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Samenvatting 
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1. INLEIDING 

Voor u ligt het handboek voor de gestandaardiseerde berichtenuitwisseling volgens de SIVI verzuimstandaard 2017 

(SIVI 2017). Dit document omvat de functionele beschrijving van deze standaard, specifiek voor VerzuimSignaal (VS). 

Voor ingaande koppelingen wordt het resultaat in VS beschreven, voor uitgaande koppelingen de totstandkoming van 

de berichten die verstuurd zullen gaan worden vanuit VS. 

 

 

1.1. ACHTERGROND 

De SIVI 2017 standaard wordt door VS ingezet voor aansluitingen van en op VS waarbij geen andere standaard met het 

gekoppelde pakket mogelijk is. Deze standaard voorziet primair in de informatie-uitwisseling tussen werkgever en 

arbodienst. 

 

 

1.2. SIVI VERZUIMSTANDAARD 

Stichting SIVI (zie ook www.sivi.org), beheert de SIVI verzuimstandaard 2017. Deze standaard is tot stand gekomen in 

samenwerking met arbodiensten en softwareleveranciers, waaronder Unit4. Deze versie van de verzuimstandaard, 

welke is gereleased in februari 2017, voorziet in de nieuwe wet- en regelgeving in het kader van arbo- en 

privacywetgeving.  

 

SIVI heeft deze standaard uitvoerig, technisch en procedureel beschreven. Alle documentatie hiervan is te vinden op de 

website van SIVI; http://sivi.org/standaarden-en-downloads/verzuimstandaard/downloads.  

 

 

1.3. GERELATEERDE DOCUMENTEN 

Naast de documentatie die geleverd is vanuit de stichting SIVI heeft Unit4 ook documentatie opgesteld. Dit samen vormt 

een volledige set documenten die de koppeling(en) beschrijven. De volgende documenten zijn aanvullend op de 

documentatie vanuit de SIVI; 

 

Document Soort Omschrijving 

U4VS – 

Handboek_SIVI_vzm_2017_WG_Arbo 

v1.5 

Functionele 

beschrijving 

Dit handboek. 

U4VS - Datasheet 

SIVI_vzm_2017_WG_Arbo 

V1.6 

Technische 

beschrijving 

Dit document heeft de technische beschrijving van SIVI 

samengevat en geeft aan waar de informatie in VS wordt 

opgevraagd, dan wel wordt geplaatst. 

U4VS_Definitie_SIVI_NVS2017 Intake In dit document worden alle keuzes door de Product 

Owner van VS vastgelegd. Ook wordt dit gebruikt als 

basis voor de Definition of Ready.  

Voorbeeld berichten SIVI 

verzuimstandaard 2017 v1.0 

Voorbeelden Een set XML berichten die gebruikt kunnen worden voor 

eventuele testdoeleinden 

http://www.sivi.org/
http://sivi.org/standaarden-en-downloads/verzuimstandaard/downloads
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Testrapportage SIVI 

verzuimstandaard 2017 v1.0 

Testcases Een overzicht met verschillende testscenario’s die door 

Unit4 zijn doorgenomen en die de klant eventueel ook 

kan gebruiken. 

 
 

1.4. DATA BEHOEFTE 

Tijdens een inventarisatie van de koppeling tussen klant en de Product Owner zal bepaald worden welke informatie 

stromen afgenomen worden. De exacte wensen zullen in een standaard inventarisatieformulier vastgelegd worden.  
 

1.4.1. Informatiestromen 
De SIVI-verzuimstandaard 2017 kent een aantal berichttypen die VS zowel kan ontvangen en verwerken als kan 

exporteren. De volgende informatie stromen worden ondersteund door de SIVI verzuimstandaard 2017 en kan VS 

genereren of verwerken; 

 

Code Type bericht Stroom Van  Naar 

ORG.in Organisatie Ingaand Bronsysteem VS 

WN.in Werknemer Ingaand Bronsysteem VS 

VZM.in Verzuim Ingaand Bronsysteem VS 

DOC.in Documenten Ingaand Bronsysteem VS 

ORG.uit Organisatie Uitgaand VS Bronsysteem 

WN.uit Werknemer Uitgaand VS Bronsysteem 

VZM.uit Verzuim Uitgaand VS Bronsysteem 

AFS.uit Afspraken Uitgaand VS Bronsysteem 

DOC.uit Documenten Uitgaand VS Bronsysteem 

 

NB; een inkomende informatiestroom van afspraken wordt niet ondersteund door VS. 

 

 

1.4.2. Veel voorkomende opties 
In grote regelmaat wordt de combinatie ‘Organisatie ingaand’ + ‘Werknemers ingaand’ afgenomen. Daarmee wordt in 

VS een volledig gelaagde organisatiestructuur opgebouwd waaronder de werknemer geplaatst kan worden. Door de 

gelaagdheid is het mogelijk om eenvoudig per afdeling of per bedrijfstak rapportages te creëren.  

 

Het type verzuiminterface is afhankelijk van het proces van de verzuimregistratie. Wordt bijvoorbeeld het initiële verzuim 

in het bronsysteem geregistreerd, dan wordt dit regelmatig doorgezet naar VS. In VS zal vervolgens de 

verzuimbegeleiding verder opgepakt worden. 

Naast deze variant wordt ook vaak het verzuim in zijn geheel in VS geregistreerd. Daarbij kan vervolgens een koppeling 

naar het bronsysteem worden gelegd zodat het verzuim ook in het personeelsinformatiesysteem geregistreerd wordt. 

Meestal omdat het verzuim in de verloning meegenomen dient te worden. 
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1.4.3. Autorisatie  
Met de autorisatie worden de machtigingen van een gebruiker voor een werknemer- of per organisatie-eenheid bepaald. 

Het afstemmen van gewenste gebruikers en autorisaties is een onderdeel van de inventarisatie van de koppeling(en). In 

de aanlevering kan voor elk organisatieonderdeel of voor elke werknemer een contactpersoon worden aangeleverd. De 

contactpersoonsinformatie bepaalt het account en de aangegeven rol bepaald de rechten van het account. Een rol is 

een set rechten in VS dat bepaald wat een gebruiker in de applicatie mag zien, wijzigen of mag verwijderen. 
 

 

  

Van een contactpersoon kan een gebruiker aangemaakt worden indien; 

• Er bij een contactpersoon wordt aangegeven welke rol deze heeft, bijvoorbeeld als leidinggevende. 

• De aangegeven rol overeenkomt met een rol in VS. 

• In de inventarisatie/configuratie is aangegeven dat een contactpersoon ook een gebruiker is. 

 

De contactpersoon informatie bepaalt het account en de rol de rechten van het account. Een rol is een set rechten in VS 

dat bepaald wat een gebruiker in de applicatie mag zien, wijzigen of mag verwijderen. Het afstemmen van gebruikers en 

autorisaties zijn een onderdeel van de inventarisatie van de koppeling(en). Aan een gebruiker kan niet meer dan één rol 

gekoppeld worden. 

 

Autorisatie kan op twee verschillende manieren ingezet worden: 

 

1. De autorisatie wordt opgenomen in de Organisatie interface. 

Per organisatie-eenheid wordt aangegeven welke gebruiker voor de betreffende organisatie-eenheid geautoriseerd is.  

Een dergelijke manier van autoriseren wordt vaak gebruikt wanneer bijvoorbeeld één manager per organisatie-eenheid 

toegang dient te krijgen voor de onderliggende werknemers. 

 

2. De autorisatie wordt opgenomen in de Werknemer interface. 

In deze variant kan de toegang van een gebruiker per werknemer ingesteld worden. Dit is een veel voorkomende optie 

die vaak gebruikt wordt wanneer meerdere managers toegang tot een set werknemers dienen te krijgen binnen één 

afdeling. 
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1.5. TYPE REGISTRATIE 

Diverse informatiestromen kunnen afgenomen worden. Op gebied van de werknemer en verzuimkoppeling maken wij 

onderscheid in twee soorten aansluitingen; 

 

1. Volledige registratie 

In deze aansluiting zijn een werknemer- en een verzuimkoppeling opgenomen. Dat wil zeggen dat wanneer in VS een 

wijziging plaatsvindt op werknemersniveau of in het verzuimdossier, de melding direct wordt aangeboden. In dit geval 

zullen ook de werknemersmutatie(s) van een niet-zieke werknemer aangeleverd worden, aangezien een mutatie in het 

werknemersdossier de trigger is en niet het verzuimdossier. Een dergelijk registratie wordt vaak gebruikt om 

rapportages te draaien over een complete organisatie-eenheid. Deze variant wordt ook wel een positieve registratie 

genoemd. 

 
2. Basisregistratie 

In deze aansluiting is uitsluitend de verzuimkoppeling opgenomen. Dat wil zeggen dat wanneer in VS een wijziging 

plaatsvindt in het verzuimdossier, de melding direct wordt aangeboden. Deze melding bevat ook werknemersgegevens. 

Deze worden niet actief bij elke werknemer aangeboden, maar uitsluitend in de aanlevering van de verzuimmutatie. 

Deze variant wordt ook wel een negatieve registratie genoemd. 



   2017 - VerzuimSignaal 

 
Pagina  9 

2. AANSLUITPROCES 

2.1. PROCES 

Voorbereiding 

De berichtenuitwisseling is volgens een vast formaat gedefinieerd door SIVI. In geval van ingaande koppelingen worden 

berichten ook verwerkt in VS. Daarbij dient ook rekening gehouden te worden met de bestaande data in de VS-

omgeving. Daarnaast zijn er verschillende keuzes in bijvoorbeeld transport, autorisaties e.d. 

Om deze redenen zal een SIVI-verzuimstandaard 2017 aansluiting altijd geïnventariseerd moeten worden door de 

Product Owner van Dataexchange (DX) of een Consultant van VS. De afspraken die gemaakt worden tijdens de intake 

worden in het SIVI-definitie document vastgelegd. Dit wordt gedaan nadat het koppelingstraject commercieel is 

afgestemd.  

 

Planning 

Na accordering van de SIVI-definitie zal door het projectbureau van Unit4, PMO, een planning worden afgegeven. 

Daarin zullen alle activiteiten opgenomen worden die noodzakelijk zijn voor een goede aansluiting op de productie 

omgeving.  

 

 

2.2. FASERING 

De implementatie van de SIVI-verzuimstandaard 2017 aansluiting zal als volgt verlopen; 

1. Er wordt gestart met het inventariseren van de wensen. Informatiestromen worden bepaald en de benodigde 

data wordt in een koppelingsdefinitie vastgelegd.  

2. De aansluiting wordt in de testomgeving van DX en VS klaargezet door de DX-specialist. 

3. Indien er een omnummer actie noodzakelijk is zal deze direct na de aansluiting in de VS-testomgeving worden 

uitgevoerd door de DX-specialist. Tijdens een dergelijk omnummeractie zullen de sleutelwaarden ontdubbeld, 

verrijkt of omgenummerd worden.  

4. De DX-specialist controleert a.d.h.v. test berichten of de koppeling goed functioneert.  

5. De koppeling wordt ter beschikking gesteld aan de afnemer van de aansluiting voor een acceptatietest. 

6. Na akkoord wordt de aansluiting in productie genomen. Dit kan op een afgesproken moment en dient altijd door 

2 DX-specialisten uitgevoerd te worden. 
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3. DX TOOL 

Alle interfaces van en naar VS worden gebouwd, beheerd en gemonitord vanuit de Data Exchange Tool (DX Tool). In 

deze DX Tool is een ontwikkelplatform waarmee alle interfaces geconfigureerd, gebouwd en getest worden. De DX Tool 

beschikt ook over een web interface zodat klanten toegang krijgen tot hun koppelingen en hierin de logboeken en 

statistieken terug kunnen zien. 

 

 

3.1. OTAP 

De softwareontwikkeling van VS en DX loopt middels een volledige OTAP straat. Voor klant/partner heeft Unit4 de 

volgende omgevingen beschikbaar gesteld; 

 

De testomgeving 

Zodra een interface en/of migratie is gebouwd wordt deze op de testomgeving geplaatst. In deze omgeving kan ingelogd 

worden middels het productieaccount. Deze omgeving is te bereiken op de volgende URL; 

Type URL/Host Poort 

Web interface https://dataexchange.test.verzuimsignaal.nl  

SFTP locatie dataexchange.test.verzuimsignaal.nl 22 

 

Er zijn twee specifieke zaken betreffende de testomgeving ten opzichte van de productieomgeving die belangrijk zijn. 

Allereerst is de testomgeving beveiligd door middel van een IP-restrictie. Om toegang te krijgen is het noodzakelijk dat 

VS het IP-adres van de testlocatie toevoegt aan de firewall. Standaard wordt er dan voor 2 weken toegang verleend, 

waarna de toegang automatisch verloopt. Het IP-adres dat toegang dient te krijgen, is te achterhalen via de website 

www.watismijnip.nl en het getoonde IP-adres te noteren.  

 

Daarnaast is de testomgeving voorzien van productiedata en testcode welke vanuit de ontwikkelomgevingen ter test 

worden aangeboden. Elk weekend wordt de testomgeving ververst met data uit de productieomgeving. Het is daarom 

van belang dat het testen binnen een week geschiedt. 

