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1 SPECIFIEKE FUNCTIONELE BESCHRIJVING VAN HET BERICHT D062 

1.1 Doel 

Dit document geeft een beschrijving van het Kadasterbericht D062 dat in de vorm van een XML-
schema (.xsd-bestand) beschikbaar wordt gesteld aan de kinderbijslaginstellingen. 
 
Het bericht D062 behoort tot de groep van de D-berichten. De Dxxx-berichten zijn 
distributieberichten (mutaties en attesten) die vanuit het netwerk van de sociale zekerheid door RKW 
ter beschikking gesteld worden aan de kinderbijslaginstellingen. 

1.2 Beschrijving 

1.2.1 BERICHTEN ATTESTEN (Schema’s beginnend met ‘D’) 

De Dxxx-berichten bestaan uit een Header en een Body (zie ook ‘Structuur berichten.doc’). 
 
De kinderbijslaginstellingen dienen de Dxxx-berichten op te halen uit de queue bij RKW via een 
M002- of een M005-bericht. Na verwerking bij de kinderbijslaginstelling, dient de instelling via een 
M003-bericht te bevestigen dat het betreffende Dxxx-bericht uit de queue verwijderd mag worden.  

 

1.2.1.1 D062: attesten met betrekking tot schoolinschrijvingen 

1.2.1.1.1 Principe 

 
Het doel van deze berichtenstroom is om het formulier P7B (dat dient ingevuld te worden door de 
onderwijsinstellingen) te vervangen door een elektronische berichtenstroom. Voorlopig komt deze 
berichtenstroom van de Vlaamse Gemeenschap (VL.G.) en de Duitstalige Gemeenschap (DU.G.). 
Voor de Franse Gemeenschap worden de gegevens van de onderwijsinstellingen nog steeds 
opgevraagd via het formulier P7. 
 
Het bericht D062, verstuurd naar de kinderbijslaginstelling, bevat de informatie van het bericht 
Education-Attestation dat RKW van KSZ ontvangt, die het op zijn beurt ontving van de Vlaamse 
Gemeenschap of Duitstalige Gemeenschap, aangevuld met de informatie betreffende het dossier in 
het Kadaster. 
 
De attesten met betrekking tot de schoolinschrijvingen worden maandelijks doorgestuurd.  
 
RKW ontvangt deze attesten enkel voor rechtgevende kinderen (hoedanigheidscode 104). 
 
RKW verzendt het attest onder vorm van een bericht D062 naar elke kinderbijslaginstelling dat voor 
het betrokken INSZ en de betrokken hoedanigheid een integratieperiode heeft in het Kadaster 
(historic = ‘A’) die geheel of gedeeltelijk overlapt met de periode bericht opgegeven in de prefix van 
het attest (begindatum integratie  einddatum bericht en einddatum integratie  begindatum bericht).  
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De ‘periode bericht’ vanuit de prefix wordt bepaald door het academiejaar waarop het attest 
betrekking heeft en het academiejaar dat daaraan vooraf gaat. 
 
De verzonden attesten kunnen niet worden geraadpleegd bij de Vlaamse Gemeenschap en de 
Duitstalige Gemeenschap. De attesten die RKW ontvangt, kunnen in de TRIVIA-toepassing 
gedurende 24 maanden na ontvangst geraadpleegd worden via de raadpleging van de gebufferde 
attesten (GUI) of via het bericht C008 (DUI). 

  

1.2.1.1.2 Beschrijving van het bericht D062 

HEADER 
 
Voor de beschrijving van de Header: zie document ‘Structuur berichten.doc’ 
 
BODY: Gegevens van het attest schoolinschrijving 
 

CertificateEducation 
Betekenis:  Bevat de gegevens van het attest. 
Verplicht, bevat: 
 CertificateIdentification 
 InstitutionIdentification 
 EducationIdentification 
 

CertificateIdentification 
Betekenis:  Identificatie van het attest. 
Verplicht, bevat: 
 CertificateNr 
 CertificateStatus 
 CertificateType 
 CertificateSitutationNbr 
 CertificateCreationDate 
 SchoolYear 
 PersonINSS 
CertificateNr 
Betekenis VL.G./DU.G.:  Uniek nummer van het attest. 
Waarde VL.G.:  Maximaal 15 posities.  

