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2. Algemeen
2.1.

Belangrijke concepten

Voor de belangrijke concepten verwijzen we naar het logisch data model. Hierbij een vereenvoudigd
schema van die concepten die nodig zijn voor de webservices.
dm Logisch Datamodel VO

Gemeente
«column»
*PK NIS-code :NUMBER(5)
*
naam :VARCHAR(100)
*
postcode :NUMBER(4)
*
regio_id :LONG

Cliënt

Vrij w illiger
«column»
*PK vrijwill iger_id :LONG
*
persoon_id :LONG

«column»
*PK cl ient_id :LONG
persoon_i d :LONG

«PK»
+
PK_Vrijwilliger(LONG)

«PK»
+
PK_Cliënt(LONG)

«unique»
+
UQ_Vrijwill iger_vrij wi lliger_(LONG)

«unique»
+
UQ_Cl iënt_client_id(LONG)

«PK»
+
PK_Gemeente(NUMBER)
«unique»
+
UQ_Gemeente_NIS-code(NUMBER)

Adres dienst

Werkgebied Gemeente

Erkenninggebied regio

«column»
*PK adres_id :LONG
*
erkenningsnummer :NUMBER(3)
*
adres_type_i d :NUMBER(1)
*
straat :VARCHAR(100)
*
huisnummer :VARCHAR(10)
busnummer :VARCHAR(10)
*
NIS-code gemeente :NUMBER(5)

«column»
*PK erkenning_gemeente_i d :LONG
*
erkenningsnummer :NUMBER(3)
*
begindatum :DATE
einddatum :DATE
*
NIS-code gemeente :NUMBER(5)

«PK»
+
PK_Adres dienst(LONG)

«unique»
+
UQ_Werkgebied Ge_erkenning_ge(LONG)

«col umn»
*PK erkenni ng_regio_i d :LONG
*
erkenni ngsnummer :NUMBER(3)
*
begi ndatum :DATE
einddatum :DATE
*
basiserkenni ng :NUMBER(1)
*
regio_id :LONG

«PK»
+
PK_Werkgebi ed Gemeente(LONG)

«uni que»
+
UQ_Adres dienst_adres_id(LONG)

«PK»
+
PK_Erkenninggebied regio(LONG)
«unique»
+
UQ_Erkenninggebi_erkenning_re(LONG)

Prestaties
«column»
*PK prestatie_id :LONG
*
vrijwil liger_id :LONG
*
cliënt_i d :LONG
*
erkenningsnummer :NUMBER(3)
*
prestatienummer :NUMBER(20)
*
startdatumti jd :DATE
*
stopdatumti jd :DATE
*
cliëntbi jdrage :NUMBER(11)
*
NIS-code feiteli jke plaats verzorgi ng :NUMBER(5)
«PK»
+
PK_Prestati es(LONG)
«uni que»
+
UQ_Prestaties_prestati e_id(LONG)

Dienst
«column»
*PK erkenningsnummer :NUMBER(3)
*
ondernemi ngsnummer :NUMBER(10)
*
naam dienst :VARCHAR(100)
*
sector :NUMBER(1)
*
begindatum erkenning :DATE
einddatum erkenning :DATE
«PK»
+
PK_Dienst(NUMBER)
«unique»
+
UQ_Dienst_erkenningsnummer(NUMBER)
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3. Beschrijving webservices
3.1.
3.1.1.

