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25/04/02 Blz. 1

De modellering van gegevens : algemeen

De implementatie van een geautomatiseerd informatiesysteem vereist twee voorbereidende fasen :

[1] Logisch ontwerp (analyse van de gegevens) : men analyseert de informatie die zal worden
voorgesteld en geïntegreerd in de gegevensbank. Deze analyse moet toelaten een conceptueel
model van de gegevens te definiëren.

[2] Fysisch ontwerp (implementatie van het model) : men kiest een operationeel
gegevensbanksysteem en vertaalt het conceptuele model in een operationeel model.

Het conceptuele model (waarvan het meest gebruikte momenteel het entiteit/relatiediagram is) is
een grafische en synthetische weergave van het resultaat van de gegevensanalyse. Dit model
structureert de relaties tussen de verschillende entiteiten (bv. werknemer en werkgever) en de
attributen van elke entiteit (bv. naam, voornaam,...). Op die manier kan men het schema van de
gegevensbank en het toegelaten domein voorstellen (toegelaten waarden, integriteitsvoorwaarden,
...).  Het conceptuele model is een onmisbare hulp bij de samenstelling van een efficiënte database.
Wanneer men een conceptuele gegevensanalyse uitvoert, moet men eerst en vooral een
methodologie kiezen. Deze methodologie moet toelaten het informatiesysteem zodanig te
bestuderen dat men er volgende elementen kan uithalen :
� de entiteiten (ook “record”, “segment”, “object”, ... genoemd)
� de attributen (ook "gegevens", "veld", “item”, “element”, “variabele”,... genoemd)
� de relaties tussen de entiteiten (ook “set”, “reeks”, “relationship”,... genoemd)

Een "entiteit/relatie"-diagram is de grafische voorstelling van het resultaat van de gegevensanalyse.
Om een dergelijk diagram goed te kunnen begrijpen en lezen, stellen wij voor om eerst een aantal
basisconcepten te definiëren.  Daarna gaan we in op de werkwijze die gebruikt zal worden voor de
grafische weergave.

1. De basisconcepten

De zaken die men absoluut moet weten, kunnen samengevat worden in 7 punten :

1. Een gegevensverzameling bestaat uit elementaire gegevens die onderling verbonden zijn.
Als een gegeven opgebouwd is op basis van andere gegevens, spreekt men van groeps-
gegevens of gegevensstructuur.  Andere gegevens kunnen niet gescheiden worden zonder
hun betekenis te verliezen. Men spreekt dan van elementaire gegevens.  Een elementair
gegeven kan voorkomen in diverse gegevensgroepen (in diverse gegevensstructuren).

 Voorbeeld: elementair gegeven : "straat", "postcode", ...
 gegevensstructuur : “adres” (want bestaande uit "straat", "nummer", ...)

2. Een entiteit bevat gegevens die tot eenzelfde logisch geheel behoren.
 Voorbeeld : de entiteit “NATUURLIJK PERSOON” bevat gegevens zoals naam,

voornaam, adres,... De entiteit “WERKGEVER” bevat gegevens zoals
inschrijvingsnummer, benaming, adres,...

3. Attributen zijn gegevens die een entiteit kenmerken.  Elke entiteit bestaat uit een identificatie
(of primaire sleutel) en uit 1 of meer attributen.  In een gegevensbank is een entiteit een type
record van de gegevensbank terwijl het attribuut één van de onderdelen van de entiteit is.

4. De sleutelgegevens (of identificaties) zijn gegevens of groepen van gegevens waarmee men
een voorkomen van een entiteit eenduidig kan identificeren.

 Voorbeeld : de entiteit “NATUURLIJK PERSOON” zal als sleutelgegeven het nationaal
nummer hebben en als voorkomen 999999999-99.
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5. Een attribuut kan één of meer waarden of groepen van waarden aannemen : de combinatie
van de waarden toegekend aan de attributen van een entiteit vormt de voorkomens van de
entiteit.  In het algemeen bezit elke entiteit verschillende voorkomens.

