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1 Context van dit document 

Dit document heeft als doel om: 

 De inhoud van de huidige release te beschrijven  

 Gekende tekortkomingen op te lijsten. 

 

 

 

2 Inhoud release PRM20.03 

 Gegevensstromen 

Toelichting versie XML-schemas (XSD’s): 

De xsd’s die gebruikt worden in een release zijn steeds terug te vinden op de 
documentatiesite. 
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 XSD-aanpassingen in PR20.03 

In deze sectie staan de xsd-aanpassingen van de huidige release PR20.03 t.o.v. de vorige 
release (PR19.09) beschreven. 

 

Aanpassingen relevant voor de ZK:  

 GS32 Beeld onderzoek (ConsultInvestigationView.xsd) 

o Aan ProblemTypeType, SolutionTypeType en ActionTypeType werden nieuwe 
values toegevoegd voor de blokkerende meldingen “Woonplaatsvereisten 
niet voldaan (andere)” en “Werkplaatsvereisten zijn niet voldaan”. D e 
omschrijving van de bestaande blokkerende meldingen werd verduidelijkt. . 
(DPZ-7974) 

 GS11 Beeld wachttijd (ConsultWaitingPeriodView.xsd) 

o Dit beeld werd uitgebreid met de wachttijd voor zorgbudget handicap en zal 
vanaf PR20.03 beantwoord worden door Insurability. De specificaties vind je 
dan ook daar terug. (DPZ-8336) 

 GS49 Beeld sanctiemaatregelen (ConsultSanctionMeasuresView.xsd) 

o In dit beeld zal beeld opschorting geschrapt worden en beeld wachttijd 
uitgebreid worden. (DPZ-8336) 

 

Aanpassingen minder relevant voor de ZK:  

 GS98 (ConsultForTHABBulk.xsd) 

o WaitingPeriodStartYear werd toegevoegd aan de stroom als optioneel  

o element. (DPZ-8007) 

 

 

 Business Errors 

 Overzicht nieuwe business errors van PR20.03.01 

In het overzicht van de business errors werden de business errors voor de insurability-
stroom GS060 opgenomen. Er zijn geen wijzigingen aan de business errors voor LB. 
 
 
 
 
 

https://jira.smals.be/browse/DPZ-7974
https://jira.smals.be/browse/DPZ-8336
https://jira.smals.be/browse/DPZ-8336
https://jira.smals.be/browse/DPZ-8007
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 Functionaliteiten 

 Overzicht nieuwe functionaliteiten die beschikbaar zullen zijn in PR20.03.02 

 Nieuwe functionaliteit relevant voor ZK: 

o Beeld wachttijd wordt beantwoord door Insurability en uitgebreid met de 
wachttijd voor zorgbudget handicap. (DPZ-6952 en DPZ-7910) 

o Beeld sanctiemaatregelen samenstellen met beeld boete en het vernieuwde 
beeld wachttijd uit Insurability. (DPZ-8328) 

 Nieuwe functionaliteit minder relevant voor ZK: 

o Uitbreiding NIScodes van regio Wallonië; NIScode 21099 wordt niet meer 
gelinkt aan regio Brussel. (DPZ-8165) 

 

 Overzicht nieuwe functionaliteiten van PR20.03.01 

 Nieuwe functionaliteit relevant voor ZK: 

o Weigering/blokkerende melding in plaats van onderzoek 
woonplaatsvereisten/werkplaatsvereisten. (DPZ-7974) 

o Bij het uitvoeren van een afsluiting in het kader van onderzoeken “dubbele 
aansluiting” gebeurt er ook bij UC23 en UC24 geen controle op de 
aansluitbaarheid in het jaar na afsluiten. (DPZ-8091) 

o De voorwaarden om onderzoeken “dubbele aansluiting” op te lossen met een 
verzaking werden versoepeld (DPZ-8025) 

o Bij het bepalen van het aansluitingstype houden we bij mutatie-
aansluitingsaanvragen rekening met de gemelde plaats van tewerkstelling. 
(DPZ-8026) 

o In de stroom met de potentiële boetelingen (GS28) worden jaren met 
vrijwillige aansluitbaarheid niet meer opgenomen. (DPZ-7983) 