addPerformance
Korte beschrijving

Het doorsturen van een nieuwe prestatie voor een cliënt, uitgevoerd door een vrijwilliger, in opdracht van
de eigen dienst.
Voor elke prestatie wordt een starttijd, een startdatum, een stoptijd en stopdatum verwacht. Het zijn dus
alle 4 verplichte velden.
Bij elke prestatie wordt de overeenstemmende eenheidsprijs van de cliëntbijdrage (per uur) aangeleverd
om zeker te zijn dat voor elke prestatie de eenheidsprijs van de cliëntbijdrage overeenstemt met de
werkelijkheid. Voor prestaties vermeldt u de door de gebruiker betaalde prijs per uur. Het systeem kan op
basis hiervan het werkelijk betaalde bedrag door de cliënt berekenen.
De periode tussen de starttijd en de stoptijd moet overeenkomen met de gefactureerde periode van de
prestatie. Bovendien mag een prestatie maximum 24 uur duren.
Voor elke prestatie moet de NIS-code van de feitelijke plaats van verzorging doorgestuurd worden.
Eén request kan meerdere prestaties bevatten. Een vrijwilliger kan geen overlappende prestaties hebben.
Dezelfde vrijwilliger kan niet op hetzelfde tijdstip bij een andere cliënt oppassen, over alle diensten heen..
Meerdere vrijwilligers bij dezelfde cliënt op hetzelfde tijdstip kan wel.
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3.1.2.

Request

Als aanvraag worden volgende gegevens verstuurd:
• Erkenningsnummer dienst
• Ondernemingsnummer dienst (optioneel)
• Collectie van één of meerdere prestaties
o INSZ-nummer client
o INSZ-nummer vrijwilliger
o Prestatienummer
o Startdatum formaat yyyy-mm-dd
o Starttijd, formaat hh:mm:ss, waarbij de seconden steeds 00 moeten zijn.
o Stopdatum formaat yyyy-mm-dd
o Stoptijd, hh:mm:ss, waarbij de seconden steeds 00 moeten zijn.
o Eenheidsprijs cliëntbijdrage prestatie, in eurocenten, positief geheel getal
o NIS-code feitelijke plaats verzorging
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3.1.3.

Response

Als antwoord worden ofwel één of meerdere foutboodschappen teruggestuurd ofwel de onderstaande
gegevens.
• Resultaat prestaties:
o Aantal succesvol ingevoerde prestaties
o Prestaties die niet ingevoerd werden (nul, één of meerdere)
 Prestatienummer dienst
 Foutboodschap niet ingevoerde prestatie
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3.1.4.

Foutboodschappen

Regel
Verplichte gegevens
Elk van de verplichte velden moet als input
aangeleverd worden :
• Erkenningsnummer
• INSZ-nummer cliënt
• INSZ-nummer vrijwilliger
•
•
•
•
•
•
•
•

Prestatienummer
Startdatum
Starttijd
Stopdatum
Stoptijd
Eenheidsprijs cliëntbijdrage, positief
geheel getal, uitgedrukt in eurocenten
NIS-code feitelijke plaats verzorging

Het KBO-nummer is alleen verplicht op te
geven wanneer de WS via de KSZ wordt
aangeroepen.
Dienst
Het erkenningsnummer moet een positief,
geheel getal van 3 cijfers zijn dat begrepen is
in het interval [1,999].
Het erkenningsnummer moet bestaan in de
applicatie VO.
Het erkenningsnummer moet overeenkomen
met de gebruikersidentificatie.

KBO-nummer
Indien het KBO-nummer is ingevuld moet deze
een correct formaat hebben (zie algemene
formaten)
Indien het KBO-nummer is ingevuld, moet dit
overeenkomen met het erkenningsnummer van
de dienst.
Client
Het INSZ-nummer van de cliënt moet een
geldig formaat hebben (zie algemene
formaten)
Indien het INSZ-nummer van de cliënt reeds in
VO bestaat moet het doorgegeven INSZnummer het meest recente INSZ-nummer zijn
dat in VO voor die cliënt voorkomt.
Indien het INSZ-nummer van de cliënt nog niet
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Foutboodschap

Erkenningsnummer verplicht in te vullen
INSZ-nummer cliënt verplicht in te vullen
INSZ-nummer vrijwilliger verplicht in te
vullen
Prestatienummer verplicht in te vullen
Startdatum verplicht in te vullen, formaat
yyyy-mm-dd
Starttijd verplicht in te vullen, formaat
hh:mm:00
Stopdatum verplicht in te vullen, formaat
yyyy-mm-dd
Stoptijd verplicht in te vullen, formaat
hh:mm:00
Eenheidsprijs cliëntbijdrage verplicht in te
vullen, positief geheel getal, uitgedrukt in
eurocenten
NIS-code feitelijke plaats verzorging
verplicht in te vullen
KBO-nummer verplicht in te vullen.

