
Titel: Beschrijving berichten - T010  

 Re.  : 1.1 

 Blad  : 1 van 6 

 Datum : 10-april-2017 

 

 

 

 

 

INHOUD: 

 

1 SPECIFIEKE FUNCTIONELE BESCHRIJVING VAN HET BERICHT T010 ......................... 2 
1.1 Doel ......................................................................................................................................................2 
1.2 Beschrijving .........................................................................................................................................2 

1.2.1 BERICHTEN VOOR DE TRANSMISSIE VAN GEGEVENS (Schema’s beginnend met ‘T’) ................ 2 
1.2.1.1 T010: Verzending resultaat van de controle of beroepsinkomsten en/of vervangingsinkomens het 

wettelijk bepaald grensbedrag overschrijden .......................................................................................................... 2 
1.2.1.1.1 Principe............................................................................................................................................. 2 
1.2.1.1.2 Beschrijving van het bericht T010 .................................................................................................... 3 

2 BIJLAGEN .................................................................................................................................... 6 
2.1 Bijlage 1: Lijst met frequent voorkomende foutcodes ........................................................................6 

 



Titel: Beschrijving berichten - T010  

 Re.  : 1.1 

 Blad  : 2 van 6 

 Datum : 10-april-2017 

 

 

 

1 SPECIFIEKE FUNCTIONELE BESCHRIJVING VAN HET BERICHT T010 

1.1 Doel 

Dit document geeft een beschrijving van het Kadasterbericht T010 dat in de vorm van een XML-

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

 

Het T010-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 andere 

instelling 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 T010: Verzending resultaat van de controle of beroepsinkomsten en/of 

vervangingsinkomens het wettelijk bepaald grensbedrag overschrijden 

1.2.1.1.1 Principe  

Het doel van deze berichtenstroom is om de 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 één-ouder toeslag 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 Beschrijving van het bericht T010 

HEADER 

 

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

 

BODY 
 

Request 

Betekenis: Herhaling van de voorlegging. 
 

Response 

Betekenis: Antwoordgedeelte waarin het resultaat van het voorgelegde T009-bericht wordt 

opgenomen. 

Bevat: 

 FiscalYear 

 TaxAssessmentNumbers 

 SituationResults 
 

 

 

FiscalYear 

Betekenis: Inkomstenjaar waarvoor de fiscale gegevens werden opgevraagd. 

Waarde:  Verplicht, Formaat: gYear. 

 

TaxAssessmentNumbers 

Betekenis: Eén of meerdere sets van antwoordgegevens op het voorgelegde T009-bericht. 

Verplicht, bevat: 

 TaxAssessmentNumber 
 

 

 

 TaxAssessmentNumber 

Betekenis: Enkele set van antwoordgegevens op het voorgelegde T009-bericht. 

Verplicht, kan meerdere keren voorkomen, bevat: 

 PersonsINSS 

 RollNumber 

 FiscalState 
 

PersonsINSS 

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

persoon waarvoor men de fiscale gegevens heeft geconsulteerd.  

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

een INSZ-nummer. 
 

RollNumber 

Betekenis: Het kohiernummer: dit is een referentienummer bij FOD Financiën dat uniek is per 

belastingaangifte.  

Waarde:  Verplicht, 10 posities. xs:string. 
 

FiscalState 

Betekenis: Hoedanigheid waarin de vermelde persoon de belastingaangifte heeft uitgevoerd: als 

alleenstaande, als primaire persoon van een gemeenschappelijke aangifte, of als 
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secundaire persoon van een gemeenschappelijke aangifte. 

Waarde:  Verplicht. 

Mogelijke waarden: 

SINGULAR 

PRIMARY 

SECONDARY. 
 

SituationResults 

Betekenis: Eén of meerdere resultaten ten aanzien van het voorgelegde T009-bericht. 

Verplicht, bevat: 

 Result 
 

 

 

 SituationResult  

Betekenis: Een resultaat ten aanzien van het voorgelegde T009-bericht.  

Verplicht, kan meerdere keren voorkomen, bevat: 

 PersonsINSS_A 

 PersonsINSS_B 

 ThresholdAmount (deze zone wordt niet ingevuld voor internationale ambtenaren) 

 ThresholdExceeded (deze zone wordt niet ingevuld voor internationale ambtenaren) 

 ValidityPeriod (deze zone wordt niet ingevuld voor internationale ambtenaren) 
 

PersonINSS_A 

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

eerste toeslagactor van een situatie waarvoor men de fiscale gegevens wenst te 

bekomen. 

