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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 PR21.03 

 Gegevensstromen 

Toelichting versie XML-schemas (XSD’s): 

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

In deze sectie staan de xsd-aanpassingen van de huidige release PR21.03 t.o.v. de vorige 
release (PR20.12) beschreven. 

Aanpassingen relevant voor de ZK:  

 Common.xsd:  Versie 3.3.1 -> Versie 3.3.2 
o Annotation van YearDataDetailType\ContributionDue werd aangevuld 

 

 CommonTypesForDoc.xsd: Versie 2.5.0 -> Versie 2.6.1 
o Aanvullen documentation tag voor solution 66 en actionTypes 51 en 52 
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o ReasonTerminationRefusalType: nieuwe waarde voor RedenWeigeringAfsluiting: – 

Added value 23: "Dossier wordt afgesloten met een mutatie-afsluitcode 
zonder eerdere aansluitingsaanvraag door de nieuwe ZK" 

 AnswerAffiliationOrTerminationApplication.xsd: Versie 3.1.0 -> Versie 3.2.1 

o AffiliationWithIdAnswerReasonType : nieuwe waarde 32:  "Dossier wordt 
afgesloten met een mutatie-afsluitcode zonder eerdere aansluitingsaanvraag 
door de nieuwe ZK" 

o AffiliationWithTerminationAnswerReasonType: nieuwe waarde 32  "Dossier 
wordt afgesloten met een mutatie-afsluitcode zonder eerdere 
aansluitingsaanvraag door de nieuwe ZK" 

 Business Errors 

 Overzicht nieuwe business errors van PR21.03 

 CONTRIBUTION_IC_NOT_VALID 

o IC-status “Onbekend” niet geldig. 

 Functionaliteiten 

 Overzicht nieuwe functionaliteiten van PR21.03 

 Nieuwe functionaliteit relevant voor ZK: 

o Een mutatie-afsluitcode wordt niet aanvaard bij een afsluiting die niet 
plaatsvindt in het kader van een onderzoek (DPZ-8322 + DPZ-9124) 

 Opmerking: In UC23, stap 17 werd een bug ontdekt waarbij reden 
weigering 32 “Dossier wordt afgesloten met een mutatie-afsluitcode 
zonder eerdere aansluitingsaanvraag door de nieuwe ZK”  
ook gebruikt wordt in gevallen waarbij er geen mutatie-afsluitcode 
werd gebruikt en waar reden weigering 13 “Dossier is nog aansluitbaar 
in jaar na afsluitjaar en er is geen officiële of administratieve 
aansluiting bij een andere zorgkas in het jaar na afsluitjaar.” zou 
moeten worden gebruikt.  
Deze bug wordt in een volgende deployment (PR21.03.02) verholpen. 

o De condities die leiden tot business error 
'contribution_amount_paid_does_not_match_IC' in stap 1 van UC60 werden 
gewijzigd. Bij een volledige betaling moet het gemelde betaalde bedrag 
overeen stemmen met het verschuldigd bedrag. Bij een gedeeltelijke betaling 
moet het gemelde bedrag strikt kleiner zijn dan het verschuldigd bedrag.  
(DPZ-9123)  
PR21.03.04: Omwille van een bug werd bovenstaande aanpassing 
teruggedraaid   

 

http://jira.smals.be/browse/DPZ-8322
http://jira.smals.be/browse/DPZ-9124
https://jira.smals.be/browse/DPZ-9123
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o IC-status “onbekend” wordt niet meer toegelaten bij melden bijdrage (DPZ-
8988) 

o Een positieve betaling (>0) die niet de recentste betaling is voor een 
bijdragejaar van een zorgkas, is niet blokkerend bij het melden van een 
administratieve aansluiting (DPZ-8958) 

o De verschuldigde bijdrage van een jaar houdt in geval van CSR/Faillissement 
rekening met de reeds betaalde bijdrage. In beeld bijdrage zal je in geval van 
CSR/faillissement dus de reeds betaalde bijdrage of 0 euro zien staan. (DPZ-
8856) 

o Bij het behandelen van een aansluitingsaanvraag voor een persoon met 
CSR/Faillissement wordt enkel rekening gehouden met actieve regelingen. 
(DPZ-7787) 

 Nieuwe functionaliteit minder relevant voor ZK: 

o Opslaan van event messages (die op event queues worden geplaatst) in een 
nieuwe database-tabel (DPZ-9051) 

 

 Bugs die gefixed zullen worden in versie PR21.03 

 

JIRA Samenvatting 

DPZ-8936 Opdat een onderzoek “vergeten af te sluiten” 
opgelost kan worden met een afsluiting die 
gemeld wordt als een update aansluiting, wordt 
voortaan (zoals voorzien in de analyse) ook 
gecheckt dat: 

 het geen annulatie van de afsluiting 
betreft en dat het startjaar aansluiting is 
ingevuld  

 het geen annulatie van de aansluiting 
betreft.  

 

DPZ-9140 
 

Nieuw subregister van het Rijksregister 10: 
Register van niet-verblijfhouders:  Een 
aanpassing, voor het mappen van dit nieuwe 
register, aan de SSDN-adapter voor de KSZ-
stromen werd n.a.v. de vorige release reeds 
omschreven in de analyse, maar werd nog niet 
uitgevoerd. 

DPZ-9095 
 

DB-aanpassing zodat vrijstellingen 
CSR/Faillissement ook kunnen starten in 2000.  

 

https://jira.smals.be/browse/DPZ-8988
https://jira.smals.be/browse/DPZ-8988
https://jira.smals.be/browse/DPZ-8958
https://jira.smals.be/browse/DPZ-8856
https://jira.smals.be/browse/DPZ-8856
https://jira.smals.be/browse/DPZ-7787
https://jira.smals.be/browse/DPZ-9051
https://jira.smals.be/browse/DPZ-8936
https://jira.smals.be/browse/DPZ-9140
https://jira.smals.be/browse/DPZ-9095
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 Technische verbeterpunten die werden gerealiseerd in versie PR21.03 

JIRA Samenvatting 

1. DPZ-9115 Falende batches – Oplossen problemen bij 
ophalen van parameter values  

1. DPZ-8484 
Bij mutatie-gegevensstromen, het SSIN 
toevoegen in de extra_info-kolom in de 
DATAFLOW-tabel. 

DPZ-8502 
Invullen DATAFLOW.DOSSIER_ID bij dataflows 
van requesttype 'MANAGE_INSCRIPTION' in 
geval van succesvolle InsertInscription  

 

https://jira.smals.be/browse/DPZ-9115
https://jira.smals.be/browse/DPZ-8484
https://jira.smals.be/browse/DPZ-8502