Erkenningsnummer dienst moet een
positief getal zijn.
Onbestaande dienst (ongeldig
erkenningsnummer)
Gebruikt erkenningsnummer komt niet
overeen met de gebruikersidentificatie. U
werkt niet voor de dienst die u opgeeft in
uw aanvraag.
KBO-nummer heeft een ongeldig formaat.
KBO-nummer komt niet overeen met het
erkenningsnummer.
Ongeldig INSZ nummer
INSZ-nummer cliënt is ondertussen
gewijzigd.
Cliënt kan niet geïdentificeerd worden,
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bestaat in VO, moet het INSZ nummer in het
Rijksregister gekend zijn.
Vrijwilliger
Het INSZ-nummer van de vrijwilliger moet een
geldig formaat hebben (zie algemene
formaten)
Indien het INSZ-nummer van de vrijwilliger
reeds in VO bestaat moet het doorgegeven
INSZ-nummer het meest recente INSZnummer zijn dat in VO voor die cliënt voorkomt.
Indien het INSZ-nummer van de vrijwilliger
nog niet bestaat in VO, moet het INSZ nummer
in het Rijksregister gekend zijn.
Rijksregister
De webservice bij de KSZ voor het opvragen
van gegevens bij het Rijksregister moet actief
zijn.
Prestatie
Het opgegeven prestatienummer moet uniek
zijn binnen de dienst.
De data van de prestatie mogen niet in een
afgesloten periode liggen.
De startdatum en stopdatum moeten een
geldig formaat hebben yyyy-mm-dd
De start- of stopdatum van de prestatie mag
niet groter zijn dan of gelijk zijn aan de
systeemdatum.
De start- en stopdatum van de prestatie
moeten in de erkenningsperiode van de dienst
liggen (begindatum erkenning <= start- of
stopdatum prestatie <= einddatum erkenning).
De stopdatum mag maximum 1 dag na de
startdatum vallen én
De starttijd moet kleiner zijn dan de stoptijd
indien de startdatum en stopdatum hetzelfde
zijn. Én
De stoptijd moet kleiner of gelijk aan de startijd
zijn indien de stopdatum na de startdatum valt.

INSZ nummer is niet gekend in het
Rijksregister.

Er mogen geen overlappende prestaties
voorkomen voor eenzelfde vrijwilliger (=
prestaties van eenzelfde vrijwilliger op
hetzelfde tijdstip). Deze controle gebeurt over
alle diensten heen voor die vrijwilliger.
Bijdrage
De bijdrage moet een positief geheel getal zijn,
en wordt uitgedrukt in eurocenten
De eenheidsprijs –in eurocenten- van de
cliëntbijdrage voor een prestatie mag het
maximum niet overschrijden (basis €2,5 (250
eurocenten); mag geïndexeerd worden zie
subsidieparameters)

Er bestaan overlappende prestaties voor
deze vrijwilliger.
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Ongeldig INSZ nummer
INSZ-nummer vrijwilliger is ondertussen
gewijzigd
Vrijwilliger kan niet geïdentificeerd worden,
INSZ nummer is niet gekend in het
Rijksregister
Webservice bij KSZ momenteel niet actief

Prestatienummer bestaat al.
Start of stopdatum prestatie ligt/liggen in
afgesloten periode.
Startdatum of Stopdatum heeft geen geldig
formaat
Geplande prestaties mogen niet
doorgestuurd worden.
De start of stopdatum van de prestatie
liggen niet in de erkenningsperiode van de
dienst.
De duurtijd van een prestatie kan niet
langer zijn dan 24u.

