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Versie 2021/1 Bijlage 2: Lijst der werknemerskengetallen waarvoor de bijdragen van toepassing zijn 1/15

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 statutaire werknemers 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

Bijdrage niet gebonden aan 
een natuurlijke persoon

875 Bijdrage verschuldigd op het (dubbel) vakantiegeld van 
contractuelen met vakantieregeling van openbare sector 
bij de provinciale en plaatselijke besturen en van de 
vastbenoemden bij de provinciale en plaatselijke besturen

Andere (type werknemers) 4 2022/1 9999/4 01/01/2022 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 statutair 
personeelslid uitsluitend 
onderworpen aan 
overheidspensioenbijdrage

676 Statutairen vrijgesteld van socialezekerheidsbijdragen en 
onderworpen aan overheidspensioenbijdragen

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

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
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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 
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

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
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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)

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

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
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Type van werknemers-
kengetal

Code Omschrijving Type werknemer Aanwezigheid
Geldig 
vanaf 

trimester

Geldig 
tot 

trimester

Begindatum 
geldigheid

Einddatum 
geldigheid

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

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
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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 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

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
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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 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

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
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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 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

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
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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 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

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
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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 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

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
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Type van werknemers-
kengetal

Code Omschrijving Type werknemer Aanwezigheid
Geldig 
vanaf 

trimester

Geldig 
tot 

trimester

Begindatum 
geldigheid

Einddatum 
geldigheid

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 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

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 01/01/2016 01/01/9999
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Code Omschrijving Type werknemer Aanwezigheid
Geldig 
vanaf 
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Geldig 
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Begindatum 
geldigheid

Einddatum 
geldigheid

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

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
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Code Omschrijving Type werknemer Aanwezigheid
Geldig 
vanaf 

trimester

Geldig 
tot 
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Begindatum 
geldigheid

Einddatum 
geldigheid

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 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
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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 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)
- 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
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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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Land
NIS 

Landcode
ISO Code

Begindatum 

geldigheid

Einddatum 

geldigheid

Abu Dhabi 269 01/01/1900 08/12/1971

Afars en Issas 380 01/01/1900 27/06/1977

Afgeschreven naar het buitenland 992 01/01/1900 31/12/9999

Afghanistan 251 AF 01/01/1900 31/12/9999

afkomstig uit Burkina Faso 846 01/01/1900 31/12/9999

afkomstig uit de Ver. Arabische Emiraten 865 01/01/1900 31/12/9999

afkomstig uit Gabon 845 01/01/1900 31/12/9999

afkomstig uit Ivoorkust 851 01/01/1900 31/12/9999

afkomstig uit Nepal 850 01/01/1900 31/12/9999

afkomstig uit Sierra Leone 844 01/01/1900 31/12/9999

afkomstig van Abu Dhabi 881 01/01/1900 31/12/9999

afkomstig van Opper-Volta 885 01/01/1900 31/12/9999

afkomstig van Servië en Montenegro 874 01/01/1900 31/12/9999

Albanië 101 AL 01/01/1900 31/12/9999

Algerije 351 DZ 01/01/1900 31/12/9999

Amerikaanse Antillen 483 01/01/1900 31/12/9999

Amerikaanse Maagdeneilanden 486 01/01/1900 31/12/2007

Amerikaanse Maagdeneilanden (VS) 478 VI 01/01/1900 31/12/9999

Amerik.Samoaeilanden 690 AS 01/01/1900 31/12/9999

Andorra 102 AD 01/01/1900 31/12/9999

Angola 341 AO 11/11/1975 31/12/9999

Angola 381 01/01/1900 10/11/1975

Anguilla (V.K.) 490 AI 01/01/1900 31/12/9999

Antigua en Barbuda 403 AG 01/11/1981 31/12/9999

Antigua (V.K.) 491 01/01/1900 31/10/1981

Arabische Republiek Egypte 352 EG 01/01/1900 31/12/9999

Archipel der Carolinen 680 01/01/1900 03/11/1986

Archipel van de Comoren 343 KM 06/07/1975 31/12/9999
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Land
NIS 

Landcode
ISO Code

Begindatum 

geldigheid

Einddatum 

geldigheid

Archipel van de Comoren 386 KM 01/01/1900 06/07/1975

Argentinië 511 AR 01/01/1900 31/12/9999

Armenië (Rep.) 249 AM 31/12/1991 31/12/9999

Australië 611 AU 01/01/1900 31/12/9999

Azerbeidzjan (Rep.) 250 AZ 31/12/1991 31/12/9999

Bahama's 484 BS 01/01/1900 10/07/1973

Bahamas 425 BS 10/07/1973 31/12/9999

Bahrein 268 BH 01/01/1900 31/12/9999

Bangladesh 237 BD 01/01/1900 31/12/9999

Barbados 423 BB 01/01/1900 31/12/9999

Belarus (Rep.) 142 BY 31/12/1991 31/12/9999

België 150 BE 01/01/1900 31/12/9999

Belgisch Kongo 359 01/01/1900 30/06/1960

Belize 430 BZ 21/09/1981 31/12/9999

Belize (V.K.) 489 01/01/1900 21/09/1981

Benin (Volksrepubliek) 310 BJ 01/01/1900 31/12/9999

Bermuda's 485 BM 01/01/1900 31/12/9999

Bhutan 223 BT 01/01/1900 31/12/9999

Birma 232 01/01/1900 31/12/9999

Bolivië 512 BO 01/01/1900 31/12/9999

Bophutatswana 397 01/01/1900 31/12/9999

Bosnië-Herzegovina (Rep.) 149 BA 10/04/1992 31/12/9999

Botswana 302 BW 01/01/1900 31/12/9999

Brazilië 513 BR 01/01/1900 31/12/9999

Brits Honduras 582 01/01/1900 21/09/1981

Brits onderdaan 906 07/05/2011 31/12/9999

Brits Overzees Burger 907 07/05/2011 31/12/9999

Britse Antillen 424 01/01/1900 31/12/9999
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Land
NIS 

Landcode
ISO Code

Begindatum 

geldigheid

Einddatum 

geldigheid

Britse Maagdeneilanden (VK) 479 VG 01/01/1900 31/12/9999

Britse nationaal (Overzee) 909 07/05/2011 31/12/9999

Brunei 224 BN 01/01/1900 31/12/9999

Bulgarije 106 BG 01/01/1900 31/12/9999

Burger van de Britse Overzeese Gebieden 905 07/05/2011 31/12/9999

Burkina Faso 308 BF 30/11/1984 31/12/9999

Burundi 303 BI 01/07/1962 31/12/9999

Cabinda 382 01/01/1900 31/12/9999

Caïmanes (V.K.) 492 KY 01/01/1900 31/12/9999

Cambodja 211 01/01/1900 31/12/1992

Cambodja (Koninkrijk) 216 KH 24/09/1993 31/12/9999

Canada 401 CA 01/01/1900 31/12/9999

Canarische Eilanden (S.) 398 01/01/1900 31/12/9999

Centraalafrikaanse Republiek 305 CF 01/01/1900 31/12/9999

Chili 514 CL 01/01/1900 31/12/9999

China-Taïwan (Rep.) 204 TW 01/01/1900 31/12/9999

China (Hong-Kong SAR) 230 HK 01/07/1997 31/12/9999

China (Macau SAR) 231 MO 20/12/1999 31/12/9999

China (Volksrep) 218 CN 01/01/1900 31/12/9999

Colombia 515 CO 01/01/1900 31/12/9999

Congo (Dem. Rep.) 306 CD 01/01/1900 31/12/9999

Congo (Volksrep.) 307 CG 01/01/1900 31/12/9999

Cook 605 CK 04/08/1965 31/12/9999

Cook (N-Z.) 687 CK 01/01/1900 04/08/1965

Costa Rica 411 CR 01/01/1900 31/12/9999

Cuba 412 CU 01/01/1900 31/12/9999

Cyprus 107 CY 01/01/1900 31/12/9999

Democratische Republ. Madagascar 324 MG 01/01/1900 31/12/9999
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NIS 

