
 

 

 

 

  - 1 -  4/07/2019 

 

 

 

Vlaamse Sociale Bescherming (VSB) 

 

Ledenbeheer (LB) 
 

 

 

Release notes en toelichting 

Code release PRM19.06 

(versie PR19.06.03) 
 

 



 

 

 

 

  - 2 -  4/07/2019 

Inhoudstafel 

Inhoudstafel ................................................................................................................ 2 
1 Context van dit document ..................................................................................... 2 
2 Inhoud release PRM19.06 .................................................................................... 3 

 Gegevensstromen .......................................................................................... 3 

 XSD-aanpassingen in PR19.06.02 en PR19.06.03 .................................. 3 

 XSD-aanpassingen in PR19.06.01 ........................................................... 3 

 Business Errors .............................................................................................. 4 

 Overzicht nieuwe business errors van PR19.06.02 en PR19.06.03 ......... 4 

 Overzicht nieuwe business errors relevant voor ZK van PR19.06.01 ....... 4 

 Overzicht nieuwe business errors minder relevant voor ZK van 
PR19.06.01 ........................................................................................................... 4 

 Overzicht business errors waarvan documentatie aangepast werd in 
PR19.06.01: .......................................................................................................... 4 

 Overzicht business errors die reeds bestonden maar nog niet 
gedocumenteerd waren: ....................................................................................... 5 

 Functionaliteiten.............................................................................................. 5 

 Overzicht bugs gefixed in PR19.06.03 ...................................................... 5 

 Overzicht nieuwe functionaliteiten van PR19.06.02 .................................. 5 

 Overzicht nieuwe functionaliteiten van PR19.06.01 .................................. 5 

 Bugs die werden gefixed in versie PR19.06.02 ........................................ 7 

 Bugs die werden gefixed in versie PR19.06.01 ........................................ 7 

 Technische verbeterpunten die werden gerealiseerd in versie PR19.06.02
 7 

 Technische verbeterpunten die werden gerealiseerd in versie PR19.06.01
 8 

 

1 Context van dit document 

Dit document heeft als doel om: 

 De inhoud van de huidige release te beschrijven  

 Gekende tekortkomingen op te lijsten. 
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2 Inhoud release PRM19.06 

 Gegevensstromen 

In jira DPZ-7669 vind je een overzicht terug van de wijzigingen aan de gegevensstromen 
(XSD-wijzigingen) terug. 

 

 

Toelichting versie XML-schemas (XSD’s): 

De xsd’s die gebruikt worden in een release zijn steeds terug te vinden op de 
documentatiesite XSD-schemas_code/code_xsd_v20190515.zip 

 

 XSD-aanpassingen in PR19.06.02 en PR19.06.03 

Geen 

 

 XSD-aanpassingen in PR19.06.01 

In deze sectie staan de xsd-aanpassingen van de huidige release PR19.06.01 t.o.v. de 
vorige release (PR19.03.04) beschreven. 

 

Aanpassingen relevant voor de ZK - algemeen: 

 CommonTypesForDoc.xsd 

o Correct StatusType:  value 0 doesn't exist, value 1=klassiek, value 2=uitzondering, 
value 3=onbekend 

o ReasonAffiliationRefusalType: Removed Reason with value 8:DPZ-7433 
o Moved AddressTypeType to Common.xsd: DPZ-5678 

 

Aanpassingen relevant voor de ZK - mutatiestromen: 

 GS08 (InformMutationNotification.xsd) 

o Added fields AffiliationObligation and ReleasingCareUnitAffiliationType: DPZ-6947  

 GS10 (InformMutationAnswer.xsd) 

o Added fields AffiliationObligation and ReleasingCareUnitAffiliationType: DPZ-6947 

 

Aanpassingen relevant voor de ZK – AdresType van de aangetekende zending: 