De bijdrage moet een positief geheel getal
zijn (bedrag in eurocenten)
De cliëntbijdrage overschrijdt het maximum
eenheidsbedrag voor een prestatie
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NIS-code feitelijke plaats verzorging
De NIS-code feitelijke plaats verzorging moet
een geldige NIS-code zijn.
Systeem
De webservice voor het bevragen van het
Rijksregister is niet actief
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Ongeldige NIS-code feitelijke plaats
verzorging
Webservice Rijksregister is momenteel niet
actief. Gelieve later opnieuw te proberen.
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3.2.
3.2.1.

consultPerformance
Korte beschrijving

Het consulteren van prestaties van de eigen dienst op basis van een aantal zoekcriteria. Er moet minstens
één zoekcriterium opgegeven worden.
Indien de ‘consultatie startdatum’ werd opgegeven, worden alle prestaties getoond waarvan de startdatum
van de prestatie gelijk is aan de ‘consultatie startdatum’.
Indien zowel de ‘consultatie start- als stopdatum’ werden opgegeven, dan worden alle prestaties getoond
waarvan de startdatum van de prestatie groter of gelijk is aan de ‘consultatie startdatum’ en de startdatum
van de prestatie kleiner of gelijk is aan de ‘consultatie stopdatum’.
De stopdatum van de prestatie wordt bijgevolg nooit in beschouwing genomen bij de consultatie van de
prestaties.
De prestaties worden teruggegeven volgens de sorteervolgorde opgegeven door de parameter ‘sorteer op’.
1 sorteerveld kan geselecteerd worden, naar keuze in stijgende of dalende volgorde.
Indien geen enkele prestatie aan de zoekcriteria voldoet bevat de teruggestuurde boodschap dat het aantal
gevonden prestaties gelijk is aan nul.

3.2.2. Request

Als aanvraag worden volgende gegevens verstuurd:
• Erkenningsnummer dienst
• Ondernemingsnummer dienst (optioneel)
Minstens één van onderstaande :

MAF_VO_Cookbook_V1 3.doc
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•
•
•
•
•

•

•
•

Startdatum consultatie (optioneel) formaat yyyy-mm-dd
Stopdatum consultatie (optioneel) formaat yyyy-mm-dd
INSZ cliënt (optioneel) – zowel een verouderd als recent INSZ nummer is toegestaan en geeft
dezelfde resultaten.
INSZ vrijwilliger (optioneel) – zowel een verouderd als recent INSZ nummer is toegestaan en geeft
dezelfde resultaten
Sorteer op (optioneel)
o Sorteervolgorde
o Één van onderstaande velden
Prestatienummer dienst
Startdatum prestatie
INSZ cliënt
INSZ vrijwilliger
Offset consultatie (optioneel)
Pagesize (optioneel)
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3.2.3. Response

Als antwoord worden ofwel één of meerdere foutboodschappen teruggestuurd ofwel de onderstaande
gegevens van de gevonden prestaties:
• Collectie van nul, één of meerdere prestaties:
o INSZ-nummer cliënt
o INSZ-nummer vrijwilliger
o prestatienummer
o startdatum
o stopdatum
o starttijd
o stoptijd
o bijdrage in eurocenten
o NIS-code feitelijke plaats verzorging
• Offset prestaties
• Pagesize (aantal prestaties per offset)
• Totaal aantal prestaties dat voldeed aan de query (=count())
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3.2.4.

Foutboodschappen

Regel
Verplichte gegevens
Elk van de verplichte velden moet als input
aangeleverd worden:
• Erkenningsnummer
Het KBO-nummer is verplicht op te geven
wanneer de WS via de KSZ wordt
aangeroepen.
Dienst
Het erkenningsnummer moet een positief,
geheel getal van 3 cijfers zijn dat begrepen is
in het interval [1,999].
Het erkenningsnummer moet bestaan in de
applicatie VO.
Het erkenningsnummer moet overeenkomen
met de gebruikersidentificatie.

