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ZONENUMMER: 00037 VERSIE: 2016/2 PUBLICATIEDATUM: 31/05/2016

WERKNEMERSKENGETAL
(XML label : WorkerCode)

FUNCTIONEEL BLOK: Link met werknemerslijn

Code(s): 90063

Xml label(s): WorkerRecordLink
BESCHRIJVING: Deze code laat toe het type werknemer te bepalen waarvoor een specifieke bijdrage vereist is (gewone

bijdrage, bijdrage FAO - FBZ, bijzondere bijdrage bruggepensioneerde, bijzondere bijdrage ontslagen
statutair personeel, bijzondere bijdrage student of bijzondere bijdrage aanvullende vergoedingen).

"Toegelaten domein"  is gewijzigd:
TOEGELATEN DOMEIN: Voor de RSZ, zie bijlage 2 - Lijst der werknemerskengetallen waarvoor de bijdragen van toepassing zijn

; alleen de werknemerskengetallen waarvoor de aanwezigheid gelijk is aan 1 of 3.
Voor de DIBISS, zie bijlage 28 - Lijst der werknemerskengetallen waarvoor de bijdragen van toepassing
zijn PPO; alleen de werknemerskengetallen waarvoor de aanwezigheid gelijk is aan 1 of 3.
In de ASR zijn geen studenten (= werknemerskengetallen 840 en 841 voor RSZ en 701 voor DIBISS),
geen bruggepensioneerden (= werknemerskengetal 879 voor RSZ en 771 voor DIBISS) en geen
statutaire werknemers met standplaats in het buitenland (= werknemerskengetal 676 voor RSZ)
toegelaten.
In de scenario's Werkloosheid zijn bovendien geen onthaalouders (= RSZ-werknemerskengetal 497 en
DIBISS-werknemerskengetal 761) en geen ontslagen werknemers waarvoor er een bijdrage
verschuldigd is op de aanvullende vergoedingen (= RSZ-werknemerskengetal 883) toegelaten.

WETTELIJKE REFERENTIE:
TYPE: Numeriek
LENGTE: 3
AANWEZIGHEID: Onmisbaar
FORMAAT:
FOUTCODE OP ONTVANGSTBEWIJS:

Foutbeschrijving Foutcode Ernst
fout

Niet aanwezig
Niet numeriek
Ongeldig
Niet in het toegelaten domein
Onverenigbaarheid kwartaal - werkgeverscategorie
Werknemer te oud

00037-001
00037-002
00037-003
00037-008
00037-035
00037-060

B
B
B
B
B
B



ZONENUMMER: 00047 VERSIE: 2016/2 PUBLICATIEDATUM: 31/05/2016

AANTAL DAGEN PER WEEK VAN DE ARBEIDSREGELING
(XML label : WorkingDaysSystem)

FUNCTIONEEL BLOK: Link met tewerkstelling werknemerslijn

Code(s): 90068

Xml label(s): OccupationLink
BESCHRIJVING: Als het een vaste wekelijkse arbeidsregeling betreft, dan gaat het om het aantal dagen per week van de

werknemer. De arbeidsregeling wordt vast genoemd wanneer de werknemer een vast aantal dagen per
week werkt. Het kan dan de waarden 1, 2, 3, 4, 5, 6 of 7 dagen/week aannemen.
Als het een variabele wekelijkse arbeidsregeling betreft, dan gaat het om het gemiddeld aantal dagen
per week tijdens dewelke de werknemer verondersteld wordt arbeid te verrichten, rekening houdend
met de te werken dagen tijdens het geheel van de arbeidscyclus.

"Toegelaten domein"  is gewijzigd:
TOEGELATEN DOMEIN: [1; 700] voor alle werknemers, met uitzondering van de hierna vermelde.

0 indien de werknemer in volledige loopbaanonderbreking is of als het gaat om een statutaire
werknemer tewerkgesteld in het kader van een maatregel tot reorganisatie van de arbeidstijd waarvoor
hij geen enkele prestatie verricht (maatregel tot reorganisatie = 504, 513, 542, 543, 545, 546 of 599).
[0; 700] voor een werknemer die in de loop van de periode waarop de aangifte betrekking heeft, geen
enkele prestatie heeft moeten leveren (verantwoording van de dagen = 7) of als het gaat om een
statutaire werknemer tewerkgesteld in het kader van een maatregel tot reorganisatie van de arbeidstijd
waarvoor hij prestaties mag verrichten (maatregel tot reorganisatie = 501, 502, 503, 505, 506, 507, 508,
509, 510, 511, 512, 531, 541 of 544).
Indien het aantal dagen per week van de arbeidsregeling gelijk is aan nul, moet het gemiddeld aantal
uren per week van de werknemer gelijk zijn aan nul, en omgekeerd.
500 voor een onthaalouder (werknemerskengetal 497 voor een RSZ-werkgever en 761 voor een
werkgever PPL).
Bij omzetting van de prestaties naar het stelsel van 5 dagen/week (alleen voor de kwartaalaangiften die
dateren van voor het derde kwartaal 2004), moet het gelijk zijn aan 500.
Aandacht : de dagen worden uitgedrukt in honderdsten van dagen.
Voorbeelden  :
- 5 dagen/week wordt uitgedrukt onder de vorm  : 500.
- 2,66 dagen/week wordt uitgedrukt onder de vorm : 266.

WETTELIJKE REFERENTIE:
TYPE: Numeriek
LENGTE: 3
AANWEZIGHEID: Facultatief
FORMAAT:
FOUTCODE OP ONTVANGSTBEWIJS:

Foutbeschrijving Foutcode Ernst
fout

Niet numeriek
Niet in het toegelaten domein
Foutieve lengte

00047-002
00047-008
00047-093

B
B
B



ZONENUMMER: 00048 VERSIE: 2016/2 PUBLICATIEDATUM: 31/05/2016

GEMIDDELD AANTAL UREN PER WEEK VAN DE WERKNEMER
(XML label : MeanWorkingHours)

FUNCTIONEEL BLOK: Link met tewerkstelling werknemerslijn

Code(s): 90068

Xml label(s): OccupationLink

"Beschrijving " is gewijzigd:
BESCHRIJVING: Gemiddeld aantal uren per week (uitgedrukt in honderdsten van uren) tijdens dewelke de werknemer

geacht wordt arbeid uit te voeren overeenkomstig zijn arbeidsovereenkomst, een eventuele schorsing
van de overeenkomst buiten beschouwing gelaten.
Voor een werknemer in volledige loopbaanonderbreking is dit aantal gelijk aan nul.
Dit getal kan ook gelijk zijn aan 0 voor een werknemer die in de loop van de periode waarop de aangifte
betrekking heeft geen enkele prestatie heeft moeten leveren (Staving van de dagen = 7).
Het gemiddeld aantal uren per week van de werknemer gedeeld door het gemiddeld aantal uren per
week van de maatpersoon bepaalt de prestatiebreuk van de werknemer.
Onder maatpersoon verstaan we de persoon die voltijds tewerkgesteld is in dezelfde onderneming, of,
bij gebrek hieraan, in dezelfde activiteitstak, in een functie analoog aan die van de werknemer.

"Toegelaten domein"  is gewijzigd:
TOEGELATEN DOMEIN: [1;4800] voor alle werknemers, met uitzondering van de hierna vermelde.

0 indien de werknemer in volledige loopbaanonderbreking is of als het gaat om een statutaire
werknemer tewerkgesteld in het kader van een maatregel tot reorganisatie van de arbeidstijd waarvoor
hij geen enkele prestatie verricht (maatregel tot reorganisatie = 504, 513, 542, 543, 545, 546 of 599).
[0;4800] voor een werknemer die in de loop van de periode waarop de aangifte betrekking heeft, geen
enkele prestatie heeft moeten leveren (verantwoording van de dagen = 7) of als het gaat om een
statutaire werknemer tewerkgesteld in het kader van een maatregel tot reorganisatie van de arbeidstijd
waarvoor hij prestaties mag verrichten (maatregel tot reorganisatie = 501, 502, 503, 505, 506, 507, 508,
509, 510, 511, 512, 531, 541 of 544).
[0;5000] voor een thuiswerker - onthaalouder (werknemersstatuut = D1).
Indien het aantal dagen per week van de arbeidsregeling gelijk is aan nul, moet het gemiddeld aantal
uren per week van de werknemer gelijk zijn aan nul, en omgekeerd.
Aandacht : De uren worden uitgedrukt in honderdsten van uren.
Voorbeelden :
. 38 uren 20 min. wordt uitgedrukt onder de vorm : 3833
. 38 uren wordt uitgedrukt onder de vorm : 3800
Het gemiddeld aantal uren per week van de werknemer (=Q, zone 00048) moet kleiner dan of gelijk aan
het gemiddeld aantal uren per week van de maatpersoon (=S, zone 00049) zijn.

WETTELIJKE REFERENTIE:
TYPE: Numeriek
LENGTE: 4
AANWEZIGHEID: Onmisbaar
FORMAAT:
FOUTCODE OP ONTVANGSTBEWIJS:

Foutbeschrijving Foutcode Ernst
fout

Niet aanwezig
Niet numeriek
Niet in het toegelaten domein
Foutieve lengte

00048-001
00048-002
00048-008
00048-093

B
B
B
B



Chomage - Werkloosheid: scenario 7 - ONEM 3- Bijlage  nummer 2: Lijst der werknemerskengetallen
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Type van 
werknemers-

kengetal 
Code Omschrijving Type werknemer Aanwezigheid 

Geldig 
vanaf 

trimester 

Geldig 
tot 

trimester 

Begindatum 
geldigheid 

Einddatum 
geldigheid 

Bijdrage niet gebonden 
aan een natuurlijke 
persoon 

817 Egalisatiebijdrage verschuldigd voor statutaire werkemers Andere (type werknemers) 4 2015/1 9999/4 01/01/2015 01/01/9999 

Bijdrage niet gebonden 
aan een natuurlijke 
persoon 

851 Bijzondere bijdrage op stortingen van werkgevers voor de 
vorming van een buitenwettelijk pensioen ten bate van hun 
personeelsleden of hun rechthebbenden 

Andere (type werknemers) 4 2003/1 2011/3 01/01/1900 30/09/2011 

Bijdrage niet gebonden 
aan een natuurlijke 
persoon 

861 Bijdrage verschuldigd op de winstparticipaties Andere (type werknemers) 4 2003/1 9999/4 01/01/1900 01/01/9999 

Bijdrage niet gebonden 
aan een natuurlijke 
persoon 

862 Solidariteitsbijdrage op het gebruik van een bedrijfsvoertuig Andere (type werknemers) 4 2005/1 9999/4 01/01/2005 01/01/9999 

Bijdrage niet gebonden 
aan een natuurlijke 
persoon 

864 Bijzondere bijdrage op stortingen van werkgevers voor de 
vorming van een buitenwettelijk pensioen; rechtstreekse 
stortingen aan ex-werknemers. 

