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ZONENUMMER: 00046 VERSIE: 2021/3 PUBLICATIEDATUM: 31/08/2021

NUMMER VAN PARITAIR COMITÉ
(XML label : JointCommissionNbr)

FUNCTIONEEL BLOK: Link met tewerkstelling werknemerslijn

Code(s): 90068

Xml label(s): OccupationLink
BESCHRIJVING: Nummer van het paritair comité waaronder de werknemer valt in het kader van de aangegeven

tewerkstelling of op het moment waarop de aanvullende vergoeding voor het eerst werd toegekend.

TOEGELATEN DOMEIN: - CCC : De paritaire comités ; reeks van 3 cijfers, links uitgelijnd.
- CCC.CC : De paritaire subcomités ; reeks van 3 cijfers gevolgd door een punt en 2 cijfers, links

uitgelijnd.
- CCC.CC.CC : De paritaire sub-subcomités ;  reeks van 3 cijfers gevolgd door een punt en 2 cijfers
nogmaals gevolgd door een punt en 2 cijfers.
- Als de werknemer onder geen enkel paritair comité of subcomité of sub-subcomité valt, dan is de in te
vullen waarde 999.

De waarde dient 327, 327.01, 327.02 ofwel 327.03 te zijn.

WETTELIJKE REFERENTIE:
TYPE: Alfanumeriek
LENGTE: 9
AANWEZIGHEID: Onmisbaar
FORMAAT: CCC of CCC.CC of CCC.CC.CC

"Fout op ontvangstbewijs" is gewijzigd:
FOUTCODE OP ONTVANGSTBEWIJS:

Foutbeschrijving Foutcode Ernst
fout

Niet aanwezig
Ongeldig
Niet in het toegelaten domein
Onverenigbaar met het werknemerskengetal
Paritaire comité 999 niet toegelaten
Onverenigbaarheid kwartaal - werkgeverscategorie
Onverenigbaar met de werkgeverscategorie en het werknemerskengetal
Onverenigbaar met de sector

00046-001
00046-003
00046-008
00046-030
00046-314
00046-035
00046-085
00046-495
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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 

805 Responsabiliseringsbijdrage IGU - Inkomensgarantie-uitkering Andere (type werknemers) 4 2020/2 9999/4 01/04/2020 01/01/9999 

Bijdrage niet gebonden 
aan een natuurlijke 
persoon 

806 Solidariteitsbijdrage op de vergoedingen voor 
zeegewenningsreizen 

Andere (type werknemers) 4 2018/4 9999/4 01/10/2018 01/01/9999 

Bijdrage niet gebonden 
aan een natuurlijke 
persoon 

817 Egalisatiebijdrage verschuldigd voor bepaalde statutaire 
werknemers en de lokale mandatarissen 

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 
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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 

870 Bijdrage verschuldigd op het dubbel vakantiegeld van de 
bedienden en, bij de provinciale en lokale besturen, de 
contractuelen en statutaire stagiairs met de vakantieregeling 
van de privésector, op de Copernicuspremie van de 
contractuelen in de federale overheidssector en bij de lokale 
politie en op de herstructureringspremie van de contractuele 
militairen 

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

Bijdrage niet gebonden 
aan een natuurlijke 
persoon 

875 Bijdrage verschuldigd op het vakantiegeld toegekend door een 
provinciaal of lokaal bestuur aan contractuelen met de 
vakantieregeling van de openbare sector en aan 
vastbenoemden waarvan het pensioen niet ten laste is van de 
Staatskas en niet afhangt van de Pool der Parastatalen 

Andere (type werknemers) 4 2022/1 9999/4 01/01/2022 01/01/9999 

Bijdrage statutair 
personeelslid uitsluitend 
onderworpen aan 
overheidspensioenbijdra
ge 

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

Bijdrage statutair 
personeelslid uitsluitend 
onderworpen aan 
overheidspensioenbijdra
ge 

690 Vastbenoemde geneesheren vrijgesteld van 
socialezekerheidsbijdragen op basis van art. 1, § 3 van de wet 
van 27.06.1969 en die op basis van art. 158 van de 
ziekenhuiswet van 10-7-2008 recht hebben op een 
overheidspensioen 

Andere (type werknemers) 1 2022/1 9999/4 01/01/2022 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 

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 
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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 

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 voor 
studenten 

840 Solidariteitsbijdrage verschuldigd voor studenten-arbeiders 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 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 
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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) 