Landcode
ISO Code

Begindatum 

geldigheid

Einddatum 

geldigheid

Denemarken 108 DK 01/01/1900 31/12/9999

Dominica (Eiland) 480 01/01/1900 31/12/9999

Dominica (Republiek) 427 DM 01/01/1900 31/12/9999

Dominikaanse (Republiek) 420 DO 01/01/1900 31/12/9999

Duitsland 134 01/01/1900 31/12/1992

Duitsland 173 01/01/1900 23/05/1949

Duitsland (Bondsrep.) 103 DE 01/01/1900 31/12/9999

Duitsland (Dem. rep.) 104 01/01/1900 31/12/1992

Duitsland (Dem. rep.) 170 01/01/1900 03/10/1990

Ecuador 516 EC 01/01/1900 31/12/9999

Eiland van Santhomé 393 01/01/1900 31/12/9999

El Salvador 421 SV 01/01/1900 31/12/9999

Equatoriaal-Guinea 337 GQ 01/01/1900 31/12/9999

Erithrea 349 ER 24/05/1993 31/12/9999

Erkend vluchteling v. staatloze herkomst 705 01/01/1900 31/12/9999

Estland 136 EE 01/01/1900 31/12/9999

Ethiopië 311 ET 01/01/1900 31/12/9999

Falkland Eilanden 580 FK 01/01/1900 31/12/9999

Fernando Poo 392 01/01/1900 15/12/1963

Fiji 617 FJ 01/01/1900 31/12/9999

Filippijnen 214 PH 01/01/1900 31/12/9999

Finland 110 FI 01/01/1900 31/12/9999

Frankrijk 111 FR 01/01/1900 31/12/9999

Frans Guyana 581 GF 01/01/1900 31/12/9999

Franse Antillen 481 01/01/1900 31/12/9999

Gabon 312 GA 01/01/1900 31/12/9999

Gambia 313 GM 01/01/1900 31/12/9999

Georgië (Rep.) 253 GE 23/03/1992 31/12/9999
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Landcode
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Begindatum 

geldigheid

Einddatum 

geldigheid

Ghana 314 GH 01/01/1900 31/12/9999

Gibraltar 180 GI 01/01/1900 31/12/9999

Grenada 426 GD 01/01/1900 31/12/9999

Griekenland 114 GR 01/01/1900 31/12/9999

Groenland (D.K.) 498 GL 01/01/1900 31/12/9999

Grondgeb. afh. van Australië 693 01/01/1900 31/12/9999

Grondgeb. afh. van Nieuw-Zeeland 694 01/01/1900 31/12/9999

Grondgeb. onder Amerik. voogdij 691 01/01/1900 31/08/1994

Guadeloupe (F.) 496 GP 01/01/1900 31/12/9999

Guam 681 GU 01/01/1900 31/12/9999

Guatemala 413 GT 01/01/1900 31/12/9999

Guinea 315 GN 01/01/1900 31/12/9999

Guinee-Bissau 338 GW 10/09/1974 31/12/9999

Guyana 521 GY 01/01/1900 31/12/9999

Haïti 419 HT 01/01/1900 31/12/9999

Hawaï 682 01/01/1900 31/12/9999

Heilige Stoel 133 VA 01/01/1900 31/12/9999

Honduras 414 HN 01/01/1900 31/12/9999

Hong-Kong 234 HK 01/01/1900 31/12/9999

Hong Kong (V.K.) 280 01/01/1900 30/06/1997

Hongarije 115 HU 01/01/1900 31/12/9999

Hongarije (Republiek) 138 23/10/1989 31/12/1992

Ierland 116 IE 01/01/1900 31/12/9999

Ijsland 117 IS 01/01/1900 31/12/9999

India 207 IN 01/01/1900 31/12/9999

Indonesië 208 ID 01/01/1900 31/12/9999

Irak 254 IQ 01/01/1900 31/12/9999

Iran 233 01/01/1900 31/03/1979
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NIS 

Landcode
ISO Code

Begindatum 

geldigheid

Einddatum 

geldigheid

Iran 255 IR 01/04/1979 31/12/9999

Israël 256 IL 01/01/1900 31/12/9999

Italië 128 IT 01/01/1900 31/12/9999

Ivoorkust 309 CI 01/01/1900 31/12/9999

Jamaica 415 JM 01/01/1900 31/12/9999

Japan 209 JP 01/01/1900 31/12/9999

Jemen (Arabische Rep.) 263 01/01/1900 21/05/1990

Jemen (Dem. Volksrep.) 265 01/01/1900 21/05/1990

Jemen (Rep.) 270 YE 22/05/1990 31/12/9999

Jeruzalem 272 29/08/2011 31/12/9999

Joegoslavië 169 YU 01/01/1900 24/05/1995

Joegoslavië (Servië-Montenegro) 132 CS 24/05/1995 23/06/2006

Jordanië 257 JO 01/01/1900 31/12/9999

Kaapverdische Eilanden 339 CV 05/07/1975 31/12/9999

Kaapverdische Eilanden 385 CV 01/01/1900 05/07/1975

Kameroen 304 CM 01/01/1900 31/12/9999

Kazachstan (Rep.) 225 KZ 31/12/1991 31/12/9999

Kenya 336 KE 01/01/1900 31/12/9999

Khmerische Rep. Cambodja 202 01/01/1900 23/09/1993

Kirgizstan (Rep.) 226 KG 20/01/1992 31/12/9999

Kiribati 622 KI 17/07/1979 31/12/9999

Kitts and Nevis (V.K.) 494 01/01/1900 19/09/1983

Koeweit Vorstendom 264 KW 01/01/1900 31/12/9999

Kongo (Rep.) 362 01/07/1960 30/11/1971

Kosovo 153 24/02/2008 31/12/9999

Kroatië (Rep.) 146 HR 15/01/1992 31/12/9999

Laos 210 LA 01/01/1900 31/12/9999

Lesotho 301 LS 01/01/1900 31/12/9999
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Landcode
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Begindatum 

geldigheid

Einddatum 

geldigheid

Letland 135 LV 01/01/1900 31/12/9999

Libanon 258 LB 01/01/1900 31/12/9999

Liberia 318 LR 01/01/1900 31/12/9999

Libië 353 LY 01/01/1900 31/12/9999

Liechtenstein 118 LI 01/01/1900 31/12/9999

Litouwen 137 LT 01/01/1900 31/12/9999

Luxemburg (Groot-Hertogdom) 113 LU 01/01/1900 31/12/9999

Maagdeneilanden 486 01/01/1900 31/12/9999

Macao 281 01/01/1900 19/12/1999

Macedonië (Ex-Joegoslavische Rep.) 148 09/04/1993 11/02/2019

Madeira (P.) 399 01/01/1900 31/12/9999

Malawi 358 MW 01/01/1900 31/12/9999

Maldiven 222 MV 01/01/1900 31/12/9999

Maleisië 212 MY 01/01/1900 31/12/9999

Mali 319 ML 01/01/1900 31/12/9999

Malta 119 MT 01/01/1900 31/12/9999

Marokko 354 MA 01/01/1900 31/12/9999

Marshalleilanden (Republiek der) 603 MH 21/10/1986 31/12/9999

Martinique (F.) 497 MQ 01/01/1900 31/12/9999

Mauritanië (Islamit. Rep.) 355 MR 01/01/1900 31/12/9999

Mauritius Eiland 317 MU 01/01/1900 31/12/9999

Mexico 416 MX 01/01/1900 31/12/9999

Micronesia 602 FM 03/11/1986 31/12/9999

Moldavië (Rep.) 144 MD 31/12/1991 31/12/9999

Monaco (Vorstendom) 120 MC 01/01/1900 31/12/9999

Mongolië (Volksrepubliek) 221 MN 01/01/1900 31/12/9999

Montenegro 151 ME 23/06/2006 31/12/9999

Montserrat (V.K.) 493 MS 01/01/1900 31/12/9999
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Landcode
ISO Code