Andere (type werknemers) 4 2011/4 9999/4 01/10/2011 01/01/9999 

Bijdrage niet gebonden 
aan een natuurlijke 
persoon 

865 Bijzondere bijdrage op stortingen van werkgevers voor de 
vorming van een buitenwettelijk pensioen; stortingen in het 
kader van een ondernemingsplan 

Andere (type werknemers) 4 2011/4 9999/4 01/10/2011 01/01/9999 

Bijdrage niet gebonden 
aan een natuurlijke 
persoon 

866 Bijzondere bijdrage op stortingen van werkgevers voor de 
vorming van een buitenwettelijk pensioen; stortingen in het 
kader van een sectorplan 

Andere (type werknemers) 4 2011/4 9999/4 01/10/2011 01/01/9999 

Bijdrage niet gebonden 
aan een natuurlijke 
persoon 

867 Bijzondere aanvullende bijdrage op stortingen van werkgevers 
voor de vorming van een buitenwettelijk pensioen die een 
vastgesteld bedrag overschrijden 

Andere (type werknemers) 4 2012/4 9999/4 01/10/2012 01/01/9999 

Bijdrage niet gebonden 
aan een natuurlijke 
persoon 

870 Bijdrage verschuldigd op het dubbel vakantiegeld van de 
bedienden, op het vakantiegeld of de Copernicuspremie van de 
contractuelen in de federale overheidssector en op de 
herstructureringspremie van de contractuele militairen 

Andere (type werknemers) 4 2003/1 9999/4 01/01/1900 01/01/9999 

Bijzondere bijdrage 
aanvullende 
vergoedingen 

280 Bijzondere werkgeversbijdrage voor werknemers in het stelsel 
van werkloosheid met aanvullende vergoeding bij oudere 
werknemers (SWAV) na ontslag - aanvang SWAV vóór 
01/04/2010 of gelijkgesteld 

Andere (type werknemers) 2 2010/2 9999/4 01/04/2010 01/01/9999 

Bijzondere bijdrage 
aanvullende 
vergoedingen 

281 Bijzondere werkgeversbijdrage voor werknemers in het stelsel 
van werkloosheid met aanvullende vergoeding bij oudere 
werknemers (SWAV) na ontslag - aanvang SWAV tussen 
01/04/2010 en 31/03/2012 of gelijkgesteld 

Andere (type werknemers) 2 2010/2 9999/4 01/04/2010 01/01/9999 
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Type van 
werknemers-

kengetal 
Code Omschrijving Type werknemer Aanwezigheid 

Geldig 
vanaf 

trimester 

Geldig 
tot 

trimester 

Begindatum 
geldigheid 

Einddatum 
geldigheid 

Bijzondere bijdrage 
aanvullende 
vergoedingen 

282 Verminderde bijzondere werkgeversbijdrage voor werknemers 
in het stelsel van werkloosheid met aanvullende vergoeding bij 
oudere werknemers (SWAV) na ontslag non-profitsector - 
aanvang SWAV tussen 01/04/2010 en 31/03/2012 of 
gelijkgesteld 

Andere (type werknemers) 2 2010/2 9999/4 01/04/2010 01/01/9999 

Bijzondere bijdrage 
aanvullende 
vergoedingen 

283 Bijzondere werkgeversbijdrage voor werknemers in het stelsel 
van werkloosheid met aanvullende vergoeding bij oudere 
werknemers (SWAV) na ontslag - aanvang SWAV vanaf 
01/04/2012 (uitz.: gevallen gelijkgesteld aan kgt 280 of 281) 

Andere (type werknemers) 2 2012/2 9999/4 01/04/2012 01/01/9999 

Bijzondere bijdrage 
aanvullende 
vergoedingen 

284 Verminderde bijzondere werkgeversbijdrage voor werknemers 
in het stelsel van werkloosheid met aanvullende vergoeding bij 
oudere werknemers (SWAV) na ontslag in de non-profitsector - 
aanvang SWAV vanaf 01/04/2012 (uitz.: gevallen gelijkgesteld 
aan kgt 282) 

Andere (type werknemers) 2 2012/2 9999/4 01/04/2012 01/01/9999 

Bijzondere bijdrage 
aanvullende 
vergoedingen 

290 Bijzondere werkgeversbijdrage werknemers in het stelsel van 
werkloosheid met aanvullende vergoeding bij oudere 
werknemers (SWAV) in tijdskrediet 

Andere (type werknemers) 2 2010/2 9999/4 01/04/2010 01/01/9999 

Bijzondere bijdrage 
aanvullende 
vergoedingen 

883 Ontslagen werknemers waarvoor er een bijdrage verschuldigd is 
op de aanvullende vergoedingen 

Andere (type werknemers) 3 2006/2 9999/4 01/04/2006 01/01/9999 

Bijzondere bijdrage 
aanvullende 
vergoedingen 

885 Werknemers met loopbaanonderbreking waarvoor er een 
bijdrage verschuldigd is op de aanvullende vergoedingen 

Andere (type werknemers) 3 2006/2 9999/4 01/04/2006 01/01/9999 

Bijzondere bijdrage 
ontslagen statutaire 
werknemer 

876 Bijdrage verschuldigd voor het ontslagen statutair personeel 
van de openbare sector en daarmee gelijkgestelden, wiens 
werkrelatie wordt beëindigd en militairen  teruggekeerd  naar 
het burgerleven aan te geven met de categorie 134 - Stelsel van 
de Ziekte- en Invaliditeitsverzekering 

Andere (type werknemers) 1 2003/1 9999/4 01/01/1900 01/01/9999 

Bijzondere bijdrage 
ontslagen statutaire 
werknemer 

877 Bijdrage verschuldigd voor het ontslagen statutair personeel 
van de openbare sector en daarmee gelijkgestelden, wiens 
werkrelatie wordt beëindigd en militairen teruggekeerd naar 
het burgerleven aan te geven met de categorie 134 - 
Werkloosheidsstelsel 

Andere (type werknemers) 1 2003/1 9999/4 01/01/1900 01/01/9999 

Bijzondere bijdrage 
statutaire werknemer 
buitenland 

676 Statutaire werknemers met standplaats in het buitenland Andere (type werknemers) 1 2015/1 9999/4 01/01/2015 01/01/9999 
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Type van 
werknemers-

kengetal 
Code Omschrijving Type werknemer Aanwezigheid 

Geldig 
vanaf 

trimester 

Geldig 
tot 

trimester 

Begindatum 
geldigheid 

Einddatum 
geldigheid 

Bijzondere bijdrage voor 
studenten 

840 Solidariteitsbijdrage verschuldigd voor studenten-arbeiders 
voor de eerste 50 dagen werken in het kader van een 
overeenkomst voor studenten 

Andere (type werknemers) 1 2003/1 9999/4 01/01/1900 01/01/9999 

Bijzondere bijdrage voor 
studenten 

841 Solidariteitsbijdrage verschuldigd voor studenten-bedienden 
voor de eerste 50 dagen werken in het kader van een 
overeenkomst voor studenten 

Andere (type werknemers) 1 2004/3 9999/4 01/07/2004 01/01/9999 

Bijzondere bijdrage 
werkloze met 
bedrijfstoeslag (SWT) 

270 Bijzondere werkgeversbijdrage voor een werknemer in het 
stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag (SWT) - aanvang 
SWT vóór 01/04/2010 of gelijkgesteld 

Andere (type werknemers) 2 2010/2 9999/4 01/04/2010 01/01/9999 

Bijzondere bijdrage 
werkloze met 
bedrijfstoeslag (SWT) 

271 Verminderde bijzondere werkgeversbijdrage voor een 
werknemer in het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag 
(SWT) uit de non-profitsector - aanvang SWT vóór 01/04/2012 
of gelijkgesteld 

Andere (type werknemers) 2 2010/2 9999/4 01/04/2010 01/01/9999 

Bijzondere bijdrage 
werkloze met 
bedrijfstoeslag (SWT) 

272 Compenserende werkgeversbijdrage voor een werknemer in 
het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag (SWT) 

Andere (type werknemers) 2 2010/2 2015/3 01/04/2010 30/09/2015 

Bijzondere bijdrage 
werkloze met 
bedrijfstoeslag (SWT) 

273 Bijzondere werkgeversbijdrage voor een  werknemer in het 
stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag (SWT) - aanvang 
SWT tussen 01/04/2010 en 31/03/2012 of gelijkgesteld 

Andere (type werknemers) 2 2010/2 9999/4 01/04/2010 01/01/9999 

Bijzondere bijdrage 
werkloze met 
bedrijfstoeslag (SWT) 

274 Verminderde bijzondere werkgeversbijdrage voor een 
werknemer in het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag 
(SWT) tijdens een periode van erkenning als onderneming in 
moeilijkheden of gelijkgesteld 

Andere (type werknemers) 2 2010/2 9999/4 01/04/2010 01/01/9999 

Bijzondere bijdrage 
werkloze met 
bedrijfstoeslag (SWT) 

275 Verminderde bijzondere werkgeversbijdrage voor een 
werknemer in het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag 
(SWT) tijdens een periode van erkenning als onderneming in 
herstructurering - aanvang SWT tussen 01/04/2010 en 
31/03/2012 of gelijkgesteld 

Andere (type werknemers) 2 2010/2 9999/4 01/04/2010 01/01/9999 

Bijzondere bijdrage 
werkloze met 
bedrijfstoeslag (SWT) 

276 Bijzondere werkgeversbijdrage voor werknemers in het stelsel 
van werkloosheid met bedrijfstoeslag (SWT) - aanvang SWT 
vanaf 01/04/2012 (uitz.: gevallen gelijkgesteld aan kgt 270 of 
273) 

Andere (type werknemers) 2 2012/2 9999/4 01/04/2012 01/01/9999 

Bijzondere bijdrage 
werkloze met 
bedrijfstoeslag (SWT) 

277 Verminderde bijzondere werkgeversbijdrage voor werknemers 
in het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag (SWT) uit de 
non-profitsector - aanvang SWT vanaf 01/04/2012 (uitz.: 
gevallen gelijkgesteld aan kgt 271) 

Andere (type werknemers) 2 2012/2 9999/4 01/04/2012 01/01/9999 
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Type van 
werknemers-

kengetal 
Code Omschrijving Type werknemer Aanwezigheid 

Geldig 
vanaf 

trimester 

Geldig 
tot 

trimester 

Begindatum 
geldigheid 

Einddatum 
geldigheid 

Bijzondere bijdrage 
werkloze met 
bedrijfstoeslag (SWT) 

278 Verminderde bijzondere werkgeversbijdrage voor werknemers 
in het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag (SWT) 
tijdens een periode van erkenning als onderneming in 
herstructurering - aanvang SWT vanaf 01/04/2012 (uitz.: 
gevallen gelijkgesteld aan kgt 275) 

Andere (type werknemers) 2 2012/2 9999/4 01/04/2012 01/01/9999 

Bijzondere bijdrage 
werkloze met 
bedrijfstoeslag (SWT) 

879 Werknemers in het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag 
(SWT) waarvoor een bijzondere bijdrage verschuldigd is 

Andere (type werknemers) 1 2003/1 9999/4 01/01/1900 01/01/9999 

FAO-FBZ bijdrage 010 Gepensioneerde werknemers die worden bedoeld in artikel 42 
bis van de arbeidsongevallenwet van 10.04.1971 en in artikel 66 
van de wetten betreffende de preventie van beroepsziekten en 
de vergoeding van de schade die uit die ziekten voortvloeit, 
gecoördineerd op 03.06.1970 of als het slachtoffer de leeftijd 
van 65 jaar bereikt heeft. 