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

een INSZ-nummer. 

Attribuut: foreignFunctionary 

foreignFunctionary  

Betekenis: Dit is een attribuut van de zone PersonINSS_A en geeft aan of deze persoon    

een internationaal ambtenaar is of niet. 

Waarde:    Verplicht, xs: boolean 

PersonINSS_B 

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

tweede toeslagactor van een situatie waarvoor men de fiscale gegevens wenst te 

bekomen. 

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

aan een INSZ-nummer. 

Attribuut: foreignFunctionary 

foreignFunctionary  

Betekenis: Dit is een attribuut van de zone PersonINSS_B en geeft aan of deze persoon    

een internationaal ambtenaar is of niet. 

Waarde: Verplicht, xs: boolean 

ThresholdAmount 

Betekenis: Wettelijk bepaald grensbedrag dat vastgelegd wordt per situatie. 

Waarde:  Verplicht, bedrag met 2 decimalen. 
 

ThresholdExceeded 

Betekenis: Aanduiding of het wettelijk bepaald grensbedrag, dat van toepassing is op de situatie, 

overschreden is of niet. 

Waarde:  Verplicht, xs:boolean. 
 

 

 

 

 ValidityPeriod 

Betekenis: De datum waarop een bepaalde situatie en het vermelde grensbedrag van toepassing 

is.  

Verplicht, bevat: 
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 StartDate 

 EndDate 
 

StartDate 

Betekenis: Begindatum van de geldigheidsperiode van de onderzochte situatie en grensbedrag. 

Waarde:  Verplicht. xs:date. 
 

EndDate 

Betekenis: Einddatum van de geldigheidsperiode van de onderzochte situatie en grensbedrag. 

Waard :  Verplicht. xs:date. 
 

 

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) (bvb. 

"Date_received"). 
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2 BIJLAGEN 

 

2.1 Bijlage 1: Lijst met frequent voorkomende foutcodes 

 

Code  Opvraging Omschrijving Actie bij KBF 

T01001  Ad hoc Technisch probleem bij opvragen van de 

gegevens bij KSZ 

Indien na 2 bevragingen met minstens 1 week 

verschil nog steeds deze foutcode als 

antwoord: voorleggen aan de dienst 

Monitoring  

 

T01002 Ad hoc Algemene fout bij opvragen gegevens Indien na 2 bevragingen met minstens 1 week 

verschil nog steeds deze foutcode als 

antwoord: voorleggen aan de dienst 

Monitoring  

 

T01003 Ad hoc Permanent integratieprobleem voor deze 

persoon bij KSZ 

Situatie onmiddellijk voorleggen aan de dienst 

Monitoring 

 

T01004 Bulk 

Ad hoc 

De belastingaangifte is nog niet beschikbaar 

voor deze persoon voor het opgegeven 

inkomstenjaar 

T009-bericht opnieuw versturen bij volgende 

bulkbevraging, na de 4
de

 bulkbevraging 

verzending  brief Fisc12A 

 

T01005 Bulk 

Ad hoc 

De belastingaangifte is niet elektronisch 

beschikbaar voor deze persoon voor het 

opgegeven inkomstenjaar 

Onmiddellijke verzending P19fiscA voor alle 

situaties van het dossier 

T01006 Bulk  

Ad hoc 

Er is geen belastingaangifte beschikbaar 

voor deze persoon voor het opgegeven 

inkomstenjaar 

Onmiddellijke verzending P19fiscA voor alle 

situaties van het dossier 

T01007 Bulk 

Ad hoc 

De opgegeven persoon is niet onderhevig 

aan een belasting voor het opgegeven 

inkomstenjaar 

Onmiddellijke verzending P19fiscA voor alle 

situaties van het dossier 

T01008 Bulk  

Ad hoc 

Er is een belastingaangifte beschikbaar voor 

deze persoon voor het opgegeven 

inkomstenjaar maar de opgevraagde fiscale 

concepten zijn niet ingevuld in deze 

belastingaangifte 

Onmiddellijke verzending P19fiscA voor alle 

situaties van het dossier 

 


