DB2P
Release Note
DB2P WAP/AWAP v1.26 is
beschikbaar in Simulatie en Productie

DB2P v1.26 is beschikbaar in Simulatie & Productie.
Deze release biedt de volgende functionaliteiten die zowel via batch als via de online DB2P-toepassing
beschikbaar zijn:


















Regulation  CreateRegulation + correctie
o Via deze aangifte wordt informatie meegedeeld over de regeling (cf. sectie 5.1 aangifteinstructies).
o Een reeds ingediende aangifte CreateRegulation kan nadien steeds verbeterd worden (cf.
sectie 4.4.4 aangifte-instructies).
o Opladen van pdf-documenten van een regeling.
Regulation  UpdateRegulation + correctie
o Via deze aangifte wordt informatie meegedeeld betreffende de update van een regeling (cf.
sectie 5.2 aangifte-instructies).
o Een reeds ingediende aangifte UpdateRegulation kan nadien steeds verbeterd worden (cf.
sectie 4.4.4 aangifte-instructies).
o Opladen van pdf-documenten van een regeling.
Deposit  Deposit + correctie
o Via deze aangifte wordt informatie meegedeeld over de premiestortingen die zijn gebeurd in het
kader van een pensioenregeling (cf. sectie 5.5 aangifte-instructies).
o Een reeds ingediende aangifte Deposit kan nadien steeds verbeterd worden (cf. sectie 4.4.4
aangifte-instructies) .
Deposit  Premium + correctie
o Via deze aangifte worden de gegevens meegedeeld voor de berekening van de bijzondere
bijdrage zoals bedoeld in art. 38, § 3duodecies RSZ Wet.
o Een reeds ingediende aangifte Premium kan nadien steeds verbeterd worden (cf. sectie 4.4.4
aangifte-instructies) .
Account  AccountState + correctie
o Via deze aangifte wordt de stand van de rekening meegedeeld voor de individuele
aangeslotenen van de regeling (cf. sectie 5.4 aangifte-instructies).
o Een reeds ingediende aangifte AccountState kan nadien steeds verbeterd worden (cf. sectie
4.4.4 aangifte-instructies).
Account  LimitedAccountState + correctie
o Deze aangifte is verplicht voor pensioenregelingen die ‘beperkt’ zijn (dus indien
LimitedRegulation gelijk is aan 1, yes, Y of true)
o Een reeds ingediende aangifte LimitedAccountState kan nadien steeds verbeterd worden (cf.
sectie 4.4.4 aangifte-instructies).
Account  Departure + correctie
o Via deze aangifte wordt informatie meegedeeld beftreffende de uittreding (cf. sectie 5.6
aangifte-instructies).
o Een reeds ingediende aangifte Departure kan nadien steeds verbeterd worden (cf. sectie 4.4.4
aangifte-instructies).
Account  Transfer + correctie
o Via deze aangifte wordt informatie meegedeeld beftreffende de transfer van een rekening (cf.
sectie 5.11 aangifte-instructies).
o Een reeds ingediende aangifte Transfer kan nadien steeds verbeterd worden (cf. sectie 4.4.4
aangifte-instructies).
Account  EventAccounState + correctie
o Via deze aangifte wordt informatie meegedeeld over de stand van de rekening op het ogenblik
van een specifieke gebeurtenis (of ‘event’) (cf. sectie 5.12 aangifte-instructies).
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Een reeds ingediende aangifte EventAccounState kan nadien steeds verbeterd worden (cf.
sectie 4.4.4 aangifte-instructies).
Account  LimitedEventAccounState + correctie
o Deze aangifte is niet mogelijk voor gebeurtenissen in het kader van een regeling die niet
‘beperkt’ is (dus indien LimitedRegulation gelijk is aan 0, no, N of false)
o Een reeds ingediende aangifte LimitedEventAccounState kan nadien steeds verbeterd worden
(cf. sectie 4.4.4 aangifte-instructies).
AffiliationSolidarity + correctie
o Via deze aangifte wordt informatie meegedeeld betreffende de aangesloten individuen bij een
solidariteitsregeling (cf. sectie 5.15 aangifte-instructies).
o Een reeds ingediende aangifte AffiliationSolidarity kan nadien steeds verbeterd worden (cf.
sectie 4.4.4 aangifte-instructies).
Contact  SetContactRule + correctie
o Via deze aangifte SetContactRule worden de gegevens meegedeeld van de te contacteren
personen, diensten of entiteiten in het kader van de informatieverstrekking aan de burger (cf.
sectie 5.17 aangifte-instructies).
CancelDeclaration
o Via deze aangifte kan een eerdere aangifte worden geannuleerd (cf. sectie 4.4.5 aangifteinstructies).
AddRegistrantId
o Via deze aangifte kan de aangevende instantie eigen identificatoren naar keuze toevoegen aan
de regeling die reeds werd aangegeven via CreateRegulation (cf. sectie 5.16 aangifteinstructies).
Mandaten  SetDelegation
o Via deze aangifte wordt een mandaat tussen twee entiteiten aan de databank gecommuniceerd
(cf. sectie 5.13 aangifte-instructies).
o Let op: een aangifte SetDelegation via de online DB2P-toepassing wordt onmiddellijk in de
databank geregistreerd.1
Verificatie van de mandaten
o De DB2P-toepassing verifieert of de aangevende entiteit (KBO Sender) de nodige mandaten
heeft ontvangen van de delegerende entiteit (KBO Registrant).
Let op: als een dienstverlener een aangifte wenst te doen in naam van zijn opdrachtgever dan
dient de opdrachtgever (delegator) vooraf aan de dienstverlener een mandaat te geven via een
aangifte SetDelegation.
Gebruikersrechten  SetUserGroup & SetAuthorization
o Een entiteit kan de mogelijke handelingen van één of meerdere van haar fysieke gebruikers
beperken. Via de aangifte SetUserGroup (cf. sectie 5.14.1 aangifte-instructies) kan de entiteit
gebruikersgroepen creëren. Via de aangifte SetAuthorization (cf. sectie 5.14.2 aangifteinstructies) kan de entiteit vervolgens aan deze gebruikersgroepen bepaalde autorisaties
(gebruikersrechten) toekennen.

