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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 PR20.12 

 Gegevensstromen 

Toelichting versie XML-schemas (XSD’s): 

De xsd’s die gebruikt worden in een release zijn steeds terug te vinden op de 
documentatiesite. 

In deze sectie staan de xsd-aanpassingen van de huidige release PR20.12.01 t.o.v. de vorige 
release (PR20.09) beschreven. 

Aanpassingen relevant voor de ZK:  

 Common.xsd :  

ExemptionReasonType: toevoegen enumeration-value 112  
 

Impact op volgende XSD’s aangezien zij gebruik maken van ExemptionReasonType 
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o Exemption.xsd 
o ConsultContributionObligationView.xsd 
o ConsultExemptionView.xsd 
o ConsultAffiliationView.xsd 

 

 CommonTypesForDoc.xsd :  

De extra oplossing voor onderzoek “vergeten mee te delen” resulteert in volgende 
toevoegingen: 

SolutionTypeType: toevoegen enumeration-values 51 en 52  
ActionTypeType: toevoegen enumeration-values 66, 67 en 68 

 

Aanpassingen minder relevant voor de ZK:  

 DF90_ManageDossier_Sync.xsd  

In de response wordt het element BirthDate als optioneel element toegevoegd. 

 

 Business Errors 

 Overzicht nieuwe business errors van PR20.12 

Onderstaande warnings/errors werden ingevoerd in het kader van uitschrijven bij KSZ. Deze 
zijn minder relevant voor de ZK.  

 EndDateInKszRemoveInscriptionRequestError 

 RemoveInscriptionKSZError 

 NoInscriptionFoundToRemoveAtKSZ 

 RemoveInscriptionChangedSSIN 

 

 Functionaliteiten 

 Overzicht nieuwe functionaliteiten van PR20.12 

 Nieuwe functionaliteit relevant voor ZK: 

o Registervrijstelling 112 wordt toegevoegd voor het register van niet-
verblijfhouders met aansluitbaarheidseffect verboden (DPZ-8835) 

o Volledige betalingen moeten aanvaard worden ongeacht het betaalde bedrag 
indien er sprake is van CSR of faillissement (DPZ-7861) 

https://jira.smals.be/browse/DPZ-8835
https://jira.smals.be/browse/DPZ-7861
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o ZK'en met een geregistreerde betaling in LB, kunnen vervolgens voor dat 
bijdragejaar een betaling met amount_paid =0, een correctie of een 
reducering melden. (DPZ-8316) 

o Reden opheffing boetejaar wordt niet meer verwijderd bij het melden van 
een volledige betaling zodat de ophef van de boeteteller niet verwijderd 
wordt (DPZ-8117) 

o Jaren zonder jaargegeven worden opgenomen in de Forbidden-blok van beeld 
aansluitbaarheid (DPZ-7868). 

o Onderzoek “vergeten af te sluiten” zal in de toekomst ook aangemaakt 
worden voor alle overleden personen (DPZ-8167) 

o Onderzoek “vergeten mee te delen” kan opgelost worden door een vrijstelling 
met aansluitplichteffect = vrijwillig te melden, gevolgd door een 
afsluitingsaanvraag (DPZ-8699). 

o Afsluitcode 1052 'vrijwillige stopzetting Vlaanderen' ook aanvaarden bij 
vrijwillige aansluitbaarheid in afsluitjaar + 1 (DPZ-8503) 

o Het NEW_AFFILIATION-event wordt uitgestuurd als er een aansluiting 
ontstaat in het huidige jaar (DPZ-7634) 

 

 Nieuwe functionaliteit minder relevant voor ZK: 
o Aansluitbaarheid voor komen woners met registervrijstellingen correct 

bepalen (DPZ-8323) 
o UC22: er wordt geen officieuze aansluiting aangemaakt indien er geen 

jaargegeven is voor het huidige jaar (DPZ-7882) 

o Jaren zonder jaargegeven worden opgenomen in de Forbidden-blok van DF98 
(DPZ-7868). 

o GS10 = antwoordmutatie aan ZK kan ook uitgestuurd worden na het afronden 
van de mutatie (DPZ-8377). 

o Via GS90 ManageDossier wordt het mogelijk om een persoon uit te schrijven 
bij KSZ (DPZ-4144). Het uitschijven door aan een bestaande inschrijving een 
einddatum toe te voegen, werkt niet en werd daarom verwijderd uit de 
analyse en de code (DPZ-8945). 

o Dataflows wegschrijven bij removeInscription (DPZ-8861) en bij 
InsertInscription (DPZ-8502). 

o Tijdelijke adressen worden genegeerd bij het verwerken van adreshistoriek 
(DPZ-8824). 

o Pushes van beeld onderzoek worden niet meer gepushed naar AVSB (DPZ-
8718). 
 

  

https://jira.smals.be/browse/DPZ-8316
https://jira.smals.be/browse/DPZ-8117
https://jira.smals.be/browse/DPZ-7868
https://jira.smals.be/browse/DPZ-8167
https://jira.smals.be/browse/DPZ-8699
https://jira.smals.be/browse/DPZ-8503
https://jira.smals.be/browse/DPZ-7634
https://jira.smals.be/browse/DPZ-8323
https://jira.smals.be/browse/DPZ-7882
https://jira.smals.be/browse/DPZ-7868
https://jira.smals.be/browse/DPZ-8377
https://jira.smals.be/browse/DPZ-4144
https://jira.smals.be/browse/DPZ-8945
https://jira.smals.be/browse/DPZ-8861
https://jira.smals.be/browse/DPZ-8502
https://jira.smals.be/browse/DPZ-8824
https://jira.smals.be/browse/DPZ-8718
https://jira.smals.be/browse/DPZ-8718
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 Bugs die gefixed zullen worden in versie PR20.12 

 

JIRA Samenvatting 

DPZ-4311 
Bij afsluiten bestaande CSR/F-vrijstelling 
ExemptionReference opnemen in het antwoord 

 

 

 Technische verbeterpunten die werden gerealiseerd in versie PR20.12 

JIRA Samenvatting 

DPZ-7928 
NullPointerException bij versturen van bericht 
naar zorgkas in de JAXBAttachmentMarshaller. 

DPZ-7852 
Intelligentere retry voor responses met status 
‘RESPONDING_FAILED’ 

DPZ-7619 [LB Batch] script aanmaken die een controle doet 
op de toegekende quota. 

 

https://jira.smals.be/browse/DPZ-4311
https://jira.smals.be/browse/DPZ-7928
https://jira.smals.be/browse/DPZ-7852
https://jira.smals.be/browse/DPZ-7619