 Voorbeeld : de entiteit “NATUURLIJK PERSOON” zal als attributen hebben : nationaal nummer,
naam, voornaam, geboortedatum, geboorteplaats, nationaliteit, beroep, ... Voor een record in het
bijzonder zal het voorkomen zijn : 999999999-99, Dupond, Jean, 99/99/99, Brussel, Belg,
informaticus,... In de tabel hieronder geeft de 1e lijn de attributen van de entiteit Natuurlijke
persoon en de volgende lijnen geven de voorkomens, d.w.z. de bijhorende waarden.

 
 INSZ  Naam  Voornaam  Geboorte-

datum
 Geboorte-

plaats
 Nationaliteit  Beroep

 999999999-99  Dupond  Jean  99/99/99  Brussel  Belg  Informaticus
 888888888-88  Durand  Jules  88/88/88  Parijs  Fransman  Technicus
 
6. Een functionele afhankelijkheid vormt het verband dat toelaat diverse gegevens te

verenigen binnen eenzelfde entiteit.  Voor elk gegeven van een document stelt men de
volgende vraag : “Is er een direct verband tussen het onderzochte gegeven en de sleutel?" Als
het antwoord “JA” is, mag men stellen dat er een functionele afhankelijkheid is tussen het
gegeven en de sleutel.

Voorbeelden : groepsgegeven of gegevensstructuur = “Adres”
elementair gegeven = naam van de straat, postcode, ...
sleutelgegeven = nationaal nummer

7. Entiteiten kunnen wederkerige relaties voorstellen. Er bestaan in een informatiesysteem dus
relaties tussen entiteiten en de relaties die van betekenis zijn, zullen uitgedrukt moeten worden.

2. Het entiteit/relatiediagram

Om een diagram (en in ons geval het "entiteit/relatie"-model) te begrijpen en te lezen, moet men in
de eerste plaats de gebruikte symbolen kennen.

1. De “Entity” stelt een geheel voor van zaken, gegevens waarvan de voorkomens een relevante rol
spelen in het informatiesysteem.  Daar bepaalde entiteiten bijzonder zijn, heeft men voorzien ze
anders weer te geven.  Zo wordt de "gewone" entiteit voorgesteld door een rechthoek :

entity

2. De “Associative entity” is een bijzondere entiteit want zij geeft aan dat er een groep van
associaties (uit de echte wereld) bestaat tussen de entiteiten :

associative entity

3. Een "gewone" associatie tussen twee entiteiten kan voorgesteld worden met een pijl, zoals
hieronder getoond wordt. Men gebruikt de “associate entity” (zie hoger) wanneer men attributen
wil associëren met de relatie of ook wanneer de relatie fungeert als entiteit in andere relaties.

1 1..*
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Zoals hierboven uitgelegd, hadden wij verschillende types van relaties tussen de entiteiten.  Deze
relaties zullen dus voorgesteld moeten worden door verschillende pijlen.  Het gaat om de volgende :

Relatie A : entiteit 1 wordt geassocieerd met EEN
ENKELE entiteit 2 (relatie 1 tot 1)

Relatie B : entiteit 1 wordt geassocieerd met NUL
of EEN entiteit 2 (relatie 1 tot 1 of geen
associatie)

Relatie C : entiteit 1 wordt geassocieerd met EEN
of MEER entiteiten 2 (relatie 1 tot 1 of 1 tot n)

Relatie D : entiteit 1 wordt geassocieerd met NUL,
EEN of MEER entiteiten 2 (relatie 1 tot 0 of 1 tot 1
of 1 tot n)

Entity 2Entity 1

1 1
Relatie A

Entity 2Entity 1

1 0..1
Relatie B

Entity 2Entity 1

1 1..*
Relatie C

Entity 2Entity 1

1 0..*
Relatie D



 



ZONENUMMER: 00023 VERSIE: 2005/2 PUBLICATIEDATUM: 26/05/2005

VOLGNUMMER NATUURLIJKE PERSOON
(XML label : NaturalPersonSequenceNbr)

FUNCTIONEEL BLOK:  Natuurlijk persoon
 Code(s): 90017
 Xml label(s): NaturalPerson

BESCHRIJVING: Volgnummer van de natuurlijke personen binnen een aangifte.
Dit nummer moet uniek zijn binnen een aangifte.

TOEGELATEN DOMEIN: Positief geheel getal en element van [1;9999999].