 Verplicht, formaat xs:string. 
Waarde DU.G.:                  Maximaal 15 posities, waarvan de eerste positie steeds de letter D is. 

              Verplicht, formaat xs:string. 
CertificateStatus 
Betekenis VL.G./DU.G.: Status van het attest. 
Waarde VL.G./DU.G.:  0 tot 9. 

1: Origineel. 
3: Annulering. 
Verplicht, formaat xs:int. 

Bij een annulatie-attest worden enkel de zones CertificateNr, CertificateStatus, 
CertificateCreationDate en PersonINSS meegegeven. 
In geval van annulering wordt in de zone CertificateNr en in de zone CertificateCreationDate het 
nummer en de creatiedatum vermeld van het attest dat geannuleerd dient te worden. 
CertificateType 
Betekenis VL.G./DU.G.: Het type van het attest. 
Waarde VL.G./DU.G.: 0 tot 9. 
 1: Inschrijving. 
 2: Wijziging (Deze waarde kan enkel voorkomen bij een wijziging van het 

aantal studiepunten vermeld in een inschrijvingsattest in het hoger 
onderwijs). 

 3: Uitschrijving. 
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 Facultatief, formaat xs:int. 
CertificateSituationNbr 
Betekenis VL.G./DU.G.: Het hoeveelste attest voor deze persoon binnen éénzelfde schooljaar. 
Waarde VL.G./DU.G.:  Facultatief, formaat xs:int. 
CertificateCreationDate 
Betekenis VL.G./DU.G.: Aanmaakdatum van het attest bij de Vlaamse of Duitstalige Gemeenschap. 
Waarde VL.G./DU.G.: Facultatief, formaat xs:date. 
SchoolYear 
Betekenis VL.G./DU.G.: Aanduiding van het schooljaar waarover het attest gaat (voor schooljaar 

2013-2014 zal dit het formaat 2013-2014 hebben). 
Waarde VL.G./DU.G.: Facultatief, formaat xs:string. 
PersonINSS 
Betekenis VL.G./DU.G.: INSZ van de betrokken persoon. 
Waarde VL.G./DU.G.: 11 posities. 

Facultatief, formaat: xs:string.  
 

InstitutionIdentification 
Betekenis:  Identificatiegegevens van de onderwijsinstelling.  
Facultatief, bevat: 
 InstitutionID 
 MainStructure 
 InstitutionBranchID 
 AdministrativeGroupID 
InstitutionID 
Betekenis VL.G./DU.G.: Uniek identificatienummer van de onderwijsinstelling. 
Waarde VL.G.: Codelijst beschikbaar op volgende website: 

http://www.ond.vlaanderen.be/hogeronderwijs/samenwerking-                  
kinderbijslagfonds/default.htm (doorklikken naar “Een lijst van de 
hogescholen en universiteiten” of “Een lijst van de secundaire scholen (xls, 
198kB”) 
Maximaal 6 posities (0 tot 999999). 

 Facultatief, formaat xs:int. 
Waarde DU.G.:                10 : Autonome Hochschule in der Deutschsprachigen Gemeinschaft 

(hogeschool + secundair). 
11: Athenäum César Franck (secundair). 
12: Königliches Athenäum Eupen (secundair). 
13: Königliches Athenäum St.Vith (secundair). 
14: Robert-Schuman-Institut (secundair). 
15: Bischöfliches Sankt Marien Institut Büllingen (secundair). 
16: Bischöfliche Schule St. Vith (secundair). 
17: Institut Maria Goretti (secundair). 
18: Pater-Damian-Sekundarschule (secundair). 
19: Technisches Institut St.Vith (secundair). 
20: Zentrum für Förderpädagogik (secundair). 
Maximaal 6 posities (0 tot 999999). 