KBO-nummer
Indien het KBO-nummer is ingevuld moet deze
een correct formaat hebben (zie algemene
formaten)
Indien het KBO-nummer is ingevuld, moet dit
overeenkomen met het erkenningsnummer van
de dienst.
Selectiecriteria
Er moet minstens één selectiecriterium
ingevuld worden.
- startdatum prestatie
- stopdatum prestatie
- INSZ-nummer cliënt
- INSZ-nummer vrijwilliger
Indien het INSZ-nummer van de cliënt is
ingevuld moet deze een geldig formaat hebben
(zie algemene formaten)
Indien het INSZ-nummer van de vrijwilliger is
ingevuld moet deze een geldig formaat hebben
(zie algemene formaten)
Indien het INSZ-nummer van de cliënt is
ingevuld moet dit bestaan in VO
Indien het INSZ-nummer van de vrijwilliger is
ingevuld moet dit bestaan in VO
Indien de startdatum consultatie is ingevuld
moet deze een correct formaat hebben (yyyymm-dd)
Indien de startdatum consultatie is ingevuld
moet deze kleiner zijn dan de systeemdatum.
Indien de stopdatum consultatie is ingevuld
moet deze een correct formaat hebben yyyymm-dd
Indien de ‘stopdatum consultatie’ is ingevuld
moet deze kleiner zijn dan de systeemdatum.
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Foutboodschap
Erkenningsnummer verplicht in te vullen

KBO-nummer verplicht in te vullen.

Erkenningsnummer dienst moet een
positief getal zijn.
Onbestaande dienst (ongeldig
erkenningsnummer)
Gebruikt erkenningsnummer komt niet
overeen met de gebruikersidentificatie. U
werkt niet voor de dienst die u opgeeft in
uw aanvraag.
KBO-nummer heeft een ongeldig formaat
KBO-nummer komt niet overeen met het
erkenningsnummer.
Er moet minstens één selectiecriterium
ingevuld worden.

Ongeldig INSZ nummer cliënt
Ongeldig INSZ nummer vrijwilliger
Geen prestaties gevonden, de cliënt
bestaat niet in VO
Geen prestaties gevonden, vrijwilliger
bestaat niet in VO
Ongeldig formaat voor startdatum
consultatie yyyy-mm-dd
De startdatum mag niet groter zijn dan de
systeemdatum.
Ongeldig formaat voor stopdatum
consultatie yyyy-mm-dd
De stopdatum mag niet groter zijn dan de
systeemdatum.
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Indien de ‘startdatum en de stopdatum
consultatie’ ingevuld zijn moet de stopdatum
groter zijn of gelijk aan de startdatum
consultatie.
Als de ‘stopdatum consultatie’ ingevuld is, dan
moet de ‘startdatum consultatie’ ook ingevuld
zijn.
De sorteermogelijkheid is één van de
mogelijkheden :
- prestatienummer
- startdatum prestatie
- stopdatum prestatie
- INSZ-nummer cliënt
- INSZ-nummer vrijwilliger
Indien de offset consultatie is ingevuld moet
deze een positief natuurlijk getal zijn.
Indien de pagesize consultatie is ingevuld moet
deze een positief natuurlijk getal zijn.
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De stopdatum consultatie ligt vóór de
startdatum consultatie.
Indien u de stopdatum voor de consultatie
invult, dan moet de startdatum voor de
consultatie ook ingevuld zijn.
Er kan maar één sorteermogelijkheid
gekozen worden.

De offset consultatie moet een positief
natuurlijk getal zijn.
De pagesize consultatie moet een positief
natuurlijk getal zijn.
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3.3.
3.3.1.

deletePerformance
Korte beschrijving

Via deze operatie kunnen één of meerdere prestaties verwijderd worden.
Wanneer een prestatie niet kan verwijderd worden, wordt er een foutboodschap gegeven.