 

 

De acceptatieomgeving 

Zodra een interface en/of migratie geschikt is om getest te worden met de klant zal dit, indien gewenst, op de acceptatie 

omgeving plaats vinden. De voorwaarden die gelden voor de testomgeving gelden ook voor de acceptatieomgeving. 

Deze acceptatieomgeving is te bereiken op de volgende URL; 

Type URL/Host Poort 

Web interface https://dataexchange.acc.verzuimsignaal.nl  

SFTP locatie dataexchange.acc.verzuimsignaal.nl 22 

 

 
  

http://www.watismijnip.nl/
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De productieomgeving 

Dit is de versie van VS waarin gewerkt wordt. Geen enkele vorm van testen wordt in deze omgeving uitgevoerd. Deze 

omgeving is te bereiken op de volgende URL; 

Type URL/Host Poort 

Web interface https://dataexchange.verzuimsignaal.nl  

SFTP locatie dataexchange.verzuimsignaal.nl 22 

 

 

 

3.2. IP-ADRESSEN 

Het kan voorkomen dat servers, firewalls of andere netwerkcomponenten van de aanleverende partij restricties op basis 

van IP-adres hebben ingevoerd. Hieronder staan de IP-adressen van DX en VS benoemd, zodat deze, indien nodig, 

gevrijwaard kunnen worden. 

 

Ingaande IP-adressen  

Van bronsysteem naar VS; 

• Productie 217.119.236.46  dataexchange.verzuimsignaal.nl 

• Acceptatie 217.119.236.48  dataexchange.acc.verzuimsignaal.nl 

• Test  217.119.236.54  dataexchange.test.verzuimsignaal.nl 

 

Uitgaande IP-adressen  

Van VS naar bronsysteem; 

• Productie 217.119.236.2 en 217.119.236.3 

• Acceptatie 217.119.236.4 en 217.119.236.5 

• Test  217.119.236.6 en 217.119.236.7 
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4. CONNECTIE 

Om gegevens van en naar VS te transporten zijn er verschillende opties om dit te realiseren. We maken hierbij 

onderscheid tussen: 

• Dataset, welke data wordt uitgewisseld 

• Transport, op welke wijze wordt deze data uitgewisseld. 

• Interval, op welk moment draait de data-uitwisseling. 

• Beveiliging van de verbinding en gegevens. 

 

 

4.1. DATA SET 

Een dataset kan bestaan uit drie verschillende aanleveringen. Namelijk; 

1. Een volledige aanlevering met alle data uit het bronsysteem. Deze optie wordt vaak gebruikt in geval van een 

migratie. 

2. Een volledige aanlevering van alle actieve elementen uit het bronsysteem, bijvoorbeeld alleen de actieve 

werknemers.  

3. Een aanlevering op basis van mutaties: Alleen de wijzigingen/delta’s worden aangeleverd. 

 

Over het algemeen worden interfaces op een dergelijke manier opgebouwd dat alle drie de datasets verwerkt kunnen 

worden. Hierdoor is het mogelijk om een interface te gebruiken voor de migratie en vervolgens voor de periodieke data-

uitwisseling. De data wordt in vast formaat geplaatst, namelijk XML.  

 

 

4.2. DATATRANSPORT MIDDELS SFTP 

Het datatransport middels een SFTP-server bestaat uit het plaatsen van bestanden op een SFTP server. Voor deze 

optie geldt dat per interface er slechts één bestand geleverd kan worden. Het opknippen van een aanlevering in 

meerdere bestanden kan namelijk het proces verstoren. 

 

4.2.1. SFTP server 
De SFTP-server is een mechanisme waarbij de bestanden op de SFTP (file)server van DX worden geplaatst. Er zal per 

aansluiting een map aangemaakt worden waarin de bestanden geplaatst kunnen worden. In het aangeleverde bericht 

zelf wordt aangegeven door welke informatiestroom het bericht verwerkt moet worden. Zo zal in het bericht aangegeven 

worden of het bijvoorbeeld een werknemer bericht betreft en zal de werknemer verwerking toegepast worden. 

Bestanden moeten per informatiestroom in een separate mappen geplaatst te worden.  

 

Tevens is de bron leidend voor wat betreft de timing van de aanlevering. DX controleert elke paar minuten alle SFTP-

mappen om te bepalen of er een nieuw bestand klaar staat. Als het bestand volledig is geplaatst zal DX dit bestand 

gaan verwerken. Extreem grote bestanden kunnen eventueel in de wachtrij geplaatst worden, zodat deze op een later 

en rustiger tijdstip alsnog verwerkt kunnen worden. 

 

 

4.2.2. SFTP client 
De SFTP-cliënt is een mechanisme waarbij DX de bestanden van een SFTP-locatie van het bronsysteem ophaalt. De 

bron zal DX voorzien van inloggegevens van de betreffende SFTP-locatie(s). Tussen de klant en VS worden tijdstippen 
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afgesproken wanneer DX de bestanden dient op te halen bij het bronsysteem. Indien nodig kunnen de tijdstippen op 

een later moment aangepast worden. 

 

Op het afgesproken tijdstip haalt DX het bestand op en plaatst deze in de betreffende map op de SFTP-server van DX. 

Daarna volgt het proces dat hetzelfde is als bij de SFTP-server. Als het bestand correct is geplaatst op de server van 

DX, zal DX het bestand op het bronsysteem verwijderen. 

 

 

4.3. DATA TRANSPORT MIDDELS WEBSERVICES 

Naast het plaatsen van bestanden kan de data ook uitgewisseld worden door middel van webservices. Ook hierin kent 

DX verschillende typen en soorten. Deze staan hieronder beschreven. 

 

 

4.3.1. Webservice server 
Deze vorm van webservice beschrijft de data-uitwisseling van het bronsysteem naar VS. Het bronsysteem roept hierbij 

de webservice van DX aan. De aanroep zal plaatsvinden op een specifieke URL, namelijk een ‘endpoint’. Dit endpoint 

wordt vanuit DX geleverd aan de bronpartij.  

Naast de endpoint zal DX de bronpartij voorzien van de WSDL: Hierin staat de werking van de webservice beschreven. 

DX is dan ook beheerder van de WSDL.  

 

De webservice is niet vrij toegankelijk en is voorzien van een IP-restrictie en toegangscontrole. Om in te kunnen loggen 

moeten de aangeboden credentials overeenkomen met de afgesproken credentials welke opgenomen worden in de 

header van het bericht. Om tot een werkende connectie te komen dienen de volgende credentials uitgewisseld te 

worden; 

• Gebruikersnaam 

• Wachtwoord 

• Token 

De token is een sleutel die vanuit VS zal worden gegenereerd. Samen met de gebruikersnaam en wachtwoord vormen 

deze een unieke toegang waarmee beide partijen elkaar kunnen identificeren.  

 

De bronpartij kan op elk gewenst moment de webservice van DX aanroepen. De aangeboden informatie wordt in dat 

geval direct verwerkt.  

 

WSDL 

De partij die de webservice beheert is verantwoordelijk voor de opbouw en het beheer van de WSDL. In dit geval is dat 

VS en is de WSDL te vinden op; 

Test https://sivi-nvs.test.verzuimsignaal.nl/inbox?wsdl 

Productie https://sivi-nvs.verzuimsignaal.nl/inbox?wsdl 

 

Endpoints 

Indien de webservice van DX wordt aangeroepen kunnen de onderstaande eindpoints gehanteerd worden: 

Test https://sivi-nvs.test.verzuimsignaal.nl/inbox 

Productie https://sivi-nvs.verzuimsignaal.nl/inbox 

 

https://sivi-nvs.test.verzuimsignaal.nl/inbox?wsdl
https://sivi-nvs.verzuimsignaal.nl/inbox?wsdl
https://sivi-nvs.test.verzuimsignaal.nl/inbox
https://sivi-nvs.verzuimsignaal.nl/inbox


   2017 - VerzuimSignaal 

 
Pagina  14 

 
Voorbeeld webservice aanroep 

De bestanden worden in XML formaat aangeleverd op de webservice. De bericht wordt op basis van het SOAP protocol 

aangeleverd. In de SOAP body dient de XML opgenomen te worden. Dat dient binnen de CDATA tag te gebeuren; 

 
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"  

xmlns:inb="https://dataexchange.verzuimsignaal.nl/webservices/verzuimstandaard/Inbox"> 

 <soapenv:Header> 

  <authenticate> 

   <guid>TOKEN</guid> 

   <username>UNAME</username> 

   <password>PASSW</password> 

  </authenticate> 

 </soapenv:Header> 

 <soapenv:Body> 

  <inb:inboxbericht> 

   <inb:message> 

    <![CDATA[                  

    (XML bericht)                  

    ]]> 

   </inb:message> 

  </inb:inboxbericht> 

 </soapenv:Body> 

</soapenv:Envelope> 

 
 

4.3.2. Webservice client 
De webservice cliënt is de webservice server van de bronpartij. Met de aangeleverde gegevens zal DX de webservice 

server van de klant aanroepen om de gewenste data op te halen. Deze manier wordt vaak gebruikt in geval van een 

export naar de bronpartij, maar ook om data voor de ingaande stroom op te halen. Voor de ingaande interfaces geldt dat 

de bronpartij in de lead is om de scope en kwaliteit van de data te bewaken. Het moment van aanroepen dient 

afgestemd te worden tussen klant en VS. De bron-/doelpartij zal DX moeten voorzien van de juiste logingegevens voor 

de webservice.  

 

NB; de webservice cliënt is momenteel niet beschikbaar en wordt Q2 2019 verwacht. 

 

 

4.3.3. Webservice type 
Er zijn verschillende typen webservice mogelijk. Momenteel ondersteunt DX alleen nog een data-uitwisseling in de vorm 

van SOAP berichten. In de nabije toekomst zal een REST service ook tot de mogelijkheden behoren. 

 

 

4.4. BEVEILIGING 

VS en DX zijn verplicht om de meest veilige manier van transport toe te passen. Momenteel vormt TLS 1.2 de meest 

recente manier van beveiliging. Dit zal DX dan ook afdwingen. Mocht een bronpartij hier niet aan kunnen voldoen zal 

bekeken worden welke methodiek wel gebruikt kan worden. 
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5. AANSLUITING OP VERZUIMSIGNAAL 

De interface zal uiteindelijk op een klant-/partneromgeving van VS aangesloten moeten worden. Dit kan een lege 

omgeving zijn waar nog geen dossiers en werknemers aanwezig zijn. Vanuit het bronsysteem kan dan een eenmalige 

initiële en volledige dataset worden aangeleverd. In plaats van de mutaties wordt een dump aangeleverd.  

 

Bestaande omgeving 

Daarnaast kan er ook aangesloten worden op een bestaande omgeving. Dat wil zeggen dat er in de VS-omgeving reeds 

een populatie van werknemers en dossiers aanwezig is waarbij de interface op een later moment wordt aangesloten. 

Het is dan van belang dat het werkgeversnummer uit VS exact overeenkomt met het werkgeversnummer van het 

bronsysteem van de klant. Hetzelfde geldt voor het personeelsnummer, dan wel dossiernummer. Als hier verschillen 

inzitten kan dit leiden tot uitval of verkeerde verwerking van de data. Denk hierbij aan het aanmaken van dubbele 

afdelingen/werknemers. 

 

Het is dan ook van groot belang dat de data op een correcte wijze, in de correcte volgorde, gemigreerd gaat worden. 

Deze wijze zal in samenwerking met de Product Owner bepaald worden en worden vastgelegd in een migratieplan. 

 

 

5.1. BEPALING SCOPE 

In DX zal in de configuratie worden aangegeven onder welke klant de interfaces werkzaam zijn. Het is ook mogelijk om 

binnen een VS-omgeving de interfaces te enten op een bedrijf/holding in de gelaagdheid van de betreffende omgeving. 

Dit zal in samenwerking met de Product Owner verder bepaald worden. 

 

Om te kunnen bepalen voor welke klant/partner het bericht bestemd is, wordt er naar een drietal velden in het bericht 

gekeken. Deze drie velden zijn ook opgenomen in de configuratie van de aansluiting. Hierdoor kan exact bepaald 

worden voor welke VS-omgeving het bericht bedoeld is; 

 

Entiteit Veld Omschrijving Beschrijving 

BrAlg IdOntvngr Ontvangerscode Dit betreft een sleutelwaarde die door ontvangende partij 

uitgegeven zal worden.(Unit4) 

BrAlg IdInzndr Inzenderscode Dit betreft een sleutelwaarde die door sturende partij 

uitgegeven zal worden.(Klant/Partner) 

Wrkgvr IdWrkgvrArbdnst Werkgeverscode De unieke werkgeverssleutel om de specifieke werkgever te 

identificeren.  

 

Indien er in VS geen match gemaakt kan worden op basis van bovenstaande combinatie zal deze fout als response 

retour gegeven worden indien het bericht per webservice is aangeleverd. 

 

 
5.2. HANDMATIGE INVOER 

Vanuit de interfaces wordt de informatie geautomatiseerd verwerkt in VS. Het kan voorkomen dat men handmatig 

gegevens wijzigt in VS. Houd er dan rekening mee dat deze data overschreven kan worden door de koppeling. 