Andere (type werknemers) 3 2015/4 9999/4 01/10/2015 01/01/9999 

FAO-FBZ bijdrage 013 Kansarme jongeren Speciale handarbeiders 3 2003/1 9999/4 01/01/1900 01/01/9999 

FAO-FBZ bijdrage 015 Werklieden en gelijkgestelden, inbegrepen huispersoneel Gewone handarbeiders 3 2003/1 9999/4 01/01/1900 01/01/9999 

FAO-FBZ bijdrage 016 Mijnwerkers Mijnwerkers (handarbeiders) 3 2003/1 9999/4 01/01/1900 01/01/9999 

FAO-FBZ bijdrage 027 Leerplichtige werklieden en stagiairs Leerplichtige gewone 
handarbeiders 

3 2003/1 9999/4 01/01/1900 01/01/9999 

FAO-FBZ bijdrage 041 Dienstboden die het slachtoffer zijn van een arbeidsongeval, 
gebeurd vóór 01/04/1983 

Dienstboden (handarbeiders) 3 2003/1 9999/4 01/01/1900 01/01/9999 

FAO-FBZ bijdrage 045 Dienstboden die het slachtoffer zijn van een arbeidsongeval, 
gebeurd sinds 01/04/1983 of die het slachtoffer zijn van een 
beroepsziekte 

Dienstboden (handarbeiders) 3 2003/1 9999/4 01/01/1900 01/01/9999 

FAO-FBZ bijdrage 487 Leerplichtige hoofdarbeiders en stagiairs Leerplichtige hoofdarbeiders 3 2003/1 9999/4 01/01/1900 01/01/9999 

FAO-FBZ bijdrage 493 Geneesheren in opleiding tot geneesheer-specialist. Kansarme 
jongeren. Bursalen van een land buiten de Europese 
Economische Ruimte. 

Speciale hoofdarbeiders 3 2003/1 9999/4 01/01/1900 01/01/9999 

FAO-FBZ bijdrage 494 Betaalde sportbeoefenaars, behalve beroepswielrenners (in het 
bezit van een licentie van de BWB) die een arbeidsongeval 
opgelopen hebben sinds 01/01/1985 

Speciale hoofdarbeiders 3 2003/1 9999/4 01/01/1900 01/01/9999 
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geldigheid 

FAO-FBZ bijdrage 495 Hoofdarbeiders en gelijkgestelden, huisbedienden, alsook 
beroepswielrenners (in het bezit van een licentie van de BWB) 
die een arbeidsongeval opgelopen hebben sinds 01/01/1985, 
erkende onthaalouders, kunstenaars, gelegenheidswerknemers 
in de horeca. 

Gewone hoofdarbeiders 3 2003/1 9999/4 01/01/1900 01/01/9999 

FAO-FBZ bijdrage 675 Statutaire werknemers Andere (type werknemers) 3 2003/1 9999/4 01/01/1900 01/01/9999 

Gewone bijdrage 010 Tijdelijke werklieden in de tuinbouw en  in de landbouw  
(werkgevers met werkgeverscategorieën 194, 494, 594, 193, 
097 en 497) en tot en met het tweede kwartaal 2007 
werklieden - gelegenheidswerknemer in de horeca (werkgevers 
met werkgeverscategorieën 016, 017, 097 en 497). 

Seizoenhandarbeiders 3 2003/1 9999/4 01/01/1900 01/01/9999 

Gewone bijdrage 011 Werklieden van de speciale categorie aan te geven met 
forfaitaire lonen door werkgevers met werkgeverscategorieën 
016, 017, 019, 116, 117, 216, 217 en, vanaf het eerste kwartaal 
2010, 066, 323, 562 et 662 en, tot en met het eerste kwartaal 
2007, 020, 023, 068, 146, 158, 166, 323 en 562 
(loonmatigingsbijdrage niet verschuldigd) en leerlingen van 
deze categorie vanaf het jaar waarin ze 19 jaar worden. Vanaf 
het vierde kwartaal 2013 ook werklieden van de speciale 
categorie aan te geven met forfaitaire lonen door werkgevers 
met werkgeverscategorieën 317, 097 en 497. 

Handarbeiders tegen forfait 3 2003/1 9999/4 01/01/1900 01/01/9999 

Gewone bijdrage 012 Mindervalide werklieden en leerlingen van deze categorie vanaf 
het jaar waarin ze 19 jaar worden : a) tewerkgesteld in een 
erkende beschutte werkplaats met werkgeverscategorieën 073, 
173, 273 of 473 (loonmatigingsbijdrage niet verschuldigd). b) 
tot en met het derde kwartaal 2008 aan te geven door 
werkgevers met werkgeverscategorie 
811(loonmatigingsbijdrage verschuldigd). 

Mindervalide handarbeiders 3 2003/1 9999/4 01/01/1900 01/01/9999 

Gewone bijdrage 013 a)Taxichauffeurs voor personenvervoer tewerkgesteld door 
werkgevers met werkgeverscategorie 068 
(loonmatigingsbijdrage niet verschuldigd) en leerlingen van 
deze categorie vanaf het jaar waarin ze 19 jaar worden.  b) 
contractuele handarbeiders die niet onder het jaarlijkse 
vakantiestelsel van de werknemers vallen tewerkgesteld door 
een werkgever met werkgeverscategorie 040 

Speciale handarbeiders 3 2003/1 9999/4 01/01/1900 01/01/9999 

Gewone bijdrage 014 Werklieden van de gewone categorie voor wie de bijdrage aan 
het Bosuitbatingsfonds verschuldigd is door de werkgevers met 
de werkgeverscategorie 029 en leerlingen van deze categorie 
vanaf het jaar waarin ze 19 jaar worden. 

Gewone handarbeiders 
andere dan de arbeiders 

3 2003/1 9999/4 01/01/1900 01/01/9999 
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Gewone bijdrage 015 Werklieden van de gewone categorie en leerlingen van deze 
categorie vanaf het jaar waarin ze 19 jaar worden :  a) aan te 
geven met werkelijke lonen door de werkgevers met 
werkgeverscategorieën 016, 017, 019, 020, 023, 068, 158 ,166 
en 562 (loonmatigingsbijdrage verschuldigd) ;  b) voor wie de 
bijdrage aan het Bosuitbatingsfonds niet verschuldigd is, aan te 
geven door werkgevers met de werkgeverscategorie 029 ;  c) 
gelegenheidsarbeiders aan te geven met reële lonen door de 
werkgevers met werkgeverscategorieën 116 en 117;  d) alle 
andere werklieden die elders niet worden vermeld. 

Gewone handarbeiders 3 2003/1 9999/4 01/01/1900 01/01/9999 

Gewone bijdrage 016 Mijnwerker, bovengronds tewerkgesteld en leerlingen van deze 
categorie vanaf het jaar waarin ze 19 jaar worden. 

Mijnwerkers (handarbeiders) 3 2003/1 9999/4 01/01/1900 01/01/9999 

Gewone bijdrage 017 Mijnwerker, ondergronds tewerkgesteld en leerlingen van deze 
categorie vanaf het jaar waarin ze 19 jaar worden. 

Mijnwerkers (handarbeiders) 3 2003/1 9999/4 01/01/1900 01/01/9999 

Gewone bijdrage 019 Leerlingen en gelijkgestelden - handarbeiders vanaf het jaar 
waarin ze 19 jaar worden  aan te geven door de werkgevers van 
de openbare sector met werkgeverscategorieën 001, 046, 050, 
096, 296, 347, 351, 396, 441 en 496 (FAO-FBZ bijdrage 
verschuldigd) 

Leerling-handarbeiders 3 2005/3 9999/4 01/07/2005 01/01/9999 

Gewone bijdrage 020 Leerplichtigen - werklieden van de speciale categorie (zie 
werknemerskengetal 010 onder de werknemerscategorieën 
016, 017, 097 en 497) tot 31 december van het jaar waarin ze 
18 jaar worden. 

Handarbeiders horeca, 
andere dan seizoenarbeiders 

3 2003/3 2007/2 01/07/2003 30/06/2007 

Gewone bijdrage 020 Leerplichtigen - gelegenheidswerknemers handarbeiders van de 
speciale categorie (zie werknemerskengetal 011 onder de 
werkgeverscategorieën 317, 097 en 497) tot 31 december van 
het jaar waarin ze 18 jaar worden. 

Handarbeiders 
gelegenheidswerknemers 
Horeca 

3 2013/4 9999/4 01/10/2013 01/01/9999 

Gewone bijdrage 021 Contractuele werknemers - arbeiders aangeworven in de 
publieke sector ter vervanging van contractuele of statutaire 
werknemers in loopbaanonderbreking volgens de herstelwet 
van 22 januari 1985 of ter vervanging van werknemers die hun 
prestaties met 1/5de verminderen met compenserende premie 
in het kader van de herverdeling van de arbeid in de openbare 
sector. 

Contractuele handarbeiders - 
Vervangers 

3 2014/1 9999/4 01/01/2014 01/01/9999 

Gewone bijdrage 022 Leerplichtigen - werklieden en stagiairs van de speciale 
categorie (zie werknemerskengetal 011 en 010 tot en met 
2/2007 met uitzondering van de gelegenheidswerknemers 
Horeca - superextra's) tot 31 december van het jaar waarin ze 
18 jaar worden. 

Andere leerplichtige 
handarbeiders 

3 2003/1 9999/4 01/01/1900 01/01/9999 
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Gewone bijdrage 024 Gesubsidieerde contractuelen, handarbeiders die met reëel 
loon worden aangegeven (zie werknemerskengetal 015 b), en 
c)) 

Gesubsidieerde contractuele 
handarbeiders 

3 2003/1 9999/4 01/01/1900 01/01/9999 

Gewone bijdrage 025 Gesubsidieerde contractuelen, minder-valide handarbeiders die 
met reëel loon worden aangegeven, tewerkgesteld in een 
beschutte werkplaats 

Gesubsidieerde contractuele 
handarbeiders 

3 2003/1 9999/4 01/01/1900 01/01/9999 

Gewone bijdrage 026 Leerplichtigen - werklieden en stagiairs van de gewone 
categorie (zie werknemerskengetal 014) tot 31 december van 
het jaar waarin ze 18 jaar worden. 