 Common.xsd 

https://jira.smals.be/browse/DPZ-7669
https://www.mercurius.vlaanderen.be/doc/ledenbeheer/lb/XSD-schemas_code/code_xsd_v20190515.zip
https://jira.smals.be/browse/DPZ-7433
https://jira.smals.be/browse/DPZ-5678
https://jira.smals.be/browse/DPZ-5678
https://jira.smals.be/browse/DPZ-6947
https://jira.smals.be/browse/DPZ-6947
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o AbstractRegisteredLetterType: type of field AddressType changed to 
AddressTypeType 

o Added Types: AddressTypeType 

 ReportRegisteredMail.xsd 

o aanpassing in Common.xsd – RegisteredLetterType: type of field AddressType = 
AddressTypeType 

 ConsultFineView.xsd 

o Fine/RegisteredLetter: type of field AddressType changed to AddressTypeType 

 ConsultSactionMeasuresView.xsd 

o Fine/RegisteredLetter: type of field AddressType changed to AddressTypeType 

Aanpassingen minder relevant voor de ZK:  

 GS35 Boetelingen (CreateFines.xsd) 

o Dossier/Fine heeft nu minstens 2 (ipv 3) FinableYear: DPZ-7334 

 GS54 (RegisteredMailAVZ.xsd) 

o aanpassing in Common.xsd – RegisteredLetterType: type of field AddressType = 
AddressTypeType 

 Business Errors 

 Overzicht nieuwe business errors van PR19.06.02 en PR19.06.03 

Geen wijzigingen aan de business errors in deze versie 

 

 Overzicht nieuwe business errors relevant voor ZK van PR19.06.01 

 CONTRIBUTION_PLACE_OF_EMPLOYMENT_NOT_VALID: DPZ-7338 

 Overzicht nieuwe business errors minder relevant voor ZK van PR19.06.01 

˗ Fouten bij de verwerking van KSZ-mutaties werden opgewaardeerd van een technische 

fout naar een business-fout of de errorcode werd verduidelijkt: DPZ-7536 

 KSZ_MUTATION_SSIN_NOT_FOUND 

 CANCEL_CURRENT_SSIN_NOT_POSSIBLE 

 NO_DOSSIER_FOUND_FOR_OLD_SSIN 

 Overzicht business errors waarvan documentatie aangepast werd in PR19.06.01:  

 SIN_NOT_FOUND: DPZ-6161 

 NO_DOSSIER_FOUND_FOR_SSIN: DPZ-6161 

 REGISTEREDMAIL_ADDRESS_NOT_VALID: DPZ-5678 

https://jira.smals.be/browse/DPZ-7334
https://jira.smals.be/browse/DPZ-7338
https://jira.smals.be/browse/DPZ-7536
https://jira.smals.be/browse/DPZ-6161
https://jira.smals.be/browse/DPZ-6161
https://jira.smals.be/browse/DPZ-5678
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 Overzicht business errors die reeds bestonden maar nog niet gedocumenteerd 
waren:  

 NO_DOSSIER_FOUND_FOR_DOSSIER_ID: DPZ-6428 

 INVESTIGATION_ACTION_NOT_FOUND: DPZ-6428 

 DUPLICATE_DOSSIER_REQUEST: DPZ-6428 

 INVESTIGATION_ACTION_NOT_FOUND 

 EXEMPTION_REASON_NOT_VALID_AFFILIATIONOBLIGATION_IS_NOT_FORBIDDEN_

AND_NOT_RESTRICTIVE: DPZ-7053 

 CONTRIBUTION_POSITIVE_CONTRIBUTION_NOT_ALLOWED_IN_YEARS_WITH_RESTR

ICTIVE_OR_FORBIDDEN_AFFILIATION_OBLIGATION: DPZ-7065 

 CONTRIBUTION_POSITIVE_CONTRIBUTION_NOT_ALLOWED_FOR_ADMINISTRATIVE

_AFFILIATION: DPZ-6944 

 

 Functionaliteiten 

 Overzicht bugs gefixed in PR19.06.03 

 

JIRA Samenvatting 

DPZ-7745 Overlapcontrole bij een aansluitingsaanvraag 
correct afhandelen.  

