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1 SPECIFIEKE FUNCTIONELE BESCHRIJVING VAN HET BERICHT T009 

1.1 Doel 

Dit document geeft een beschrijving van het Kadasterbericht T009 dat in de vorm van een XML-

schema (.xsd-bestand) beschikbaar wordt gesteld aan de kinderbijslagfondsen. 

 

Het T009-bericht behoort tot de groep van T-berichten. Dit type van berichten wordt gebruikt voor de 

transmissie van gegevens waarvoor geen synchrone verwerking tussen FAMIFED en een ander fonds 

mogelijk is. Dit type berichten bestaat altijd uit een vraag-bericht (in dit geval het bericht: T009) en 

een antwoord-bericht (in dit geval het bericht: T010). 

 

1.2 Beschrijving 

1.2.1 BERICHTEN VOOR DE TRANSMISSIE VAN GEGEVENS (Schema’s beginnend met ‘T’) 

De Txxx-vraag-berichten bestaan uit een Header en een Body volgens het principe van een normaal 

bericht (zie 'Structuur berichten.doc').  

 

Deze berichten zijn voorleggingen waarop FAMIFED een positief of negatief antwoord terugzendt 

aan het kinderbijslagfonds: 

- een negatief antwoord bevat altijd een error-gedeelte met een foutcode die beschrijft welke fout in 

het bericht bevat. 

- een positief antwoord geeft een melding dat alle controles op het bericht positief werden 

bevonden en dat bijgevolg dit bericht verder werd verstuurd. 

 

De kinderbijslagfondsen kunnen de Txxx-vraag-berichten synchroon of asynchroon verzenden. 

 

De Txxx-antwoord-berichten bestaan ook uit een Header en een Body maar dan volgens het principe 

van een attest (zie 'Structuur berichten.doc'). Deze berichten worden aan de kinderbijslagfondsen 

verspreid via de queue. 

 

1.2.1.1 T009: Verzending aanvraag tot controle of beroepsinkomsten en/of vervangingsinkomens  

het wettelijk bepaald grensbedrag overschrijden 

1.2.1.1.1 Principe  

Het doel van deze berichtenstroom is om fondsen de mogelijkheid te geven om per situatie en per 

inkomstenjaar op te vragen of de beroepsinkomsten en/of vervangingsinkomens van alle 

toeslagactoren het wettelijk bepaald grensbedrag overschrijden. 

Posteriori kan er gecontroleerd worden of een uitgekeerde sociale toeslag en/of eenoudertoeslag al dan 

niet terecht werd toegekend. 

Indien het T009 bericht voldoet aan alle validatiecontroles, wordt de vraag naar KSZ gestuurd. De 

fiscale gegevens worden via KSZ opgehaald bij FOD financiën. De kinderbijslagfondsen hebben 
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ervoor gekozen om per situatie en per grensbedrag een aanduiding te krijgen of het grensbedrag dat 

voor een bepaalde periode en een bepaalde situatie van toepassing is, werd overschreden. 

 

FAMIFED berekent op basis van het gemiddelde maandinkomen per toeslagactor, of de inkomsten in 

een bepaalde situatie het wettelijk vastgelegd grensbedrag overschrijden of niet. Het antwoord van de 

controle wordt naar de kinderbijslagfondsen gestuurd in de vorm van een T010-bericht. 

 

1.2.1.1.2 Algemene richtlijnen 

Alvorens de berichtbeschrijving te overlopen worden hieronder een aantal richtlijnen opgesomd die 

belangrijk zijn bij de verwerking van een T009-bericht: 

- Het T009-bericht kan zowel via de DUI als via de GUI doorgestuurd worden. 

- Het bericht kan enkel maar verwerkt worden wanneer alle verplichte velden in het XML-bericht 

ingevuld zijn. 

- Het T009-bericht versturen via de GUI gebeurt in twee stappen 

 Eerst dient de dossierbeheerder het dossiernummer en fiscaal jaar in te geven 

 Als deze gegevens zijn goedgekeurd, kan de dossierbeheerder de situaties waarvoor er 

gezamenlijk inkomsten moeten berekend worden doorsturen 

- Een agent in Trivia kan enkel maar een T009-bericht opsturen wanneer het betrokken dossier 

aanwezig is bij zijn kinderbijslagfonds. De integratieperiodes van de INSZ's moeten minstens 1 

dag overlap hebben met het opgevraagde fiscale jaar. 

- Bij de bulkbevraging is het niet mogelijk meerdere T009-berichten op te sturen voor eenzelfde 

dossier, indien een voorgaande vraag nog niet volledig behandeld werd. 

- Eens een T009-bericht correct bevonden wordt door FAMIFED, wordt de volledige verdere 

afhandeling van het T009-bericht door FAMIFED verzekerd. 

 

1.2.1.1.3 Beschrijving van het bericht T009 

HEADER 

 

Voor de beschrijving van de Header: zie document ‘Structuur berichten.doc’ 

 

 

BODY: Bij een voorlegging bestaat de Body enkel uit een ‘Request’-gedeelte. 
 

 

Request 

Betekenis: Bevat de gegevens van de voorlegging. 