WETTELIJKE REFERENTIE: 
TYPE: Numeriek
LENGTE: 7
AANWEZIGHEID: Facultatief 
FORMAAT:

"Fout op ontvangstbewijs" is gewijzigd:
FOUTCODE OP ONTVANGSTBEWIJS:

Foutbeschrijving Foutcode Ernst fout
Niet numeriek
Niet in het toegelaten domein
Foutieve lengte
Te veel identieke gevallen

00023-002
00023-008
00023-093
00023-006

B
B
B
B



ZONENUMMER: 00520 VERSIE: 2005/2 PUBLICATIEDATUM: 26/05/2005

POSTCODE
(XML label : ZIPCode)

FUNCTIONEEL BLOK:  Adres
 Code(s): 90022
 Xml label(s): Address

BESCHRIJVING: Postnummer van een gemeente.

TOEGELATEN DOMEIN:
Als het om een Belgische postcode gaat, moet de waarde verwijzen naar één van de codes 
vermeld in bijlage 23.

WETTELIJKE REFERENTIE: 
TYPE: Alfanumeriek
LENGTE: 9
AANWEZIGHEID: Onmisbaar 
FORMAAT:

"Fout op ontvangstbewijs" is gewijzigd:
FOUTCODE OP ONTVANGSTBEWIJS:

Foutbeschrijving Foutcode Ernst fout
Niet aanwezig
Niet numeriek
Niet in het toegelaten domein
Foutieve lengte

00520-001
00520-002
00520-008
00520-093

B
B
B
B



ZONENUMMER: 00522 VERSIE: 2005/2 PUBLICATIEDATUM: 26/05/2005

GEMEENTE
(XML label : City)

FUNCTIONEEL BLOK:  Adres
 Code(s): 90022
 Xml label(s): Address

BESCHRIJVING: Naam van een gemeente.

TOEGELATEN DOMEIN:
Indien het gaat om een Belgische gemeente, moet de waarde verwijzen naar één van de namen 
die in bijlage 23 overeenstemmen met de in zone 00520 (postcode) opgegeven postcode.

WETTELIJKE REFERENTIE: 
TYPE: Alfanumeriek
LENGTE: 40
AANWEZIGHEID: Onmisbaar 
FORMAAT:

"Fout op ontvangstbewijs" is gewijzigd:
FOUTCODE OP ONTVANGSTBEWIJS:

Foutbeschrijving Foutcode Ernst fout
Niet aanwezig
Foutieve lengte
Onverenigbaarheid postcode-gemeente 

00522-001
00522-093
00522-160

B
B
B



ZONENUMMER: 00523 VERSIE: 2005/2 PUBLICATIEDATUM: 26/05/2005

LANDCODE
(XML label : Country)

FUNCTIONEEL BLOK:  Adres
 Code(s): 90022
 Xml label(s): Address

BESCHRIJVING: Code die toelaat een land te identificeren.

TOEGELATEN DOMEIN: Zie Bijlage 5 - Lijst met landcodes.

WETTELIJKE REFERENTIE: 
TYPE: Numeriek
LENGTE: 5

"Aanwezigheid" is gewijzigd:
AANWEZIGHEID: Verplicht indien het land niet België is. Zoniet, facultatief.
FORMAAT:

"Fout op ontvangstbewijs" is gewijzigd:
FOUTCODE OP ONTVANGSTBEWIJS:

Foutbeschrijving Foutcode Ernst fout
Niet aanwezig
Niet numeriek
Niet in het toegelaten domein
Foutieve lengte

00523-001
00523-002
00523-008
00523-093

B
B
B
B



ZONENUMMER: 00014 VERSIE: 2005/2 PUBLICATIEDATUM: 26/05/2005

UNIEK ONDERNEMINGSNUMMER
(XML label : CompanyID)

FUNCTIONEEL BLOK:  Link met aangifte werkgever; Link met RSZPPO aangifte werkgever
 Code(s): 90067; 90168
 Xml label(s): EmployerDeclarationLink; NOSSLPAEmployerDeclarationLink

BESCHRIJVING: Nummer dat een werkgever eenduidig identificeert, of het nu gaat om een natuurlijk persoon, een 
groepering van natuurlijke personen of een rechtspersoon.