Standaard verwerkt de koppeling alle aangeleverde data uit de aanlevering, zonder te kijken of dit ook handmatig 
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ingevoerde data betreft. Wanneer hier, eventueel per veld, een uitzondering op moeten komen kan dit in overleg met de 

Product Owner.  
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6. INGAANDE KOPPELINGEN 

De berichten worden voor de verschillende informatiestromen op 1 eindpoint of SFTP-map geplaatst. O.b.v. de 

berichtcode (BrCd) en versienummer (VnrBrCd) van het bericht zal bepaald worden welke informatiestroom het betreft. 

Voor de SIVI-verzuimstandaard 2017 gelden de volgende waarden; 

 

Berichtcode Versienummer Informatiestroom 

00101 00006 Organisatie-/werkgevergegevens 

00600 00001 Werknemer gegevens (volledige registratie) 

00106 00001 Dienstverbandgegevens (basisregistratie) 

00100 00006 Verzuimmeldingen 

00500 00002 Documenten 

00105 00002 Afspraken 

 

 

6.1. ORGANISATIE BERICHT INGAAND 

VS zal deze organisatie berichten gebruiken om een gelaagde organisatiestructuur op te bouwen. Het is alleen mogelijk 

om een organisatiestructuur op te bouwen van (vele) verschillende lagen diep, waarbij de onderste laag altijd een 

afdeling betreft. Als voorbeeld zal worden uitgegaan van de volgende organisatiestructuur; 

 

Niveau Naam en structuur Omschrijving Code 

1 De beste bakkers van Nederland Holding 3236 

2 Bakkerij De Oven Bedrijf PB0123 

3 Locatie Hengelo Bedrijf LH01 

4 Afd. Verkoop Afdeling Afd002 

 

De aangeleverde organisatie entiteiten worden altijd verwerkt op basis van de reeds bestaande gegevens in VS. Dat wil 

zeggen dat er in de populatie van VS gekeken zal worden of een organisatie-eenheid reeds bestaat. Indien dat niet het 

geval is, zal deze worden aangemaakt, anders wordt deze met de aangeleverde data bijgewerkt. 

 

 

6.1.1. Opbouwen gelaagde structuur (organisatie-eenheid) 
De gelaagde structuur zal worden opgebouwd op basis van de ‘parent-child-methode’ met behulp van de werkgever 

entiteit en de organisatie-eenheden. Dat wil zeggen dat er per organisatieonderdeel wordt aangegeven onder welk 

organisatieonderdeel deze geplaatst dient te worden. Daarvoor worden de volgende velden gebruikt; 

 

Veld Gebruik 

Bedrijfscode Werkgever > Organisatie Eenheid > OrgeenhCd 

Moederbedrijfscode 

Werkgever > Organisatie Eenheid > OndOrgeenhCd 

Indien het aangeleverde bedrijf de hoogste eenheid in de boom is, is de moederbedrijfscode 

gelijk aan het veld ‘Werkgever > IdWrkgvrArbdnst’. 
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Per organisatie-eenheid (bedrijfscode), wordt aangegeven onder welke organisatie-eenheid (moederbedrijfscode) de 

aangeleverde organisatie-eenheid geplaatst dient te worden. Op basis van deze codes wordt in VS de gelaagde 

structuur opgebouwd. Voorwaarde is wel dat de organisatie-eenheid van de moederbedrijfscode reeds bekend is in VS. 

 

Als uit het voorbeeld het bedrijf ‘Locatie Hengelo’ wordt aangeleverd zal dit in de volgende codes resulteren; 

Veld Code 

Bedrijfscode LH01 

Moederbedrijfscode PB0123 

 

Schematisch ziet dat er als volgt uit; 

Zoek bedrijf in VS o.b.v. 
moederbedrijfscode

1
Bedrijf 

gevonden?

Uitval

Zoek bedrijf in VS o.b.v. 
Bedrijfscode

Bedrijf  
gevonden?

Bedrijf aanmaken

Ja

NeeNee

Bedrijf bijwerkenJa

1

 

 

 

6.1.2. Bepaling van afdelingen 
De afdeling is in VS het enige (bedrijfs-)niveau waaronder werknemers geplaatst kunnen worden. In de SIVI-

verzuimstandaard 2017 wordt geen onderscheid gemaakt tussen een bedrijf of een afdeling. Beide worden gezien als 

afdeling. Tijdens de intake zal bepaald worden welke mogelijkheid het beste van toepassing is op de aansluiting. Daarin 

wordt onderscheid gemaakt in de volgend twee opties; 

 

1. Altijd een afdeling 

In dit geval wordt onder elk bedrijf een afdeling geplaatst, met dezelfde naam en code als het bedrijf. In een 

nabewerking van een werknemers- of dienstverbandbericht kunnen eventuele ‘lege’ afdelingen opgeschoond worden. 

Dit kan alleen als er geen werknemers op de afdeling geplaatst zijn of waren. Daarnaast is deze opschoonoptie 

uitsluitend mogelijk als er een volledige set van werknemers/dienstverbanden aangeleverd is of wordt. 

 

2. Op basis van personeelssterkte  

Indien het aantal werknemers groter is dan nul zal er onder de organisatie-eenheid een afdeling worden aangemaakt. 

Deze heeft dezelfde naam en code als de organisatie-eenheid. 

 

 

6.1.3. Contracten 
Voor elke werkgever als onderliggende organisatie-eenheid wordt een verzuimcontract aangemaakt. Dat houdt in dat de 

verzuimprotocollen beschikbaar zijn in VS. Hieraan kan ook een start- en einddatum toegekend worden. Indien deze 

niet aangeleverd worden, worden respectievelijk de volgende data gebruikt; 1-1-2010 en 31-12-2030. Deze data geven 

tevens aan of het bedrijf zichtbaar/actief is in VS. 
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Tijdens de intake en in de configuratie kan aangegeven worden welke contracten er beheerd dienen te worden in VS. In 

de werkgeverentiteit kan ook aangeven worden of de werkgever een eigen risicodrager voor WGA en/of ZW ERD is. 

Deze laatste optie is leidend ten opzichte van de configuratie. Indien de aanlevering leidend is, zullen deze 

contractsoorten aangemaakt worden bij de werkgever. Naast de indicatie kan ook hier een start- en einddatum aan 

toegekend worden. Indien deze niet aangeleverd worden, worden respectievelijk de volgende data gebruikt; 1-1-2010 

en 31-12-2030. 

Deze twee contractsoorten worden alleen op werkgevers niveau aangeleverd. De onderliggende bedrijven zullen deze 

contracten overerven van de werkgever. Daar zorgt de koppeling voor. 

 

 

6.1.4. Verwerking adres- en communicatiegegevens 
Onder communicatiegegevens worden de adresgegevens, telefoonnummers en emailadressen verstaan. Deze worden 

in VS onder 1 groep weggeschreven; 

 

 

Vanuit de SIVI berichten kan niet worden aangegeven of een adres of communicatiemiddel toegevoegd, gewijzigd of 

verwijderd dient te worden. Daarom kan er maar van elk type 1 adres of communicatiemiddel geregistreerd worden. De 

oude regel zal uit VS verwijderd worden. 

 

Adressen 

In de aanlevering kunnen verschillende typen adressen worden aangeleverd. VS zal alleen het woonadres 

(bezoekadres), postadres en factuuradres verwerken. Eventuele andere adrestypen zullen als bezoekadres verwerkt 

worden. Per aangeleverd bedrijf is minimaal één adres verplicht in VS. 

 

Telecommunicatie 

Onder dit item worden de telefoonnummers en emailadressen verstaan. Voor elk bedrijf is in ieder geval één 

telefoonnummer verplicht om aangeleverd te worden. 

 

 

6.1.5. Verwerking contactpersonen 
De verwerking volgt de verwerkingscode uit de aanlevering. Dat wil zeggen dat in de aanlevering wordt aangegeven of 

een contactpersoon aangemaakt of bijgewerkt moet worden, of dat deze vervalt; 
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Indien er een werknemer sleutel (Cntprsn > IdWrknmr) wordt aangeleverd zal een bestaande werknemer in VS 

opgezocht worden op basis van dit personeelsnummer. Indien een contactpersoon bijvoorbeeld bijgewerkt dient te 

worden, maar de contactpersoon kan niet op basis van het emailadres gevonden worden, wordt de gevraagde actie niet 

uitgevoerd in VS. De communicatiegegevens van de contactpersoon worden op dezelfde wijze verwerkt als bij de 

werkgever. 

Indien er geen werknemer sleutel wordt aangeleverd zal de contactpersoon aangemaakt worden met de beschikbare 

data uit het SIVI bericht.  

 

 

6.1.6. Verwerking verzekeraars 
VS kent twee soorten verzekeringen, namelijk de Ziekte Verzuim Verzekering (ZVV) en de overige verzekeringen, denk 

hierbij aan de WGA, BeZaVa verzekeringen. Vanuit de SIVI-verzuimstandaard 2017 worden uitsluitend de 

verzuimverzekeringen verwerkt mits deze in de aanlevering zit.  

 

 

6.1.7. UWV Koppeling 
Indien er gebruik gemaakt gaan worden van de UWV Koppeling dienen de onderstaande velden in de verzuimstandaard 

aangeleverd te worden. Deze velden zijn door de SIVI niet verplicht gesteld, maar dienen wel verplicht aangeleverd te 

worden indien de UWV-koppeling wordt gebruikt; 

• Loonheffingsnummer holding (Wrkgvr > Lhnr) 

• Loonheffingsnummer organisatie-eenheid (Wrkgvr > OrgEenh > Lhnr) 

 

Het loonheffingsnummer zal automatisch gevuld worden. De overige benodigde gegevens zullen in VS verrijkt moeten 

worden; 

 

 

 

Daarnaast dienen ook de benodigde triggers ingesteld te worden. Meer informatie hierover, en over de UWV koppeling 

zelf is te vinden in het helpportaal van VS, te vinden op http://help.verzuimsignaal.nl/uwv-digizsm/uwv-koppeling-

digizsm-toelichting- 

 

 

  

http://help.verzuimsignaal.nl/uwv-digizsm/uwv-koppeling-digizsm-toelichting-
http://help.verzuimsignaal.nl/uwv-digizsm/uwv-koppeling-digizsm-toelichting-
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6.1.8. Uitzonderingen 
Hieronder staan enkele opmerkingen, aanvullingen en beperkingen voor deze interface. 

 

• In de OrganisatieBasisregistratie zijn verschillende velden verplicht gesteld. Indien deze niet gevuld zijn, zal het 

bericht niet geaccepteerd en verwerkt worden. 

 

• Het kan voorkomen dat optionele velden geen waarden bevatten. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de 

tussenvoegsels van een persoon. Indien deze niet van toepassing is mag een leeg element worden 

aangeleverd of mag er gekozen worden om het element niet aan te leveren. VS kan beide opties verwerken. 

 

• Indien een leeg veld wordt aangeleverd wordt deze wel verwerkt. Hierdoor kunnen reeds ingevulde velden 

geleegd worden. Bijvoorbeeld; als een tussenvoegsel leeg wordt aangeleverd wordt de werknemer wel 

bijgewerkt en het veld tussenvoegsel in VS met een lege waarde gevuld, of wel geleegd als deze daarvoor een 

waarde had. 

 

• De organisatiekoppeling maakt wel contactpersonen aan en kent leidinggevenden toe. Er worden geen 

autorisaties vanuit deze interface aangemaakt en beheerd. 

 

• Waarden die vanuit de koppeling worden aangeboden kunnen handmatig opgevoerde data overschrijven. De 

koppeling is dan ook leidend in de aanlevering van de data. 

 

• De koppeling verwijdert geen organisatie-eenheden. Bedrijven kunnen door middel van een datum worden 

gedeactiveerd. Dit geldt niet voor afdelingen. Deze kunnen niet vanuit de koppeling op inactief gezet worden. 

Maar als het bovenliggende bedrijf op inactief is gezet, geldt dat ook voor de onderliggende afdeling. 

 

 

6.2. WERKNEMER BERICHT INGAAND 

Per werknemer worden de personalia, dienstverband en communicatiegegevens aangeboden voor VS. De 

dienstverbanden zijn bepalend voor de plaats van de werknemer in de organisatie.  

 

6.2.1. Identificatie werknemer/persoon 
Als eerste zal de bedrijfsscope bepaald worden, zoals beschreven staat in paragraaf 5.1. Binnen deze scope zullen 

werknemers beheerd worden. In VS is het mogelijk om een persoon één of meerdere keren op te nemen in de 

administratie. Met betrekking tot de koppeling wordt een werknemer/persoon uitsluitend opgezocht op basis van de in 

de SIVI bepaalde sleutelwaarde/-veld; 

 

Entiteit Veld Omschrijving Beschrijving 

Wrknmr IdentificatieWrknmr Werknemer 

sleutel 

Een unieke identificatie van de werknemer bij de 

werkgever. Een eenmaal uitgegeven identificatie wordt 

niet hergebruikt. 