Andere leerplichtige 
handarbeiders 

3 2003/1 9999/4 01/01/1900 01/01/9999 

Gewone bijdrage 027 Leerplichtigen - werklieden en stagiairs van de gewone 
categorie (zie werknemerskengetal 015) tot 31 december van 
het jaar waarin ze 18 jaar worden. 

Leerplichtige gewone 
handarbeiders 

3 2003/1 9999/4 01/01/1900 01/01/9999 

Gewone bijdrage 029 Gesubsidieerde contractuelen, handarbeiders die met forfaitair 
loon worden aangegeven, tewerkgesteld bij openbare besturen 
en ermee gelijkgestelde instellingen, verenigingen en 
maatschappijen 

Gesubsidieerde contractuele 
handarbeiders 

3 2003/1 9999/4 01/01/1900 01/01/9999 

Gewone bijdrage 035 Leerlingen en gelijkgestelden - handarbeiders tot 31 december 
van het jaar waarin ze 18 jaar worden : - leerlingen met erkende 
leerovereenkomst Middenstandsopleiding. - leerlingen met 
gecontroleerde leerverbintenis-middenstandsopleiding. - 
leerlingen voor beroepen uitgeoefend door arbeiders in 
loondienst  (industrieel   leercontract). - stagiairs met 
stageovereenkomst in het kader van de vorming tot 
ondernemingshoofd. - leerling met een overeenkomst voor 
socioprofessionele inpassing erkend door de Gemeenschappen 
en Gewesten. Stagiairs met een 
beroepsinlevingsovereenkomsten. 

Leerling-handarbeiders 3 2003/1 9999/4 01/01/1900 01/01/9999 

Gewone bijdrage 043 Huispersoneel, handarbeiders, aangegeven door werkgevers 
ingeschreven onder de categorieën 039, 094, 193, 099 en 299. 

Speciale handarbeiders 3 2010/3 9999/4 01/07/2010 01/01/9999 

Gewone bijdrage 044 Huispersoneel, leerplichtigen - werklieden (zie 
werknemerskengetal 043) tot 31december van het jaar waarin 
ze 18 jaar worden. 

Speciale leerplichtige 
handarbeiders 

3 2010/3 9999/4 01/07/2010 01/01/9999 

Gewone bijdrage 045 Dienstboden aangegeven door werkgevers die ingeschreven zijn 
onder werkgeverscategorieën 037 of 437 

Dienstboden (handarbeiders) 3 2003/1 9999/4 01/01/1900 01/01/9999 

Gewone bijdrage 046 Kunstenaars en leerlingen van deze categorie vanaf het jaar 
waarin ze 19 jaar worden. 

Andere kunstenaars 3 2003/3 9999/4 01/07/2003 01/01/9999 
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Gewone bijdrage 047 Kunstenaars - Deeltijds leerplichtigen tot 31 december van het 
jaar waarin ze 18 jaar worden. 

Leerplichtige kunstenaars 3 2003/3 9999/4 01/07/2003 01/01/9999 

Gewone bijdrage 050 Handarbeiders tewerkgesteld in het kader van een flexijob Handarbeiders flexijob 3 2015/4 9999/4 01/10/2015 01/01/9999 

Gewone bijdrage 439 Leerlingen en gelijkgestelde hoofdarbeiders tot 31 december 
van het jaar waarin ze 18 jaar worden. 

Leerling-hoofdarbeiders 3 2003/1 9999/4 01/01/1900 01/01/9999 

Gewone bijdrage 450 Hoofdarbeiders tewerkgesteld in het kader van een flexijob Hoofdarbeiders flexijob 3 2015/4 9999/4 01/10/2015 01/01/9999 

Gewone bijdrage 480 Leerplichtigen van de speciale categorie (zie 
werknemerskengetal 490 onder de werknemerscategorieën 
016, 017, 097 en 497) tot 31 december van het jaar waarin ze 
18 jaar worden. 

Hoofdarbeiders horeca 3 2003/3 2007/2 01/07/2003 30/06/2007 

Gewone bijdrage 481 Contractuele werknemers - bedienden aangeworven in de 
publieke sector ter vervanging van contractuele of statutaire 
werknemers in loopbaanonderbreking volgens de herstelwet 
van 22 januari 1985 of ter vervanging van werknemers die hun 
prestaties met 1/5de verminderen met compenserende premie 
in het kader van de herverdeling van de arbeid in de openbare 
sector. 

Contractuele hoofdarbeiders 
- Vervangers 

3 2014/1 9999/4 01/01/2014 01/01/9999 

Gewone bijdrage 484 Gesubsidieerde contractuelen - hoofdarbeiders tewerkgesteld 
bij openbare besturen en ermee gelijkgestelde instellingen, 
verenigingen en maatschappijen 

Gesubsidieerde contractuele 
hoofdarbeiders 

3 2003/1 9999/4 01/01/1900 01/01/9999 

Gewone bijdrage 485 Gesubsidieerde contractuelen, mindervalide hoofdarbeiders 
tewerkgesteld in een erkende beschutte werkplaats 

Gesubsidieerde contractuele 
hoofdarbeiders 

3 2003/1 9999/4 01/01/1900 01/01/9999 

Gewone bijdrage 486 Leerplichtigen - gelegenheidswerknemers bedienden aan te 
geven met forfaitaire lonen voor werkgevers met de 
werkgeverscategorieën 216 en 217 en vanaf het vierde kwartaal 
2013 met de werkgeverscategorieën 317, 097 en 497. 

Hoofdarbeiders 
gelegenheidswerknemers 
Horeca 

3 2007/3 9999/4 01/07/2007 01/01/9999 

Gewone bijdrage 487 Leerplichtigen - bedienden en stagiairs tot 31 december van het 
jaar waarin ze 18 jaar worden. 

Leerplichtige hoofdarbeiders 3 2003/1 9999/4 01/01/1900 01/01/9999 

Gewone bijdrage 490 Bediende - gelegenheidswerknemer in de horeca (werkgevers 
met werkgeverscategorieën 016, 017, 097 en 497). 

Hoofdarbeiders horeca 3 2003/3 2007/2 01/07/2003 30/06/2007 

Gewone bijdrage 491 Het niet-administratief en technisch personeel van de vrije 
universiteiten onderworpen aan alle stelsels van de sociale 
zekerheid. 

Speciale hoofdarbeiders 3 2015/1 9999/4 01/01/2015 01/01/9999 



Versie 2016/2   Bijlage 2 : Lijst der werknemerskengetallen waarvoor de bijdragen van toepassing zijn   9/13 
 

Type van 
werknemers-

kengetal 
Code Omschrijving Type werknemer Aanwezigheid 

Geldig 
vanaf 

trimester 

Geldig 
tot 

trimester 

Begindatum 
geldigheid 

Einddatum 
geldigheid 

Gewone bijdrage 492 Mindervalide bedienden en leerlingen van deze categorie vanaf 
het jaar waarin ze 19 jaar worden : a) tewerkgesteld in een 
erkende beschutte werkplaats met werkgeverscategorieën 073, 
173, 273 of 473 (loonmatigingsbijdrage niet verschuldigd). b) 
tot en met het derde kwartaal 2008 aan te geven door 
werkgevers met werkgeverscategorie 811 
(loonmatigingsbijdrage verschuldigd) 

Mindervalide hoofdarbeiders 3 2003/1 9999/4 01/01/1900 01/01/9999 

Gewone bijdrage 493 Het academisch en wetenschappelijk personeel van de 
universiteiten ingeschreven onder de werkgeverscategorieën 
175, 396 en, vanaf het eerste kwartaal 2015, 075. 
Contractuelen die niet vallen onder het jaarlijkse 
vakantiesstelsel van de werknemers in de categorieën 040 en 
075. 

Speciale hoofdarbeiders 3 2003/1 9999/4 01/01/1900 01/01/9999 

Gewone bijdrage 494 Vanaf het jaar waarin ze 19 jaar worden:  Betaalde 
sportbeoefenaars (loonmatigingsbijdrage niet verschuldigd) 

Speciale hoofdarbeiders 3 2008/1 9999/4 01/01/2008 01/01/9999 

Gewone bijdrage 495 Bedienden en leerlingen van deze categorie vanaf het jaar 
waarin ze 19 jaar worden :  a) Bedienden met een gewone 
categorie.  b) Betaalde sportbeoefenaars, vanaf het eerste 
kwartaal 2008 beperkt tot voetbaltrainers en 
voetbalscheidsrechters aangegeven door werkgevers met 
werkgeverscategorieën 070 of 076 c) Gelegenheidswerknemers 
bedienden aan te geven met reële lonen door de werkgevers 
met de werkgeverscategorieën 116 en 117 

Gewone hoofdarbeiders 3 2003/1 9999/4 01/01/1900 01/01/9999 

Gewone bijdrage 496 Gelegenheidswerknemers bedienden aan te geven met 
forfaitaire lonen voor werkgevers met de 
werkgeverscategorieën 216 en 217 en vanaf het vierde kwartaal 
2013 met de werkgeverscategorieën 317, 097 en 497. 

Hoofdarbeiders 
gelegenheidswerknemers 
Horeca 

3 2007/3 9999/4 01/07/2007 01/01/9999 

Gewone bijdrage 497 Erkende onthaalouders Parents d'accueil reconnus 3 2003/2 9999/4 01/04/2003 01/01/9999 

Gewone bijdrage 498 Gerechtigden op een (post)doctoraatsbeurs, afkomstig van een 
land buiten de Europese Economische Ruimte dat geen 
overeenkomst heeft met België 

Hoofdarbeiders 
beursstudenten 

3 2003/3 9999/4 01/07/2003 01/01/9999 

Gewone bijdrage 499 Leerlingen en gelijkgestelde vanaf het jaar waarin ze 19 jaar 
worden aan te geven door de werkgevers van de openbare 
sector met werkgeverscategorieën 001, 046, 050, 096, 296, 347, 
351, 396, 441 en 496 (FAO-FBZ bijdrage verschuldigd) 

Leerling-hoofdarbeiders 3 2005/3 9999/4 01/07/2005 01/01/9999 

Gewone bijdrage 671 Werknemers aangeworven na 31 december 1998 en uitsluitend 
onderworpen aan de verzekering voor geneeskundige 
verzorging en aan kinderbijslag 

Andere (type werknemers) 3 2003/1 2014/4 01/01/1900 31/12/2014 
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Gewone bijdrage 673 Mandatarissen of houders van een staffunctie in de openbare 
diensten 

Andere (type werknemers) 3 2003/1 9999/4 01/01/1900 01/01/9999 

Gewone bijdrage 675 Werknemers uitsluitend onderworpen aan de verzekering voor 
geneeskundige verzorging 

Andere (type werknemers) 3 2003/1 9999/4 01/01/1900 01/01/9999 

Supplementaire bijdrage 809 Bijdrage ten behoeve van het Fonds tot vergoeding van de in 
geval van sluiting van ondernemingen ontslagen werknemers 
(F.S.O.), gestort door commerciële werkgevers 

Andere (type werknemers) 2 2003/1 9999/4 01/01/1900 01/01/9999 

Supplementaire bijdrage 810 Bijzondere bijdrage ten behoeve van het Fonds tot vergoeding 
van de in geval van sluiting van ondernemingen ontslagen 
werknemers (F.S.O.) 