TOEGELATEN DOMEIN:
Getal van 10 cijfers waarvan :
de posities 1 tot 8 overeenkomen met een volgnummer, met op de eerste positie een cijfer gelijk 
aan nul of 1;
de posities 9 en 10 overeenkomen met een controlegetal.
Als het ondernemingsnummer niet gekend is, dient de waarde nul meegedeeld te worden.

WETTELIJKE REFERENTIE: 
TYPE: Numeriek
LENGTE: 10
AANWEZIGHEID: Onmisbaar 
FORMAAT:

"Fout op ontvangstbewijs" is gewijzigd:
FOUTCODE OP ONTVANGSTBEWIJS:

Foutbeschrijving Foutcode Ernst fout
Niet aanwezig
Niet numeriek
Ongeldig
Ongeldig controlegetal
Niet in het toegelaten domein
Niet opgenomen in het repertorium
Onverenigbaar met het repertorium
Niet aanwezig in het repertorium voor het aangiftekwartaal

00014-001
00014-002
00014-003
00014-004
00014-008
00014-235
00014-022
00014-051

B
B
B
B
B
NP
B
B



ZONENUMMER: 00140 VERSIE: 2005/2 PUBLICATIEDATUM: 26/05/2005

LANDCODE - LOKALISATIE VAN DE TEWERKSTELLING
(XML label : WorkPlaceCountry)

FUNCTIONEEL BLOK:  Plaats van tewerkstelling
 Code(s): 90069
 Xml label(s): PlaceOfWork

BESCHRIJVING: Code die toelaat een land te identificeren.

Als de plaats van tewerkstelling verschillend is van het adres van de werkgever, dan moet deze 
zone aanwezig  zijn.

TOEGELATEN DOMEIN: Zie Bijlage 5 - Lijst met landcodes.

WETTELIJKE REFERENTIE: 
TYPE: Numeriek
LENGTE: 5

"Aanwezigheid" is gewijzigd:
AANWEZIGHEID: Verplicht indien de zone indicator van de lokalisatie van de tewerkstelling gelijk is aan 1. De 

landcode mag echter weggelaten worden indien het land België is.
FORMAAT:

"Fout op ontvangstbewijs" is gewijzigd:
FOUTCODE OP ONTVANGSTBEWIJS:

Foutbeschrijving Foutcode Ernst fout
Niet aanwezig
Niet numeriek
Verboden
Niet in het toegelaten domein
Foutieve lengte

00140-001
00140-002
00140-005
00140-008
00140-093

B
B
B
B
B



ZONENUMMER: 00221 VERSIE: 2005/2 PUBLICATIEDATUM: 26/05/2005

TYPE VAN DE REFERENTIE
(XML label : ReferenceType)

FUNCTIONEEL BLOK:  Referentie
 Code(s): 90082
 Xml label(s): Reference

BESCHRIJVING: Duidt aan naar waar de referentie (00222 Referentienummer) verwijst : naar deze aangifte, naar 
een aangifte die verwant is met deze aangifte of naar een verzameling aangiften ( = een dossier) 
waar deze aangifte toe behoort.

"Toegelaten domein"  is gewijzigd:
TOEGELATEN DOMEIN: 1 = de referentie verwijst naar deze aangifte

2 = de referentie is een dossiernummer en verwijst naar het dossier (= verzameling van 
aangiften) waartoe deze aangifte behoort
3 = de referentie verwijst naar de aangifte die moet geannuleerd worden door deze aangifte of 
naar de aangifte die door deze aangifte moet vervangen worden of naar de aangifte die gewijzigd 
wordt.
4 = de referentie verwijst naar een aangifte in een ander scenario die verwant is met deze 
aangifte
5 = de referentie verwijst naar een aanvraag
6 = de referentie verwijst naar een geweigerde aangifte
Deze zone dient de waarde "1", "3" of "6" te bevatten.

WETTELIJKE REFERENTIE: 
TYPE: Numeriek
LENGTE: 1
AANWEZIGHEID: Onmisbaar 
FORMAAT:
FOUTCODE OP ONTVANGSTBEWIJS:

Foutbeschrijving Foutcode Ernst fout
Niet aanwezig
Niet numeriek
Niet in het toegelaten domein
Foutieve lengte

00221-001
00221-002
00221-008
00221-093

B
B
B
B



ZONENUMMER: 00298 VERSIE: 2005/2 PUBLICATIEDATUM: 26/05/2005

HERKOMST VAN DE REFERENTIE
(XML label : ReferenceOrigin)

FUNCTIONEEL BLOK:  Referentie
 Code(s): 90082
 Xml label(s): Reference

BESCHRIJVING: Waarde die de authentieke bron van een referentienummer aanduidt.