 

De sleutelwaarde wordt opgeslagen in een speciaal veld. Afhankelijk van de rol is deze waarde inzichtelijk en kan deze 

wel of niet gewijzigd worden.  
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Enkele systemen identificeren een werknemer op basis van een persoonsgebonden nummer in combinatie met een 

dienstverband. Denk hierbij aan een gecombineerde sleutel van personeelsnummer en dienstverbandnummer. In een 

dergelijk geval dient het bovengenoemde veld voorzien te worden van deze gecombineerde sleutel. Er wordt op slechts 

één veld een match gemaakt om de werknemer te identificeren en niet op meerdere. 

 

 

6.2.2. Verwerken van de stamgegevens 
Afhankelijk van de te ondernemen actie worden de stamgegevens van de werknemer altijd opgeslagen/bijgewerkt. De 

verwerkingscode in het bericht is hierin leidend. Er zal hiervan geen historie opgebouwd worden en daarnaast kunnen 

wijzigingen niet per een bepaalde datum actief worden. 

 

 

6.2.3. Verwerken van de communicatiegegevens 
De communicatiegegevens van de werknemer zullen op dezelfde wijze verwerkt worden als die van de organisatie-

eenheid. Daarop zijn met betrekking tot de werknemer enkele uitzonderingen op van toepassing; 

• Er zal uitsluitend een woonadres bij de werknemer geregistreerd worden. 

• Bij de werknemer kan ook een buitenlands woonadres geregistreerd worden. 

• Ook bij de werknemer kan geen historie opgebouwd worden in de adres- en communicatiegegevens. Indien er 

een ingangs- en/of einddatum wordt aangeleverd zal deze genegeerd worden. 

 

6.2.4. Opbouw van de dienstverbanden 
Dienstverbanden worden verwerkt op basis van start-, eind- en wijzigingsdata van dienstverbanden. Dat wil zeggen dat 

er door VS gekeken wordt of bij de betreffende werknemer een dienstverband gevonden kan worden op basis van de 

aangeleverde startdatum dienstverband. 

Een werknemer kan meerdere actieve dienstverbanden hebben, daarom zal ook het identificatienummer van het 

dienstverband als onderdeel van de sleutel worden toegevoegd. Het identificatienummer zal niet zichtbaar zijn in VS 

maar op database niveau bewaard worden. 

 

Dienstverband niveaus 

VS kent twee verschillende dienstverbandniveaus, namelijk; 

• Hoofddienstverbanden; 

Dit type dienstverband is gelijk aan het eerste contract van de werknemer. Deze worden binnen Verzuimsignaal 

getoond middels het cijfer 1.0, 2.0, enz.  

• Sub-dienstverbanden;  

Met sub-dienstverbanden worden de wijzigingen van een hoofddienstverband vastgelegd. Denk hierbij aan 

bijvoorbeeld een wijziging in de verloning, uren per week of (ver)plaatsing van de werknemer binnen de 

organisatie. Deze worden binnen Verzuimsignaal getoond middels het cijfer 1.1. of 2.1. etc.  
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In VS worden beide soorten dienstverbanden als volgt weergegeven; 

 

Hierin is te zien dat het salaris per 1 januari 2012 is gewijzigd.  

 

Ten opzichte van de algemene verwerking van werknemersgegevens, kan er bij de verwerking van dienstverbanden 

een historie van wijzigingen opgebouwd worden.  

 

Naast een wijziging in het dienstverband kan er ook een nieuw hoofddienstverband gecreëerd worden. Een goed 

voorbeeld hiervan is dat een werknemer reeds uit dienst is geweest en na een x periode weer in dienst komt. De nieuwe 

in dienst datum wordt aangeleverd, het personeelsnummer blijft hetzelfde, dan wordt er een nieuw hoofddienstverband 

aangemaakt in VS. 

 

In de onderstaande schematische weergave wordt toegelicht hoe de data in een aanlevering van dienstverbandregels 

worden verwerkt. Aangezien er meerdere dienstverbandregels per werknemer aangeleverd worden, worden er ook altijd 

controles op de database uitgevoerd; 

 

Bepaal 
verwerkingscode

Verwerking
code = 1

Uitval

Bestaat dvb in VS obv 
dvbnr

Dvb gevonden

Verwerking
code = 2 of 5

Bestaat dvb in VS obv 
dvbnr

Dvb gevonden

Dvb toevoegen

Dvb bijwerken

Verwerking
code = 3

Bestaat dvb in VS obv 
dvbnr

Dvb gevonden

Nee

Nee

Ja

Ja

Ja

Nee

Nee

Ja

Dvb verwijderen

Ja

Nee

JaNee

Nieuw

Bijwerken

Verwijderen

 

 

6.2.5. Dienstverband sleutel 
Om een dienstverband te identificeren worden een tweetal sleutels gehanteerd. Primair zal er gekoppeld worden o.b.v. 

het IdDnstvbnd veld in het SIVI bericht. Echter is deze sleutel niet altijd aanwezig in VS, bijvoorbeeld als de koppeling 

wordt aangesloten als er al gegevens in VS aanwezig zijn. In dat geval zal o.b.v. de secundaire sleutel gezocht worden, 

namelijk de datum in dienst.  
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6.2.6. Soort dienstverband 
Vanuit de SIVI zijn een drietal velden gedefinieerd die lijden tot het soort dienstverband in VS. De waarden in de velden 

van de dienstverband entiteit ‘SrtDnstvbndCd’, ‘FsFlexZkhdCd’ en ‘CdBepTd’ worden in VS samengevoegd in het veld 

‘Soortdienstverband’ in VS.  

 

Het soort dienstverband wordt als volgt bepaald; 

1. Als eerste wordt er gekeken naar het veld ‘SrtDnstvbndCd’. De waarde hiervan wordt gemapt naar de waarden 

in VS. Met uitzondering van waarde 01 – Normale arbeidsovereenkomst. In dat geval wordt gekeken naar punt 

2 hieronder.  

2. In geval van een normaal dienstverband wordt gekeken naar het veld ‘CdBepTd’ en wordt deze waarde 

overgenomen in VS. Dit veld geeft aan of het een dienstverband betreft voor bepaalde of onbepaalde tijd. 

3. Als laatst wordt gekeken naar het veld ‘FsFlexZkhdCd’. Dit veld kan de waarde van het resultaat in punt 1 

aanvullen.  

 

6.2.7. Werknemer bericht versus dienstverbanden bericht 
Qua structuur komen beide berichten grotendeels met elkaar overeen. Echter is het dienstverbanden bericht een 

afgeleide van het werknemer bericht. Het ontbreekt het dienstverband bericht voornamelijk aan de NAW-gegevens van 

de werknemer. Het dienstverbanden bericht is dan ook bijzonder geschikt voor het voeren van de basisregistratie. 

  

 

6.2.8. Plaatsing in de organisatie 
Werknemers worden in VS altijd onder een afdeling geplaatst. Een afdeling is het laagste onderdeel in de tak van de 

organisatiestructuur. Een afdeling kan in het bronsysteem gezien worden als een bedrijfsonderdeel, kostenplaats o.i.d.  

Door middel van het veld ‘OrgeenhCd’ zal in VS het bedrijfsonderdeel (lees afdeling) worden opgezocht. Indien het 

bedrijfsonderdeel op basis van de code gevonden kan worden, zal deze afdeling op het dienstverband geregistreerd 

worden.  

Indien de afdeling niet gevonden kan worden, zal het dienstverband niet verwerkt worden in VS. In dat geval zal er uitval 

optreden welke in het logboek kenbaar gemaakt zal worden. 

 

 

6.2.9. Afdelingen 
In VS dient een werknemer altijd geplaatst te worden onder een afdeling. Het kan zo zijn dat vanuit de 

organisatiekoppeling geen afdeling wordt aangeleverd of kan het ook zijn dat er geen organisatiekoppeling is 

afgenomen. 

In een dergelijk geval kunnen vanuit de werknemerskoppeling ook de afdelingen beheerd worden. Dat wil zeggen dat op 

basis van de scope, dus onder het bedrijf, de afdeling wordt aangemaakt vanuit de koppeling als deze er nog niet is. Er 

zal dan ook vanuit de organisatiekoppeling een bedrijfscode aangeleverd moeten worden. Ook kan in deze koppeling de 

bedrijfscode als variabele in de configuratie opgegeven worden. In dat geval wordt er één bedrijf in VS 

aangemaakt/beheerd waaronder de afdelingen geplaatst worden. Dit zien wij vaak bij werknemerskoppelingen zonder 

een organisatiekoppeling.  

 

Hieronder volgt een schematische weergave van hoe de koppeling omgaat met het beheren van afdelingen; 
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Zoek afdeling o.b.v. 
Wrknr > Dnstvrbnd > 

OrgeenhCd

Afdeling 
gevonden

in VS?

Zoek bedrijf o.b.v. 
Wrknr > Dnstvrbnd > 

OndOrgeenhCd

Bedrijf 
gevonden

in VS?

Uitval

Maak afdeling aan 
onder gevonden bedrijf

Plaats werknemer

Nee

Nee

Ja

Ja

 

 

 

6.2.10. Scope 
Hieronder staan enkele opmerkingen, aanvullingen en beperkingen voor deze interface. 

 

• De (verplicht) aangeleverde werkgeversgegevens zullen niet verwerkt worden. Dit gebeurt reeds in de 

organisatiekoppeling. Bepaalde gegevens worden uitsluitend bepaald voor de scopebepaling binnen VS. 

 

• Het BSN zal nimmer als sleutelwaarde gehanteerd worden. Het BSN mag wel als waarde worden aangeleverd, 

mits deze voor overheidsdoeleinden gebruikt zal worden. Bijvoorbeeld als u gebruik maakt van de UWV 

koppeling. 

 

• Waarden die vanuit de koppeling worden aangeboden kunnen handmatig opgevoerde data overschrijven. De 

koppeling is dan ook leidend in de aanlevering van de data. 

 

• Het kan voorkomen dat optionele velden geen waarden bevatten. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de 

tussenvoegsels van een persoon. Indien deze niet van toepassing is mag een leeg element worden 

aangeleverd, of het element wordt niet aangeleverd. VS kan beide opties verwerken. 

 

• Indien een leeg veld wordt aangeleverd wordt deze wel verwerkt. Hierdoor kunnen velden geleegd worden. 

Bijvoorbeeld; als een tussenvoegsel leeg wordt aangeleverd wordt de werknemer wel bijgewerkt en het veld 

tussenvoegsel in VS met een lege waarde gevuld, of wel geleegd als deze daarvoor een waarde had. 

 

• Niet alle velden in de SIVI-verzuimstandaard kunnen geregistreerd worden in VS. De reden hiervoor is dat VS 

hier geen velden voor heeft. In enkele gevallen kan dergelijke informatie in een informatief veld opgeslagen 

worden. Als dat het geval is zal dat per veld aangegeven worden. 

 

• Indien de afdeling niet gevonden kan worden, zal het dienstverband niet verwerkt worden in VS. In dat geval zal 

er uitval optreden welke in het logboek kenbaar gemaakt zal worden. 

 

• Het is mogelijk om de volledige dienstverbanden historie te laten verwerken door de SIVI-aansluiting. Echter zal 

dit separaat geconfigureerd moeten worden. 
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6.3. AUTORISATIES 

Vanuit het organisatiebericht en werknemersbericht is het mogelijk om van een contactpersoon een gebruiker te maken 

in VS en deze te autoriseren. Vanuit het organisatiebericht zal een gebruiker geautoriseerd worden voor de betreffende 

organisatie-eenheid waarbij de contactpersoon is aangeleverd. Vanuit het werknemersbericht wordt de gebruiker 

geautoriseerd voor de betreffende werknemer.  

 

Voorwaarde om een contactpersoon als gebruiker te behandelen is dat er vanuit de aanlevering een rol wordt 

toegekend. Dat kan door het veld ‘RolCntprsnCd’ te vullen. De rol bepaald welke rechten de gebruiker heeft in VS. De 

waarde uit de aanlevering wordt gemapt naar een rol in VS door middel van een koppeltabel, of de rolcode komt direct 

al overeen.  

 

Indien het veld ‘IdentificatieWrknmr’ ook gevuld is bij de contactpersoon zal de gebruiker ook aan de werknemer 

gekoppeld worden die in VS onder dezelfde sleutelwaarde geregistreerd staat. Mocht het voorkomen dat de werknemer 

uit dienst gaat, zal de gebruiker ook geïnactiveerd worden per datum uit dienst. 

 

 

6.3.1. Gebruikers 
In het geval dat een contactpersoon nog niet als gebruiker geregistreerd staat in VS, zal de koppeling een nieuwe 

gebruiker aanmaken. Bij het aanmaken van nieuwe accounts, worden de logingegevens verstrekt vanuit de koppeling.  

 

Deze worden op 2 manieren gecommuniceerd; 

• De gebruikersnaam worden naar het zakelijke emailadres van de gebruiker verstuurd. Samen met de 
gebruikersnaam ontvangt de gebruiker ook een codewoord en een link. Via de gestuurde link en het codewoord 
kan de gebruiker dan een wachtwoord genereren.   

• Er kan ook voor gekozen worden om deze mails nar een mailadres te laten versturen van bijvoorbeeld de 

applicatiebeheerder. Deze kan dan de distributie van de inloggegevens verder verzorgen 

 

Een gebruikersnaam kan op drie manieren aangemaakt worden; 

• [klant prefix]_[personeelsnummer] voor de leidinggevende gebruiker. 