1

In de online DB2P-toepassing wordt na de bevestiging van de aangifte (in het overzichtscherm) een XML-formaat van de aangifte
gegenereerd. Deze wordt doorgestuurd naar de KSZ. Na verwerking door de KSZ wordt het XML-bestand van de aangifte doorgestuurd
naar de backend van de DB2P-toepassing bij Sigedis. Dit proces verloopt asynchroon. Het kan dus tot 48 uur kan duren vooraleer een
aangifte geconsulteerd kan worden.
De enige uitzondering op deze regel is de online aangifte van SetDelegation, SetUSerGroup en SetAuthorization. Deze online aangiften
worden rechtstreeks in de DB2P-databank geregistreerd.
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Via de online DB2P-toepassing worden tevens de volgende functionaliteiten ter beschikking gesteld:












Productie-Simulatie: Het verschil tussen Simulatie en Productie is zichtbaar in het bovenste deel van
het scherm:
o Productie = DB2P
o Simulatie = DB2PSIM
Consultatie  Aangiftes
o Aangiftes aangegeven aan de databank kunnen met de functionaliteit Beheer aangiftes worden
geconsulteerd.
Van een aangifte kan het overzicht van de aangifte en het antwoord op de aangifte (met indien
van toepassing het SigedisId, de anomalieën en de gegevens van de individuen) worden
gevisualiseerd.
Het is tevens mogelijk om de aangifte en het antwoord (indien reeds verwerkt door Sigedis) op
de aangifte te downloaden in xml- of pdf-formaat.
o Let op: zowel batch als online aangiften worden asynchroon verwerkt door KSZ en Sigedis. Dit
betekent dat het tot 48 uur kan duren vooraleer een aangifte kan geconsulteerd worden.
Correctie van een aangifte
o Een correctie op een aangifte gebeurt via Beheer aangiftes. Eerst wordt de aangifte
geconsulteerd op basis van dewelke een correctie kan aangemaakt worden. Een correctie via
de online DB2P-toepassing is pas mogelijk nadat de te corrigeren aangifte in de databank is
verwerkt.
Consultatie  Consultatie regelingen
o Consultatie van de laatste situatie van de gegevens van een regeling in de databank. Deze
gegevens kunnen het resultaat van verschillende aangiftes zijn ( historiek aangiftes regeling).
Consultatie  Consultatie rekeningen
o Consultatie van de laatste situatie van de gegevens van een rekening van een aangeslotene in
de databank. Deze gegevens kunnen het resultaat van verschillende aangiftes zijn ( historiek
aangiftes AccountStates).
Het is mogelijk de rekeningen van aangeslotenen op te zoeken op basis van:
 een INSZ-nummer.
 de andere parameters (evaluatiejaar, inrichter en regeling) en de bekomen lijst van de
aangeslotenen (per evaluatiejaar, inrichter en pensioenplan) te consulteren en het cvsbestand te verzenden naar de ebox van de instelling.