Begindatum 

geldigheid

Einddatum 

geldigheid

Mozambique 340 MZ 25/06/1975 31/12/9999

Mozambique 383 MZ 01/01/1900 25/06/1975

Myanmar (Unie van) 201 MM 01/01/1900 31/12/9999

Namibie 384 NA 01/01/1900 31/12/9999

Nauru 615 NR 01/01/1900 31/12/9999

NAVO 721 01/01/1900 31/12/9999

Nederland 129 NL 01/01/1900 31/12/9999

Nederlands-Guyana 583 01/01/1900 25/11/1975

Nederlandse Antillen 482 01/01/1900 31/12/9999

Nepal 213 NP 01/01/1900 31/12/9999

Ngwane (Koninkrijk Swaziland) 331 SZ 01/01/1900 31/12/9999

Nicaragua 417 NI 01/01/1900 31/12/9999

Nieuw-Caledonië 683 NC 01/01/1900 31/12/9999

Nieuw-Guinea-Papoua 619 PG 01/01/1900 31/12/9999

Nieuw-Zeeland 613 NZ 01/01/1900 31/12/9999

Nieuwe Hebriden 618 01/01/1900 30/07/1980

Niger 321 NE 01/01/1900 31/12/9999

Nigeria (Fed. Rep.) 322 NG 01/01/1900 31/12/9999

Niue 604 NU 19/10/1974 31/12/9999

Niue-eiland (N-Z.) 685 NU 01/01/1900 19/10/1974

Nog niet definitief bewezen 901 01/01/1900 31/12/9999

Noord-Korea (Volksrep.) 219 KP 01/01/1900 31/12/9999

Noord-Macedonië 154 MK 12/02/2019 31/12/9999

Noord-Vietnam 236 01/01/1900 03/07/1976

Noorwegen 121 NO 01/01/1900 31/12/9999

Oekraïne (Rep.) 143 UA 31/12/1991 31/12/9999

Oezbekistan (Rep.) 227 UZ 31/12/1991 31/12/9999

Onbekend 999 01/01/1900 31/12/9999
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Landcode
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Begindatum 

geldigheid

Einddatum 

geldigheid

Onbepaald 711 01/01/1900 31/12/9999

Onder Britse bescherming 908 07/05/2011 31/12/9999

Oost-Timor (Democratische Republiek) 215 TL 01/01/1900 31/12/9999

Oostenrijk 105 AT 01/01/1900 31/12/9999

Op zee 995 01/01/1900 31/12/9999

Opper-Volta 316 01/01/1900 29/11/1984

OVN-Vluchteling 730 01/01/1900 31/12/9999

OVN onbepaald 741 01/01/1900 31/12/9999

Pakistan 259 PK 01/01/1900 31/12/9999

Palau 679 PW 01/09/1994 31/12/9999

Palestijns Gebied 273 22/09/1948 31/12/9999

Palestina (Staat) 271 PS 04/01/2001 31/12/9999

Palestinië 283 01/01/1900 03/01/2001

Panama 418 PA 01/01/1900 31/12/9999

Paraguay 517 PY 01/01/1900 31/12/9999

Peru 518 PE 01/01/1900 31/12/9999

Pitcairn (Gebied. afh. van het V.K.) 692 PN 01/01/1900 31/12/9999

Polen (Republiek) 139 29/12/1989 31/12/1992

Polen (Rep.) 122 PL 01/01/1900 31/12/9999

Polynesië 684 PF 01/01/1900 31/12/9999

Porto Rico Eiland 487 PR 01/01/1900 31/12/9999

Portugal 123 PT 01/01/1900 31/12/9999

Portugees Guinea 391 01/01/1900 10/09/1974

Qatar 267 QA 01/01/1900 31/12/9999

Republiek Djibouti 345 DJ 27/06/1977 31/12/9999

Republiek Sint-Lucia 428 LC 01/01/1900 31/12/9999

Réunion 387 RE 01/01/1900 31/12/9999

Rhodesië 326 01/01/1900 18/04/1980
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Roeanda 360 01/01/1900 01/07/1962

Roemenië 124 RO 01/01/1900 31/12/9999

Rusland (Federatie van) 145 RU 27/12/1991 31/12/9999

Rwanda (Rep.) 327 RW 01/07/1962 31/12/9999

Sahara 388 EH 01/01/1900 31/12/9999

Saint-Barthélemy (Frankrijk) 499 BL 01/01/1900 31/12/9999

Saint-Pierre et Miquelon (F.) 495 PM 01/01/1900 31/12/9999

Saint Vincent 429 VC 01/01/1900 31/12/9999

Salomoneilanden 623 SB 01/01/1900 31/12/9999

San Marino 125 SM 01/01/1900 31/12/9999

Sao Tomé en Principe (Dem. Rep.) 346 ST 01/01/1900 31/12/9999

Saoedi-Arabië 252 SA 01/01/1900 31/12/9999

Senegal 320 SN 01/01/1900 31/12/9999

Senegambia 348 01/01/1900 31/12/9999

Servië 152 RS 23/06/2006 31/12/9999

Seychellen (Eilanden) 342 SC 29/06/1976 31/12/9999

Seychellen (Eilanden) 390 SC 01/01/1900 29/06/1976

SHAPE 720 01/01/1900 31/12/9999

Sierra Leone 328 SL 01/01/1900 31/12/9999

Singapore 205 SG 01/01/1900 31/12/9999

Sint-Helena (Eiland) 389 SH 01/01/1900 31/12/9999

Slovaakse Republiek 141 SK 01/01/1993 31/12/9999

Slovenië (Rep.) 147 SI 15/01/1992 31/12/9999

Socialistische Republiek Vietnam 220 VN 04/07/1976 31/12/9999

Soedan 356 SD 01/01/1900 31/12/9999

Somalië (Rep.) 329 SO 01/01/1900 31/12/9999

Spanje 109 ES 01/01/1900 31/12/9999

Sri Lanka 203 LK 01/01/1900 31/12/9999
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Stille Oceaan Eilanden 620 01/01/1900 31/12/9999

St. Kitts en Nevis 431 KN 19/09/1983 31/12/9999

Sultanaat Oman 266 OM 01/01/1900 31/12/9999

Suriname 522 SR 25/11/1975 31/12/9999

Swaziland 347 SZ 01/01/1900 31/12/9999

Swaziland 395 SZ 01/01/1900 31/12/9999

Syrië (Syrisch-Arabische Rep.) 261 SY 01/01/1900 31/12/9999

Tadzjikistan (Rep.) 228 TJ 10/01/1992 31/12/9999

Tahiti 688 01/01/1900 31/12/9999

Tanzania Verenigde Rep. 332 TZ 01/01/1900 31/12/9999

Thailand 235 TH 01/01/1900 31/12/9999

Timor 282 01/01/1900 19/12/1999

Togo 334 TG 01/01/1900 31/12/9999

Tokelau (N-Z.) 686 TK 01/01/1900 31/12/9999

Tonga 616 TO 01/01/1900 31/12/9999

Transkei 396 01/01/1900 31/12/9999

Trinidad en Tobago 422 TT 01/01/1900 31/12/9999

Tsjaad 333 TD 01/01/1900 31/12/9999

Tsjechische Republiek 140 CZ 01/01/1993 31/12/9999

Tsjecho-Slovakije 130 01/01/1900 31/12/1992

Tsjecho-Slowakije 171 01/01/1900 31/12/1992

Tunesië 357 TN 01/01/1900 31/12/9999

Turkije 262 TR 01/01/1900 31/12/9999

Turkmenistan (Rep.) 229 TM 31/12/1991 31/12/9999

Turks en Caicos Eilanden 488 TC 01/01/1900 31/12/9999

Tuvalu 621 TV 01/01/1900 31/12/9999

Uganda 323 UG 01/01/1900 31/12/9999

Unie d. Socialist. Sovjetrep. 131 01/01/1900 31/12/1992
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Land
NIS 

Landcode
ISO Code

Begindatum 

geldigheid

Einddatum 

geldigheid

Unie d. Socialist. Sovjetrep. 172 01/01/1900 27/12/1991

Uruguay 519 UY 01/01/1900 31/12/9999

Urundi 361 01/01/1900 01/07/1962

Vaderlandsloos 900 01/01/1900 31/12/9999

van Afghaanse herkomst 822 01/01/1900 31/12/9999

van Albanese herkomst 751 01/01/1900 31/12/9999

van Algerijnse herkomst 813 01/01/1900 31/12/9999

van Angolese herkomst 795 01/01/1900 31/12/9999

van Argentijnse herkomst 748 01/01/1900 31/12/9999

van Armeense herkomst 781 01/01/1900 31/12/9999

van Azerbaidzjaanse herkomst 855 01/01/1900 31/12/9999

van Bahreinse herkomst 868 01/01/1900 31/12/9999

van Bangladeshische herkomst 837 01/01/1900 31/12/9999

van Benijnse herkomst 840 01/01/1900 31/12/9999

van Bhutanese herkomst 864 01/01/1900 31/12/9999

van Birmaanse herkomst 826 01/01/1900 31/12/9999

van Boliviaanse herkomst 804 01/01/1900 31/12/9999

van bosnische herkomst 853 01/01/1900 31/12/9999

van Braziliaanse herkomst 797 01/01/1900 31/12/9999

van Bulgaarse herkomst 754 01/01/1900 31/12/9999

van Burundische herkomst 791 01/01/1900 31/12/9999

van Cambodjaanse herkomst 750 01/01/1900 31/12/9999

van Centraalafrikaanse herkomst 862 01/01/1900 31/12/9999

van Chileense herkomst 749 01/01/1900 31/12/9999

van Chinese herkomst 782 01/01/1900 31/12/9999

van Columbiaanse herkomst 816 01/01/1900 31/12/9999

van Congolese herkomst 859 01/01/1900 31/12/9999

van Cubaanse herkomst 783 01/01/1900 31/12/9999
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Land
NIS 