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 

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 

Fedris 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 



Versie 2021/3   Bijlage 2: Lijst der werknemerskengetallen waarvoor de bijdragen van toepassing zijn  5/15 
 

Type van 
werknemers-

kengetal 
Code Omschrijving Type werknemer Aanwezigheid 

Geldig 
vanaf 

trimester 

Geldig 
tot 

trimester 

Begindatum 
geldigheid 

Einddatum 
geldigheid 

Fedris bijdrage 013 Kansarme jongeren Speciale handarbeiders 3 2003/1 9999/4 01/01/1900 01/01/9999 

Fedris bijdrage 014 Zeevarenden in de koopvaardij-, bagger- of zeesleepvaartsector Zeevarenden 3 2018/1 9999/4 01/01/2018 01/01/9999 

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

Fedris bijdrage 016 Mijnwerkers Mijnwerkers (handarbeiders) 3 2003/1 9999/4 01/01/1900 01/01/9999 

Fedris bijdrage 027 Leerplichtige werklieden en stagiairs Leerplichtige gewone 
handarbeiders 

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

Fedris 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 

Fedris 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 

Fedris bijdrage 487 Leerplichtige hoofdarbeiders en stagiairs Leerplichtige hoofdarbeiders 3 2003/1 9999/4 01/01/1900 01/01/9999 

Fedris 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 

Fedris 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 

Fedris 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 

Fedris 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, 
293, 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 
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Type van 
werknemers-

kengetal 
Code Omschrijving Type werknemer Aanwezigheid 

Geldig 
vanaf 

trimester 

Geldig 
tot 

trimester 

Begindatum 
geldigheid 

Einddatum 
geldigheid 

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 2019/1 01/01/1900 31/03/2019 

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) 
gelegenheidsarbeiders aan te geven met reële lonen door de 
werkgevers met werkgeverscategorieën 116 en 117; c) niet-
officieren aan te geven door werkgevers met 
werkgeverscategorieën 105, 205, 305 en 405; 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 
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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 (Fedris bijdragen 
verschuldigd) 

Leerling-handarbeiders 3 2005/3 2019/4 01/07/2005 31/12/2019 

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 

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 2019/1 01/01/1900 31/03/2019 
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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. 

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 

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 090 Handarbeiders aangeworven in het kader van art. 60, § 7 van de 
wet van 8 juli 1976 betreffende de OCMW's 

Speciale handarbeiders 3 2022/1 9999/4 01/01/2022 01/01/9999 

Gewone bijdrage 400 Hoofdarbeiders aangeworven in het kader van art. 60, § 7 van 
de wet van 8 juli 1976 betreffende de OCMW's 

Speciale hoofdarbeiders 3 2022/1 9999/4 01/01/2022 01/01/9999 

Gewone bijdrage 404 Niet-beschermde lokale mandatarissen Andere (type werknemers) 3 2022/1 9999/4 01/01/2022 01/01/9999 

Gewone bijdrage 405 Beschermde lokale mandatarissen Andere (type werknemers) 3 2022/1 9999/4 01/01/2022 01/01/9999 

Gewone bijdrage 406 Federaal of regionaal parlementslid Parlements- en 
regeringsleden 

1 2019/1 9999/4 01/01/2019 01/01/9999 

Gewone bijdrage 407 Federaal of regionaal regeringslid Parlements- en 
regeringsleden 

1 2019/1 9999/4 01/01/2019 01/01/9999 
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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 488 Gerechtigden op een (post)doctoraatsbeurs toegekend door 
een werkgever genoemd in de art. 3bis of 15 van het KB van 
28/11/1969 (Fedris bijdragen verschuldigd). 

Hoofdarbeiders 
beursstudenten 

3 2020/2 9999/4 01/04/2020 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 
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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; d) officieren aan te 
geven door werkgevers met werkgeverscategorieën 105, 205, 
305 en 405. 