• [klant prefix]_[zakelijk emailadres] voor de leidinggevende gebruiker. 

 

Indien de sortering niet juist is, kan de leidinggevende niet goed geautoriseerd worden. De reden kan zijn dat de 

leidinggevende, waar naartoe verwezen wordt bij een medewerker, pas later in de aanlevering wordt aangemaakt. 

Indien een leidinggevende niet gevonden kan worden is er uitval en wordt dit vermeld in het logboek. In een volgende 

aanlevering zal de nieuwe leidinggevende alsnog geautoriseerd worden. Uiteraard moet de leidinggevende in de 

voorgaande aanlevering wel als werknemer zijn aangeboden. 

 

 

 

6.3.2. Autoriseren 
Het autoriseren van een gebruiker gaat op basis van rol en entiteit. De rol bepaald wat een gebruiker wel of niet in VS 

mag zien, bijwerken of verwijderen. De aanlevering bepaald voor welke entiteit de gebruiker geautoriseerd wordt; 

• Vanuit het organisatie bericht wordt de gebruiker geautoriseerd voor het aangeleverde organisatieonderdeel. 

• Vanuit het werknemersbericht wordt de gebruiker geautoriseerd voor de betreffende werknemer.  
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Let op, indien de autorisaties beheerd worden vanuit de koppeling is het niet mogelijk voor rollen, die beheerd worden 

middels de koppeling, om in VS handmatige aanpassingen te doen. Eventuele aanpassingen zullen vanuit de koppeling 

overschreven worden. 

 

In onderstaand schema wordt het proces van de autorisatie beschreven, zoals dit in de werknemerskoppeling zal 

worden uitgevoerd.  

Markeer alle 
autorisaties

Uitval

Gebruiker in VS 
gevonden?

Start verwerking Gebruiker aanmaken

Entiteit in VS 
gevonden?

Gebruiker autoriseren

Markering verwijderen

Contactpersoon 
is gebruiker?

Ja Nee

Ja

Nee

Ja

Nee

 

 

 

Opschonen (nabewerking) 

De autorisaties worden opgeschoond per aangeleverde werknemer op werknemersniveau. De autorisaties worden per 

aangeleverde werknemer verwijderd. Dit gebeurt volgens een vast principe, waarbij eerst de oude autorisaties worden 

gemarkeerd, vervolgens worden de nieuwe autorisaties aangemaakt, waarna de oude autorisaties worden verwijderd. 

Op deze manier kan een werknemer niet zonder gebruiker aanwezig zijn. 

 

In een aparte tabel wordt per werknemer bijgehouden welke leidinggevende de werknemer heeft. Hierdoor worden 

uitsluitend de autorisaties van de leidinggevende gewist. Autorisaties van bijvoorbeeld applicatiebeheerders blijven 

hierdoor buiten schot. 
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Verwijderen van een contactpersoon 

Een contactpersoon vanuit een SIVI-aanlevering resulteert in VS in de volgende entiteiten; 

• Contactpersoon 

• Gebruiker 

• Autorisatie 

 

Het verwijderen van een contactpersoon kan op de volgende 2 manieren; 

1. Men levert verwerkingscode 3 (verwijderen) aan bij de contactpersoon. In dat geval wordt de contactpersoon en 

de autorisatie van die contactpersoon verwijderd. De gebruiker wordt niet verwijderd vanuit de koppeling. 

2. De aangeleverde contactpersoon toegevoegd als contactpersoon (, eventueel gebruiker) en autorisatie. Alleen 

de oude autorisatie wordt hierna verwijderd mits deze dezelfde rol heeft als de aangeleverde rol bij de 

contactpersoon. We negeren hiermee de verwerkingscode. 

•  

 

 

6.4. VERZUIM BERICHT INGAAND 

De verzuimmeldingen zijn mutatiemeldingen die aangeleverd worden aan VS. Per mutatie in het bronsysteem zal een 

bericht gestuurd worden naar VS. VS zal op basis van deze berichten een verzuimdossier opbouwen en beheren. Het 

doel is om beide administraties op deze manier volledig synchroon te houden. 

 

Vanuit het bronsysteem wordt bepaald wat er met de betreffende melding dient te gebeuren in VS. In het veld ‘VrwrkCd’ 

staat beschreven welke actie uitgevoerd dient te worden; 

1. Nieuw, dus een nieuwe verzuimmelding 

2. Gewijzigd, dus een mutatie in een bestaand dossier (deel- of herstelmelding) 

3. Vervallen, wordt verwerkt als het verwijderen van een verzuimmelding. 

4. Ter informatie/indicatie, dit bericht zal niet ondersteund worden. 

5. Correctie, dus een correctie op een bestaande verzuimmelding 

 

Indien een verwerkingscode niet overeenkomt met de data in VS, zal er uitval optreden. Denk hierbij aan het voorbeeld 

dat een ziekmelding wordt aangeleverd (nieuw), terwijl in VS nog een dossier open staat. Vanuit VS zal hier een 

blokkade bij optreden.  

 

6.4.1. Verzuimregistratie 
VS kenmerkt zich door een verzuimdossier vast te leggen op persoonsniveau. In andere systemen kan een 

verzuimdossier vastgelegd worden op contract-/dienstverbandbasis. Dat is in VS niet het geval. 

VS plaatst het verzuim direct onder de werknemer en niet per dienstverband. Eventueel verschil in ziekte per 

dienstverband is op te lossen door een verdeling te maken in het deelherstel percentage. 

 

Voorbeeld: 

Een werknemer is bijvoorbeeld voor 20% werkzaam op kantoor en 80% werkzaam in het magazijn. Indien deze 

werknemer geen fysiek werk meer kan verrichten is hem gevraagd om nog wel de 20% (de kantoorwerkzaamheden) uit 

te voeren. Dit kan op 2 manieren geregistreerd worden; 

 

1. Registratie op contractniveau 

Het bronsysteem kan een tweetal dienstverbanden aanleveren; voor de werkzaamheden op kantoor en voor de 
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werkzaamheden in het magazijn. Indien de werknemer de werkzaamheden voor het magazijn niet meer kan 

uitvoeren kan het bronsysteem hem voor 100% ziekmelden op dat dienstverband, terwijl hij niet ziek wordt 

gemeld voor de kantoorwerkzaamheden.  

In dat geval verwacht VS één mutatiebericht in de aanlevering waarbij de werknemer voor 80% wordt 

ziekgemeld.  

 

2. Registratie op persoonsniveau 

In dat geval wordt in dit voorbeeld al één mutatiebericht aangeleverd waarbij de werknemer voor 80% wordt 

ziekgemeld. 

 

 

6.4.2. Dossiersleutel 
Vanuit de SIVI-standaard is aangegeven dat het veld ‘VrzmgvlId’ de sleutel bevat voor het ziektegeval. Deze sleutel 

wordt primair gebruikt om (vervolg)meldingen te identificeren in VS. Een verzuimdossier in VS kan bestaan uit meerdere 

ziektegevallen. Het voorbeeld in hoofdstuk 6.4.4. bestaat uit een samengesteld verzuimdossier. Hierbij is er sprake van 

twee ziektegevallen.  

Naast de sleutelwaarde worden ook volgnummers verwacht van de meldingen, het veld ‘VrzmgvlVnrMld’. Deze 

waarde is naast de sleutelwaarde noodzakelijk om ook de juiste melding binnen het dossier te identificeren. 

Voornamelijk als er een datumwijziging plaatsvindt.  

 

Indien het dossiernummer bekend is in VS kunnen vervolgmeldingen o.b.v. het dossiernummer verwerkt worden. In 

geval van een export van VS naar het doelsysteem zullen beide sleutel worden aangeleverd. Echter zal de secundaire 

sleutel bestaan uit een technische waarde in VS. 

 

 

6.4.3. Protocol bepaling 
In VS kunnen verschillende protocollen gestart worden. Op basis van onderstaande gegevens worden de correcte 

protocollen gestart; 

 

VngntCd BijzRdnStartVrzmCd WAZOCd Protocol in VS 

02   Ziekte t.g.v. zwangerschap 

02  01 Zwangerschapsverlof 

03   Orgaandonatie 

  02 Adoptie 

 02  WGA 

06 03  BeZaVa 

Alle overige gevallen betreft een verzuim (ziekte) dossier. 

 

 

6.4.4. Voorbeelden meldingen 
Om een goed beeld te krijgen van de verschillende scenario’s worden deze uitgelegd aan de hand van voorbeelden. 

Uiteindelijk wordt het dossier geïdentificeerd door de verzuimsleutel. Deze waarde is verder in het voorbeeld niet meer 

meegenomen. Als voorbeeld gebruiken we het volgende dossier; 
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Nieuwe ziekmelding (1) 

Een nieuwe ziekmelding is de start van het dossier. In VS zal een nieuw dossier aangemaakt worden. Aan dit dossier 

wordt het dossiernummer gekoppeld en aan de melding wordt het meldingsnummer gekoppeld.  

 

De aanlevering van de eerste regel in het voorbeeld. 

DatEerstVrzmdg IngdatMutVrzm DatHrstld PrcVrzm 

01-01-2015 Leeg Leeg 100.00 

 

In geval van een samengestelde melding dient de eerste AO dag van het nieuwe tijdvak aangeleverd te worden. VS zal 

hier een samengesteld dossier van opbouwen, bijvoorbeeld; 

DatEerstVrzmdg IngdatMutVrzm DatHrstld PrcVrzm 

02-02-2015 Leeg Leeg 100.00 

 

 

Deelherstelmelding (2) 

Een deelherstel wordt bepaald doordat de Wijzigingsdatum gevuld is en het ziektepercentage groter is dan nul. En niet 

kleiner dan 100, aangezien men ook opnieuw weer 100% ziek kan worden.  

Het dossier zal worden opgezocht op basis van het dossiernummer. Hierin zal deze melding verwerkt worden. Tevens 

zal het meldingsnummer aan de betreffende regel gekoppeld worden. 

De aanlevering van de tweede regel in het voorbeeld. 

DatEerstVrzmdg IngdatMutVrzm DatHrstld PrcVrzm 

01-01-2015 06-01-2015 Leeg 80.00 

 

De aanlevering van de vijfde regel in het voorbeeld. 

DatEerstVrzmdg IngdatMutVrzm DatHrstld PrcVrzm 

02-02-2015 04-02-2015 Leeg 40.00 

 

 
Volherstel (2) 

Een volherstel wordt bepaald doordat de DatumHersteld gevuld is en het ziektepercentage gelijk is aan de waarde nul. 

Het dossier zal worden opgezocht op basis van het dossiernummer. Hierin zal deze melding verwerkt worden. Tevens 

zal het meldingsnummer aan de betreffende regel gekoppeld worden. 
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De aanlevering van de tweede regel in het voorbeeld. 

DatEerstVrzmdg IngdatMutVrzm DatHrstld PrcVrzm 

01-01-2015 Leeg 12-01-2015 0.00 

 

De aanlevering van de laatste regel in het voorbeeld. 

DatEerstVrzmdg IngdatMutVrzm DatHrstld PrcVrzm 

02-02-2015 Leeg 01-03-2015 0.00 

 

 

Wijziging ziekmelding (5) 

Stel dat de eerste AO dag wijzigt op de eerste regel van 1-1-2015 naar 2-1-2015. Dit zal als volgt worden aangeleverd. 

Op basis van het aangeleverde meldingsnummer zal de originele melding opgezocht worden in VS en vervolgens 

bijgewerkt worden; 

DatEerstVrzmdg IngdatMutVrzm DatHrstld PrcVrzm 

02-01-2015 Leeg Leeg 100.00 

 

 
Wijziging deelherstel (5) 

Op basis van het aangeleverde meldingsnummer zal de originele melding opgezocht worden in VS en vervolgens 

bijgewerkt worden. De aanlevering van de tweede regel in het voorbeeld. Stel dat alleen het percentage wordt gewijzigd, 

dan blijven de datums gelijk als bij een nieuwe aanlevering. Indien de datum van het deelherstel wijzigt, wordt dit als 

volgt aangeleverd; 

DatEerstVrzmdg IngdatMutVrzm DatHrstld PrcVrzm 

01-01-2015 08-01-2015 Leeg 80.00 

 

 

Wijziging volherstel (5) 

Op basis van het aangeleverde meldingsnummer zal de originele melding opgezocht worden in VS en vervolgens 

bijgewerkt worden. Stel dat de hersteldatum van regel 3 wordt gewijzigd van 12-1-2015 naar 14-01-2015. Dit wordt als 

volgt verwacht; 

DatEerstVrzmdg IngdatMutVrzm DatHrstld PrcVrzm 

01-01-2015 Leeg 14-01-2015 0.00 

 

 

Wijziging samengestelde ziekmelding (5) 

Op basis van het aangeleverde meldingsnummer zal de originele melding opgezocht worden in VS en vervolgens 

bijgewerkt worden. Stel dat de eerste AO dag wijzigt op de vierde regel van 2-2-2015 naar 4-2-2015. Dit zal als volgt 

worden aangeleverd; 

DatEerstVrzmdg IngdatMutVrzm DatHrstld PrcVrzm 

04-02-2015 Leeg Leeg 0.00 
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Verwijdering (3) 

Indien in het bronsysteem een melding wordt verwijderd, dan wordt deze niet automatisch verwijderd in VS. Er kleven te 

veel risico’s aan het automatisch verwijderen van meldingen in VS. Daarom moeten verwijderingen in het bronsysteem 

handmatig in VS overgenomen worden, zodat de applicaties goed blijven functioneren. 