Andere (type werknemers) 2 2003/1 9999/4 01/01/1900 01/01/9999 

Supplementaire bijdrage 811 Bijdrage ten behoeve van het Fonds tot vergoeding van de in 
geval van sluiting van ondernemingen ontslagen werknemers 
(F.S.O.), gestort door niet-commerciële werkgevers 

Andere (type werknemers) 2 2008/2 9999/4 01/04/2008 01/01/9999 

Supplementaire bijdrage 812 Bijzondere bijdrage verbrekingsvergoedingen voor het 
Sluitingsfonds 

Andere (type werknemers) 2 2014/1 9999/4 01/01/2014 01/01/9999 

Supplementaire bijdrage 815 Bijdrage overheidspensioen voor statutaire werknemers Andere (type werknemers) 2 2015/1 9999/4 01/01/2015 01/01/9999 

Supplementaire bijdrage 816 Bijdrage overheidspensioen voor mandatarissen of houders van 
een staffunctie in de openbare diensten 

Andere (type werknemers) 2 2015/1 9999/4 01/01/2015 01/01/9999 

Supplementaire bijdrage 818 Bijdrage overheidspensioen voor gewestelijk ontvangers Andere (type werknemers) 2 2016/1 9999/4 01/01/1900 01/01/9999 

Supplementaire bijdrage 820 Bijdrage voor de Fondsen voor bestaanszekerheid verschuldigd 
op de lonen aan 108 % van handarbeiders (inclusief 
leerplichtigen-handarbeiders en gesubsidieerde contractuelen). 
Voor de werkgevers van uitzendkrachten in de bouw 
(werkgeverscategorieën 224, 226, 244, 254) gaat het om de 
bijdrage voor het Sociaal Fonds voor de Uitzendkachten  en 
voor het Fonds voor Bestaanszekerheid van de bouwsector 

Andere (type werknemers) 2 2003/1 9999/4 01/01/1900 01/01/9999 

Supplementaire bijdrage 825 Bijdrage sectoraal pensioenfonds voor arbeiders Andere (type werknemers) 2 2004/2 9999/4 01/04/2004 01/01/9999 

Supplementaire bijdrage 826 Forfaitaire bijdrage Fonds voor bestaanszekerheid voor 
arbeiders 

Andere (type werknemers) 2 2004/3 9999/4 01/07/2004 01/01/9999 

Supplementaire bijdrage 827 Forfaitaire bijdrage sectoraal pensioenfonds voor arbeiders Andere (type werknemers) 2 2010/3 9999/4 01/07/2010 01/01/9999 
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Supplementaire bijdrage 830 Bijdrage voor de Fondsen voor bestaanszekerheid 
(uitgezonderd de sociale fondsen van het ANPCB (PC nr. 218) 
tot en met 31/03/2015 - van het APCB (PC nr. 200) vanaf 
01/04/2015, van de zelfstandige kleinhandel (PC nr. 201) en het 
"Fonds social du secteur socio-culturel des Communautés 
française et germanophone" voor werkgevers met 
werkgeverscategorie 076 beperkt, vanaf 01/09/2013, tot zij die 
onder de bevoegdheid vallen van het PC nr. 329.02), 
verschuldigd op de lonen van bedienden (inclusief 
leerplichtigen-bedienden stagiairs en gesubsidieerde 
contractuelen). 

Andere (type werknemers) 2 2003/1 9999/4 01/01/1900 01/01/9999 

Supplementaire bijdrage 831 Bijdrage voor het Sociaal Fonds van het ANPCB (PC nr. 218) tot 
en met 31/03/2015 - van het APCB (PC nr. 200) vanaf 
01/04/2015 verschuldigd op de lonen van bedienden (inclusief 
leerplichtigen-bedienden stagiairs en gesubsidieerde 
contractuelen) 

Andere (type werknemers) 2 2003/1 9999/4 01/01/1900 01/01/9999 

Supplementaire bijdrage 832 Bijdrage voor het sociaal fonds van de zelfstandige kleinhandel 
(PC nr. 201) verschuldigd op de lonen van bedienden (inclusief 
leerplichtigen-bedienden stagiairs en gesubsidieerde 
contractuelen) 

Andere (type werknemers) 2 2003/1 9999/4 01/01/1900 01/01/9999 

Supplementaire bijdrage 833 Bijdrage voor het "Fonds social du secteur socio-culturel des 
Communautés française et germanophone" voor werkgevers 
met werkgeverscategorie 076 beperkt, vanaf 01/09/2013, tot zij 
die onder de bevoegdheid vallen van het PC nr. 329.02 , 
verschuldigd op de lonen van bedienden (inclusief 
leerplichtigen-bedienden stagiairs en gesubsidieerde 
contractuelen) 

Andere (type werknemers) 2 2003/1 9999/4 01/01/1900 01/01/9999 

Supplementaire bijdrage 835 Bijdrage sectoraal pensioenfonds voor bedienden Andere (type werknemers) 2 2006/1 9999/4 01/01/2006 01/01/9999 

Supplementaire bijdrage 836 Forfaitaire bijdrage Fonds voor bestaanszekerheid voor 
bedienden 

Andere (type werknemers) 2 2009/3 2010/2 01/07/2009 30/06/2010 

Supplementaire bijdrage 836 Forfaitaire bijdrage Fonds voor bestaanszekerheid voor 
bedienden 

Andere (type werknemers) 2 2012/1 9999/4 01/01/2012 01/01/9999 

Supplementaire bijdrage 837 Forfaitaire bijdrage sectoraal pensioenfonds voor bedienden Andere (type werknemers) 2 2010/3 9999/4 01/07/2010 01/01/9999 

Supplementaire bijdrage 852 Bijdrage voor maatregelen ten voordele van de 
werkgelegenheid en de vorming 

Andere (type werknemers) 2 2003/1 9999/4 01/01/1900 01/01/9999 

Supplementaire bijdrage 854 Bijdrage bestemd voor de begeleiding van jongeren op wie een 
inschakelingsparcours van toepassing is 

Andere (type werknemers) 2 2003/1 2014/4 01/01/1900 31/12/2014 
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Type van 
werknemers-

kengetal 
Code Omschrijving Type werknemer Aanwezigheid 

Geldig 
vanaf 

trimester 

Geldig 
tot 

trimester 

Begindatum 
geldigheid 

Einddatum 
geldigheid 

Supplementaire bijdrage 855 Speciale bijdrage ten laste van de werkgevers met 
belangrijkheidscode 3 tot 9, voor werknemers onderworpen 
aan de loonmatigingsbijdrage (K.B. 401) 

Andere (type werknemers) 2 2003/1 9999/4 01/01/1900 01/01/9999 

Supplementaire bijdrage 856 Bijzondere bijdrage bestemd voor de financiering van de sociale 
zekerheid (Wet van 30 maart 1994 houdende sociale 
bepalingen) 

Andere (type werknemers) 2 2003/1 9999/4 01/01/1900 01/01/9999 

Supplementaire bijdrage 857 Speciale bijdrage ten laste van de werkgevers met 
belangrijkheidscode 3 tot 9, voor werknemers die niet 
onderworpen zijn aan de loonmatigingsbijdrage (K.B. 401) 

Andere (type werknemers) 2 2003/1 9999/4 01/01/1900 01/01/9999 

Supplementaire bijdrage 859 Bijzondere werkgeversbijdrage bestemd voor de financiering 
van tijdelijke werkloosheid en anciënniteitstoeslag voor oudere 
werklozen 

Andere (type werknemers) 2 2003/1 9999/4 01/01/1900 01/01/9999 

Supplementaire bijdrage 860 Solidariteitsbijdrage op het persoonlijk gebruik van een 
bedrijfsvoertuig 

Andere (type werknemers) 2 2003/1 2004/4 01/01/1900 31/12/2004 

Supplementaire bijdrage 863 Solidariteitsbijdrage wegens ontbrekende Dimona Andere (type werknemers) 2 2009/1 9999/4 01/01/2009 01/01/9999 

Supplementaire bijdrage 888 Bijzondere bijdrage verschuldigd op de niet-recurrente 
resultaatsgebonden voordelen 

Andere (type werknemers) 2 2008/1 9999/4 01/01/2008 01/01/9999 

Supplementaire bijdrage 889 Solidariteitsbijdrage op door de werkgever terugbetaalde 
verkeersboetes 

Andere (type werknemers) 2 2009/1 9999/4 01/01/2009 01/01/9999 

Werknemersbijdrage 
werkloze met 
bedrijfstoeslag (SWT) of 
aanvullende 
vergoedingen oudere 
werknemers (SWAV) 

295 Werknemersbijdrage voor een werknemer in het stelsel 
werkloosheid met bedrijfstoeslag (SWT) of aanvullende 
vergoedingen oudere (SWAV) na ontslag of in tijdskrediet 