 Facultatief, formaat xs:int. 
MainStructure 
Betekenis VL.G./DU.G.: Definieert het type onderwijs. 
Waarde VL.G.:                 311: Secundair gewoon voltijds. 

 312: Secundair (buiten-)gewoon deeltijds beroeps. 
 313: Secundair gewoon deeltijds zeevisserij (betreft één school). 
 321: Secundair buitengewoon voltijds. 

 411: Hoger voltijds onderwijs. 
 511: Universitair voltijds onderwijs. 

Maximaal 3 posities. 
 Facultatief, formaat xs:string. 

Waarde DU.G.:                 311: Secundair gewoon voltijds. 

http://www.ond.vlaanderen.be/hogeronderwijs/samenwerking-%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20kinderbijslagfonds/default.htm
http://www.ond.vlaanderen.be/hogeronderwijs/samenwerking-%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20kinderbijslagfonds/default.htm
http://www.ond.vlaanderen.be/hogeronderwijs/samenwerking-kinderbijslagfonds/instellingen2013.xls
http://www.ond.vlaanderen.be/hogeronderwijs/samenwerking-kinderbijslagfonds/instellingen2013.xls
http://www.ond.vlaanderen.be/hogeronderwijs/samenwerking-kinderbijslagfonds/Scholen_Secundair-2010-2011.xls
http://www.ond.vlaanderen.be/hogeronderwijs/samenwerking-kinderbijslagfonds/Scholen_Secundair-2010-2011.xls
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 321: Secundair buitengewoon voltijds. 
 411: Hoger voltijds onderwijs. 

Maximaal 3 posities. 
 Facultatief, formaat xs:string 
InstitutionBranchID 
Betekenis VL.G./DU.G.: Uniek intern volgnummer van de vestigingen van een onderwijsinstelling. 
Waarde VL.G.:                 Codelijst beschikbaar op volgende website: 

 http://www.ond.vlaanderen.be/hogeronderwijs/samenwerking-                  
kinderbijslagfonds/default.htm (doorklikken naar “Een lijst van de 
hogescholen en universiteiten” of “Een lijst van de secundaire scholen (xls, 
198kB”) 
Maximaal 3 posities (0 tot 999). 
Facultatief, formaat xs:int. 

Waarde DU.G.:      1: Hoofdvestiging. 
Enkel de onderwijsinstelling Zentrum für Förderpädagogik (secundair, 
InstitutionID = 20) heeft verschillende vestigingen: 
1: Niederlassung Eupen (hoofdvestiging).   
2: Niederlassung St. Vith.  
3: Niederlassung Elsenborn. 

                                          Maximaal 3 posities (0 tot 999). 
Facultatief, formaat xs:int. 

AdministrativeGroupID 
Betekenis VL.G. /DU.G.: Identificatie van de administratieve groep waarvoor dit attest geldig is. 
Waarde VL.G..:                Codelijst beschikbaar op volgende website: 
 http://www.ond.vlaanderen.be/hogeronderwijs/samenwerking-

kinderbijslagfonds/default.htm (doorklikken naar “Administratieve 
groepen”) 
Maximaal 6 posities (0 tot 999999). 
Facultatief, formaat xs:int. 

Waarde DU.G.: In het secundair onderwijs zijn er geen administratieve groepen, dus 
waarde = 0.  
Het hoger onderwijs kent de volgende administratieve groepen: 

             1: Bildungswissenschaften. 
2: Gesundheits- und Krankenpflegewissenschaften. 
Maximaal 6 posities (0 tot 999999). 

 Facultatief, formaat xs:int. 
 

