
 
Erratum bij de versie 2017/3 van glossarium Scenario 2 - Maandelijkse 

aangifte aangepaste arbeid (ASR - Uitkeringen) 
 

Gecorrigeerde versie van 26/10/2017 
 

Glossarium : Aanpassing van het toegelaten domein van 2 zones  
 

Zone 00074 - RefStartingDate (DATUM WAAROP DE REFERTEPERIODE BEGINT) 
ER IS MOET ZIJN 

  
 
 

De datum moet gelijk zijn aan of ná de productiedatum gelegen zijn. 
De datum moet  voor de datum van creatie van het formulier 

gelegen zijn. 
De datum moet gelijk zijn of ná de begindatum van tewerkstelling 

gelegen zijn. 

 
 

De datum moet gelijk zijn aan of ná de productiedatum 
gelegen zijn. 

De datum moet  voor de datum van creatie van het formulier 
gelegen zijn. 

De datum moet gelijk zijn of ná de begindatum van 
tewerkstelling gelegen zijn. 

De referteperiode mag niet na 31/12/2017 gelegen zijn. 
 

 

Zone 00075 - RefEndingDate (DATUM WAAROP DE REFERTEPERIODE EINDIGT)  
ER IS MOET ZIJN 

  
 
 

De datum moet gelijk zijn aan of ná de productiedatum gelegen zijn. 
De datum valt samen met of ligt ná de datum waarop de 

referteperiode begint. 
De datum moet gelijk zijn aan of vóór de datum van creatie van het 

formulier gelegen zijn. 
De einddatum van de referteperiode moet betrekking hebben op 

dezelfde maand en hetzelfde jaar als de begindatum van de 
referteperiode. 

 
 

De datum moet gelijk zijn aan of ná de productiedatum 
gelegen zijn. 

De datum valt samen met of ligt ná de datum waarop de 
referteperiode begint. 

De datum moet gelijk zijn aan of vóór de datum van creatie 
van het formulier gelegen zijn. 

De einddatum van de referteperiode moet betrekking hebben 
op dezelfde maand en hetzelfde jaar als de begindatum van 

de referteperiode. 
De referteperiode mag niet na 31/12/2017 gelegen zijn. 
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