De herkomst duidt aan wie de referentie gecreëerd heeft.

"Toegelaten domein"  is gewijzigd:
TOEGELATEN DOMEIN: 1 = het referentienummer is toegekend door een aangever (een bedrijf, een sociaal secretariaat, 

een softwarebureau, ...)
2 = het ticketnummer toegekend door de sociale zekerheid, dat een aangifte op eenduidige wijze 
identificeert
3 = het referentienummer is toegekend door een sector van de sociale zekerheid

Deze zone moet de waarde "1" of "2" hebben.
WETTELIJKE REFERENTIE: 
TYPE: Numeriek
LENGTE: 1
AANWEZIGHEID: Onmisbaar 
FORMAAT:
FOUTCODE OP ONTVANGSTBEWIJS:

Foutbeschrijving Foutcode Ernst fout
Niet aanwezig
Niet numeriek
Niet in het toegelaten domein
Foutieve lengte
Verboden

00298-001
00298-002
00298-008
00298-093
00298-005

B
B
B
B
B



ZONENUMMER: 00754 VERSIE: 2005/2 PUBLICATIEDATUM: 26/05/2005

DATUM EINDE TIJDELIJKE WERKLOOSHEID
(XML label : TempUnemploymentEndingDate)

FUNCTIONEEL BLOK:  Periode tijdelijke werkloosheid
 Code(s): 90269
 Xml label(s): TempUnemploymentPeriod

BESCHRIJVING:
Datum van het einde van de tijdelijke werkloosheid.

TOEGELATEN DOMEIN:
Deze datum mag niet meer dan 366 dagen na de begindatum van tijdelijke werkloosheid (zone 
00199) liggen indien de identificatie van het risico = 001 (economische werkloosheid).
Deze datum mag maximum 92 kalenderdagen na de begindatum van tijdelijke werkloosheid 
(zone 00199) liggen indien de identificatie van het risico = 003 (technische stoornis) of = 004 
(overmacht).

WETTELIJKE REFERENTIE: 
TYPE: Alfanumeriek
LENGTE: 10
AANWEZIGHEID: Verplicht indien de identificatie van het risico = 001, 003 of 004.
FORMAAT: JJJJ-MM-DD

· JJJJ is het jaar
· MM is de maand
. DD is de dag

"Fout op ontvangstbewijs" is gewijzigd:
FOUTCODE OP ONTVANGSTBEWIJS:

Foutbeschrijving Foutcode Ernst fout
Niet aanwezig
Ongeldig
Verboden
Niet in het toegelaten domein
Onverenigbaarheid begindatum

00754-001
00754-003
00754-005
00754-008
00754-098

B
B
B
B
B



ZONENUMMER: 00760 VERSIE: 2005/2 PUBLICATIEDATUM: 26/05/2005

LANDCODE VAN DE WERF
(XML label : YardCountry)

FUNCTIONEEL BLOK:  Plaats van de werf
 Code(s): 90270
 Xml label(s): PlaceOfYard

BESCHRIJVING: Code die toelaat een land te identificeren.

TOEGELATEN DOMEIN: Zie Bijlage 5 - Lijst met landcodes.

WETTELIJKE REFERENTIE: 
TYPE: Numeriek
LENGTE: 5

"Aanwezigheid" is gewijzigd:
AANWEZIGHEID: Verplicht indien de werf zich in het buitenland bevindt. Zoniet, facultatief.
FORMAAT:

"Fout op ontvangstbewijs" is gewijzigd:
FOUTCODE OP ONTVANGSTBEWIJS:

Foutbeschrijving Foutcode Ernst fout
Niet numeriek
Niet in het toegelaten domein
Foutieve lengte

00760-002
00760-008
00760-093

B
B
B



ZONENUMMER: 00762 VERSIE: 2005/2 PUBLICATIEDATUM: 26/05/2005

NIVEAU BINNEN PARITAIR COMITE
(XML label : JointCommissionLevel)

FUNCTIONEEL BLOK:  Tijdelijke werkloosheid economische oorzaken
 Code(s): 90271
 Xml label(s): TempUnempEconomical

BESCHRIJVING: Het betreft het niveau binnen de paritaire comités en subcomités.
Het niveau binnen de paritaire comités en subcomités worden gepubliceerd via de teksten 
"Arbeid 02" van de RVA en via de portaalsite van de sociale zekerheid / de website van de RVA, 
onderdeel tijdelijke werkloosheid.