Andere (type werknemers) 2 2010/2 9999/4 01/04/2010 01/01/9999 

 
Commentaar type van werknemerskengetallen 
- Gewone bijdrage : stemt overeen met gewone werknemers (werknemerslijn) en met gewone bijdragen (functioneel blok bijdrage verschuldigd voor de werknemerslijn) 
- Bijzondere bijdrage voor studenten : stemt overeen met studenten (werknemerslijn) waarvoor een solidariteitsbijdrage verschuldigd is (functioneel blok bijdrage werknemer-student) 
- Bijzondere bijdrage ontslagen statutaire werknemer : stemt overeen met ontslagen statutaire werknemers (werknemerslijn) waarvoor een bijzondere bijdrage verschuldigd is (functioneel blok 
bijdrage ontslagen statutaire werknemer) 
- Bijzondere bijdrage werkloze in het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag (SWT): stemt overeen met werknemers (werknemerslijn) waarvoor een bijzondere bijdrage SWT verschuldigd is 
(functioneel blok bijdrage bruggepensioneerd werknemer tot 1/2010 - functioneel blok aanvullende vergoeding - bijdrage vanaf 2/2010) 
- FAO-FBZ-bijdrage : stemt overeen met werknemers (werknemerslijn) die vergoedingen AO-BZ krijgen waarop een bijdrage verschuldigd is (functioneel blok bijdrage verschuldigd voor de 
werknemerslijn) 
- Supplementaire bijdrage : stemt overeen met de supplementaire verschuldigde bijdragen voor gewone werknemers (functioneel blok bijdrage verschuldigd voor de werknemerslijn) 
- Bijdrage niet gebonden aan een natuurlijke persoon : stemt overeen met de bijdragen niet verbonden aan een natuurlijke persoon (functioneel blok bijdrage niet gebonden aan een natuurlijke 
persoon) 
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- Bijzondere bijdrage aanvullende vergoedingen : stemt overeen met werknemers (werknemerslijn) die aanvullende vergoedingen krijgen waarvoor bijzondere bijdragen verschuldigd zijn (functioneel 
blok aanvullende vergoeding - bijdrage) 
- Werknemersbijdrage werklozen in het stelsel werkloosheid met bedrijfstoeslag (SWT) of aanvullende vergoedingen oudere werknemers (SWAV): stemt overeen met werknemers (werknemerslijn) 
die aanvullende vergoedingen krijgen waarvoor bijzondere bijdragen verschuldigd zijn (functioneel blok aanvullende vergoeding - bijdrage) 
 
Commentaar aanwezigheid 
 1 = kan alleen gebruikt worden voor de werknemerscode (zone 00037) 
2 = kan alleen gebruikt worden voor werknemerscode bijdrage (zone 00082) 
3 = kan gebruikt worden voor de werknemerscode (zone 00037) en de werknemerscode bijdrage (zone 00082) 
4 = kan alleen gebruikt worden voor werknemerscode voor een bijdrage die niet gebonden is aan een natuurlijke persoon (zone 00020) 
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ARBEIDSONGEVALLEN 

Sector Identificatie Code Scenario Omschrijving Begindatum 
geldigheid 

Einddatum 
geldigheid 

ARBEIDSONGEVALLEN AOAT001 001 Scenario 1 - aangifte van een arbeidsongeval Volledige aangifte 01/01/1900 01/01/9999 

ARBEIDSONGEVALLEN AOAT001 002 Scenario 1 - aangifte van een arbeidsongeval Vereenvoudigde aangifte 01/01/1900 01/01/9999 

 
 
BEROEPSZIEKTEN 

Sector Identificatie Code Scenario Omschrijving Begindatum 
geldigheid 

Einddatum 
geldigheid 

BEROEPSZIEKTEN BZMP001 001 Scenario 1 - Gemachtigde aanvraag - verwijdering 
van een zwangere werkneemster-  privé-sector 

Volledige werkstopzetting 01/01/1900 30/06/2011 

BEROEPSZIEKTEN BZMP001 002 Scenario 1 - Gemachtigde aanvraag - verwijdering 
van een zwangere werkneemster-  privé-sector 

Postenmutatie met loonverlies 01/01/1900 30/06/2011 

BEROEPSZIEKTEN BZMP001 003 Scenario 1 - Gemachtigde aanvraag - verwijdering 
van een zwangere werkneemster-  privé-sector 

 

Combinatie van volledige werkstopzetting en 
postenmutatie 

01/01/1900 30/06/2011 
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UITKERINGEN 

Sector Identificatie Code Scenario Omschrijving Begindatum 
geldigheid 

Einddatum 
geldigheid 

UITKERINGEN ZIMA001 001 Scenario 1 - Aangifte van arbeidsongeschiktheid, moederschapsrust, 
volledige werkverwijdering als maatregel inzake 
moederschapsbescherming, gedeeltelijke werkverwijdering als 
maatregel inzake moederschapsbescherming, vaderschapsverlof 
(art. 39, zevende lid arbeidswet van 16.3.1971), geboorteverlof (art. 
30, § 2, wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten) 
en adoptieverlof 

Aangifte van arbeidsongeschiktheid 
(ziekte, ongeval, profylactisch verlof) 

01/01/1900 01/01/9999 

UITKERINGEN ZIMA001 002 Scenario 1 - Aangifte van arbeidsongeschiktheid, moederschapsrust, 
volledige werkverwijdering als maatregel inzake 
moederschapsbescherming, gedeeltelijke werkverwijdering als 
maatregel inzake moederschapsbescherming, vaderschapsverlof 
(art. 39, zevende lid arbeidswet van 16.3.1971), geboorteverlof (art. 
30, § 2, wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten) 
en adoptieverlof 

Moederschapsrust 01/01/1900 01/01/9999 

UITKERINGEN ZIMA001 003 Scenario 1 - Aangifte van arbeidsongeschiktheid, moederschapsrust, 
volledige werkverwijdering als maatregel inzake 
moederschapsbescherming, gedeeltelijke werkverwijdering als 
maatregel inzake moederschapsbescherming, vaderschapsverlof 
(art. 39, zevende lid arbeidswet van 16.3.1971), geboorteverlof (art. 
30, § 2, wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten) 
en adoptieverlof 

Volledige werkverwijdering als 
maatregel inzake 
moederschapsbescherming 

01/01/1900 01/01/9999 

UITKERINGEN ZIMA001 004 Scenario 1 - Aangifte van arbeidsongeschiktheid, moederschapsrust, 
volledige werkverwijdering als maatregel inzake 
moederschapsbescherming, gedeeltelijke werkverwijdering als 
maatregel inzake moederschapsbescherming, vaderschapsverlof 
(art. 39, zevende lid arbeidswet van 16.3.1971), geboorteverlof (art. 
30, § 2, wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten) 
en adoptieverlof 

Gedeeltelijke werkverwijdering als 
maatregel inzake 
moederschapsbescherming 

01/01/1900 01/01/9999 

UITKERINGEN ZIMA001 005 Scenario 1 - Aangifte van arbeidsongeschiktheid, moederschapsrust, 
volledige werkverwijdering als maatregel inzake 
moederschapsbescherming, gedeeltelijke werkverwijdering als 

Vaderschapsverlof - omgezet 
moederschapsverlof (art. 39, zevende 

01/01/1900 01/01/9999 
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Sector Identificatie Code Scenario Omschrijving Begindatum 
geldigheid 

Einddatum 
geldigheid 

maatregel inzake moederschapsbescherming, vaderschapsverlof 
(art. 39, zevende lid arbeidswet van 16.3.1971), geboorteverlof (art. 
30, § 2, wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten) 
en adoptieverlof 

lid, arbeidswet van 16.3.1971) 

UITKERINGEN ZIMA001 006 Scenario 1 - Aangifte van arbeidsongeschiktheid, moederschapsrust, 
volledige werkverwijdering als maatregel inzake 
moederschapsbescherming, gedeeltelijke werkverwijdering als 
maatregel inzake moederschapsbescherming, vaderschapsverlof 
(art. 39, zevende lid arbeidswet van 16.3.1971), geboorteverlof (art. 
30, § 2, wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten) 
en adoptieverlof 

Geboorteverlof - 10 dagen (art. 30, § 2 
wet van 3 juli 1978 betreffende de 
arbeidsovereenkomsten) 

01/01/1900 01/01/9999 

UITKERINGEN ZIMA001 007 Scenario 1 - Aangifte van arbeidsongeschiktheid, moederschapsrust, 
volledige werkverwijdering als maatregel inzake 
moederschapsbescherming, gedeeltelijke werkverwijdering als 
maatregel inzake moederschapsbescherming, vaderschapsverlof 
(art. 39, zevende lid arbeidswet van 16.3.1971), geboorteverlof (art. 
30, § 2, wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten) 
en adoptieverlof 

Adoptieverlof 01/01/1900 01/01/9999 

UITKERINGEN ZIMA002 001 Scenario 2 - Maandelijkse aangifte in geval van hervatting van 
aangepaste arbeid in de loop van een periode van 
arbeidsongeschiktheid,uitoefening van aangepaste arbeid in het 
kader van een maatregel inzake moederschapsbescherming en 
voortzetting van een activiteit bij één van de twee werkgevers 
wanneer de werkneemster bij twee verschillende werkgevers 
tewerkgesteld is en slechts van het werk verwijderd wordt bij één 
van deze twee werkgevers 

Maandelijkse aangifte in geval van 
hervatting van aangepaste arbeid in de 
loop van een periode van 
arbeidsongeschiktheid 

01/01/1900 01/01/9999 

UITKERINGEN ZIMA002 002 Scenario 2 - Maandelijkse aangifte in geval van hervatting van 
aangepaste arbeid in de loop van een periode van 
arbeidsongeschiktheid,uitoefening van aangepaste arbeid in het 
kader van een maatregel inzake moederschapsbescherming en 
voortzetting van een activiteit bij één van de twee werkgevers 
wanneer de werkneemster bij twee verschillende werkgevers 
tewerkgesteld is en slechts van het werk verwijderd wordt bij één 

Uitoefening van aangepaste arbeid in 
het kader van een maatregel inzake 
moederschapsbescherming 

01/01/1900 01/01/9999 
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Sector Identificatie Code Scenario Omschrijving Begindatum 
geldigheid 

Einddatum 
geldigheid 

van deze twee werkgevers 

UITKERINGEN ZIMA002 003 Scenario 2 - Maandelijkse aangifte in geval van hervatting van 
aangepaste arbeid in de loop van een periode van 
arbeidsongeschiktheid,uitoefening van aangepaste arbeid in het 
kader van een maatregel inzake moederschapsbescherming en 
voortzetting van een activiteit bij één van de twee werkgevers 
wanneer de werkneemster bij twee verschillende werkgevers 
tewerkgesteld is en slechts van het werk verwijderd wordt bij één 
van deze twee werkgevers 

Voortzetting van een activiteit bij één 
van de twee werkgevers wanneer de 
werkneemster bij twee verschillende 
werkgevers tewerkgesteld is en slechts 
van het werk verwijderd wordt bij één 
van deze twee werkgevers 

01/01/1900 01/01/9999 

UITKERINGEN ZIMA003 001 Scenario 3 - Attest met het oog op de vergoeding van de 
borstvoedingspauzes 

Attest met het oog op de vergoeding 
van de borstvoedingspauzes 

01/01/1900 01/01/9999 

UITKERINGEN ZIMA005 001 Scenario 5 - Jaarlijkse vakantieaangifte Vakantieaangifte van de werknemers 
aan wie het vakantiegeld betaald wordt 
door een vakantiekas of de RJV 

01/01/1900 01/01/9999 

UITKERINGEN ZIMA005 002 Scenario 5 - Jaarlijkse vakantieaangifte Vakantieaangifte van de werknemers 
aan wie het vakantiegeld betaald wordt 
door de werkgever 

