
 

Niet verbeterde verwerpingen 

(REMINDERS) 

De inhoudingen op pensioenen  
 

De bedragen van de ZIV-inhoudingen en solidariteitsbijdragen van de aangiften die in het 

Pensioenkadaster worden bijgewerkt, worden meegedeeld aan de verschillende circuits van de 

sociale zekerheid waarin zij worden geëxploiteerd.  De boekhouding van deze inhoudingen is 

gebaseerd op de bedragen die worden doorgestuurd via de bestanden met aangiften/verbeteringen 

van de betalingen.  

Werkingsprincipe van de bijwerking van een aangifte door het 

Pensioenkadaster.  
 

Wanneer een aangifte binnenkomt, verifieert een controleprogramma de lay-out, het unieke 

karakter van de documentreferte, de munteenheid, de overeenkomst tussen de 

ondernemingsnummers van de aangevende instelling en de uitbetalingsinstelling, …  

 

� Als de verwerkte aangifte voldoet aan de eisen, is de volgende stap de eigenlijke 

bijwerking.  

 

� Als de aangifte niet voldoet aan de vastgelegde criteria, dan wordt zij geweigerd en niet 

behandeld.  

 

Op dat moment dient de aangepaste aangifte opnieuw te worden doorgestuurd om een 

nieuwe weigering te voorkomen.  

 

 

Na de bijwerking kunnen bepaalde elementen verworpen worden.  Op dat moment deelt het 

Pensioenkadaster aan de aangevende instelling mee welke de verworpen elementen zijn en stuurt 

een verwerpingsbestand (R-DCL) door met alleen de elementen die voor problemen zorgen.  

In dit geval gaat de aangevende instelling een verbeterende aangifte (C-DCL) opstellen en zij dient 

daarbij gebruik te maken van dezelfde documentreferte als voor de aanvankelijke aangifte (D-DCL).  

Er moet immers een link kunnen worden gelegd tussen de aanvankelijke aangifte en de 

verbeterende aangifte.  

 

Het is verboden nieuwe elementen van het type D (betalingen) toe te voegen in een verbeterende 

aangifte.  

De boekhouding van deze inhoudingen zal dan namelijk foutief worden.  



Opm.: 

- wanneer één of ander verworpen element de creatie van een element van het type C (= 

element m.b.t. de rechten) vereist, dan kan het aangegeven worden in een 

verbeteringsbestand). 

- als er in de aanvankelijke aangifte elementen werden vergeten, dan kunnen deze gevallen 

meegedeeld worden aan het Pensioenkadaster in een bijkomende aangifte met een nieuwe 

documentreferte. 

 

Aangifte =     D-DCL (beginborderel: A1D…) 

Bestand met verwerpingen =   R-DCL (beginborderel: A1R…) 

Bestand met verbeterde verwerpingen =  C-DCL (beginborderel: A1C…) 

Onverbeterde verwerpingen en het "sneeuwbaleffect" 
 

Als de verwerpingen niet snel verbeterd worden, wordt de situatie steeds complexer. Als een 

betaling wordt verworpen omdat het recht niet bestaat (verwerpingscode 713), dan zullen alle latere 

betalingen immers ook altijd verworpen worden. De verwerpingen zullen mekaar opvolgen zolang 

het recht niet gecreëerd is.  

 

U dient dus evenveel belang te hechten aan de verbetering van de verwerpingen als aan de 

aangifte.  

!! Onverbeterde verworpen elementen opnieuw aangeven !!  
 

Het is mogelijk dat de situatie van de rechthebbende in orde is in het Pensioenkadaster hoewel er 

nog verwerpingen overblijven.  

Het zou kunnen dat een betaling werd verworpen en dat zij, in plaats van verbeterd te worden, 

opnieuw werd aangegeven in een nieuwe aangifte met dus een nieuwe documentreferte.  Het 

verworpen element in kwestie "moet dan niet verbeterd worden".  

Deze situatie doet zich niet voor (en zou zich niet mogen voordoen !) als de verwerpingen correct 

verbeterd worden in een C-DCL met dezelfde documentreferte als de aanvankelijke aangifte waarin 

het element in kwestie zich bevond.  

Als dit jammer genoeg niet het geval is, dan moet ons worden meegedeeld dat er niets meer dient te 

worden verbeterd voor deze documentreferte.  Hiervoor bestaat de techniek van de lege 

verbetering.  Deze laatste bevat alleen de begin- en eindborderellen die de betreffende 

documentreferte vermelden.  

Aandacht : deze bewerking moet alleen worden uitgevoerd als de aanvankelijk verworpen 

elementen inmiddels reeds aanwezig zijn in het Pensioenkadaster. Deze bewerking beïnvloedt ook 

de gegevens die worden doorgestuurd naar de exploitatie van het Pensioenkadaster (ZIV, SOL, …).  