Landcode
ISO Code

Begindatum 

geldigheid

Einddatum 

geldigheid

van Djiboutiaanse herkomst 871 01/01/1900 31/12/9999

van Dominicaanse herkomst 747 01/01/1900 31/12/9999

van Duitse herkomst 752 01/01/1900 31/12/9999

van Ecuadoriaanse herkomst 836 01/01/1900 31/12/9999

van Egyptische herkomst 784 01/01/1900 31/12/9999

van Equatoriaal-Guinese herkomst 888 01/01/1900 31/12/9999

van Eritrese herkomst 873 01/01/1900 31/12/9999

van Estische herkomst 758 01/01/1900 31/12/9999

van Ethiopische herkomst 800 01/01/1900 31/12/9999

van Filippijnse herkomst 835 01/01/1900 31/12/9999

van Finse herkomst 759 01/01/1900 31/12/9999

van Franse herkomst 809 01/01/1900 31/12/9999

van Gambiaanse herkomst 884 01/01/1900 31/12/9999

van Georgische herkomst 760 01/01/1900 31/12/9999

van Ghanese herkomst 815 01/01/1900 31/12/9999

van Griekse herkomst 761 01/01/1900 31/12/9999

van Guatemalaanse herkomst 829 01/01/1900 31/12/9999

van Guineebissause herkomst 869 01/01/1900 31/12/9999

van Guinese herkomst 802 01/01/1900 31/12/9999

van Guyanese herkomst 805 01/01/1900 31/12/9999

van Haïtiaanse herkomst 793 01/01/1900 31/12/9999

van herkomst uit de U.S.S.R. 773 01/01/1900 27/12/1991

van herkomst uit de vrijstad Danzig 756 01/01/1900 31/12/1992

van Hondurese herkomst 894 01/01/1900 31/12/9999

van Hongaarse herkomst 762 01/01/1900 31/12/9999

van Indische herkomst 832 01/01/1900 31/12/9999

van Indonesische herkomst 801 01/01/1900 31/12/9999

van Iraakse herkomst 785 01/01/1900 31/12/9999
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Land
NIS 

Landcode
ISO Code

Begindatum 

geldigheid

Einddatum 

geldigheid

van Iraanse herkomst 819 01/01/1900 31/12/9999

van Israëlische herkomst 814 01/01/1900 31/12/9999

van Italiaanse herkomst 763 01/01/1900 31/12/9999

van Jamaicaanse herkomst 895 01/01/1900 31/12/9999

van Jemenitische herkomst 790 01/01/1900 31/12/9999

van Jemenitische herkomst 882 01/01/1900 31/12/9999

van Joegoslavische herkomst 774 01/01/1900 24/05/1995

van Jordaanse herkomst 798 01/01/1900 31/12/9999

van Kaapverdische herkomst 830 01/01/1900 31/12/9999

van Kameroenische herkomst 838 01/01/1900 31/12/9999

van Kazakhstaanse herkomst 866 01/01/1900 31/12/9999

van Keniaanse herkomst 857 01/01/1900 31/12/9999

van Khmerische herkomst 806 01/01/1900 31/12/9999

van Kirgizische herkomst 872 01/01/1900 31/12/9999

van Koeweitse herkomst 867 01/01/1900 31/12/9999

van Kongolese herkomst (Brazzaville) 780 01/01/1900 31/12/9999

van Koreaanse herkomst 808 01/01/1900 31/12/9999

van Kosovaarse herkomst 875 01/01/1900 31/12/9999

van Kroatische herkomst 755 01/01/1900 31/12/9999

van Laotische herkomst 803 01/01/1900 31/12/9999

van Letse herkomst 764 01/01/1900 31/12/9999

van Libanese herkomst 786 01/01/1900 31/12/9999

van Liberiaanse herkomst 849 01/01/1900 31/12/9999

van Libische herkomst 831 01/01/1900 31/12/9999

van Litouwse herkomst 765 01/01/1900 31/12/9999

van Macedonische herkomst 792 01/01/1900 31/12/9999

van Malagassische herkomst 827 01/01/1900 31/12/9999

van Maleise herkomst 833 01/01/1900 31/12/9999
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Land
NIS 

Landcode
ISO Code

Begindatum 

geldigheid

Einddatum 

geldigheid

van Malinese herkomst 861 01/01/1900 31/12/9999

van Marokkaanse herkomst 796 01/01/1900 31/12/9999

van Mauritaanse herkomst 848 01/01/1900 31/12/9999

van Mauritiaanse herkomst 886 01/01/1900 31/12/9999

van Mexicaanse herkomst 896 01/01/1900 31/12/9999

van Moldavische herkomst 858 01/01/1900 31/12/9999

van Mongolische herkomst 876 01/01/1900 31/12/9999

van Montenegrijnse herkomst 744 01/01/1900 31/12/9999

van Mozambiekse herkomst 825 01/01/1900 31/12/9999

van Myanmarese herkomst 870 01/01/1900 31/12/9999

van Namibische herkomst 828 01/01/1900 31/12/9999

van Nicaraguaanse herkomst 843 01/01/1900 31/12/9999

van nigeraanse herkomst 852 01/01/1900 31/12/9999

van Nigeriaanse herkomst 794 01/01/1900 31/12/9999

van Oegandese herkomst 776 01/01/1900 31/12/9999

Van Oekraïense herkomst 772 01/01/1900 31/12/9999

van oezbekistaanse herkomst 854 01/01/1900 31/12/9999

van Omaanse herkomst 879 01/01/1900 31/12/9999

van Oostenrijkse herkomst 753 01/01/1900 31/12/9999

van Pakistaanse herkomst 777 01/01/1900 31/12/9999

van Palestijnse herkomst 787 01/01/1900 31/12/9999

van Palestijnse oorsprong 902 01/01/1900 31/12/9999

van Panamese herkomst 841 01/01/1900 31/12/9999

van Paraguyaanse herkomst 811 01/01/1900 31/12/9999

van Peruaanse herkomst 810 01/01/1900 31/12/9999

van Poolse herkomst 766 01/01/1900 31/12/9999

van Portugese herkomst 767 01/01/1900 31/12/9999

van Qatarese herkomst 880 01/01/1900 31/12/9999
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Land
NIS 

Landcode
ISO Code

Begindatum 

geldigheid

Einddatum 

geldigheid

van Roemeense herkomst 768 01/01/1900 31/12/9999

van Ruandese herkomst 775 01/01/1900 31/12/9999

van Russische herkomst 769 01/01/1900 31/12/9999

van Salvadoriaanse herkomst 820 01/01/1900 31/12/9999

van Santomese herkomst 890 01/01/1900 31/12/9999

van Saoedische herkomst 817 01/01/1900 31/12/9999

van Senegalese herkomst 856 01/01/1900 31/12/9999

van Senegambiaanse herkomst 892 01/01/1900 31/12/9999

van Servische herkomst 770 31/12/1992 31/12/9999

van Sloveense herkomst 860 01/01/1900 31/12/9999

van Soedanese herkomst 824 01/01/1900 31/12/9999

van Somalische herkomst 821 01/01/1900 31/12/9999

van Spaanse herkomst 757 01/01/1900 31/12/9999

van Srilankaanse herkomst 839 01/01/1900 31/12/9999

van Swazische herkomst 891 01/01/1900 31/12/9999

van Syrische herkomst 788 01/01/1900 31/12/9999

van Tadzjiekse herkomst 877 01/01/1900 31/12/9999

van Tanzaniaanse herkomst 812 01/01/1900 31/12/9999

van Thaïse herkomst 834 01/01/1900 31/12/9999

van Tibetaanse herkomst 842 01/01/1900 31/12/9999

van Timorese herkomst 883 01/01/1900 31/12/9999

van Togose herkomst 847 01/01/1900 31/12/9999

van Tsjadische herkomst 823 01/01/1900 31/12/9999

van Tsjechische herkomst 771 01/01/1900 31/12/9999

van Tunesische herkomst 745 01/01/1900 31/12/9999

van Turkmeense herkomst 878 01/01/1900 31/12/9999

van Turkse herkomst 789 01/01/1900 31/12/9999

van Uruguayaanse herkomst 746 01/01/1900 31/12/9999
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NIS 