 Nieuwe functionaliteit minder relevant voor ZK: 

o KSZ-best-adres: de gegevensuitwisseling met KSZ gebeurt aan de hand van de 
meest recente stromen. De gegevens die het digitaal platform doorgeeft aan 
de applicaties wijzigen niet (adapter). In de toekomst zal DP alle gekende KSZ-
mutatie-berichten via queues communiceren aan de nodige applicaties. 
Concreet betekent dit dat LB geen KSZ-files meer afhaalt van de ftp-server. 

Voor de verwerking van de VT-bestanden is hiervoor nog implementatie 
vereist in een volgende release. 

o de interne stroom (GS98) waarmee LB gegevens uitwisselt met andere VSB-
pijlers werd uitgebreid met startjaar wachttijd (DPZ-8007) 

o de werfbaarheid wordt geschrapt uit de databank (DPZ-7356) 

o Bisnummers uit de ambtshalve bepaling houden (UC40). (DPZ-7630) 

https://jira.smals.be/browse/DPZ-6952
https://jira.smals.be/browse/DPZ-7910
https://jira.smals.be/browse/DPZ-8328
https://jira.smals.be/browse/DPZ-8165
https://jira.smals.be/browse/DPZ-7974
https://jira.smals.be/browse/DPZ-8091
https://jira.smals.be/browse/DPZ-8025
https://jira.smals.be/browse/DPZ-8026
https://jira.smals.be/browse/DPZ-7983
https://jira.smals.be/browse/DPZ-8007
https://jira.smals.be/browse/DPZ-7356
https://jira.smals.be/browse/DPZ-7630
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o bij overlap met meerdere ambtshalve/officieuze aansluitingen de 
ambtshalve/officieuze aansluiting afsluiten in UC23 en UC24 (DPZ-7741) 

 

 Bugs die gefixed werden in versie PR20.03.01 

 

JIRA Samenvatting 

1. DPZ-7850 Als bij het oplossen van een onderzoek een 
warning optreedt, moet de oplossing van het 
onderzoek uitgevoerd worden (i.p.v. een 
technische error). 

 

 

 Bugs die gefixed werden in versie PR20.03.02 

JIRA Samenvatting 

2. DPZ-8229 Vermijden dat er 2 dossiers worden aangemaakt 
bij een integratie met een oud SSIN. 

3. DPZ-8389 
4.  

Bug bij verwerking KSZ-mutatie-bestanden 
(meerdere JVM’s) 

5. DPZ-8387 Met juiste InscriptionContext communiceren met 
KSZ  

6. DPZ-8019 Technische fout bij oplossen van een onderzoek 
“dubbele aansluiting (mutatie)” door een 
afsluiting met afsluitcode negatieve mutatie. 

 

 Bugs die gefixed zullen worden in versie PR20.03.03 

JIRA Samenvatting 

7. DPZ-8419 Communicatie met KSZ voor partijen die zich niet 
identificeren met het KBO-nr. 

 

 Technische verbeterpunten die werden gerealiseerd in versie PR20.03 

JIRA Samenvatting 

8. DPZ-8412 
9. DPZ-8415 

Optimalisatie verwerking KSZ-mutatie-bestanden 

 

https://jira.smals.be/browse/DPZ-7741
https://jira.smals.be/browse/DPZ-7850
https://jira.smals.be/browse/DPZ-8229
https://jira.smals.be/browse/DPZ-8389
https://jira.smals.be/browse/DPZ-8387
https://jira.smals.be/browse/DPZ-8019
https://jira.smals.be/browse/DPZ-8419
https://jira.smals.be/browse/DPZ-8412
https://jira.smals.be/browse/DPZ-8415