EducationIdentification 
Betekenis:  Identificatiegegevens van de opleiding. 
Facultatief, bevat: 
 Secondary 
OF 
 Higher 
 

Secondary 
Betekenis: Bevat gegevens indien de persoon secundair onderwijs volgt. 
Verplicht, bevat: 
 ReferentialDate 
 EducationType 
 EducationRegime 
 FullTime 
 SpecialSecondaryEducationType 
 Level 
 YearInLevel 
ReferentialDate 
Betekenis VL.G./DU.G.:  Datum van in- of uitschrijving.  
Waarde VL.G./DU.G.:     Facultatief, formaat xs:date. 

http://www.ond.vlaanderen.be/hogeronderwijs/samenwerking-%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20kinderbijslagfonds/default.htm
http://www.ond.vlaanderen.be/hogeronderwijs/samenwerking-%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20kinderbijslagfonds/default.htm
http://www.ond.vlaanderen.be/hogeronderwijs/samenwerking-kinderbijslagfonds/instellingen2013.xls
http://www.ond.vlaanderen.be/hogeronderwijs/samenwerking-kinderbijslagfonds/instellingen2013.xls
http://www.ond.vlaanderen.be/hogeronderwijs/samenwerking-kinderbijslagfonds/Scholen_Secundair-2010-2011.xls
http://www.ond.vlaanderen.be/hogeronderwijs/samenwerking-kinderbijslagfonds/Scholen_Secundair-2010-2011.xls
http://www.ond.vlaanderen.be/hogeronderwijs/samenwerking-kinderbijslagfonds/default.htm
http://www.ond.vlaanderen.be/hogeronderwijs/samenwerking-kinderbijslagfonds/default.htm
http://www.ond.vlaanderen.be/hogeronderwijs/samenwerking-kinderbijslagfonds/lijstadministratievegroepen.htm
http://www.ond.vlaanderen.be/hogeronderwijs/samenwerking-kinderbijslagfonds/lijstadministratievegroepen.htm
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EducationType 
Betekenis VL.G./DU.G.: Soort onderwijs. 
Waarde VL.G./DU.G.:      0 tot 9. 

 1: Gewoon onderwijs. 
 2: Buitengewoon onderwijs. 
 Facultatief, formaat xs:int. 
EducationRegime 
Betekenis VL.G./DU.G.: Onderwijsvorm (bvb: ASO, BSO,…). Wordt enkel ingevuld als 

EducationType = 1 en wanneer bij SpecialSecondaryEducationType de 
waarde 4 ingevuld staat. 

Waarde VL.G./DU.G.: 0 tot 9. 
 1: ASO (Algemeen secundair onderwijs). 
 2: TSO (Technisch secundair onderwijs). 
 3: BSO (Beroeps secundair onderwijs).  
 4: KSO (Kunst secundair onderwijs). 
 5: GSO (Gemeenschappelijk secundair onderwijs). 
 6: 999 (Andere). 
 Facultatief, formaat xs:int. 
FullTime 
Betekenis VL.G./DU.G.:  Aanduiding of de student voltijds (≥17u) les volgt. 
Waarde: VL.G./DU.G.     false: Geen voltijds student. 
 true: Voltijds student. 

 Facultatief, formaat xs:boolean. 
SpecialSecondaryEducationType  
Betekenis VL.G./DU.G.: Het type van onderwijsvorm wanneer buitengewoon onderwijs gevolgd 

wordt (ingevuld wanneer EducationType = 2). 
Waarde VL.G.:                  0 tot 9. 
 1: Sociale aanpassing. 
 2: Sociale aanpassing en arbeidsgeschiktmaking. 
 3: Beroepsonderwijs. 