Verplicht, bevat: 

 TransmissionMethod 

 SocialFundCode 

 FileNumber 

 FiscalYear 

 Situations 
 

TransmissionMethod 

Betekenis : Methode waarop berichten behandeld dienen te worden: adhoc of in bulk   

Waarde:  Verplicht.  

Mogelijke waarden: 

ADHOC 

BULK 

SocialFundCode 

Betekenis: Het nummer van het kinderbijslagfonds. 

Waarde:  Verplicht, 3 posities. 

FileNumber 

Betekenis: Intern dossiernummer van het kinderbijslagfonds. 
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Waarde:  Verplicht. Vrij door het kinderbijslagfonds te gebruiken: maximaal 18 posities. 

Binnen een kinderbijslagfonds dient de waarde van FileNumber uniek te zijn. 

FiscalYear 

Betekenis: Inkomstenjaar waarvoor fiscale gegevens dienen opgevraagd te worden  

Waarde :  Verplicht, Formaat: gYear. 

 

Situations       

Betekenis: Situaties waarvoor er gemeenschappelijke inkomsten worden gecontroleerd.  

Waarde: Verplicht, bevat: 

 Situation 

Situation 

Betekenis: Situatie waarvoor er gemeenschappelijke inkomsten worden gecontroleerd.  

Waarde: Verplicht, kan meerdere keren voorkomen. 

 PersonINSS_A 

 PersonINSS_B 

 

PersonINSS_A 

Betekenis: Uniek INSZ-nummer van een natuurlijke persoon: het rijksregisternummer van de 

eerste toeslagactor waarvoor men de fiscale gegevens wenst te bekomen. 

Waarde:  Verplicht, 11 posities. Dient te beantwoorden aan de geldigheidscontrole, eigen aan 

een INSZ-nummer. 

PersonINSS_B 

Betekenis: Uniek INSZ-nummer van een natuurlijke persoon: het rijksregisternummer van de 

tweede toeslagactor waarvoor men de fiscale gegevens wenst te bekomen. 

Waarde:  Niet verplicht, 11 posities. Dient te beantwoorden aan de geldigheidscontrole, eigen 

aan een INSZ-nummer. 
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1.2.1.1.4 Beschrijving van de Response. 

In het antwoord wordt geen Responsegedeelte in de Body gebruikt, enkel de nodige velden in de 

Header worden aangevuld en eventueel de ErrorSection. 

 

HEADER 

 

Voor de beschrijving van de Header : zie document ‘Structuur berichten.doc’. 

 

Volgende combinaties zijn mogelijk: 

Result = ‘OK’ en ReturnCode = ‘None’: bericht aanvaard en zal verder doorgestuurd worden naar 

KSZ. 

Result = ‘NOK’ en ReturnCode = ‘ErrorSectionOnly’: bericht niet aanvaard, met de vermelde fout. 

 

 

BODY 

 

Request 

Betekenis: Herhaling van de voorlegging. 

 

Response 

Betekenis: Niet gebruikt. 

 

ErrorSection 

ErrorList 

Betekenis: Lijst van Errors die aanduiden welke fouten werden vastgesteld.   

Error 

Attribuut: De Error bevat als attribuut 'code' waarin één foutcode wordt weergegeven. 

code 

Betekenis: Foutcode zoals weergegeven in het document betreffende foutcodes voor 

Kadasterberichten. 

Parameter  

Betekenis: Bevat bijkomende informatie in verband met de vastgestelde error. 

Waarde:  Vrije tekst, toegekend door FAMIFED (formaat xs:string vrije tekst). 

Attribuut:  name 

name  

Betekenis: Naam van de parameter.  

Waarde:  Vrije tekst, toegekend door FAMIFED (formaat xs:string vrije tekst) (bv. 

"Date_received"). 
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2 BIJLAGEN 

2.1 Bijlage 1: Lijst met frequent voorkomende foutcodes 

 

Code Omschrijving Actie bij KBF 

T00901 Er werd reeds een aanvraag voor dit dossier 

verstuurd. Deze is momenteel nog in 

verwerking 

 

 

T00902 Uw kinderbijslagfonds is niet gemachtigd het 

gevraagde dossier te beheren 

 

 

T00903 INSZ-nummer is niet geldig  

T00904 INSZ werd vervangen  

T00905 INSZ-nummer is van het KSZ-register en dus 

zijn de fiscale gegevens  niet opvraagbaar 

 

Onmiddellijke verzending P19fiscA  voor 

alle situaties van het dossier 

T00906 Het vermelde INSZ behoort niet tot het 

vermelde dossiernummer 

 

 

T00907 Het vermelde INSZ moet een 

integratieperiode met minstens 1 dag overlap 

hebben met het opgevraagde fiscale jaar 

 

 

T00908 Het INSZ beschikt niet over de juiste 

hoedanigheidscode 

 

 

T00909 Het opgevraagde fiscale jaar is niet 

toegelaten 

 

 

T00910 Er mogen geen duplicate situaties voorkomen 

in de T009-aanvraag 

 

 

T00911 De ADHOC bevraging voor dit fiscaal jaar is 

nog niet toegelaten 

 

 

 


