Soort instelling Zie codes op website M 3 a. n. pos. 10 12
Interne referentie sector Code eigen aan afzender M 15 a. n pos. 13 27
User Id. INSZ van gebruiker M 11  n. pos. 28 38
Soort vraag O (letter) ∅  (nul) U M 3 a. n.pos. 39 41
INSZ INSZ van sociaal verzekerde M 11 a.n. pos. 42 52
Gedeelte Formulier
Formulier 607 M M 4  a.n. pos. 53 56
Variante - - 4 a.n. pos. 57 60
Gedeelte bericht - - 5 a.n. pos. 61 65

Identificatie toepassing - - 8 a.n. pos. 66 73
Interne referentie antwoorder - bbb 15 a. n. pos. 74 88
Datum versturen vraag JJMMDDuumm M 10 a.n. pos. 89 98
Responstijd M ∅  3 M 3 a.n. pos. 99 101
Actie timeout S, M of blanco C 1 a.n. pos. 102 102
Slagen stroom ∅  of blanco C 1 a.n. pos. 103 103
Gedeelte repertorium
Hoedanigheidscode 3 a.n. pos. 104 106
Fase 2 a.n. pos. 107 108
Begindatum repertorium 8 a.n. pos. 109 116
Einddatum repertorium 8 a.n. pos. 117 124
Begin bericht - 8 a.n. pos. 125 132
Einde bericht - 8 a.n. pos. 133 140
Meedelende sector - 3 a.n. pos. 141 143
Meedelende type instelling - 3 a.n. pos. 144 146
Gedeelte gegevens
Code inschrijving (nieuw) - 2 a.n.pos. 147 148
Code hoedanigheid (nieuw) 3  a.n. pos. 149 151
Fase (nieuw) 2 a.n. pos. 152 153
Begindatum repertorium
(nieuw)

8 a.n. pos. 154 161

Einddatum repertorium
(nieuw)

8 a.n. pos. 162 169
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5.3. Record 607M - antwoord

Gedeelte netwerk
Returncode netwerk M 4 a.n. pos. 1 4
Versie prefix M 2  n. pos. 5 6
Sector M 3 n. pos. 7 9
Soort instelling M 3 a. n. pos. 10 12
Interne referentie sector M 15 a. n pos. 13 27
User Id. M 11 n. pos. 28 38

Soort vraag M 3 a. n. pos. 39 41
INSZ M 11 a. n. pos. 42 52
Returncode toepassing M 6 a.n. pos. 53 58

Gedeelte Formulier
Formulier M 4 a.n. pos. 59 62
Variante - 4 a.n. pos. 63 66
Gedeelte bericht - 5 a.n.  pos. 67 71

Gedeelte beheer antwoord
Identificatie toepassing - 8 a.n. pos. 72 79
Interne referentie antwoorder bbb 15 a. n. pos. 80 94
Datum versturen vraag M 10 a.n. pos. 95 104
Datum versturen antwoord M 10 a.n. pos. 105 114
Slagen stroom M 1 a.n. pos. 115 115

Gedeelte repertorium
Hoedanigheidscode 3 a.n. pos. 116 118
Fase 2 a.n. pos. 119 120
Begindatum repertorium 8 a.n. pos. 121 128
Einddatum repertorium

cfr

5.4.
8 a.n. pos. 129 136

Begin bericht - 8 a.n. pos. 137 144
Einde bericht - 8 a.n. pos. 145 152
Meedelende sector - 3 a.n. pos. 153 155
Meedelende type instelling - 3 a.n. pos. 156 158

Gedeelte gegevens
Code inschrijving (nieuw) - 2 a.n. pos. 159 160
Hoedanigheidscode (nieuw) 3 a.n. pos. 161 163
Fase (nieuw) 2 a.n. pos. 164 165
Begindatum repertorium (nieuw) 8 a.n. pos. 166 173
Einddatum repertorium (nieuw)

cfr

5.5.
8 a.n. pos. 174 181



Bijwerking van het personenrepertorium aan de hand van de codes hoedanigheid/fase
- blz. 13 -

5.4. Nadere bepaling van de waarde die aan bepaalde zones van het
repertoriumgedeelte van de prefix wordt toegekend:

In de voorlegging (annulering of wijziging):

Hoedanigheidscode M
Fasecode M
Begindatum repertorium M
Einddatum repertorium C

! Codes hoedanigheid/fase:
- die van de lijn "er is"
- bij gebrek aan fasecode, "00" inbrengen

! Begindatum repertorium :
Ingeval het een lijn betreft met hoedanigheidscode verschillend van 0 en
verschillende van 902, de begindatum zoals gekend in de lijn van het dossier
overnemen.
In het andere geval: datum van de dag.
De toepassing gaat hoe dan ook de ingebrachte datum vergelijken met de
einddatum vermeld in de lijn van het repertorium vóór de bewerking.
Zo aanvaardt de toepassing de ingegeven datum enkel wanneer de einddatum in het
repertorium recenter of blanco is.
bv.: ingegeven begindatum ( = datum van de dag) : 19950227

einddatum repertorium in repertorium :
01/04/96 OK, deze datum is recenter dan de datum van de dag,
- OK , de datum van de dag wordt steeds aanvaard,
01/01/95 weigering, deze datum gaat de datum van de dag vooraf.