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 Erkende onthaalouders 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 (Fedris bijdragen verschuldigd) 

Leerling-hoofdarbeiders 3 2005/3 2019/4 01/07/2005 31/12/2019 
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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 

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 

Gewone bijdrage 677 Stagiairs met het oog op een vaste benoeming met de 
vakantieregeling privésector bij een provinciaal of plaatselijk 
bestuur 

Andere (type werknemers) 3 2022/1 9999/4 01/01/2022 01/01/9999 

Stagiairs 848 Personen-arbeiders die arbeid verrichten in het kader van een 
opleiding tot betaalde arbeid maar niet aan de sociale 
zekerheid onderworpen zijn 

Andere (type werknemers) 1 2020/1 9999/4 01/01/2020 01/01/9999 

Stagiairs 849 Personen-bedienden die arbeid verrichten in het kader van een 
opleiding tot betaalde arbeid maar niet aan de sociale 
zekerheid onderworpen zijn 

Andere (type werknemers) 1 2020/1 9999/4 01/01/2020 01/01/9999 

Supplementaire bijdrage 260 Activeringsbijdrage Andere (type werknemers) 2 2018/1 9999/4 01/01/2018 31/12/9999 

Supplementaire bijdrage 261 Verlaagde activeringsbijdrage Andere (type werknemers) 2 2018/1 9999/4 01/01/2018 31/12/9999 

Supplementaire bijdrage 800 Bijdrage economische werkloosheid Andere (type werknemers) 2 2017/1 9999/4 01/01/2017 01/01/9999 

Supplementaire bijdrage 801 Bijzondere bijdrage verschuldigd op Coronapremie Andere (type werknemers) 2 2021/3 2021/4 01/07/2021 31/12/2021 

Supplementaire bijdrage 807 Arbeidsongevallenpremie bestemd voor Fedris verschuldigd 
door zeevarenden in de koopvaardij-, bagger- of 
zeesleepvaartsector (werkgeverscategorieën 105, 205 en 305) 

Andere (type werknemers) 2 2018/1 9999/4 01/01/2018 01/01/9999 

Supplementaire bijdrage 808 Bijkomende arbeidsongevallenpremie bestemd voor Fedris 
verschuldigd door zeevarenden in de koopvaardij-, bagger- of 
zeesleepvaartsector (werkgeverscategorieën 105, 205 en 305) 
bij vaart in oorlogs- en/of piraterijzones 

Andere (type werknemers) 2 2018/1 9999/4 01/01/2018 19/01/9999 

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 
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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 bestemd voor Gesolidariseerde 
Pensioenfonds van de provinciale en plaatselijke besturen 

Andere (type werknemers) 2 2016/1 9999/4 01/01/2016 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 

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 
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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 842 Bijdrage aanvullende pensioenregeling �lokale contractanten" 
(BI-Ethias) van provinciale en plaatselijke besturen 

Andere (type werknemers) 2 2022/1 9999/4 01/01/2022 01/01/9999 

Supplementaire bijdrage 844 Bonusbijdrage aanvullende pensioenregeling �lokale 
contractanten" (BI-Ethias) van provinciale en plaatselijke 
besturen 

Andere (type werknemers) 2 2022/1 9999/4 01/01/2022 01/01/9999 

Supplementaire bijdrage 845 Bijdrage voor de Gemeenschappelijke Sociale Dienst van de FPD Andere (type werknemers) 2 2022/1 9999/4 01/01/2022 01/01/9999 

Supplementaire bijdrage 846 Bijdrage voor de Sociale Dienst van de politie Andere (type werknemers) 2 2022/1 9999/4 01/01/2022 01/01/9999 

Supplementaire bijdrage 847 Bijdrage voor de Gemeenschappelijke Sociale Dienst 
Vlaanderen 

Andere (type werknemers) 2 2021/1 9999/4 01/01/2021 01/01/9999 

Supplementaire bijdrage 850 Bijdrage voor de toekenning en betaling van de 
vakbondspremie 

Andere (type werknemers) 2 2022/1 9999/4 01/01/2022 01/01/9999 



Versie 2021/3   Bijlage 2: Lijst der werknemerskengetallen waarvoor de bijdragen van toepassing zijn  14/15 
 

Type van 
werknemers-

kengetal 
Code Omschrijving Type werknemer Aanwezigheid 

Geldig 
vanaf 

trimester 

Geldig 
tot 

trimester 

Begindatum 
geldigheid 

Einddatum 
geldigheid 

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 

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 bedrag van de mobiliteitsvergoeding Andere (type werknemers) 2 2003/1 2020/4 01/01/1900 31/12/2020 

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

Supplementaire bijdrage 868 Solidariteitsbijdrage op de milieuvriendelijke bedrijfswagen ter 
beschikking gesteld in het kader van het mobiliteitsbudget 

Andere (type werknemers) 2 2019/1 9999/4 01/01/2019 01/01/9999 

Supplementaire bijdrage 869 Bijzondere bijdrage op het saldo van het mobiliteitsbudget 
uitbetaald in geld en dat overeenstemt met de 3de pijler 