Landcode
ISO Code

Begindatum 

geldigheid

Einddatum 

geldigheid

van Venezolaanse herkomst 897 01/01/1900 31/12/9999

van Viëtnamese herkomst 778 01/01/1900 31/12/9999

van Witrussische herkomst 863 01/01/1900 31/12/9999

van Zaïrese herkomst 779 01/01/1900 31/12/9999

van Zambiaanse herkomst 887 01/01/1900 31/12/9999

van Zimbabwaanse herkomst 889 01/01/1900 31/12/9999

van Zuid-Soedanese herkomst 893 01/01/1900 31/12/9999

van Zuidafrikaanse herkomst 818 01/01/1900 31/12/9999

Vanuatu 624 VU 30/07/1980 31/12/9999

Venezuela 520 VE 01/01/1900 31/12/9999

Verenigd Koninkrijk 112 GB 01/01/1900 31/12/9999

Verenigde Arabische Emiraten 260 AE 01/01/1900 31/12/9999

Verenigde Staten van Amerika 402 US 01/01/1900 31/12/9999

Vluchteling 700 01/01/1900 31/12/9999

Vluchteling erkend in ander land 710 01/01/1900 31/12/9999

Wallis en Futuna (F.) 689 WF 01/01/1900 31/12/9999

West-Samoa 614 WS 01/01/1900 01/01/1962

Zaïre (Republiek) 364 01/12/1971 16/05/1997

Zambia 335 ZM 01/01/1900 31/12/9999

Zimbabwe 344 ZW 18/04/1980 31/12/9999

Zuid-Afrika (Rep.) 325 ZA 01/01/1900 31/12/9999

Zuid-Korea (Rep.) 206 KR 01/01/1900 31/12/9999

Zuid-Soedan 365 SS 29/08/2011 31/12/9999

Zuid-Viëtnam 217 01/01/1900 31/12/1992

Zuid-Vietnam 279 01/01/1900 02/07/1976

Zweden 126 SE 01/01/1900 31/12/9999

Zwitserland 127 CH 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

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 
beroepsziektevergoedingsstels
el 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

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

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

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

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
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Code RSZ
RSZ-
PPO

Omschrijving Opmerking
Geldig vanaf 

trimester
Geldig tot 
trimester

Geldig vanaf Geldig tot

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

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

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

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

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

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

2022/1 9999/4 01/01/2022 31/12/9999
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Sector Code Omschrijving 
Begindatum 
geldigheid 

Einddatum 
geldigheid 

Privé 000 Algemene categorie voor werkgevers voor wie de RSZ geen speciale bijdrage voor een Fonds 
voor Bestaanzekerheid int en die niet opgenomen zijn in een bijzondere categorie (zie ook 
categorie 011). 

01-01-1945 01-01-9999 

Privé 002 Bijzondere categorie voor werkgevers die voor hun arbeiders een speciale bijdrage 
verschuldigd zijn aan het Fonds voor de vorming van de arbeiders in het aanvullend Paritair 
Comité van de werklieden (PC nr. 100), maar geen enkele speciale bijdrage verschuldigd zijn 
voor hun bedienden (sinds 01/07/2014, betreft de activiteiten van casino; controleorganismen 
en organismen voor gelijkvormigheidstoetsing). 

01-04-12 01-01-9999 

Privé 004 Titularissen van een politiek of openbaar mandaat (Halfjaarlijkse solidariteitsbijdrage). 
Categorie geschrapt op 31/12/1988. 

01-01-87 31-12-88 

Privé 005 Categorie voorbehouden voor de werkgevers die enkel studenten tewerkstellen die niet 
onderworpen zijn aan de sociale zekerheid, op grond van een overeenkomst voor 
tewerkstelling van studenten en die slechts een solidariteitsbijdrage verschuldigd zijn. 
Categorie geschrapt op 31/12/2009. 

01-07-97 31-12-09 

Privé 006 Werkgevers voor wie de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid, overeenkomstig de wet van 22 
februari 1998, de inning en de invordering van de bijdragen verzekert die tot op 30/09/1998 
werden geïnd door het Nationaal Pensioenfonds voor Mijnwerkers. 

01-10-98 01-01-9999 

Privé 007 Bemiddelaars in bank- & beleggingsdiensten, ingeschreven bij het FSMA. 01-01-16 01-01-9999 

Privé 010 Algemene categorie van werkgevers die voor hun bedienden een bijdrage verschuldigd zijn 
aan het "Sociaal Fonds van het APCB" (Aanvullend Paritair Comité voor Bedienden nr. 200 dat 
voor de profitsector bevoegd is) en voor wie de RSZ geen enkele speciale bijdrage int voor een 
Fonds voor Bestaanszekerheid voor hun arbeiders (zie ook categorie 210). 

01-07-75 01-01-9999 

Privé 011 Algemene categorie voor werkgevers "zonder bedoeling winst te maken", voor wie de RSZ 
geen speciale bijdrage voor een Fonds voor Bestaanszekerheid int en die niet opgenomen zijn 
in een bijzondere categorie; categorie voorbehouden aan werkgevers die ressorteren 
hoofdzakelijk onder PC nr. 335 en die niet opgenomen zijn in een andere bijzondere categorie 
(zie ook categorie 000). 

01-07-75 01-01-9999 

Privé 012 Algemene categorie voor buitenlandse werkgevers zonder zetel in Belgïe die voor hun 
bedienden een bijdrage verschuldigd zijn voor het "Sociaal Fonds van het APCB" (Aanvullend 
Paritair Comité voor Bedienden nr. 200 dat voor profitsector bevoegd is) en vanaf 01/04/2012, 
die voor hun arbeiders een speciale bijdrage verschuldigd zijn aan het Fonds voor de vorming 
van de arbeiders in het aanvullend Paritair Comité van de werklieden (PC nr. 100). 

01-07-75 01-01-9999 

Privé 013 Werkgevers die voor de arbeiders en bepaalde bedienden onder de bevoegdheid vallen van 
het Paritair Comité voor de Diamantnijverheid en -handel nr. 324; die voor de arbeiders van 
commerciële bedrijven geen basisbijdrage verschuldigd zijn voor het Fonds voor Sluiting van 
Ondernemingen, die voor bepaalde bedienden een bijdrage verschuldigd zijn voor het Fonds 
van het Paritair Comité nr. 200 APCB. 

01-01-1945 01-01-9999 

Privé 014 Werkgevers die onder de bevoegdheid vallen van het Paritair Comité voor het Havenbedrijf nr. 
301 en/of de Paritaire Subcomités 301.01, 301.02, 301.03 en 301.05. 

01-01-1945 01-01-9999 

Privé 015 Werkgevers die onder de bevoegdheid vallen van het Paritair Comité voor het 
Scheepsherstellingsbedrijf.  Categorie geschrapt vanaf 30/06/2005. Werkgevers opgenomen in 
categorie 000 vanaf 01/07/2005. 

01-01-1945 30-06-05 

Privé 016 Werkgevers, uitsluitend van niet-commerciële aard, die een bijdrage verschuldigd zijn voor het 
Fonds van het Paritair Comité voor het Hotelbedrijf nr. 302; vanaf 01/07/2007 met 
uitzondering van de gelegenheidswerknemers die aangegeven worden in een andere 
categorie (zie ook de categorieën 116, 216, 017, 117, 217). Categorie geschrapt op 
30/09/2013. 

01-07-81 30-09-13 

Privé 017 Werkgevers, van commerciële of niet commerciële aard, die een bijdrage verschuldigd zijn 
voor het Fonds van het Paritair Comité voor het Hotelbedrijf nr. 302; met uitzondering van de 
gelegenheidswerknemers die aangegeven worden met categorie 317. 

01-04-79 01-01-9999 

Privé 018 Algemene categorie van werkgevers die thuisarbeiders tewerkstellen en voor hun bedienden 
niet bijdrageplichtig zijn voor het "Sociaal Fonds". Categorie geschrapt op 31/03/1988. 
Werkgevers opgenomen in de algemene categorie 000 vanaf 01/04/1988. 

01-07-75 31-03-88 

Privé 019 Werkgevers die een bijdrage verschuldigd zijn voor het Fonds van het Paritair Comité nr. 143 
van de zeevisserij- "Zeevissersfonds", categorie voorbehouden voor het varend personeel; de 
werknemers die verbonden zijn door een arbeidsovereenkomst voor de zeevisserij moeten 
voor hun verloning (forfaitair) en hun prestaties aangegeven worden op een bijzondere 
manier (zie ook de categorieën 086, 186). 