DPZ-7129 geen boete opleggen als totaal aan openstaande 
premies kleiner is dan 5 euro op de 
UitersteBetaaldatumBoetejaar van het huidig 
jaar  

DPZ-7501 Boete ook pushen naar ZK waarbij persoon 
administratief is aangesloten. 

 

 Overzicht nieuwe functionaliteiten van PR19.06.02 

 Nieuwe functionaliteit minder relevant voor ZK: 

o Jaargegeven.aansluitplicht: verdragsvrijstellingen gelden enkel als er ook een 
adres in Vlaanderen of Brussel is (m.u.v. verdragsvrijstellingen met 
aansluitplichteffect = restrictief of verboden) (DPZ-7272) 

 

 Overzicht nieuwe functionaliteiten van PR19.06.01 

 Nieuwe functionaliteit relevant voor ZK: 

o afsluiting bij vrijwillige aansluitbaarheid ook aanvaarden als er een volledige 
0-betaling is (DPZ-7539) 

o UC20: RedenWeigeringAansluiting 8 schrappen (DPZ-7433) 

https://jira.smals.be/browse/DPZ-6428
https://jira.smals.be/browse/DPZ-6428
https://jira.smals.be/browse/DPZ-6428
https://jira.smals.be/browse/DPZ-7053
https://jira.smals.be/browse/DPZ-7065
https://jira.smals.be/browse/DPZ-6944
https://jira.smals.be/browse/DPZ-7745
https://jira.smals.be/browse/DPZ-7129
https://jira.smals.be/browse/DPZ-7501
https://jira.smals.be/browse/DPZ-7272
https://jira.smals.be/browse/DPZ-7539
https://jira.smals.be/browse/DPZ-7433
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o UC22: Vermijden dat de aangemaakte aansluiting overlapt met reeds 
bestaande officiële of administratieve aansluitingen (DPZ-7562) 

o UC23: een open officieuze aansluiting die overlapt met de aansluiting die men 
meldt, wordt afgesloten (DPZ-7637) 

o Betaling met een plaats van tewerkstelling die verschilt van Vlaanderen of 
Brussel leidt tot een business error business 

contribution_place_of_employment_not_valid (DPZ-7338) 

o Vergeten af te sluiten in combinatie met 'internationale verdragen' vrijstelling 
(DPZ-7432): 

˗ De ZK zal ook onderzoeken 'vergeten af te sluiten' krijgen voor 
dossiers met een administratieve aansluiting en aansluitplicht 
'vrijwillig' als er een actieve 'internationale verdragen' vrijstelling 
geldig is voor arg_jaar 

o Mutatiestromen GS08 en GS10 uitbreiden met extra informatie 
(aansluitingstype van de aansluiting bij de afstaande ZK, aansluitbaarheid in 
het mutatiejaar) om het type aansluiting (officieel of administratief) te 
kunnen voorspellen:  DPZ-6947 

˗ GS08 = InformMutationNotification.xsd = Meld mutatie aan ZK 

˗ GS10 = InformMutationAnswer.xsd = Antwoord mutatie aan ZK 

o BOETE-proces 

˗ Versoepelen adrescontrole bij aangetekende zending. 

De mogelijke waarden van het adrestype van de aangetekende 
zending wordt vastgelegd in de gegevensstromen (DPZ-5678). 

˗ 2 achterstallige jaren (of 1 achterstallig en 1 niet betaald huidig jaar) 
volstaan om een boete op te leggen. (DPZ-7334) 

 
 

 Nieuwe functionaliteit minder relevant voor ZK: 

o BOETE-proces 

˗ Boetejaren niet behandelen als de boete niet wordt opgelegd (DPZ-
7511) 

˗ Ook voor administratieve aansluitingen kan boete opgelegd worden 
(DPZ-7501) 

˗ Recentste tijdige betaling voor een jaar bepalen (DPZ-7474) 