01/01/1900 01/01/9999 

UITKERINGEN ZIMA006 001 Scenario 6 - Aangifte van werkhervatting Aangifte van de datum van 
werkhervatting 

01/01/1900 01/01/9999 
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WERKLOOSHEID 

Sector Identificatie Code Scenario Omschrijving Begindatum 
geldigheid 

Einddatum 
geldigheid 

WERKLOOSHEID CWTEMP 001 Mededeling van tijdelijke werkloosheid door de 
werkgever 

Tijdelijke werkloosheid economische oorzaken 01/01/1900 01/01/9999 

WERKLOOSHEID CWTEMP 002 Mededeling van tijdelijke werkloosheid door de 
werkgever 

Tijdelijke werkloosheid slecht weer 01/01/1900 01/01/9999 

WERKLOOSHEID CWTEMP 003 Mededeling van tijdelijke werkloosheid door de 
werkgever 

Tijdelijke werkloosheid technische stoornis 01/01/1900 01/01/9999 

WERKLOOSHEID CWTEMP 004 Mededeling van tijdelijke werkloosheid door de 
werkgever 

Tijdelijke werkloosheid overmacht 01/01/1900 01/01/9999 

WERKLOOSHEID CWTEMP 005 Mededeling van tijdelijke werkloosheid door de 
werkgever 

Effectieve werkloosheid 01/01/1900 01/01/9999 

WERKLOOSHEID VBLV001 001 Validatieboek tijdelijke werkloosheid Inschrijving controleformulier C 3.2 A in het 
validatieboek tijdelijke werkloosheid 

01/01/1900 01/01/9999 

WERKLOOSHEID WECH001 001 Scenario 1 - Aangifte einde arbeidsovereenkomst 
of werkloosheid met bedrijfstoeslag (voorheen 
brugpensioen) / Arbeidsbewijs 

Aangifte van einde arbeidsovereenkomst 01/01/1900 01/01/9999 

WERKLOOSHEID WECH001 002 Scenario 1 - Aangifte einde arbeidsovereenkomst 
of werkloosheid met bedrijfstoeslag (voorheen 
brugpensioen) / Arbeidsbewijs 

Aangifte van werkloosheid met bedrijfstoeslag 01/01/1900 01/01/9999 

WERKLOOSHEID WECH001 003 Scenario 1 - Aangifte einde arbeidsovereenkomst 
of werkloosheid met bedrijfstoeslag (voorheen 

Aangifte van einde arbeidsovereenkomst in het 
onderwijs 

01/01/1900 01/01/9999 
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Sector Identificatie Code Scenario Omschrijving Begindatum 
geldigheid 

Einddatum 
geldigheid 

brugpensioen) / Arbeidsbewijs 

WERKLOOSHEID WECH001 004 Scenario 1 - Aangifte einde arbeidsovereenkomst 
of werkloosheid met bedrijfstoeslag (voorheen 
brugpensioen) / Arbeidsbewijs 

Arbeidsbewijs 01/01/1900 01/01/9999 

WERKLOOSHEID WECH002 001 Scenario 2 - Aangifte vaststellen recht tijdelijke 
werkloosheid of schorsing bedienden 

Aangifte van tijdelijke werkloosheid ingevolge gebrek 
aan werk wegens economische redenen 

01/01/1900 01/01/9999 

WERKLOOSHEID WECH002 002 Scenario 2 - Aangifte vaststellen recht tijdelijke 
werkloosheid of schorsing bedienden 

Aangifte van tijdelijke werkloosheid ingevolge slecht 
weer 

01/01/1900 01/01/9999 

WERKLOOSHEID WECH002 003 Scenario 2 - Aangifte vaststellen recht tijdelijke 
werkloosheid of schorsing bedienden 

Aangifte van tijdelijke werkloosheid ingevolge 
technische stoornis 

01/01/1900 01/01/9999 

WERKLOOSHEID WECH002 004 Scenario 2 - Aangifte vaststellen recht tijdelijke 
werkloosheid of schorsing bedienden 

Aangifte van tijdelijke werkloosheid ingevolge 
overmacht 

01/01/1900 01/01/9999 

WERKLOOSHEID WECH002 005 Scenario 2 - Aangifte vaststellen recht tijdelijke 
werkloosheid of schorsing bedienden 

Aangifte van tijdelijke werkloosheid ingevolge 
overmacht om medische redenen 

01/01/1900 01/01/9999 

WERKLOOSHEID WECH002 006 Scenario 2 - Aangifte vaststellen recht tijdelijke 
werkloosheid of schorsing bedienden 

Aangifte van tijdelijke werkloosheid ingevolge 
collectieve sluiting van de onderneming wegens 
jaarlijkse vakantie 

01/01/1900 01/01/9999 

WERKLOOSHEID WECH002 007 Scenario 2 - Aangifte vaststellen recht tijdelijke 
werkloosheid of schorsing bedienden 

Aangifte van tijdelijke werkloosheid ingevolge 
collectieve sluiting van de onderneming wegens 
vakantie krachtens een algemeen bindend verklaarde 
CAO. 

01/01/1900 01/01/9999 
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Sector Identificatie Code Scenario Omschrijving Begindatum 
geldigheid 

Einddatum 
geldigheid 

WERKLOOSHEID WECH002 008 Scenario 2 - Aangifte vaststellen recht tijdelijke 
werkloosheid of schorsing bedienden 

Aangifte van tijdelijke werkloosheid ingevolge 
collectieve sluiting van de onderneming wegens 
inhaalrust in het kader van arbeidsduur-vermindering 

01/01/1900 01/01/9999 

WERKLOOSHEID WECH002 009 Scenario 2 - Aangifte vaststellen recht tijdelijke 
werkloosheid of schorsing bedienden 

Aangifte van tijdelijke werkloosheid ingevolge staking 
of lock-out 

01/01/1900 01/01/9999 

WERKLOOSHEID WECH002 010 Scenario 2 - Aangifte vaststellen recht tijdelijke 
werkloosheid of schorsing bedienden 

Aangifte van tijdelijke werkloosheid in geval van 
ontslag van een beschermde werknemer 

01/01/1900 01/01/9999 

WERKLOOSHEID WECH002 011 Scenario 2 - Aangifte vaststellen recht tijdelijke 
werkloosheid of schorsing bedienden 

Aangifte van schorsing bedienden wegens werkgebrek 01/01/1900 01/01/9999 

WERKLOOSHEID WECH003 001 Scenario 3 - Aangifte aanvang deeltijdse arbeid Aangifte aanvang deeltijdse arbeid 01/01/1900 01/01/9999 

WERKLOOSHEID WECH003 002 Scenario 3 - Aangifte aanvang deeltijdse arbeid Aangifte aanvang deeltijdse arbeid - Onderwijs 01/01/1900 31/08/2016 

WERKLOOSHEID WECH004 001 Scenario 4 - Aangifte halftijds brugpensioen Aangifte halvering arbeidsprestaties in het kader van het 
halftijds brugpensioen 

01/01/1900 31/03/2012 

WERKLOOSHEID WECH005 001 Scenario 5 - Maandelijkse aangifte uren tijdelijke 
werkloosheid of uren schorsing bedienden 

Maandelijkse aangifte uren tijdelijke werkloosheid 
ingevolge gebrek aan werk wegens economische 
redenen 

01/01/1900 01/01/9999 

WERKLOOSHEID WECH005 002 Scenario 5 - Maandelijkse aangifte uren tijdelijke 
werkloosheid of uren schorsing bedienden 

Maandelijkse aangifte uren tijdelijke werkloosheid 
ingevolge slecht weer 

01/01/1900 01/01/9999 

WERKLOOSHEID WECH005 003 Scenario 5 - Maandelijkse aangifte uren tijdelijke Maandelijkse aangifte uren tijdelijke werkloosheid 01/01/1900 01/01/9999 
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Sector Identificatie Code Scenario Omschrijving Begindatum 
geldigheid 

Einddatum 
geldigheid 

werkloosheid of uren schorsing bedienden ingevolge technische stoornis 

WERKLOOSHEID WECH005 004 Scenario 5 - Maandelijkse aangifte uren tijdelijke 
werkloosheid of uren schorsing bedienden 

Maandelijkse aangifte uren tijdelijke werkloosheid 
ingevolge overmacht 

01/01/1900 01/01/9999 

WERKLOOSHEID WECH005 005 Scenario 5 - Maandelijkse aangifte uren tijdelijke 
werkloosheid of uren schorsing bedienden 

Maandelijkse aangifte uren tijdelijke werkloosheid 
ingevolge overmacht om medische redenen 

01/01/1900 01/01/9999 

WERKLOOSHEID WECH005 006 Scenario 5 - Maandelijkse aangifte uren tijdelijke 
werkloosheid of uren schorsing bedienden 

Maandelijkse aangifte uren tijdelijke werkloosheid 
ingevolge collectieve sluiting van de onderneming 
wegens jaarlijkse vakantie 

01/01/1900 01/01/9999 

WERKLOOSHEID WECH005 007 Scenario 5 - Maandelijkse aangifte uren tijdelijke 
werkloosheid of uren schorsing bedienden 

Maandelijkse aangifte uren tijdelijke werkloosheid 
ingevolge collectieve sluiting van de onderneming 
wegens vakantie krachtens een algemeen bindend 
verklaarde CAO 

01/01/1900 01/01/9999 

WERKLOOSHEID WECH005 008 Scenario 5 - Maandelijkse aangifte uren tijdelijke 
werkloosheid of uren schorsing bedienden 

Maandelijkse aangifte uren tijdelijke werkloosheid 
ingevolge collectieve sluiting van de onderneming 
wegens inhaalrust in het kader van 
arbeidsduurvermindering 

01/01/1900 01/01/9999 

WERKLOOSHEID WECH005 009 Scenario 5 - Maandelijkse aangifte uren tijdelijke 
werkloosheid of uren schorsing bedienden 

Maandelijkse aangifte uren tijdelijke werkloosheid 
ingevolge staking of lock-out 

01/01/1900 01/01/9999 

WERKLOOSHEID WECH005 010 Scenario 5 - Maandelijkse aangifte uren tijdelijke 
werkloosheid of uren schorsing bedienden 

Maandelijkse aangifte uren tijdelijke werkloosheid in 
geval van ontslag van een beschermde werknemer 

01/01/1900 01/01/9999 

WERKLOOSHEID WECH005 011 Scenario 5 - Maandelijkse aangifte uren tijdelijke 
werkloosheid of uren schorsing bedienden 

Maandelijkse aangifte uren schorsing bedienden wegens 
werkgebrek 

01/01/1900 01/01/9999 
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Sector Identificatie Code Scenario Omschrijving Begindatum 
geldigheid 

Einddatum 
geldigheid 

WERKLOOSHEID WECH006 001 Scenario 6 - Maandelijkse aangifte van deeltijdse 
arbeid voor de berekening van de 
inkomensgarantie-uitkering 

Maandelijkse aangifte van deeltijdse arbeid voor de 
berekening van de inkomensgarantie-uitkering 

01/01/1900 01/01/9999 

WERKLOOSHEID WECH006 002 Scenario 6 - Maandelijkse aangifte van deeltijdse 
arbeid voor de berekening van de 
inkomensgarantie-uitkering 

Maandelijkse aangifte van deeltijdse arbeid voor de 
berekening van de inkomensgarantie-uitkering - 
Onderwijs 

01/01/1900 29/02/2016 

WERKLOOSHEID WECH007 001 Scenario 7 - Maandelijkse aangifte van arbeid als 
werknemer tewerkgesteld in een beschermde 
werkplaats 

Maandelijke aangifte van arbeid als werknemer 
tewerkgesteld in een beschermde werkplaats 

01/01/1900 01/01/9999 

WERKLOOSHEID WECH008 001 Scenario 8 - Maandelijkse aangifte van arbeid in 
het kader van een activeringsprogramma 

Maandelijkse aangifte voor de berekening van de 
integratie-uitkering toegekend aan werknemers 
tewerkgesteld in een doorstromingsprogramma. 