 
6.4.5. Werknemergegevens 
Werknemergegevens worden tot op zekere hoogte verwerkt vanuit het verzuimbericht. Dit heeft betrekking op de naam 

en adresgegevens van een werknemer (zie datasheet voor de exacte velden). Wijzigingen in dienstverbanden, 

kostenplaatsen, contactpersonen dienen via het werknemer bericht aangeleverd worden. De gegevens die in het 

verzuim bericht (moeten) staan zijn puur informatief en worden niet verwerkt. 

 

 

6.4.6. Scope 
Hieronder staan enkele opmerkingen, aanvullingen en beperkingen voor deze interface. 

 

• In VS kan een werknemer ziek worden. Hierbij wordt geen rekening gehouden met bijvoorbeeld een bepaald 

dienstverband waarop de werknemer ziek is. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een werknemer met twee functies op 

verschillende afdelingen binnen een arbeidsovereenkomst.  

De werknemer verricht bijvoorbeeld administratief werk en fysiek werk. De werknemer raakt geblesseerd en kan 

het fysieke werk niet meer uitvoeren, maar het administratieve werk wel. In dat geval wordt de werknemer op 

beide dienstverbanden ziekgemeld.  

Met behulp van het ziektepercentage kan dit eventueel verdeeld worden naar rato van de uren op het 

betreffende dienstverband. Echter voorziet de koppeling hier niet in en zal dit mist gewenst in de aanlevering 

plaats moeten vinden. 

 

• Om correcties te kunnen verwerken is het van belang dat het meldingsnummer wordt aangeleverd. In eerste 

instantie bij de originele melding, maar zeker ook bij de correctie daarop. 

 

• De koppeling houdt geen rekening met samengestelde berichten, waarbij de datums wijzigen en hierdoor niet 

meer samengesteld zijn. Het advies is om deze wijzigingen niet aan te leveren en zelfs niet toe te staan in het 

bronsysteem. 

 

• De koppeling houdt geen rekening met berichten waarbij de datums wijzigen en hierdoor samengesteld worden. 

Het advies is om deze wijzigingen niet aan te leveren en zelfs niet toe te staan in het bronsysteem. 

 

• Een contactpersoon die is aangeleverd binnen de verzuimtag kan niet als gebruiker geregistreerd worden in VS 

 

• Het is niet mogelijk om verwijderingen van verzuim dor de ingaande verzuimkoppelingen te laten verwerken. 

Het verwijderen van verzuim moet handmatig in VerzuimSignaal gedaan worden 
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6.5. DOCUMENT BERICHT INGAAND 

Documenten zijn op twee niveaus te vinden in VS; 

• Op werknemer niveau, bijvoorbeeld het HRM dossier 

• Op verzuim niveau, het verzuimdossier.  
 

 

 

Alle documenten die middels SIVI worden aangeleverd worden als gebruikersdocumenten opgeslagen. In VS zijn deze 

documenten terug te vinden in de onderste box. Systeemdocumenten zijn de documenten die alleen door VS worden 

aangemaakt. 

 

6.5.1. Dossier bepaling 
Als eerste dient de scope bepaald te worden. Indien de werkgever wordt aangeleverd zoeken we de werknemer op 

binnen de aangeleverde werkgever. Is dat niet het geval, dan zoeken we deze op binnen de scope waarop de koppeling 

is geënt. Tijdens de inventarisatie zullen we duidelijk de risico’s hiervan aangeven en sturen om de werkgever tag wel 

aan te leveren. 

 

De werknemer wordt opgezocht o.b.v. de technische sleutel/Id vanuit de aanlevering. Dit is hetzelfde Id als die gebruikt 

wordt in de werknemer, dienstverband en verzuim koppelingen. Het kan zijn dat de sleutel niet bekend is in VS. In dat 
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geval gebruiken wij als secundaire de combinatie van geboortedatum, achternaam, voorletters, roepnaam en/of 

geslacht. 

 

Vervolgens zoeken wij eerst het dossier op. In het element \Document\Dnstvebnd\Vrzm\ zitten 2 sleutel velden die 

we kunnen gebruiken; 

• DatEerstVrzmd is de eerste ziekte dag. Dit is de primaire sleutel 

• VrzmgvlId is het dossiernummer, bekend uit de verzuimkoppeling en fungeert als secundaire sleutel. 

Het dienstverbanden deel is geen verplichte set data. Als deze niet wordt aangeleverd kan niet bepaald worden onder 

welk dossier het document geplaatst dient te worden. In dat geval zal het dossier op werknemer niveau weggeschreven 

worden. Dat betreft het HRM dossier. 

 

Het document wordt voorzien van een uniek sleutel vanuit de aanlevering. Deze kunnen we niet direct bij de meta data 

wegschrijven en zal daarom in de separate sleuteltabel opgeslagen worden. 

 

6.5.2. Inzichtelijkheid 
Indien in de aanlevering de adresseringscode = 02 of 03, dan wordt in VS het vinkje ‘Inzichtelijk voor werknemer in 

werknemersportaal’ aangezet. Zie screenshot als je document opent; 

 

 

Documenten zullen inzichtelijk zijn voor de gebruikers die ook het dossier mogen inzien 

 

 

6.5.3. Medisch documenten 
Medische documenten worden niet verwerkt in VS. Er bestaat geen mogelijkheid om een dergelijk document aan een 

medische gebruiker te koppelen vanuit de aanlevering. VS verwacht dan ook geen aanlevering van medische 

document. De bron dient deze niet aan te leveren. 
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7. UITGAANDE KOPPELINGEN 

In DX zal in de configuratie worden aangegeven onder welke klant de interfaces beschikbaar zijn. Om te kunnen 

bepalen voor welke klant/partner het bericht bestemd is, wordt er naar een drietal velden in het bericht gekeken. Deze 

drie velden zijn ook opgenomen in de configuratie van de aansluiting. Hierdoor kan exact bepaald worden voor welke 

VS-omgeving het bericht bedoeld is; 

 

Entiteit Veld Omschrijving Beschrijving 

BrAlg IdOntvngr Ontvangercode Dit betreft een sleutelwaarde die door ontvangende partij 

uitgegeven zal worden. 

BrAlg IdInzndr Inzendercode Dit betreft een sleutelwaarde die door sturende partij 

uitgegeven zal worden. 

Wrkgvr IdWrkgvrArbdnst Werkgevercode De unieke werkgever sleutel om de specifieke werkgever te 

identificeren.  

 

VS heeft een standaardformaat bepaald die zij hanteert als sturende partij; 

• IdInzndr 

Dit veld zal altijd het volgende formaat hebben; ‘U4VS_[partner]’. Waarbij de partner waarde onderling met 

de partner of eindklant wordt afgestemd.  

 

• Wrkgvr 

Dit veld zal altijd het volgende formaat hebben; ‘U4VS_[partner]_[type]_[yyyymmddHHiiss]’. Waarbij; 

o Partner waarde onderling met de partner of eindklant wordt afgestemd. Zie hierboven. 

o Type de type koppeling aangeeft. De volgende opties zijn hierin mogelijk; 

ORG > Werkgever bericht 

WN > Werknemer bericht 

VZM > Verzuimbericht 

AFS > Afspraken bericht 

DOC > Documenten bericht 

o yyyymmddHHiiss 

Dit veld betreft de timestamp waarop het bericht is gegenereerd. 

 

De waarde van het ‘Wrkgvr‘ veld zal ook worden gebruikt voor de bestandsnaam van het te leveren bestand. 

 

 

7.1. ORGANISATIE BERICHT UITGAAND 

Vanuit VS zal de volledige organisatiestructuur aangeleverd worden. Indien dit een gelaagde organisatiestructuur betreft 

zal deze ook in zijn geheel aangeleverd worden. De hiërarchie hierin zal zichtbaar worden gemaakt zoals ook in 

hoofdstuk 6.1. staat beschreven.  

 

Vanuit VS worden alle velden die in de SIVI-standaard zijn gedefinieerd, gevuld conform deze definitie. Het kan 

voorkomen dat bepaalde data wel door de SIVI gevraagd wordt, maar niet in VS aanwezig is. In dat geval zal er 

afhankelijk van het veld een leeg veld worden weergegeven, of wordt het element in zijn geheel niet aangeleverd. Dit 

geldt ook voor de door SIVI verplicht gestelde velden. Indien deze waarden niet in VS beschikbaar zijn, zullen deze 

velden niet gevuld worden.  
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7.1.1. Identificatie organisatie-eenheid 
Binnen de werkgever zullen verscheidene organisatieonderdelen aangeboden worden. Tijdens de afstemming zal 

bepaald worden wat de sleutelwaarde voor de organisatie-eenheid dient te zijn. VS ken hierin de volgende opties; 

1. Het werkgeversnummer (zie werkgeverkaart bij de bedrijfsgegevens) 

2. Aansluitnummer arbodienst (zie contracten op de werkgeverkaart) 

3. Contractnummer arbodienst (zie contracten op de werkgeverkaart) 

4. Loogheffingsnummer (zie inschrijfnummers op de werkgeverkaart) 

5. Extern ID (zie koppelingen op de werkgeverkaart) 

 

De waarde van één van deze opties zal in het veld ‘OrgeenhCd’ gevuld worden, zodat de ontvangende partij op basis 

van deze waarde het organisatieonderdeel kan identificeren.   

 

VS kan, indien aanwezig in de applicatie, een gelaagde structuur aanleveren. In dat geval wordt ook de 

moederbedrijfscode aangeleverd (OndOrgeenhCd). Dit is de OrgeenhCd van het bovenliggende bedrijf. Indien VS het 

hoogste bedrijf uit de structuur aanlevert zal de waarden van de moederbedrijfscode niet leeg zijn, maar gelijk zijn aan 

de werkgevercode, IdWrkgvrArbdnst.  

 

 

7.1.2. Historische gegevens 
In VS wordt in veel gevallen geen historie van bepaalde gegevens bewaard. Denk hierbij aan bijvoorbeeld de 

adresgegevens. Hieraan zijn geen startdatums en einddatums verbonden. Als deze waarden uitgeleverd worden, wordt 

altijd de meest recente stand die in VS bekend is, aangeleverd.  

 

Een uitzondering daarop zijn de polis- en contractgegevens. Hieraan kan in VS wel een start- en einddatum gekoppeld 

worden. In dat geval wordt altijd de volledige historie aangeleverd.  

 

 

7.1.3. Trigger 
Het moment waarop de export vanuit VS getriggerd zal worden, is flexibel in te instellen in de DX-tool. Vaak wordt een 

organisatie wekelijks aangeleverd. De volgende intervallen zijn mogelijk; 

Op interval Elke x aantal minuten zal de koppeling getriggerd worden met een minimum van 5 minuten. 

Dagelijks Op elke dag kan op 1 of meerdere momenten de koppeling getriggerd worden. 

Wekelijks Per week kan op 1 of meerdere momenten (dag en tijdstip) de koppeling getriggerd worden. 

Maandelijks Per maand kan op 1 of meerdere momenten (dag en tijdstip) de koppeling getriggerd worden. 

 

 

7.1.4. Scope 
De scope van de te exporteren data kan op verschillende manieren bepaald worden; 

 

Op basis van bedrijf 

Vanaf een bepaalde laag in de organisatiestructuur worden alle organisatie-eenheden aangeleverd. Dit kan het bedrijf 

op het hoogste niveau zijn, of een specifieke laag daaronder. Het geselecteerde bedrijf en alle onderliggende bedrijven 

zullen meegenomen worden. 
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Op basis van dienstverlener 

In VS kan op het contract de dienstverlener vastgelegd worden; 

 

Alle bedrijfsonderdelen waarop de betreffende dienstverlener staat ingesteld, zullen de scope voor de koppeling 

bepalen. Hierdoor kunnen de gegevens voor een specifieke dienstverlener aangeleverd worden.  

 

Op basis van groep 

In VS is het mogelijk om bedrijven in groepen te plaatsen. Deze groepen zijn vrij te definiëren. Een dergelijke groep kan 

de scope bepalen. Alle bedrijfsonderdelen waarop de betreffende groep staat ingesteld, zullen aangeleverd worden. 

Echter kan per koppeling slechts één groep geselecteerd worden. 

 

 

7.2. WERKNEMERSBERICHT UITGAAND 

Per werknemer worden de personalia, dienstverband en communicatiegegevens aangeboden door VS. Er kan voor de 

volgende opties gekozen worden; 

• Volledige aanlevering inclusief gehele historie. 