Andere (type werknemers) 2 2019/1 9999/4 01/01/2019 01/01/9999 

Supplementaire bijdrage 878 Bijdrage verschuldigd voor erkende beroepsjournalisten Andere (type werknemers) 2 2021/2 9999/4 01/04/2021 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 
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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) 
- FEDRIS-bijdrage : stemt overeen met werknemers (werknemerslijn) die vergoedingen Arbeidsongeval - Beroepsziekte 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) 
- 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) 
- Bijzondere bijdrage statutaire werknemer buitenland: stemt overeen met werknemers (werknemerslijn) die in het buitenland werken 
- Stagiairs: stemt overeen met personen die een betaalde arbeid verrichten maar niet aan de sociale zekerheid onderworpen zijn en die niet in DmfA aangegeven zijn 
 
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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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 2021/4 01/01/1900 31/12/2021 
B Yes No Vrijwillige brandweerlieden  2022/1 9999/4 01/01/2022 31/12/9999 

BA Yes No Werknemer tewerkgesteld 
buiten normale arbeidscircuit 

Het gaat om  werknemers die buiten het normale 
arbeidscircuit tewerkgesteld zijn in een onderneming die 
onder het PC nr. 327.xx ressorteert. 

2020/3 9999/4 01/07/2020 31/12/9999 

C No Yes Conciërges Het gaat om de huisbewaarder of de toezichthouder in een 
gebouw, waarin hij inwonend is 

1900/1 2021/4 01/01/1900 31/12/2021 

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 
Vlaamse Gemeenschap 

Onthaalouders met werknemersstatuut tewerkgesteld bij 
bepaalde organisatoren met een vergunning voor 
gezinsopvang en, voor de privésector, die ressorteren onder 
het PC 331.00.10 

2015/1 9999/4 01/01/2015 31/12/9999 

D2 Yes Yes Thuiswerker Onthaalouder 
Franse Gemeenschap 

Onthaalouders met werknemersstatuut tewerkgesteld bij 
bepaalde organisatoren met een vergunning voor 
gezinsopvang en, voor de privésector, die ressorteren onder 
het PC 332.00.10 

2018/1 9999/4 01/01/2018 31/12/9999 

E No Yes Personeel van de 
onderwijsinstellingen in 
Dimona aangegeven bij een 
provinciaal of plaatselijk 
bestuur 

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 of 
de code ET vermeld worden. 

1900/1 2021/4 01/01/1900 31/12/2021 
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Code RSZ RSZ-
PPO Omschrijving Opmerking Geldig vanaf 

trimester 
Geldig tot 
trimester Geldig vanaf Geldig tot 

E Yes No Personeel van de 
onderwijsinstellingen in 
Dimona aangegeven bij een 
provinciaal of plaatselijk 
bestuur 

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 of 
de code ET vermeld worden. 

2022/1 9999/4 01/01/2022 31/12/9999 

EC Yes No Bedienaars van eredienst en 
afgevaardigden van de 
Vrijzinnige Raad 

 2022/1 9999/4 01/01/2022 31/12/9999 

ET No Yes Tijdelijke statutairen in het 
onderwijs waarvoor een 
Dimona-aangifte werd 
ingediend door een 
plaatselijke of provinciale 
overheid 

Het betreft de werknemers die onderworpen zijn aan het 
statuut van de tijdelijken in het gemeentelijk of provinciaal 
onderwijs en die worden bezoldigd door het gemeente- of 
provinciebestuur. Diegenen die gebonden zijn door een 
arbeidsovereenkomst worden uitgesloten (wet 3 juli 1978). 

2017/2 2021/4 01/04/2017 31/12/2021 

F1 No No Stagiairs met 
vergoedingsstelsel voor 
arbeidsongevallen en 
beroepsziekten van de 
leerlingen 

Het betreft stagiairs die arbeid verrichten in het kader van 
een opleiding tot betaalde arbeid maar niet aan de sociale 
zekerheid onderworpen zijn en die genieten van  een 
vergoedingsstelsel voor arbeidsongevallen en 
beroepsziekten van de leerlingen. 