01/01/1900 01/01/9999 

WERKLOOSHEID WECH008 002 Scenario 8 - Maandelijkse aangifte van arbeid in 
het kader van een activeringsprogramma 

Maandelijkse aangifte voor de berekening van de 
herinschakelingsuitkering toegekend aan werknemers 
tewerkgesteld in een dienstenbaan. 

01/01/1900 31/03/2010 

WERKLOOSHEID WECH008 003 Scenario 8 - Maandelijkse aangifte van arbeid in 
het kader van een activeringsprogramma 

Maandelijkse aangifte voor de berekening van de 
werkuitkering - Activa 

01/01/1900 01/01/9999 

WERKLOOSHEID WECH008 004 Scenario 8 - Maandelijkse aangifte van arbeid in 
het kader van een activeringsprogramma 

Maandelijkse aangifte voor de berekening van de SINE-
uitkering toegekend aan werknemers tewerkgesteld in 
een sociale inschakelingstewerkstelling 

01/01/1900 01/01/9999 

WERKLOOSHEID WECH008 005 Scenario 8 - Maandelijkse aangifte van arbeid in 
het kader van een activeringsprogramma 

Maandelijkse aangifte voor de berekening van de 
werkuitkering - Activa-uitzendkracht 

01/01/1900 31/03/2010 
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Sector Identificatie Code Scenario Omschrijving Begindatum 
geldigheid 

Einddatum 
geldigheid 

WERKLOOSHEID WECH008 006 Scenario 8 - Maandelijkse aangifte van arbeid in 
het kader van een activeringsprogramma 

Maandelijkse aangifte voor de berekening van de 
werkuitkering - Activa-korte duur 

01/01/1900 31/03/2010 

WERKLOOSHEID WECH008 007 Scenario 8 - Maandelijkse aangifte van arbeid in 
het kader van een activeringsprogramma 

Maandelijkse aangifte voor de berekening van de 
werkuitkering - Activa-veiligheids- en 
preventiepersoneel 

01/01/1900 01/01/9999 

WERKLOOSHEID WECH008 008 Scenario 8 - Maandelijkse aangifte van arbeid in 
het kader van een activeringsprogramma 

Maandelijkse aangifte voor de berekening van de 
werkuitkering - Activa-START 

01/01/1900 01/01/9999 

WERKLOOSHEID WECH009 001 Scenario 9 - Aangifte voor het vaststellen van het 
recht op jeugd- of seniorvakantie 

Aangifte voor het vaststellen van het recht op 
jeugdvakantie 

01/01/1900 01/01/9999 

WERKLOOSHEID WECH009 002 Scenario 9 - Aangifte voor het vaststellen van het 
recht op jeugd- of seniorvakantie 

Aangifte voor het vaststellen van het recht op 
seniorvakantie 

01/01/1900 01/01/9999 

WERKLOOSHEID WECH010 001 Scenario 10 - Maandelijkse aangifte van de uren 
jeugd- of seniorvakantie 

Maandelijkse aangifte van de uren jeugdvakantie 01/01/1900 01/01/9999 
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Sector Identificatie Code Scenario Omschrijving Begindatum 
geldigheid 

Einddatum 
geldigheid 

WERKLOOSHEID WECH010 002 Scenario 10 - Maandelijkse aangifte van de uren 
jeugd- of seniorvakantie 

Maandelijkse aangifte van de uren seniorvakantie 01/01/1900 01/01/9999 
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Code RSZ RSZ-

PPO Omschrijving Opmerking Geldig vanaf 
trimester 

Geldig tot 
trimester Geldig vanaf Geldig tot 

A Yes No Artiest Het gaat om muzikanten en schouwspelartiesten, of zij nu 
tewerkgesteld zijn in het kader van een 
arbeidsovereenkomst of presteren in omstandigheden 
gelijkaardig aan die van een arbeidsovereenkomst, zoals 
gedefinieerd in artikel 3.2° van het KB van 28 november 
1969. 

1900/1 2003/2 01/01/1900 30/06/2003 

A1 Yes No Artiest met een 
arbeidsovereenkomst 

 2014/1 9999/4 01/01/2014 31/12/9999 

A2 Yes No Artiest zonder 
arbeidsovereenkomst (artikel 
1bis) 

 2014/1 9999/4 01/01/2014 31/12/9999 

B No Yes Vrijwillige brandweerlieden  1900/1 9999/4 01/01/1900 31/12/9999 
C No Yes Conciërges Het gaat om de huisbewaarder of de toezichthouder in een 

gebouw, waarin hij inwonend is 
1900/1 9999/4 01/01/1900 31/12/9999 

CM Yes No Militair kandidaat  1900/1 2003/4 01/01/1900 31/12/2003 
D Yes No Thuiswerker Het gaat om thuiswerkers, zoals zij gedefinieerd worden in 

artikel 3.4° van het KB van 28 november 1969 tot uitvoering 
van de wet van 27 juni 1969 ter herziening van het 
wetsbesluit van 28 december 1944 betreffende de sociale 
zekerheid der werknemers. 

1900/1 9999/4 01/01/1900 31/12/9999 

D1 Yes Yes Thuiswerker Onthaalouder Onthaalouders met werknemersstatuut tewerkgesteld bij 
bepaalde organisatoren met een vergunning voor 
gezinsopvang die ressorteren onder het PC 331.00.10 

2015/1 2016/4 01/01/2015 31/12/2016 

E No Yes Personeel van de 
onderwijsinstellingen dat 
aangegeven is in Dimona bij 
DIBISS 

Het gaat om het onderwijzend, het administratief en het 
technisch personeel van de onderwijsinstellingen dat van 
een lokaal bestuur niet-gesubsidieerde vergoedingen 
ontvangt, met uitzondering van deze die onder de code O 
vermeld worden 

1900/1 9999/4 01/01/1900 31/12/9999 

LP Yes Yes Werknemers met 
gelimiteerde prestaties 

Het zijn de werknemers die verbonden zijn met de 
werkgever met een contract van korte duur en voor een 
tewerkstelling die per dag niet de gewoonlijke dagduur 
bereikt.  Het betreft hier bijvoorbeeld extra's in de horeca, 
monitoren in de socioculturele sector,... die voor slechts 
enkele uren worden aangeworven. 

2003/1 9999/4 01/01/2003 31/12/9999 

M No Yes Geneesheren  1900/1 9999/4 01/01/1900 31/12/9999 
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Code RSZ RSZ-
PPO Omschrijving Opmerking Geldig vanaf 

trimester 
Geldig tot 
trimester Geldig vanaf Geldig tot 

O No Yes Personeel van de 
onderwijsinstellingen dat niet 
aangegeven is in Dimona bij 
DIBISS (maar wel aangegeven 
is in Dimona bij de RSZ) 

Het gaat om het onderwijzend, het administratief en het 
technisch personeel van de onderwijsinstellingen dat van 
een lokaal bestuur - uitsluitend niet-gesubsidieerde 
vergoedingen ontvangt zonder bijkomende prestaties te 
verrichten of - uitsluitend niet-gesubsidieerde vergoedingen 
ontvangt voor toezicht en busbegeleiding die als bijkomende 
prestatie worden verricht. 

2007/1 9999/4 01/01/2007 31/12/9999 

P No Yes Politiepersoneel  1900/1 9999/4 01/01/1900 31/12/9999 
PC No Yes Burgerpersoneel van de 

politie 
 1900/1 9999/4 01/01/1900 31/12/9999 

S Yes Yes Seizoenarbeider Het gaat om werknemers die arbeidsperiodes van beperkte 
duur verrichten, hetzij omwille van de seizoensgebonden 
aard van het werk, hetzij omdat de bedrijven die hen 
aanwerven verplicht zijn personeel te rekruteren ter 
versterking op bepaalde momenten van het jaar. 

1900/1 9999/4 01/01/1900 31/12/9999 

SA No Yes Technisch en administratief 
beroepspersoneel van de 
brandweerdiensten 

Het gaat om het technisch en administratief personeel dat 
prestaties verricht voor de brandweerdiensten en dat 
opgenomen is in het specifieke personeelskader van de 
brandweerdiensten. 

2013/1 9999/4 01/01/2013 31/12/9999 

SP No Yes Operationeel 
beroepspersoneel van de 
brandweerdiensten 

 1900/1 9999/4 01/01/1900 31/12/9999 

T Yes Yes Tijdelijk Het gaat om werknemers aangeworven in het kader van een 
contract van bepaalde duur om te kunnen voorzien in de 
vervanging van een vaste werknemer of om te 
beantwoorden aan een tijdelijke toename van het werk of 
om de uitvoering van een uitzonderlijk werk te verzekeren 
(dit heeft geen betrekking op de uitzendkrachten die via een 
uitzendbureau ter beschikking worden gesteld van een 
werkgever). 

1900/1 9999/4 01/01/1900 31/12/9999 

V No Yes Verplegend, verzorgend en 
paramedisch personeel dat 
niet behoort tot de federale 
gezondheidssectoren 

 1900/1 9999/4 01/01/1900 31/12/9999 

VF No Yes Verplegend, verzorgend en 
paramedisch personeel dat 
behoort tot de federale 
gezondheidssectoren 

 2005/1 9999/4 01/01/2005 31/12/9999 
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Code RSZ RSZ-
PPO Omschrijving Opmerking Geldig vanaf 

trimester 
Geldig tot 
trimester Geldig vanaf Geldig tot 

WF No Yes Personeel dat behoort tot de 
federale 
gezondheidssectoren en dat 
geen verplegend, verzorgend 
en paramedisch personeel is 

 2005/1 9999/4 01/01/2005 31/12/9999 
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