01-01-1946 01-01-9999 
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Sector Code Omschrijving 
Begindatum 
geldigheid 

Einddatum 
geldigheid 

Privé 020 Werkgevers die werknemers tewerkstellen die geheel of gedeeltelijk met fooien worden 
betaald, die niet onder de bevoegdheid vallen van het Paritair Comité voor het Hotelbedrijf nr. 
302 en die de basisbijdrage voor het "Fonds voor Sluiting van Ondernemingen" niet 
verschuldigd zijn. Categorie geschrapt op 31/03/2007. 

01-07-81 30-06-07 

Privé 021 Werkgevers die vallen onder de bevoegdheid van het Paritair Comité nr. 139 voor de 
Binnenscheepvaart en die werknemers tewerkstellen verbonden door een 
arbeidsovereenkomst voor de binnenscheepvaart. 

01-01-1945 31-12-15 

Privé 022 Werkgevers die vallen onder de bevoegdheid van het Paritair Subcomité voor de 
gezondheidsinrichtingen en -diensten nr. 305.02 en die een bijdrage verschuldigd zijn voor het 
"Fonds social pour le secteur des milieux d'accueil d'enfants" (subsector 305.02.09); heeft 
betrekking op de "Franstalige en de Duitstalige" werkgevers in het Waalse Gewest of het 
Brusselse Hoofdstedelijk Gewest en waarvan de activiteit bestaat uit "kinderopvang"; zijn de 
basisbijdrage niet verschuldigd voor het "Fonds voor Sluiting van Ondernemingen" (zie ook 
categorie 322); tot 31/12/2007. 

01-01-90 31-12-07 

Privé 022 Vanaf 01/01/2008, werkgevers die ressorteren onder het Paritair Comité nr. 332 voor "le 
Secteur francophone et germanophone de l'aide sociale et des soins de santé" (subsector 
332.00.10); zijn een bijdrage verschuldigd aan het "Fonds social pour le secteur des milieux 
d'accueil d'enfants"; betreft de Franstalige en Duitstalige werkgevers van het Waalse en 
Brusselse Gewest wier hoofdactiviteit bestaat uit kinderopvang van kinderen tot 12 jaar: 
milieu d'accueil d'enfants, accueil extra-scolaire, crèche, crèche parentale, garde d'enfants 
malades, maison communale d'accueil d'enfance, maison d'enfants, milieu d'accueil 
occasionnel, milieu d'accueil régulier à horaire flexible, milieu d'accueil d'urgence, halte-
garderie, farandoline, halte-accueil, prégardiennat, services de gardiennes agréées et service 
d'accueillantes d'enfants conventionnées (zie ook categorieën 322, 722). 

01-01-08 01-01-9999 

Privé 023 Werkgevers die werknemers tewerkstellen die geheel of gedeeltelijk met fooien worden 
betaald, die niet vallen onder de bevoegdheid van het Paritair Comité voor het Hotelbedrijf nr. 
302 en die de basisbijdrage verschuldigd zijn voor het "Fonds voor Sluiting van 
Ondernemingen". Categorie geschrapt op 31/03/2007. 

01-04-1947 30-06-07 

Privé 024 Werkgevers die een bijdrage verschuldigd zijn voor het Fonds van het Paritair Comité voor het 
Bouwbedrijf nr. 124 en waarvan de hoofdactiviteit bestaat uit ruwbouw in het algemeen (zie 
ook de categorieën 026, 044, 054). 

01-01-1947 01-01-9999 

Privé 025 Werkgevers die een bijdrage verschuldigd zijn voor het Fonds van het Paritair Subcomité voor 
de privé-ziekenhuizen nr. 305.01; betreft de instellingen onderworpen aan de wet op de 
hospitalen van 23/12/1963 en de psychiatrische verzorgingstehuizen, tot 31/12/2007. 

01-01-90 31-12-07 

Privé 025 Vanaf 01/01/2008, werkgevers die ressorteren onder het Paritair Comité nr. 330 voor de 
gezondheidsinrichtingen en diensten (subsector 330.01.10); zijn bijdrageplichtig aan het 
"Sociaal Fonds voor de privé-ziekenhuizen"; betreft de privé-instellingen onderworpen aan de 
wet op de hospitalen van 07/08/1987 en de psychiatrische verzorgingstehuizen (zie ook 
categorieën 072, 111). 

01-01-08 01-01-9999 

Privé 026 Werkgevers die een bijdrage verschuldigd zijn aan het Fonds van het Paritair Comité voor het 
Bouwbedrijf nr. 124 waarvan de hoofdactiviteit bestaat uit afwerkingswerken in het algemeen 
(met name schilderwerk, isolatie, sanitaire installaties, verwarmingsinstallaties, plaatsen van 
houten voorwerpen, van prefabelementen, glaswerk, timmerwerk ...), uit de groothandel in 
bouwmaterialen ... (zie ook categorieën 024, 044, 054). 

01-10-1949 01-01-9999 

Privé 027 Categorie enkel voorbehouden voor de aangifte van de persoonlijke bijdragen die 
verschuldigd zijn door de slachtoffers van een arbeidsongeval overkomen na 15/10/1951 en 
die gestort moeten worden door de werkgevers die zelfverzekeraars zijn en door de 
verzekeringsorganismen. 

01-10-51 01-01-9999 

Privé 028 Categorie enkel voorbehouden voor de aangifte van de persoonlijke bijdragen die 
verschuldigd zijn door de slachtoffers van een beroepsziekte waarvoor de vergoeding na 
15/10/1951 aangevraagd werd. 

01-01-54 01-01-9999 

Privé 029 Werkgevers die behoren tot het Paritair Subcomité voor de Bosontginningen (PSC nr. 125.01); 
ze zijn een bijdrage verschuldigd aan het Bosontginningsfonds (zie ook cat. 129 en 229). 

01-07-55 01-01-9999 

Privé 030 Categorie voor werkgevers, die ressorteren onder PC 310 (banken) of PC 326 (gas- en 
elektriciteitsbedrijf), en die noch voor de arbeiders noch voor de bedienden bijdrageplichtig 
zijn aan een Fonds. 

01-07-81 01-01-9999 

Privé 031 Werkgevers die een bijdrage verschuldigd zijn voor het Fonds van het Paritair Comité voor de 
meester-kleermakers, de kleermaaksters en naaisters nr. 107 (zie ook categorie 038). 

01-07-82 01-01-9999 

Privé 032 Ambassades en consulaten, die vanaf 01-04-2018 een bestaanszekerheidsbijdrage 
verschuldigd zijn aan het "Aanvullend Sociaal Fonds van de non-profit". 

01-01-63 01-01-9999 
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Sector Code Omschrijving 
Begindatum 
geldigheid 

Einddatum 
geldigheid 

Privé 033 Categorie die enkel voorbehouden is voor bepaalde compensatiediensten die 
socialezekerheidsbijdragen verschuldigd zijn op de lonen voor de feestdagen die ze betalen als 
derde betalende in naam en voor rekening van de werkgevers (andere dan het Fonds voor 
bestaanszekerheid en de Rijksverlofkas voor de Diamantnijverheid). 

01-01-57 01-01-9999 

Privé 034 Toepassing van de wet van 28/06/1960 betreffende de maatschappelijke zekerheid der 
personen die bij het leger tijdelijke diensten volbracht hebben. Categorie geschrapt op 
31/12/2003. 

15-07-60 31-12-03 

Privé 035 Categorie voorbehouden voor de werkgevers die een vrij beroep uitoefenen, d.w.z. de artsen, 
de tandartsen, de dierenartsen, de advocaten, de notarissen, de architecten, de 
gerechtsdeurwaarders, de paramedische beroepen, de beëdigde landmeters, de 
bedrijfsrevisoren en de boekhouders accountants, de feitelijke verenigingen die door deze 
personen opgericht werden evenals de vennootschappen die opgericht werden in het kader 
van de uitoefening van deze beroepen; met uitzondering van de apothekers; zijn de 
basisbijdrage niet verschuldigd voor het "Fonds voor Sluiting van Ondernemingen"; zijn geen 
enkele bijdrage voor bestaanszekerheid verschuldigd; maar komen in aanmerking voor de 
herverdeling van de sociale lasten (zie ook categorieën 135, 235, 335 voor de apothekers); tot 
31/12/2007. 