• Volledige aanlevering van alleen de actieve dienstverbanden 

• Alleen de mutaties; Dit is de meeste voorkomende en aangeraden optie 

 

 

7.2.1. Identificatie werknemer 
De werknemerssleutel zal door VS gegenereerd worden. Het is een technische sleutel die alleen voor de data 

uitwisseling gebruikt worden. Deze waarde heeft een vast formaat; [prefix]_[techID], waarbij; 

• De prefix zal bestaan uit een alfanumerieke waarde van de omgeving 

• De techID de technische databasesleutel voor de werknemer binnen de omgeving. 

 

De sleutel zal door DX gevuld worden in VS zodat deze ook inzichtelijk is voor bijvoorbeeld applicatiebeheerders en 

deze is te vinden op de werknemerskaart in het veld ‘Extern SIVI WN ID’; 

 

 

 

7.2.2. Trigger 
Het moment waarop de export vanuit VS getriggerd zal worden is flexibel in te instellen in de DX-tool. Vaak wordt een 

werknemer dagelijks aangeleverd. De volgende intervallen zijn mogelijk; 
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Direct Zodra er een wijziging bij de werknemer plaatsvindt in VS wordt direct de koppeling getriggerd 

en een bestand aangeboden. 

Op interval Elke x aantal minuten zal de koppeling getriggerd worden met een minimum van 5 minuten. 

Dagelijks Op elke dag kan op 1 of meerdere momenten de koppeling getriggerd worden. 

Wekelijks Per week kan op 1 of meerdere momenten (dag en tijdstip) de koppeling getriggerd worden. 

Maandelijks Per maand kan op 1 of meerdere momenten (dag en tijdstip) de koppeling getriggerd worden. 

 

De werknemer export wordt getriggerd door het type wijziging in VS. De volgende mutatie types zijn onderkent in VS; 

1. Nieuwe werknemer 

2. Nieuw adres 

3. Nieuw communicatiemiddel 

4. Nieuw dienstverband 

5. Gewijzigde werknemer 

6. Gewijzigde adres 

7. Gewijzigde communicatiemiddel 

8. Gewijzigde dienstverband 

9. Verwijdering dienstverband (verwacht in de VS-release van augustus 2017) 

10. Verwijdering werknemer (verwacht in de VS-release van augustus 2017) 

 

Elke actie die op bovengenoemde tien types plaatsvindt, zal een bericht voor de export tot gevolg hebben. Het kan zijn 

dat een werknemer driemaal op een dag gewijzigd wordt. In dat geval zijn er ook 3 berichten te verwachten. 

 

Vanuit VS worden alle velden die in de SIVI-verzuimstandaard zijn gedefinieerd gevuld conform deze definitie. Het kan 

voorkomen dat bepaalde data wel door de SIVI gevraagd wordt, maar niet in VS aanwezig is. In dat geval zal er 

afhankelijk van het veld een leeg veld worden weergegeven, of wordt het element in zijn geheel niet aangeleverd. Dit 

geldt ook door de SIVI verplicht gestelde velden. Indien deze waarden niet in VS beschikbaar zijn, zullen deze velden 

niet gevuld worden.  

 

 

7.2.3. Historische gegevens 
De werknemerskoppeling bestaat uit twee segmenten; 

• Het personalia gedeelte; dit bevat de NAW en communicatiegegevens. 

• Het dienstverbanden gedeelte; dit omvat uitsluitend dienstverband gegevens. 

 

Van de personalia gegevens wordt in VS geen historie opgebouwd. Hieraan zijn geen startdatums en einddatums 

verbonden. Als deze waarden worden uitgeleverd, zal altijd de meest recente stand, die in VS bekend is, worden 

aangeleverd.  

 

Wat betreft de dienstverbanden wordt wel een historie bijgehouden van de dienstverbanden in VS. Dit geldt voor zowel 

de hoofd- als subdienstverbanden. De export kan op twee manieren geconfigureerd worden; 

1. Alleen het gewijzigde of aangemaakte dienstverband wordt aangeleverd. 

2. De complete dienstverbandhistorie wordt per werknemer aangeleverd. 

  

 

 



   2017 - VerzuimSignaal 

 
Pagina  39 

7.2.4. Verwerkingscodes 
De gevraagde verwerkingscodes zoals deze in de SIVI-verzuimstandaard zijn gedefinieerd zullen niet per element 

aangeleverd worden. De verwerkingscodes zijn gebaseerd op de mutatie types zoals deze bij de triggers vermeld staan. 

Indien er een element niet als mutatie type staat benoemd, erft deze de mutatie van de werknemersinstantie. 

 
 
7.2.5. Scope 
De scope van de te exporteren data kan op verschillende manieren bepaald worden; 

 

Op basis van bedrijf 

Vanaf een bepaalde laag in de organisatiestructuur worden daar onderliggende werknemers aangeleverd. Dit kan het 

bedrijf op het hoogste niveau zijn, of een specifieke laag daaronder. Het geselecteerde bedrijf en alle onderliggende 

bedrijven zullen meegenomen worden. 

 

Op basis van dienstverlener 

In VS kan op het contract de dienstverlener vastgelegd worden; 

 

Alle bedrijfsonderdelen waarop de betreffende dienstverlener staat ingesteld, zullen de scope voor de koppeling 

bepalen. Hierdoor kunnen de werknemersgegevens voor een specifieke dienstverlener aangeleverd worden.  

 

Op basis van groep 

In VS is het mogelijk om werknemers in de groep te plaatsen. Deze groepen zijn vrij te definiëren. Een dergelijke groep 

kan de scope bepalen. Alle werknemers waarop de betreffende groep staat ingesteld, zullen aangeleverd worden. 

Echter kan per koppeling slechts één groep geselecteerd worden. 

 

 

 

7.3. VERZUIM BERICHT UITGAAND 

Deze verzuimmeldingen zijn mutatiemeldingen die aangeleverd worden door VS. Er kan voor de volgende opties 

gekozen worden; 

• Volledige aanlevering inclusief gehele historie. 

• Volledige aanlevering van alleen de actieve dossiers 

• Alleen de mutaties; Dit is de meeste voorkomende en aangeraden optie 

 

 

7.3.1. Identificatie verzuimdossier 
De verzuimsleutel zal door VS gegenereerd worden. Het is een technische sleutel die alleen voor de data- uitwisseling 

gebruikt worden. Deze waarde heeft een vast formaat; [prefix]_[techID], waarbij; 

• De prefix zal bestaan uit een alfanumerieke waarde van de omgeving 

• De techID de technische database sleutel is voor het dossier binnen de omgeving. 
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7.3.2. Trigger 
Het moment waarop de export vanuit VS getriggerd zal worden is flexibel in te instellen in de DX tool. Vaak wordt het 

verzuim direct of één of meerdere keren per dag aangeleverd. De volgende intervallen zijn mogelijk; 

Direct Zodra er een wijziging in het dossier plaatsvindt in VS wordt direct de koppeling getriggerd en 

een bestand aangeboden. 

Op interval Elke x aantal minuten zal de koppeling getriggerd worden met een minimum van 5 minuten. 

Dagelijks Op elke dag kan op 1 of meerdere momenten de koppeling getriggerd worden. 

Wekelijks Per week kan op 1 of meerdere momenten (dag en tijdstip) de koppeling getriggerd worden. 

Maandelijks Per maand kan op 1 of meerdere momenten (dag en tijdstip) de koppeling getriggerd worden. 

 

 

De verzuimexport wordt getriggerd door het type wijziging in VS. De volgende mutatie types zijn onderkent in VS; 

Protocol Mutatie type VS VrwrkCd  Waarde SIVI 

Verzuim Ziekmelding 01 Nieuw 

Wijziging ziekmelding 02 Gewijzigd 

Verrijking ziekmelding 02 Gewijzigd 

Verwijdering ziekmelding 03 Vervallen 

Herstelmelding 02 Gewijzigd 

Wijziging herstelmelding 02 Gewijzigd 

Verwijdering herstelmelding 03 Vervallen 

Wijziging samengesteld 02 Gewijzigd 

Verwijdering samengesteld 03 Vervallen 

Zwangerschap Zwanger 01 Nieuw 

Wijziging zwanger 02 Gewijzigd 

Verwijdering zwanger 03 Vervallen 

Wijziging vermoedelijk zwanger 02 Gewijzigd 

Verwijdering vermoedelijk zwanger 03 Vervallen 

Adoptie Adoptie 01 Nieuw 

Wijziging adoptie 02 Gewijzigd 

Verwijdering adoptie 03 Vervallen 

Afsluiten adoptie 02 Gewijzigd 

Orgaan donatie Orgaandonatie 01 Nieuw 

Wijziging orgaandonatie 02 Gewijzigd 

Verwijdering orgaandonatie 03 Vervallen 

Afsluiten orgaandonatie 02 Gewijzigd 

 

Elke actie die op bovengenoemde acht types plaatsvindt, zal een bericht voor de export tot gevolg hebben. Het kan zijn 

dat een dossier driemaal op een dag gewijzigd wordt. In dat geval zijn er ook 3 berichten te verwachten. 
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7.3.3. Business ruling 
Als voorbeeld gebruiken we het volgende dossier; 

 

 

Nieuwe ziekmelding 

Een nieuwe ziekmelding is de start van het dossier. In VS zal een nieuw dossier aangemaakt worden. Een nieuw bericht 

zal verstuurd worden van een dossiernummer en volgnummer 1. 

  

De aanlevering van de eerste regel in het voorbeeld. 

DatEerstVrzmdg IngdatMutVrzm DatHrstld PrcVrzm VrzmgvlId VrzmgvlVnrMld 

01-01-2015 Leeg Leeg 100.00 1234 1 

 

In geval van een samengestelde melding dient de eerste AO dag van het nieuwe tijdvak aangeleverd te worden. VS zal 

hier een samengesteld dossier van aanleveren. Het dossiernummer blijft gelijk aan de eerst melding, alleen het 

volgnummer wijzigt. Bijvoorbeeld; 

DatEerstVrzmdg IngdatMutVrzm DatHrstld PrcVrzm VrzmgvlId VrzmgvlVnrMld 

02-02-2015 Leeg Leeg 100.00 1234 4 

 

 

Deelherstelmelding 

Een deelherstel wordt bepaald doordat de WijzgingsDatum gevuld is en het ziektepercentage groter is dan nul. En niet 

kleiner dan 100 aangezien men ook opnieuw weer 100% ziek kan worden. De aanlevering van de tweede regel in het 

voorbeeld. 

DatEerstVrzmdg IngdatMutVrzm DatHrstld PrcVrzm VrzmgvlId VrzmgvlVnrMld 

01-01-2015 06-01-2015 Leeg 80.00 1234 2 

 

De aanlevering van de vijfde regel in het voorbeeld. 

DatEerstVrzmdg IngdatMutVrzm DatHrstld PrcVrzm VrzmgvlId VrzmgvlVnrMld 

02-02-2015 04-02-2015 Leeg 40.00 1234 5 

 

 

Volherstel  

Een volherstel wordt bepaald doordat de DatumHersteld gevuld is en het ziektepercentage gelijk is aan de waarde nul. 

Het dossier zal worden opgezocht op basis van het dossiernummer. De aanlevering van de tweede regel in het 

voorbeeld. 
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DatEerstVrzmdg IngdatMutVrzm DatHrstld PrcVrzm VrzmgvlId VrzmgvlVnrMld 

01-01-2015 Leeg 12-01-2015 0.00 1234 3 

 

De aanlevering van de laatste regel in het voorbeeld. 

DatEerstVrzmdg IngdatMutVrzm DatHrstld PrcVrzm VrzmgvlId VrzmgvlVnrMld 

02-02-2015 Leeg 01-03-2015 0.00 1234 6 

 

 

Wijziging ziekmelding  

Stel dat de eerste AO dag wijzigt op de eerste regel van 1-1-2015 naar 2-1-2015. Dit zal als volgt worden aangeleverd.  

DatEerstVrzmdg IngdatMutVrzm DatHrstld PrcVrzm VrzmgvlId VrzmgvlVnrMld 

02-01-2015 Leeg Leeg 100.00 1234 1 

 

 
Wijziging deelherstel  

De aanlevering van de tweede regel in het voorbeeld. Stel dat alleen het percentage wordt gewijzigd, dan blijven de 

datums gelijk als bij een nieuwe aanlevering. Indien de datum van het deelherstel wijzigt, wordt dit als volgt 

aangeleverd; 

DatEerstVrzmdg IngdatMutVrzm DatHrstld PrcVrzm VrzmgvlId VrzmgvlVnrMld 

01-01-2015 08-01-2015 Leeg 80.00 1234 2 

 

 

Wijziging volherstel 

Stel dat de hersteldatum van regel 3 wordt gewijzigd van 12-1-2015 naar 14-01-2015. Dat wordt als volgt aangeleverd; 

DatEerstVrzmdg IngdatMutVrzm DatHrstld PrcVrzm VrzmgvlId VrzmgvlVnrMld 

01-01-2015 Leeg 14-01-2015 0.00 1234 3 

 
 
Wijziging samengestelde ziekmelding 

Stel dat de eerste AO dag wijzigt op de vierde regel van 2-2-2015 naar 4-2-2015. Dit zal als volgt worden aangeleverd; 

DatEerstVrzmdg IngdatMutVrzm DatHrstld PrcVrzm VrzmgvlId VrzmgvlVnrMld 

04-02-2015 Leeg Leeg 0.00 1234 4 

 

Verwijdering 

Een verwijderde melding wordt aangeleverd met enkele (niet alle) verzuimgegevens en de verwerkingscode ‘3’.  