"Toegelaten domein"  is gewijzigd:
TOEGELATEN DOMEIN: Getal van 2 cijfers

WETTELIJKE REFERENTIE: 
TYPE: Numeriek
LENGTE: 2
AANWEZIGHEID: Facultatief 
FORMAAT:

"Fout op ontvangstbewijs" is gewijzigd:
FOUTCODE OP ONTVANGSTBEWIJS:

Foutbeschrijving Foutcode Ernst fout
Ongeldig
Niet in het toegelaten domein
Niet numeriek
Onverenigbaar met het paritair comité

00762-003
00762-008
00762-002
00762-020

B
B
B
NP



BLOKNUMMER: 90082 VERSIE: 2005/2 PUBLICATIEDATUM: 26/05/2005

Referentie
(XML label : Reference)

BESCHRIJVING: Functioneel blok dat toelaat referenties te preciseren in verband met één of meer formulieren; 
een formulier kan een originele DmfA-aangifte zijn, een wijzigende DmfA-aangifte, een ASR, een 
aanvraag van inlichtingen, enz.

INHOUD (ZONES): 00221 - TYPE VAN DE REFERENTIE
00298 - HERKOMST VAN DE REFERENTIE
00222 - REFERENTIENUMMER

GELINKTE BLOKKEN:  

MIN. KARDINALITEIT: 0
MAX. KARDINALITEIT: 3

"Aanwezigheid" is gewijzigd:
AANWEZIGHEID
*VOORWAARDE: Kardinaliteit 0 ... 2 indien 00110 Status van het attest = "0" (Origineel). In dit geval is alleen één 

blok referentie nodig met als waarde "6" voor de zone 00221 - TYPE VAN DE REFERENTIE en 
met als waarde "2" voor de zone 00298 - HERKOMST VAN DE REFERENTIE. 
Kardinaliteit 1 ... 3 indien 00110 Status van het attest = "1" (Wijziging) of "3" (Annulatie). In dit 
geval is alleen één blok referentie nodig met als waarde "3" voor de zone 00221 - TYPE VAN DE 
REFERENTIE en met als waarde "2" voor de zone 00298 - HERKOMST VAN DE REFERENTIE.

*EXTRA BEPERKINGEN: 

FOUTCODE OP ONTVANGSTBEWIJS:
Foutbeschrijving Foutcode Ernst fout

Niet aanwezig
Te veel identieke gevallen
Fout op volgorde

90082-001
90082-006
90082-091

B
B
B



BLOKNUMMER: 90276 VERSIE: 2005/2 PUBLICATIEDATUM: 26/05/2005

Periode individuele tijdelijke werkloosheid
(XML label : IndividualUnempPeriod)

BESCHRIJVING: Functioneel blok dat toelaat de periode van tijdelijke werkloosheid van een individu aan te duiden.

INHOUD (ZONES): 00768 - DATUM EINDE INDIVIDUELE TIJDELIJKE WERKLOOSHEID

GELINKTE BLOKKEN:  

MIN. KARDINALITEIT: 0
MAX. KARDINALITEIT: 1

"Aanwezigheid" is gewijzigd:
AANWEZIGHEID
*VOORWAARDE: Verplicht indien de identificatie van het risico = 001 (tijdelijke werkloosheid economische 

oorzaken) en de einddatum van tijdelijke werkloosheid voor de betrokken werknemer verschilt van 
de algemene einddatum tijdelijke werkloosheid (zone 00754).

*EXTRA BEPERKINGEN: 

FOUTCODE OP ONTVANGSTBEWIJS:
Foutbeschrijving Foutcode Ernst fout

Verboden
Fout op volgorde

90276-005
90276-091
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