3.3.2. Request

Als aanvraag worden volgende gegevens verstuurd :
• Erkenningsnummer dienst
• Ondernemingsnummer dienst (optioneel)
• Collectie van de te verwijderen prestaties (alle 4 velden zijn verplicht)
o Prestatienummer
o Start- en stopdatum prestatie
o INSZ-nummer cliënt
o INSZ-nummer vrijwilliger
De controles zoals hieronder beschreven op elk van deze velden, moeten allemaal tegelijkertijd (de
zogenaamde logische ‘AND’) geldig zijn opdat er effectief een record verwijderd wordt.
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3.3.3. Response

Als antwoord worden ofwel één of meerdere foutboodschappen teruggestuurd ofwel de onderstaande
gegevens.
• Aantal succesvol verwijderde prestaties
• Prestaties die niet verwijderd werden (nul, één of meerdere)
o Prestatienummer
o Foutboodschap niet verwijderde prestatie

3.3.4.

Foutboodschappen

Regel
Verplichte gegevens
Elk van de verplichte velden moet als input
aangeleverd worden :
• Erkenningsnummer
Minstens één te verwijderen prestatie
bestaande uit volgende (verplichte)
gegevens :
- prestatienummer
- startdatum en- stopdatum prestatie
- INSZ-nummer cliënt
- INSZ-nummer vrijwilliger
Het KBO-nummer is verplicht op te geven
wanneer de WS via de KSZ wordt
aangeroepen.
Dienst
Het erkenningsnummer moet een positief,
geheel getal van 3 cijfers zijn dat begrepen is
in het interval [1,999].
Het erkenningsnummer moet bestaan in de
applicatie VO.
Het erkenningsnummer moet overeenkomen
met de gebruikersidentificatie.

KBO-nummer
Indien het KBO-nummer is ingevuld moet deze
een correct formaat hebben (zie algemene
formaten)
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Foutboodschap
Erkenningsnummer verplicht in te vullen.
Er moet minstens één te verwijderen
prestatie opgegeven worden.
Prestatienummer verplicht in te vullen
Datum prestatie verplicht in te vullen
INSZ-nummer cliënt verplicht in te vullen
INSZ-nummer vrijwilliger verplicht in te
vullen

KBO-nummer verplicht in te vullen.

Erkenningsnummer dienst moet een
positief getal van 3 cijfers zijn.
Onbestaande dienst (ongeldig
erkenningsnummer)
Gebruikt erkenningsnummer komt niet
overeen met de gebruikersidentificatie. U
werkt niet voor de dienst die u opgeeft in
uw aanvraag.
KBO-nummer heeft een ongeldig formaat
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VAZG Vrijwillige Oppas
Cookbook

Indien het KBO-nummer is ingevuld, moet dit
overeenkomen met het erkenningsnummer van
de dienst.
Prestaties
Het INSZ-nummer van de cliënt moet een
geldig formaat hebben (zie algemene
formaten)
Het INSZ-nummer van de cliënt moet bestaan
in VO
Het INSZ-nummer van de vrijwilliger moet een
geldig formaat hebben (zie algemene
formaten)
Het INSZ-nummer van de vrijwilliger moet
bestaan in VO
Het prestatienummer moet bestaan voor de
opgegeven dienst, startdatum, stopdatum,
cliënt en vrijwilliger in VO
De startdatum noch de stopdatum van de
prestatie mogen in een afgesloten periode
liggen.

MAF_VO_Cookbook_V1 3.doc

KBO-nummer komt niet overeen met het
erkenningsnummer.
Ongeldig INSZ nummer cliënt
Cliënt bestaat niet
Ongeldig INSZ nummer vrijwilliger
Vrijwilliger bestaat niet
Er kon geen prestatie teruggegeven
worden voor de opgegeven criteria.
Start- en/of stopdatum van de prestatie
liggen in een afgesloten periode
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