2020/1 9999/4 01/01/2020 31/12/9999 

F2 No No Stagiairs met een ander 
vergoedingsstelsel voor 
arbeidsongevallen- en 
beroepsziektevergoedingsstel
sel dan dit van de leerlingen 

Het betreft stagiairs die arbeid verrichten in het kader van 
een opleiding tot betaalde arbeid maar niet aan de sociale 
zekerheid onderworpen zijn en die genieten van een ander 
vergoedingsstelsel voor arbeidsongevallen/beroepsziekten 
dan het stelsel van de leerlingen. 

2020/1 9999/4 01/01/2020 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 2021/4 01/01/1900 31/12/2021 
MA Yes No Contractuele mandatarissen 

in een overheidsdienst aan 
wie een aanvullend voordeel 
inzake pensioen wordt 
toegekend 

Contractuele personen (niet aangegeven met 
werknemerskengetal 673) die werden aangesteld om een 
management- of staffunctie uit te oefenen in een 
overheidsdienst en aan wie een aanvullend voordeel inzake 
pensioen, voorzien door de wet van 4 maart 2004, wordt 
toegekend. 

2011/1 9999/4 01/01/2011 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 in 
Dimona aangegeven bij een 
werkgever andere dan een 
provinciaal of plaatselijk 
bestuur. 

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 2021/4 01/01/2007 31/12/2021 

P No Yes Politiepersoneel  1900/1 2021/4 01/01/1900 31/12/2021 
PC No Yes Burgerpersoneel van de 

politie 
 1900/1 2021/4 01/01/1900 31/12/2021 

PJ Yes Yes Erkend beroepsjournalist Erkend beroepsjournalist conform de wet van 30/3/1963 2021/2 9999/4 01/04/2021 31/12/9999 
RM Yes No Reservemilitair  2020/1 9999/4 01/01/2020 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 2021/4 01/01/2013 31/12/2021 

SA Yes No 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. 

2022/1 9999/4 01/01/2022 31/12/9999 

SP No Yes Operationeel 
beroepspersoneel van de 
brandweerdiensten 

 1900/1 2021/4 01/01/1900 31/12/2021 

SP Yes No Operationeel 
beroepspersoneel van de 
brandweerdiensten 

 2022/1 9999/4 01/01/2022 31/12/9999 

SS Yes No Statutairen die stage lopen 
en niet onderworpen zijn aan 
een pensioenregeling van de 
overheidssector 

Het betreft voornamelijk de gerechtelijke stagiairs die 
onderworpen zijn aan het statuut, maar onderworpen zullen 
zijn aan de pensioenregeling van de ambtenaren vanaf de 
datum van hun definitieve benoeming. 

2017/2 9999/4 01/04/2017 31/12/9999 
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Code RSZ RSZ-
PPO Omschrijving Opmerking Geldig vanaf 

trimester 
Geldig tot 
trimester Geldig vanaf Geldig tot 

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 

TS Yes No Tijdelijke statutairen in het 
onderwijs, bezoldigd door 
een gemeenschap of door 
een universiteit, een 
hogeschool of een 
plaatselijke of provinciale 
overheid 

Het betreft de werknemers die onderworpen zijn aan het 
statuut van de tijdelijken in het onderwijs. Diegenen die 
gebonden zijn door een arbeidsovereenkomst worden dus 
uitgesloten (wet 3 juli 1978). 

2017/2 9999/4 01/04/2017 31/12/9999 

TW No Yes Werkzoekende tijdelijke 
werkervaring in het Vlaams 
Gewest, aangeworven op 
basis van artikel 60, §7, van 
de OCMW-wet van 8 juli 1976 

 2019/2 2021/4 01/04/2019 31/12/2021 

TW Yes No Werkzoekende tijdelijke 
werkervaring in het Vlaams 
Gewest, aangeworven op 
basis van artikel 60, §7, van 
de OCMW-wet van 8 juli 1976 

 2022/1 9999/4 01/01/2022 31/12/9999 

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

 1900/1 2021/4 01/01/1900 31/12/2021 

VA Yes Yes Vrijwillige ambulancier of 
vrijwilliger van de Civiele 
Bescherming 

Het betreft de vrijwillige ambulanciers (die geen vrijwillige 
brandweerman zijn) bij een hulpverleningszone, de 
gebrevetteerde vrijwillige hulpverleners-ambulanciers bij 
een erkende ambulancedienst en de vrijwilligers van de 
Civiele Bescherming. 

2018/1 9999/4 01/01/2018 31/12/9999 

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

 2005/1 2021/4 01/01/2005 31/12/2021 
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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 2021/4 01/01/2005 31/12/2021 
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