Consultatie  Financiering  Bijzondere bijdrage 8,86%
o Consultatie van de laatste situatie van de stortingen in de databank. Deze gegevens kunnen
het resultaat van verschillende aangiftes zijn ( historiek aangiftes stortingen).
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Consultatie  Financiering  Bijzondere bijdrage 1,5%
o Raadplegen van de informatie betreffende de bijzondere bijdrage van 1,5% (Wijninckxbijdrage)
op hoge aanvullende pensioenopbouw
Consultatie  Financiering  Financiering solidariteit
o Consultatie van het overzicht van de bijdragen die u stortte voor uw solidariteitstoezeggingen
Consultatie  Lijst aanvragen
o Aanvraag van de lijst met het detail van de aangiftes premium voor alle aangesloten
werknemers voor een bepaalde werkgever en bijdragejaar. Deze lijst wordt naar de e-box van
de pensioeninstelling gestuurd.
Consultatie  Persoonlijk gegevens aangeslotene
o Pensioeninstellingen (en hun dienstverleners) kunnen nu de gegevens van hun aangeslotenen
(bv. adres, overlijdensdatum en pensioneringsdatum) online opzoeken via de bestaande
toepassingen voor declaranten (via de 3 toepassingen: voor werknemers (WAP/AWAP),
zelfstandigen (WAPZ) en zelfstandige bedrijfsleiders (ODSE)).
Mandaten  Consulteer mandaten
o Delegaties in de databank kunnen via Consulteer mandaten geconsulteerd worden.
Mandaten  Selecteer Registrant
o Na het inloggen wordt standaard het KBO Registrant hetzelfde genomen van het KBO Sender.
Met andere woorden de aangever werkt in eigen naam.
De aangever heeft de mogelijkheid om als gemandateerde voor een ander KBO te werken.
Hiervoor dient de gebruiker het KBO Registrant te wijzigen.
Deze functionaliteit is enkel beschikbaar indien de delegate (KBO Sender) een mandaat heeft
ontvangen van de delegator (KBO Registrant).
Gebruikersrechten  Consulteer gebruikersrechten
o Consultatie van de gebruikersgroepen en gebruikersrechten
Deposit  Aangifte Deposit: Bij een aangifte Deposit, kan meer dan één en maximum 24
DepositAmounts met bijhorende ActualDepositDate worden aangegeven.
Dergelijke aangiftes zijn via het menu-item Beheer Aangiftes terug te vinden als afzonderlijke aangiftes
met eenzelfde DeclarationFileId maar een verschillend sequentie nummer.
Hoe wordt een online aangifte van meerdere DepositAmounts verwerkt?
Voor elke combinatie DepositAmount en bijhorende ActualDepositDate wordt een nieuwe sequentie
aangemaakt in éénzelfde DeclarationFile. Concreet betekent dit dat via het menu-item ‘Beheer
Aangiftes’ voor elke combinatie een nieuwe aangifte gevisualiseerd wordt waarvan de DeclarationFileId
steeds dezelfde is maar met een ander sequentie nummer.
Een voorbeeld: er werden 24 depositAmounts aangegeven via één online aangifte: Via het menu-item
‘Beheer Aangiftes’ wordt 24 aangiftes getoond die telkens één combinatie DepositAmount –
ActualDepositDate bevatten.
AffiliationSolidarity + correctie
o Via de online aangifte SolidarityAffiliation kan de keuze gemaakt worden om de betrokken
aangeslotenen één per één in te voeren of om een bestand op te laden dat alle
betrokken aangeslotenen bevat.
Let wel: het is niet mogelijk om een aangifte te doen waarvan een gedeelte van de
aangeslotenen via een bestand opgeladen worden en een gedeelte van de aangeslotenen
manueel aangegeven worden. Er moet gekozen worden tussen één van beide manieren om de
aangifte te doen.
Indien de aangifte een bestand bevat dan zal via het menu item ‘Beheer van de aangiftes’ geen
opsomming gegeven worden van de aangeslotenen in het bestand maar een controlegetal dat
het aantal aangeslotenen in het bestand weergeeft.
Ook een correctie van de affiliates zal via een bestand moeten gebeuren indien de initiële
aangifte gebeurde door middel van een bestand.
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Indien u bij de online aangifte SolidarityAffiliation gebruikt maakt van de mogelijkheid om de lijst
van affiliates door te geven via een CSV bestand dan moet dit bestand voldoen aan een aantal
technische vereisten.
 Het bestand moet een eenvoudig ‘Comma Separated Values’ bestand zijn en kan
maximaal 30.000 personen bevatten.
 Elke nieuwe lijn in het bestand moet de volgende velden in de juiste volgorde bevatten:
INSZ nummer, familienaam van de geaffilieerde, voornaam van de geaffilieerde,
geboortedatum en geslacht.
 De technische vereisten van elk veld vindt u in volgende tabel:

Field



Restrictions

INSZ

Datatype: nummer
lengte: 11
verplicht

Familienaam

Datatype: character
maximum lengte: 100
verplicht

Voornaam

Datatype: character
maximum lengte: 100
verplicht

Geboortedatum

Datatype: date
Format: YYYY-MM-DD, YYYY-MM-00 OR YYYY-00-00
verplicht

Geslacht

Datatype: character
Length:1
mogelijke waarden: M,F or U (Man, Vrouw, onbekend)
verplicht

Beheer  Certificaat opladen
o Om er zeker van te zijn dat de data die op de DVD aangeboden wordt op een veilige en zekere
manier bij Sigedis terecht komt, wordt een systeem van digitale versleuteling gebruikt (Public
Key Infrastructure ook wel afgekort tot PKI).
Door deze manier van werken heeft Sigedis de mogelijkheid om de identiteit van de bron te
verifiëren en kan Sigedis er zeker van zijn dat de data op de DVD onderweg niet werd
gewijzigd.
Om deze controle uit te voeren heeft Sigedis een public key nodig.
Dit scherm voorziet in de mogelijkheid om een public key aan Sigedis kenbaar te maken.
Er kan slechts een public key actief zijn!
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