˗ Geen boete opleggen en het eventuele boetejaar opheffen bij 
adressen zonder NIScode (DPZ-7212) 

˗ Geen boete als het totaal aan verschuldigde bijdragen die tot de boete 
leiden, kleiner is dan 5 euro (en hoger is dan 0 euro). (DPZ-7129) 

https://jira.smals.be/browse/DPZ-7562
https://jira.smals.be/browse/DPZ-7637
https://jira.smals.be/browse/DPZ-7338
https://jira.smals.be/browse/DPZ-7432
https://jira.smals.be/browse/DPZ-6947
https://jira.smals.be/browse/DPZ-5678
https://jira.smals.be/browse/DPZ-7334
https://jira.smals.be/browse/DPZ-7511
https://jira.smals.be/browse/DPZ-7511
https://jira.smals.be/browse/DPZ-7501
https://jira.smals.be/browse/DPZ-7474
https://jira.smals.be/browse/DPZ-7212
https://jira.smals.be/browse/DPZ-7129


 

 

 

 

  - 7 -  4/07/2019 

˗ Een bijdragejaar kan enkel een actief boetejaar zijn als dit in 
aangetekende zending vermeld was (DPZ-6324) 

o AMBTSHALVE PROCES UC40: geen ambtshalve aansluiting aanmaken als er 
een administratieve aansluiting is voor het huidige jaar (DPZ-7491) 

o KSZ-mutaties: duidelijke foutboodschappen (DPZ-7536) 

o ManageInscription retry-en bij technische fouten (DPZ-7467) 

o Jaargegeven herberekenen na het schrappen van een plaats van 
tewerkstelling (DPZ-7462) 

o Jaargegeven.aansluitplicht: verdragsvrijstellingen gelden enkel als er ook een 
adres in Vlaanderen of Brussel is (m.u.v. verdragsvrijstellingen met 
aansluitplichteffect = restrictief) (DPZ-7272) 

o Verwijderen plaats van tewerkstelling uit de typecodes (DPZ-7338) 

 

 

 Bugs die werden gefixed in versie PR19.06.02 

JIRA Samenvatting 

DPZ-7719 De controle of het betaald bedrag van een 
betaling 0 is, houdt nu ook rekening met 
mogellijke decimalen. 

 

 

 Bugs die werden gefixed in versie PR19.06.01 

 

JIRA Samenvatting 

DPZ-7109 Officieuze aansluiting met startjaar in de 
toekomst  

DPZ-7567 Uitbreiden veld ADDRESS.ZIP_CODE 

 

 

 Technische verbeterpunten die werden gerealiseerd in versie PR19.06.02 

 

JIRA Samenvatting 

DPZ-7705 Dependency toevoegen zodat dit niet meer 
manueel moet gebeuren bij release. 

DPZ-7679 HFS-component aanpassen naar nieuwe 
standaard. 

 

https://jira.smals.be/browse/DPZ-6324
https://jira.smals.be/browse/DPZ-7491
https://jira.smals.be/browse/DPZ-7536
https://jira.smals.be/browse/DPZ-7467
https://jira.smals.be/browse/DPZ-7462
https://jira.smals.be/browse/DPZ-7272
https://jira.smals.be/browse/DPZ-7338
https://jira.smals.be/browse/DPZ-7719
https://jira.smals.be/browse/DPZ-7567
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 Technische verbeterpunten die werden gerealiseerd in versie PR19.06.01 

 

JIRA Samenvatting 

DPZ-7604 De Handichild en MSS attesten die we 
ontvangen via de FTP server automatisch 
verwerken. 

DPZ-7408 Logging bij de verwerking van de bestanden op 
de FTP- en SFTP-server toegevoegd. 

DPZ-7418 Upgrade base image. 

DPZ-7364 JVM errorlogfile bewaren in log directory 

 

 

 

https://jira.smals.be/browse/DPZ-7604
https://jira.smals.be/browse/DPZ-7408
https://jira.smals.be/browse/DPZ-7418
https://jira.smals.be/browse/DPZ-7364