 4: ASO-TSO-KSO-BSO. 
 Facultatief, formaat xs:int. 
Waarde DU.G.:                 0 tot 9. 
 4: ASO-TSO-KSO-BSO. 
 Facultatief, formaat xs:int. 
Level  
Betekenis VL.G.: Graad binnen het secundair onderwijs. Het secundair onderwijs is opgedeeld in 3 

of 4 graden. Er kan eventueel ook een modulair (M) systeem gevolgd worden. 
Betekenis DU.G.:   Graad binnen het secundair onderwijs. Het secundair onderwijs is opgedeeld in 3 

of 4 graden. 
Waarde VL.G.: 1 tot 4 of M.  

Facultatief, xs:string. 
Waarde DU.G.: 1 tot 4.  

Facultatief, xs:string. 
YearInLevel  
Betekenis VL.G./DU.G.: Het jaar binnen de graad. 
Waarde VL.G./DU.G.: 0 tot 9. 
 Facultatief, xs:int. 
 

Higher 
Betekenis: Bevat gegevens indien de persoon hoger onderwijs volgt. 
Verplicht, bevat: 
 AdministrativeDate 
 RegistrationDate 
 DeregistrationDate 
 StudyPoints 
 CanAttainDiploma 
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 RegistrationType 
 ContractType 
AdministrativeDate 
Betekenis VL.G./DU.G.: Datum waarop de gegevens van de onderwijsinstelling bij de Vlaamse 

Gemeenschap of Duitstalige Gemeenschap effectief werden geregistreerd. 
Waarde VL.G./DU.G.: Facultatief, xs:date. 
RegistrationDate 
Betekenis VL.G./DU.G.: Datum waarop de inschrijving effectief in de administratieve groep 

(AdministrativeGroupID) gebeurde. 
Waarde: VL.G./DU.G. Facultatief, xs:date. 
DeregistrationDate 
Betekenis VL.G./DU.G.: Datum waarop de student zich uitgeschreven heeft uit de administratieve 

groep (AdministrativeGroupID). 
Waard VL.G./DU.G.: Facultatief, xs:date. 
StudyPoints 
Betekenis VL.G./DU.G.: Aanduiding van het aantal studiepunten bij inschrijving of van het aantal 

opgenomen studiepunten bij uitschrijving. 
Waarde VL.G.: Maximaal 3 posities. 

Uitzondering: deze zone kan bij een inschrijving naast het aantal 
studiepunten ook drie voorlopige codes: 000, 001 en 002 bevatten. 
Facultatief, xs:string. 

Waarde DU.G.:                Maximaal 3 posities. 
                   Alle studenten die zich inschrijven in het Duitstalig hoger onderwijs kiezen 

voor opleidingsonderdelen die samen 60 studiepunten bedragen. Bij het 
Duitstalig onderwijs worden er geen voorlopige codes doorgestuurd. 

 Facultatief, xs:string. 
CanAttainDiploma 
Betekenis VL.G./DU.G.: Aanduiding of het diploma in het aangeduide schooljaar behaald kan 

worden. 
Waarde VL.G./DU.G.: false: Kan geen diploma dat schooljaar behalen. 
 true: Kan diploma dat schooljaar behalen. 
 Facultatief, xs:boolean. 
RegistrationType 
Betekenis VL.G./DU.G.: Type registratie. 
Waarde VL.G./DU.G.: 1: Hoofdinschrijving. 
 Facultatief, xs:int. 
ContractType 
Betekenis VL.G./DU.G.: Soort contract (diploma, credit of examen). 
Waarde VL.G.: 01: Diplomacontract (alle doctoraatstudenten vallen onder dit type). 
 02: Creditcontract. 
 04: Examencontract diploma. 
 05: Examencontract credit. 
 Bij waarde 02 en 05 wordt de AdministrativeGroupId altijd met waarde 0 

ingevuld. 
 Doctoraatstudenten kunnen herkend worden door middel van hun 

administratieve groep (AdministrativeGroupId). 
 Facultatief, xs:string. 
Waarde DU.G.:                 01: Diplomacontract. 

Facultatief, xs:string. 
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