01-01-87 31-12-07 

Privé 035 Werkgevers die, vanaf 01/07/2012, een bijdrage verschuldigd zijn aan het Fonds van het 
Paritair Comité voor de vrije beroepen (PC nr. 336); categorie die betreft de vrije beroepen 
stricto sensu, die niet medisch zijn en recht hebben op herverdeling sociale lasten; nl. 
dierenarts, advocaat, architect, gerechtsdeurwaarder, beëdigd landmeter, bedrijfsrevisor, 
boekhouder, accountant, evenals feitelijke verenigingen en vennootschappen die opgericht 
werden in het kader van de uitoefening van deze beroepen (zie ook de categorieën 135, 435, 
735, 835). 

01-01-08 01-01-9999 

Privé 036 Werkgevers die een bijdrage verschuldigd zijn voor het Fonds van het Paritair Comité voor het 
drukkerij-, grafische kunst-, en dagbladbedrijf nr. 130. 

01-10-60 01-01-9999 

Privé 037 Werkgevers, natuurlijke personen, die dienstboden tewerkstellen, die een bijdrage 
verschuldigd zijn voor het Fonds van het Paritair Comité voor het beheer van gebouwen, de 
vastgoedmakelaars en de dienstboden nr. 323 (zie ook cat. 039 voor ander huispersoneel). 

01-01-70 01-01-9999 

Privé 038 Werkgevers die een bijdrage verschuldigd zijn voor de Fondsen voor de Paritaire Comités voor 
het kleding- en confectiebedrijf nr. 109 en/of nr. 215 (zie ook categorie 031). 

01-01-61 01-01-9999 

Privé 039 Werkgevers, natuurlijke personen, die "huispersoneel" tewerkstellen, andere dan 
dienstboden; die vanaf 01/01/2008 ressorteren onder het Paritair Comité voor de non-profit 
sector nr. 337 of het Paritair Comité voor het bosbouwbedrijf nr. 146; met uitzondering van de 
werkgevers die ressorteren onder het Paritair Comité nr. 144 voor de landbouw en het Paritair 
Comité nr. 145 voor het tuinbouwbedrijf (zie ook cat. 094, 193 en 037). 

01-01-88 01-01-9999 

Privé 041 Toepassing van het koninklijk besluit waarbij sommige categorieën van personen die hun 
beroepsbedrijvigheid hetzij in Congo, hetzij in Ruanda-Burundi hebben uitgeoefend, worden 
vrijgesteld van de voorwaarden van toelating tot de werkloosheidsverzekering en de ziekte- en 
invaliditeitsverzekering. Categorie geschrapt op 31/12/2002. 

01-07-62 31-12-02 

Privé 043 Categorie voorbehouden voor hulppersoneel, tewerkgesteld door de Europese 
Gemeenschappen. Inning der sociale Zekerheidsbijdragen beperkt tot de regelingen met 
betrekking tot pensioen, ziekte- en invaliditeit en werkloosheid. 

01-01-62 01-01-9999 

Privé 044 Werkgevers die een bijdrage verschuldigd zijn voor het Fonds van het Paritair Comité voor het 
Bouwbedrijf nr. 124 waarvan de hoofdactiviteit bestaat uit het uitvoeren van tegel- en 
mozaïekbevloering en alle andere werken voor muur- en grondbedekking (met uitzondering 
van hout), stukadoors- en pleisterwerk, stuc- en stafwerk (zie ook de categorieën 024, 026, 
054). 

01-07-62 01-01-9999 

Privé 048 Werkgevers die een bijdrage verschuldigd zijn voor de Fondsen van de Paritaire Comités voor 
de Voedingsnijverheid nr. 118 en/of nr. 220 en die niet vermeld werden in een andere 
bijzondere categorie van deze sector (zie ook de categorieën 051, 052, 058, 258, 848). 

01-04-64 01-01-9999 

Privé 049 Werkgevers die een bijdrage verschuldigd zijn voor het Fonds van het Paritair Comité voor de 
Textielverzorging nr. 110. 

01-10-64 01-01-9999 

Privé 051 Werkgevers die een bijdrage verschuldigd zijn voor de Fondsen van de Paritaire Comités voor 
de voedingsnijverheid nr. 118 en/of nr. 220 - subsector van de groentenijverheid (conserven, 
bevroren groenten, droge groenten, watervrije groenten, schoonmaken of bereiden van verse 
groenten ...) (zie ook de categorieën 052, 048, 058, 258, 848). 

01-04-84 01-01-9999 

Privé 052 Werkgevers die een bijdrage verschuldigd zijn voor de Fondsen van de Paritaire Comités voor 
de voedingsnijverheid nr. 118 en/of nr. 220 - subsector van de fruitnijverheid (conserven, 
bevroren fruit, jams, siropen, ...) (zie ook de categorieën 051, 048, 058, 258, 848). 

01-04-84 01-01-9999 
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Sector Code Omschrijving 
Begindatum 
geldigheid 

Einddatum 
geldigheid 

Privé 053 Werkgevers die onder de bevoegdheid vallen van de Paritaire Comités nr. 101 - Nationale 
gemengde mijncommissie en nr. 205 voor de bedienden van de steenkolenmijnen - betreft de 
steenkolenmijnen, de fabrieken van bijproducten, de instellingen die afhangen van de mijnen, 
... 

01-07-72 01-01-9999 

Privé 054 Werkgevers die een bijdrage verschuldigd zijn aan het Fonds van het Paritair Comité voor het 
Bouwbedrijf nr. 124 waarvan de hoofdactiviteit bestaat uit het bedekken van gebouwen en 
voegwerken (zie ook categorieën 024, 026, 044). 

01-07-62 01-01-9999 

Privé 055 Werkgevers die een bijdrage verschuldigd zijn aan het Fonds van het Paritair Comité voor de 
stoffering en de houtbewerking nr. 126. 

01-01-65 01-01-9999 

Privé 056 Werkgevers die onder de bevoegdheid vallen van de Paritaire Comités nr. 104 voor de 
ijzernijverheid en nr. 210 voor de bedienden van de ijzernijverheid. 

01-01-64 01-01-9999 

Privé 057 Werkgevers die een bijdrage verschuldigd zijn voor de arbeiders aan het fonds van het PC voor 
de handel in voedingswaren nr. 119 en voor de bedienden aan het fonds van het PC voor de 
zelfstandige kleinhandel nr. 201 - betreft de detailhandel in voedingswaren met minder dan 20 
werknemers (gemiddeld tijdens het voorbije kalenderjaar) (zie ook categorie 157). 

01-04-66 01-01-9999 

Privé 058 Kleine (banket)bakkerij : (banket)bakkerij die verse producten voor onmiddellijke consumptie 
met zeer beperkte houdbaarheid vervaardigt en de verbruikszalen bij een banketbakkerij die 
gemiddeld minder dan 20 arbeiders (uitgedrukt in fulltime equivalenten) tewerkstellen; zijn 
voor de arbeiders een bijdrage verschuldigd aan het waarborg- en sociaal fonds voor de 
bakkerij, de banketbakkerij en consumptiesalonns bij een banketbakkerij, en voor de 
bedienden aan het fonds van het PC voor de zelfstandige kleinhandel nr. 201. 

01-04-66 01-01-9999 

Privé 059 Werkgevers die onder de bevoegdheid vallen van het Paritair Subcomité voor de industriële en 
ambachtelijke fabricage van bontwerk nr. 148.03. Categorie geschrapt op 30/06/2014 (zie ook 
categorie 169). 

01-10-66 30-06-14 

Privé 060 Werkgevers die onder de bevoegdheid vallen van het Paritair Comité voor de bewakings- 
en/of toezichtsdiensten nr. 317. 

01-01-80 01-01-9999 

Privé 061 Werkgevers die een bijdrage verschuldigd zijn aan het Fonds van het Paritair Comité voor het 
glasbedrijf nr. 115. 

01-01-87 01-01-9999 

Privé 062 Werkgevers die een bijdrage verschuldigd zijn aan het Fonds van het Paritair Subcomité voor 
de opvoedings- en huisvestingsinrichtingen en diensten van de Vlaamse Gemeenschap nr. 
319.01; betreft de werkgevers die erkend en/of gesubsidieerd zijn door de Vlaamse 
Gemeenschap of de Vlaamse Gemeenschapscommissie (zie ook categorieën 162, 462). 

01-10-89 01-01-9999 

Privé 063 Werkgevers die een bijdrage verschuldigd zijn aan het Paritair Subcomité voor het bedrijf der 
porseleinaarde- en zandgroeven die in openlucht geëxploiteerd worden in de provincies 
Waals-Brabant, Henegouwen, Luik, Luxemburg en Namen nr. 102.05 (zie ook categorieën 463, 
090, 010). 

01-04-67 01-01-9999 

Privé 064 Werkgevers die een bijdrage verschuldigd zijn aan het Fonds van het Paritair Comité voor het 
garagebedrijf nr. 112 (zie ook categorie 065). 