! Einddatum repertorium :
- die van de lijn "er is",
- indien de lijn "er is" geen einddatum bevat => blanco
- indien de bestaande lijn een einddatum bevat, moet de instelling een datum

"einde repertorium" ingeven in de prefix van de voorlegging. Is dit niet het
geval, dan wordt de voorlegging geweigerd.
→→→→ bij twijfel over de einddatum, brengt de instelling best een datum in die
identiek is aan de begindatum repertorium.

In een antwoord (annulering + wijziging):
=  weergave van de voorlegging
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5.5. Nadere bepaling van de waarde die aan bepaalde zones van het gegevensgedeelte wordt
toegekend:

In de voorlegging met het oog op een annulering:

Hoedanigheidscode M -> 903
Fasecode -
Begindatum repertorium -
Einddatum repertorium -

De instelling moet enkel laten weten dat ze van plan is een lijn van het personenrepertorium
te annuleren.

Hiertoe vult ze slechts één enkele zone in, de hoedanigheidscode, en dit steeds aan de hand
van de waarde "903".

In de voorlegging met het oog op een wijziging:

Hoedanigheidscode M
Fasecode M
Begindatum repertorium M
Einddatum repertorium C

! Codes hoedanigheid/fase:
- gewenste hoedanigheidscode tussen 001 en 900
- de overgang van een voorlopige inschrijving (hoedanigheidscode 902) naar

een definitieve inschrijving met hoedanigheidscode "000" geschiedt
verplichtend aan de hand van het IT604A of via I605.

- bij gebrek aan fasecode "00" inbrengen

! Begindatum repertorium:
- nieuwe begindatum van het dossier van de instelling

! Einddatum repertorium:
- eventueel einddatum van het dossier van de instelling

In een antwoord (annulering of wijziging ):
= weergave van de voorlegging
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6° Meest voorkomende returncodes
De documentatie Returncodes op de KSZ-Website vermeldt alle mogelijke returncodes. Zoals
daar uitgelegd wordt, moet men onderscheid maken tussen netwerkreturncodes en
toepassingsreturncodes. De meest frequent voorkomende toepassingsreturncodes bij formulier
607M zijn de volgende :

 ER IS  /
 ER MOET

Returncode Weerslag op de
 verwerking

Code
Slaging-
stroom

Betekenis van de returncode

000000 toestand OK A
901008 (pfx) -Veiligheid (sect. + IT + userid)
901010 (pfx) - INSZ ongeldige structuur  ( = blanco, 0)
901011

Verwerpingen
E

(pfx) - INSZ ongeldige check digit
901040 Verwerping E Rijksnummer onbekend in Rijksregister
901070 Bisnummer onbekend in Bisregister
901074 Ternummer onbekend in Terregister
901076

Verwerpingen

E Ternr geïntegreerd andere instelling
(REPERTORIUM)

901080 Bisnr. vervangen door nieuw Rijksnr.
901081 Bisnr. vervangen door nieuw Bisnr.
901082 Rijksnr. vervangen door nieuw Rijksnr.
901083 Ternr. vervangen door nieuw Rijksnr.
901084 Ternr. vervangen door nieuw Bisnr.
901085

Vervang. van
het INSZ

Verwerpingen
E

Ternr. vervangen door nieuw Ternr.
901086 (pfx)- INSZ onbekend in de Registers
901900 (pfx) - Sector + soort instelling
901901 (pfx) - Soort vraag ongeldig (< >D0U of O0u)
901902 (pfx) -  IT ongeldig (< > 607M)
901906 (pfx) - soort gebruikte periode onbekend in de

toepassing
901909 (pfx) - Versie prefix ongeldig (< > A1)
902030 (pfx) - ongeldige structuur begindatum repertorium
902035 (pfx) - ongeldige structuur einddatum repertorium
902036 (pfx) - einddatum repertorium <  begindatum

repert.
902040 (pfx) - Code sector onbekend
902041 (pfx) - Hoedanigheidscode onbekend
902042 (pfx) - Fasecode onbekend
902043 fx) - hoedanigheidscode  = 903 of  = 999
902044 (pfx) - hoedanigheidsc. <=> data (hoedanigheidsc.)

ER IS

902053

Verwerpingen
E

te wijzigen lijn "er is" onbestaand in
personenrepert.

(opmerking: de zone slaging-stroom wordt niet steeds ingevuld in de antwoorden)
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 ER IS  /
 ER MOET

Returncode Weerslag op de
 verwerking

Code
Slaging-
stroom

Betekenis van de returncode

904030 Begindatum repertorium ongeldig
904033 Begindatum repertorium ongeldig voor soort

periode
904035 Einddatum repertorium ongeldig
904036 Begindatum repertorium > einddat. repert. "er

moet"
904037 Einddatum repertorium ongeldig voor soort periode
904038 Ongeldige periode
904040 Interne returncode KSZ (toepassing) ,

hoedanigheidscode gekend op KSZ verschillend
dan die gekend bij instelling

904041 Interne returncode KSZ, hoedanigheidscode
gekend op KSZ verschillend dan die gekend bij
instelling

904042 Interne returncode KSZ, fasecode gekend op KSZ
verschillend dan die gekend bij instelling

904044 Te wijzigen inschrijving bestaat niet

ER MOET

904045

E

Alfanumerieke fasecode

(Opmerking: de zone slaging-stroom wordt niet steeds ingevuld in de antwoorden)
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