 

 

7.3.4. Scope 
De scope van de te exporteren data kan op verschillende manieren bepaald worden; 

 

Op basis van bedrijf 

Vanaf een bepaalde laag in de organisatiestructuur worden daar onderliggende dossiers aangeleverd. Dit kan het bedrijf 

op het hoogste niveau zijn, of een specifieke laag daaronder. Het geselecteerde bedrijf en alle daar onderliggende 

bedrijven zullen meegenomen worden. 
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Op basis van dienstverlener 

In VS kan op het contract de dienstverlener vastgelegd worden; 

 

Alle bedrijfsonderdelen waarop de betreffende dienstverlener staat ingesteld, zal de scope voor de koppeling bepalen. 

Hierdoor kunnen de dossiergegevens voor een specifieke dienstverlener aangeleverd worden.  

 

Op basis van groep 

In VS is het mogelijk om werknemers in een groep te plaatsen. Deze groepen zijn vrij te definiëren. Een dergelijk groep 

kan de scope bepalen. Alle dossier van de werknemers waarop de betreffende groep staat ingesteld, zullen 

aangeleverd worden. Echter kan per koppeling slechts één groep geselecteerd worden. 

 

 

 

 

 

 

7.4. DOCUMENTENBERICHT UITGAAND 

De documenten export geeft een export van alle niet medische documenten binnen VS. Er kan voor de volgende opties 

gekozen worden; 

• Volledige aanlevering inclusief gehele historie. 

• Volledige aanlevering van alleen de actieve dossiers 

• Alleen de mutaties; Dit is de meeste voorkomende en aangeraden optie 

 

 

7.4.1. Identificatie documenten 
Het documenten ID ‘IdDocument’ zal door VS gegenereerd worden en ook in de interface niet zichtbaar zijn. Het is 

een technische sleutel die alleen voor de data- uitwisseling gebruikt worden. Tevens wordt het ID van de werknemer en 

het verzuimdossier meegestuurd om de documenten juist te kunnen mappen. 

 

 

 

7.4.2. Dossier bepaling 
Als eerste dient de scope bepaald te worden. Indien de werkgever wordt aangeleverd zoeken we de werknemer op 

binnen de aangeleverde werkgever. Is dat niet het geval, dan zoeken we deze op binnen de scope waarop de koppeling 

is geënt. Tijdens de inventarisatie zullen we duidelijk de risico’s hiervan aangeven en sturen om de werkgever tag wel 

aan te leveren. 

 

De werknemer wordt opgezocht o.b.v. de technische sleutel/Id vanuit de aanlevering. Dit is hetzelfde Id als die gebruikt 

wordt in de werknemer, dienstverband en verzuim koppelingen. Het kan zijn dat de sleutel niet bekend is in VS. In dat 

geval gebruiken wij als secundaire de combinatie van geboortedatum, achternaam, voorletters, roepnaam en/of 

geslacht. 
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Vervolgens zoeken wij eerst het dossier op. In het element \Document\Dnstvebnd\Vrzm\ zitten 2 sleutel velden die 

we kunnen gebruiken; 

• DatEerstVrzmd is de eerste ziekte dag. Dit is de primaire sleutel 

• VrzmgvlId is het dossiernummer, bekend uit de verzuimkoppeling en fungeert als secundaire sleutel. 

Het dienstverbanden deel is geen verplichte set data. Als deze niet wordt aangeleverd kan niet bepaald worden onder 

welk dossier het document geplaatst dient te worden. In dat geval zal het dossier op werknemer niveau weggeschreven 

worden. Dat betreft het HRM dossier. 

 

Het document wordt voorzien van een uniek sleutel vanuit de aanlevering. Deze kunnen we niet direct bij de meta data 

wegschrijven en zal daarom in de separate sleuteltabel opgeslagen worden. 

 

7.4.3. Inzichtelijkheid 
Indien in de aanlevering de adresseringscode = 02 of 03, dan wordt in VS het vinkje ‘Inzichtelijk voor werknemer in 

werknemersportaal’ aangezet. Zie screenshot als je document opent; 

 

 

Documenten zullen inzichtelijk zijn voor de gebruikers die ook het dossier mogen inzien 
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8. RESPONSE BERICHT 

Vanuit de SIVI is een response bericht gedefinieerd welke de terugkoppeling van de berichtenwisseling beschrijft. Hierin 

wordt het resultaat van het aangeleverde bericht beschreven. Deze terugkoppeling zal alleen aangeboden worden als 

het transport van de data middels een webservice verloopt.  

 

Wij maken onderscheid tussen de ingaande en uitgaande koppelingen. Het datamodel is voor beide stromen hetzelfde, 

maar de data wordt op verschillende manieren verwerkt. 

 

 

8.1. INGAANDE KOPPELINGEN 

In geval van een ingaande webservice worden de bericht aan VS aangeleverd. De DX-tool zal de response dan ook 

verzorgen. Deze response zal conform de door SIVI gedefinieerde response bericht verstuurd worden.  

 

Er zullen twee controles uitgevoerd worden; 

1. De technische controle 

Tijdens een technische controle wordt het aangeleverde bericht beoordeeld of deze voldoet aan de gestelde 

eisen. Zo wordt gekeken of de velden voldoen aan het gestelde formaat en of alle verplichte velden zijn 

aangeleverd. Mocht hier een fout naar voren komen wordt afhankelijk van de fout de betreffende retourmelding 

en eventuele foutcode retour gestuurd. 

 

2. Functionele controle 

Na de technische controle zal het bericht verwerkt worden. In de verwerking zal kan ook uitval optreden. Een 

voorbeeld kan zijn dat de aangeleverde sleutel waarde niet overeenkomt met de waarde in VS. Mocht hier een 

fout naar voren komen, wordt afhankelijk van de fout de betreffende retourmelding en eventuele foutcode retour 

gestuurd. 

 

 

8.1.1. Terugkoppeling webservice 
In geval van een webservice zal er altijd een response bericht retour gestuurd worden. Mocht dit niet het geval zijn, vindt 

er waarschijnlijk een storing plaats. De storingen en de daarbij behorende status wordt gemeld op 

http://status.verzuimsignaal.nl/status/.  

 

 

8.1.2. Terugkoppeling bestandsoverdracht 
Bestandsnaam 

Om de link te kunnen leggen tussen het geplaatste bestand van de bronpartij en het bijbehorende retourbericht zal voor 

het retourbericht dezelfde bestandsnaam gehanteerd worden. Echter wordt deze verrijkt met een postfix van 

‘_StatusBericht_’ en een timestamp in het formaat YYYYDDMMHHIISS. 

 

Op verzoek van de klant kan deze per email verstuurd worden naar een vast email adres. 

 

 

  

http://status.verzuimsignaal.nl/status/
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8.2. UITGAANDE KOPPELINGEN 

In tegenstelling tot de ingaande koppeling zal de doelpartij het response bericht versturen, aangezien VS het bericht zelf 

al verstuurd heeft. Dit response bericht wordt opgeslagen in de retour map op de SFTP omgeving. Mogelijke meldingen: 

 

• Het bericht is succesvol afgeleverd, geen verdere actie nodig. 

 

• Er treedt een fout op van dien aart dat het bericht niet geaccepteerd zal worden. Het bericht valt uit en zal niet 

opnieuw aangeboden worden.  

 

• Er treedt een fout op waardoor het bericht in de wachtrij geplaatst zal worden. Denk hierbij aan een veld als een 

huisnummer dat wel verplicht is, maar niet in het bericht aanwezig is. Het bericht wordt na de verrijking alsnog 

opnieuw verstuurd. 
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9. TRACEABILITY 

9.1. RAPPORTAGES 

Rapportages geven inzicht in webservices, en de export specifiek. In geval van de ingaande webservices wordt direct 

door de DX tool de uitval in de response retour gestuurd aan de zendende partij. Rapportages voor de stroom zijn dan 

ook niet beschikbaar in de DX tool. 

 

Voor de export koppelingen ligt dit anders. Het is ook mogelijk om een extra koppeling op te nemen in de aansluiting. Dit 

betreft een rapportage export. Dat houdt in dat dagelijks een overzicht (in excel) wordt aangeleverd per email met daarin 

de resultaten van de uitgaande koppelingen. Daarin kan onder andere de uitval gefilterd worden.  

 

 

9.2. MONITORING 

De hierna genoemde traceability zal als volgt worden 

toegepast op de koppelingen waarbij de data uitgewisseld 

wordt door middel van een bestandsuitwisseling; 

 

Er zijn verschillende soorten monitoring te realiseren. 

Hieronder zal per type monitoring de werking worden 

uitgelegd. Dit betreffen veelal standaardoplossingen die in de 

DX tool reeds aanwezig zijn en grotendeels al worden 

ingezet.  

 

1. Ontvangstcontrole  

Deze controle is van toepassing op ingaande koppelingen. 

Deze controle bestaat uit een emailbericht dat verzonden kan 

worden naar één of meerdere emailadressen als het 

geleverde bestand goed is aangekomen en verwerkt kan 

worden. De ontvangers hiervan kunnen op deze wijze 

monitoren dat het bestand in goede orde is ontvangen door de 

DX tool. 

 

2. Afhandelingscontrole 

Deze controle is van toepassing op zowel ingaande als 

uitgaande koppelingen. Deze controle bestaat uit een 

emailbericht dat verzonden kan worden naar één of meerdere 

emailadressen. Het bericht bevat basisinformatie en een 

logboek over de verrichtingen die in de koppeling zijn 

uitgevoerd, verwerkt en/of zijn uitgevallen. De ontvangers 

hiervan kunnen op deze wijze monitoren dat het bestand in 

goede orde is verwerkt door VS of correct is geëxporteerd. 

Daarnaast bevatten de logboeken ook uitvalinformatie. 
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3. Interval aanleveringscontrole  

Deze controle is van toepassing op zowel ingaande als uitgaande koppelingen. Deze controle bestaat uit een escalatie 

emailbericht welke verstuurd kan worden naar één of meerdere emailadressen waarin aangegeven wordt dat de interval 

wat betreft de tijd is overschreden. 

Voor een ingaande koppelingen kan in de DX tool een interval worden opgegeven, bijvoorbeeld 26 uur. Indien er na de 

afgesproken 26 uur de laatste aanlevering nog geen nieuw bestand is aangeleverd, maar wel verwacht wordt, kan er 

iets mis zijn in de aanlevering. Dit zal middels een emailbericht kenbaar worden gemaakt aan de ontvangers. 

 

Wat betreft de uitgaande koppelingen is deze controle uitsluitend van toepassing op koppelingen die periodiek (vaste 

momenten op een dag) data exporteren vanuit VS. De koppeling zal over het algemeen de data exporteren op vaste 

tijdstippen of intervallen. Indien er op het aangegeven tijdstip geen export koppeling wordt gestart, dan wel uitgevoerd, 

zal dit middels een emailbericht kenbaar worden gemaakt aan de ontvangers.  

 

4. Uitval email 

Deze controle is van toepassing op uitgaande 

koppelingen. Deze controle bestaat uit een 

emailbericht dat verzonden kan worden naar één of 

meerdere emailadressen. Het bericht bevat de 

uitvalinformatie van een export koppeling. Hierin 

wordt aangegeven welke berichten niet en om welke 

reden geëxporteerd konden worden. 

 

5. Maatwerk monitoring 

Naast de bovengenoemde vijf opties kan er ook nog 

nagedacht worden over een maatwerkcontrole. Denk 

daarbij bijvoorbeeld aan een ketencontrole, specifiek 

voor een keten. Echter vereist dit verdere diepgang 

indien gewenst. Dit is voor nu niet van toepassing, 

maar kan met de Product Owner afgestemd worden. 
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BIJLAGE 1 :: MAPPING 

REDEN UIT DIENST 

 

Code Waarde SIVI Waarde VS 

01 Ontslag Uit dienst 

02 VUT  

03 Pensioen  

04 WAO  

05 Overleden  

06 Tijdelijk ouderdomspensioen  

07 Vroeg pensioen  

08 Beëindiging dienstverband  

09 WIA  

99 Onbekend  

 

 

SOORT DIENSTVERBAND 

 

Veld: StrDnstvbndCd 

Code Waarde SIVI Waarde VS 

01 Normale arbeidsovereenkomst  

02 Aanneming werk  

03 Vertegenwoordiger  

04 WSW’er  

05 Stagiair  

06 Thuiswerker  

07 Uitzendkracht  

08 Musicus / artiest / beroepssporter  

09 Persoonlijke arbeid tegen beloning  

10 Maatschapvisser  

11 Bestuurder van coöperatieve vereniging / 

vereniging met werknemers zelfbestuur 

 

12 Oproep / invalkracht  

13 Vakantiewerk  

14 Dienstplichtig militair  

15 Ambtenaar / ABP-er  

16 Deelvisser  

17 Gemoedsbezwaarde  

18 Topsporter  

19 65-plusser  
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BIJLAGE 2 :: FOUTCODES 

 

VS Code Toelichting 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 


