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Elektronische gegevensuitwisseling tussen de arbeidsongevallensector en de sector van de
ziekte- en invaliditeitsverzekering - Planning - Aanpassing van het protocol

1. Planning

Nadat de inproductiestelling van de iJitwisselingen herhaaldelijk werd uitgesteld, werd de
stuurgroep ZIV/AO opgericht die als opdracht heeft de uitvoering van het project inzake de
gegevensuitwisseling tussen de ZIV-sector en de AD-sector te plannen en te begeleiden.

Deze stuurgroep diende dus in eerste instantie een realistische planning uit te werken voor
de testen en de inproductiestelling.

De verzekeringsondernemingen worden verzocht de volgende planning in acht te nemen:

01.06.2006: Aanvang van de integratietesten tussen het FAO en het NIC.

01.09.2006: Aanvang van de testen tussen verzekeringsondernemingen AO •••• FAO ••••
KSZ •••• NIC •••• verzekeringsinstellingen ZIV (VI).

De verschillende uitwisselingsscenario's die in de bijlage van de aanschrijving 2004/6
werden beschreven, zullen getest worden met uitzondering van de scenario's 5 en 6 die
betrekking hebben op een verdere ontwikkelingsfase 1

.

Het volgende zal getest worden:

• de verzending van het attest A060 door het FAD:
« Aangifte AO + ontvankelijkheid » (stromen 5321,2,3 + 5351)
« Begin TO » (stromen 5381,2,3)
« Einde TO» (stromen 5391,2,3)

• de verzending van het attest A061 door het NIC:
« Antwoord van VI zonder uitgaven » (stroom 5371, subrogatie = nee).

01.10.2006: Aanvang van de testen met betrekking tot de attesten AD60 en A061 met de
uitgaven, maar met fictieve gegevens.

01.02.2007: Aanvang van de testen met betrekking tot de attesten A060 en A061 met reele
gegevens.

1 Opmerking: De stromen Axx en Axy uit de aanschrijving 2004/6 zijn de attesten A061 (ZIV) en A060
(AO) geworden, die door het NIC en het FAO verzonden worden.
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01.10.2007: Datum waarop de elektronische uitwisselingen tussen beide sectoren in
productie gesteld worden. Aile verzekeringsondernemingen en verzekeringsinstellingen
moeten hiermee op deze datum verplicht van start gaan.

2. Aanpassing van het protocol

We wijzen de verzekeringsondernemingen erop dat in het protocol van 2 juni 2005 inzake de
elektronische gegevensuitwisseling tussen beide sectoren (aanschrijving 2006/2), meer
bepaald in punt 2.1.2., derde onderverdeling, de Franse en de Nederlandse versie niet
overeenstemmen. De Nederlandse versie is correct, maar de Franse versie moet als voigt
aangepast worden:
«Pour chaque fin d'incapacite temporaire (code recevabilite = accepte), envoi d'une
attestation «Fin de periode IT» des que la date de fin de I'incapacite temporaire est
connue ».

De adjunct-administrateur-generaal,
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