01-07-67 01-01-9999 

Privé 065 Werkgevers die een bijdrage verschuldigd zijn aan het Fonds van het Paritair Subcomité voor 
het koetswerk nr. 149.02 (zie ook categorie 064). 

01-01-68 01-01-9999 

Privé 066 Werkgevers die een bijdrage verschuldigd zijn aan het Fonds van het Paritair Comité voor de 
schoonmaak nr. 121. 

01-10-68 01-01-9999 

Privé 067 Werkgevers die voor de arbeiders een bijdrage verschuldigd zijn aan het Fonds van het Paritair 
Subcomité voor de elektriciens: installatie en distributie, nr. 149.01; en voor de bedienden aan 
het Fonds van het PC voor de zelfstandige kleinhandel nr. 201; met uitzondering van die 
aangegeven worden in categorie 467 (zie ook categorie 467). 

01-04-69 01-01-9999 

Privé 068 Werkgevers die onder de bevoegdheid vallen van het Paritair Comité voor het vervoer en de 
logistiek nr. 140 en die een bijdrage verschuldigd zijn aan het "Sociaal Fonds voor 
taxiondernemingen en de diensten voor het verhuur van voertuigen met chauffeur" (zie ook 
categorieën 083, 084, 085, 283). 

01-07-69 01-01-9999 

Privé 069 Vervaardiging of herstelling van schoenen en pantoffels, laarzen, maatwerk - zie PC 200 voor 
bedienden. 

01-07-70 01-01-9999 

Privé 070 Werkgevers die een bijdrage zijn verschuldigd aan het Fonds van het Nationaal Paritair Comité 
voor de sport nr. 223; Categorie uitsluitend voorbehouden, vanaf 01/07/2007 voor de aangifte 
van de betaalde sportbeoefenaars krachtens een arbeidsovereenkomst voor betaalde 
sportbeoefenaar voorzien in de wet van 24 februari 1978 en van de beroepsrenners, houder 
van een vergunning afgeleverd door de VZW Koninklijke Belgische Wielrijdersbond; met 
beperkte onderwerpingsplicht; betreft ook de voetbalscheidsrechters en de voetbal-, 
basketbal-, volleybal- en wielrennerstrainers; in combinatie met een andere categorie die 
toegekend wordt aan de andere sportbeoefenaars en een andere categorie die toegekend 
wordt aan de gewone werknemers (zie ook categorieën 076, 262, 362). 

01-07-78 01-01-9999 
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Einddatum 
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Privé 071 Categorie uitsluitend voorbehouden voor de aangifte van kansarme jongeren, met beperkte 
onderwerpingsplicht, tewerkgesteld bij werkgevers, uitsluitend van niet-commerciële aard, die 
erkend zijn voor de vorming en de begeleide tewerkstelling van kansarme jongeren (K.B. nr. 
499 dd. 31/12/1986); in combinatie met een andere categorie die toegekend wordt aan de 
gewone werknemers.  Categorie afgeschaft op 31/12/2013. 

01-04-88 31-12-13 

Privé 072 Categorie uitsluitend voorbehouden voor de aangifte van geneesheren met een beperkte 
onderwerping : 1) de geneesheren die een opleiding volgen tot specialist en die aangegeven 
moeten worden door de verzorgingsinstelling waar de opleiding wordt gevolgd (in combinatie 
met een andere categorie die toegekend wordt aan de gewone werknemers (025...) ; 2) vanaf 
het 3de kwartaal 2009, de geneesheren die een opleiding tot huisarts volgen, aan te geven 
door het coördinatiecentrum voor de opleiding in de huisartsgeneeskunde. 

01-04-83 01-01-9999 

Privé 073 Werkgevers die vallen onder de bevoegdheid van het Paritair Subcomité voor de beschutte 
werkplaatsen van het Waalse Gewest en van de Duitstalige Gemeenschap nr. 327.03; betreft 
de "Duitstalige" beschutte werkplaatsen, categorie voorbehouden voor de beschutte 
werkplaatsen die gesubsidieerd zijn door het Waalse Gewest (en erkend door het "AWIPH" - 
Agence Wallonne d'Intégration des Personnes Handicapées), maar geen bijdrage verschuldigd 
zijn aan het "Fonds de Sécurité d'existence pour les ETA situées en Région wallonne et en 
Communauté germanophone"; geen bijdragen verschuldigd ten gunste van risicogroepen 
(852), en voor de tijdelijke werkloosheid en oudere werklozen (859) (zie ook categorieën 173, 
273, 373, 473). 

01-01-87 01-01-9999 

Privé 074 Werkgevers, uitsluitend van niet-commerciële aard, die onder de bevoegdheid vallen van de 
Paritaire Comités nr. 152 en/of 225, die een bijdrage verschuldigd zijn aan het Fonds van het 
Paritair Comité voor de gesubsidieerde inrichtingen van het vrij onderwijs nr. 152; sinds 
01/04/2007, uitsluitend voor het niet-gesubsidieerd personeel van de vrije inrichtingen en 
internaten die gesubsidieerd worden door de Vlaamse Gemeenschap, waarvan de 
maatschappelijke zetel in het Vlaamse Gewest gevestigd is of in het Brussels Hoofdstedelijk 
Gewest en die bij de RSZ op de Nederlandse taalrol ingeschreven zijn (sinds 01/07/2012: 
Paritaire Subcomité's nr. 152.01 en/of nr. 225.01); geen bijdragen verschuldigd ten gunste van 
risicogroepen (852), voor tijdelijke werkloosheid en oudere werklozen (859). (zie ook categorie 
174). 

01-10-78 01-01-9999 

Privé 076 Categorie uitsluitend voorbehouden, vanaf 01/07/2007, voor de aangifte van betaalde 
sportbeoefenaars in uitvoering van een arbeidsovereenkomst voor bedienden, behalve de 
andere sportbeoefenaars van de categorie 070, en die een beperkte onderwerpingsplicht 
kennen; werkgevers die een bijdrage verschuldigd zijn aan Fondsen van de Paritaire 
Subcomité's nr. 329.01 (tot 30/06/2012), 329.02 of 329.03 van de sociaal-culturele sector of 
aan het Fonds van PC nr. 200; in combinatie met een andere categorie die toegekend wordt 
aan de andere sportbeoefenaars en een andere categorie die toegekend wordt voor de 
gewone werknemers (zie ook categorieën 070, 262, 362). 

01-01-70 01-01-9999 

Privé 077 Werkgevers die voor de arbeiders een bijdrage verschuldigd zijn aan het Fonds van het Paritair 
Subcomité voor de metaalhandel nr. 149.04 en voor de bedienden aan het Fonds van het PC 
voor de zelfstandige kleinhandel nr. 201. 

01-10-70 01-01-9999 

Privé 078 Werkgevers die voor de arbeiders een bijdrage verschuldigd zijn aan het Fondsen van het 
Paritair Subcomité voor de edele metalen nr. 149.03 en voor de bedienden aan het Fonds van 
het PC voor de zelfstandige kleinhandel nr. 201 - betreft bedrijven in horlogerieartikelen, 
juwelen, sieraden, goud- en/of zilverwerk. 

01-10-70 01-01-9999 

Privé 079 Werkgevers die een bijdrage verschuldigd zijn aan het Fonds van het Paritair Subcomité voor 
de terugwinning van metalen nr. 142.01 (zie ook categorieën 082, 092, 102). 

01-10-70 01-01-9999 

Privé 080 Werkgevers die een bijdrage verschuldigd zijn aan het Fonds van het Paritair Subcomité voor 
de luchtvaartmaatschappijen nr. 315.02 (zie ook categorie 180). 

01-10-78 01-01-9999 

Privé 081 Werkgevers die een bijdrage verschuldigd zijn aan de Fondsen: voor de arbeiders: van het 
Paritair Subcomité voor de handel in brandstoffen in Oost-Vlaanderen nr. 127.02; voor de 
bedienden: vanaf 01/04/2011, van het PC voor de zelfstandige kleinhandel nr. 201 (zie ook 
categorieën 091, 230). 

01-10-82 30-06-16 

Privé 082 Werkgevers die een bijdrage verschuldigd zijn aan het Fonds van het Paritair Subcomité voor 
de terugwinning van papier nr. 142.03 (zie ook categorieën 079, 092, 102). 

01-10-87 01-01-9999 

Privé 083 Werkgevers die vallen onder de bevoegdheid van het Paritair Comité voor het vervoer en de 
logistiek nr. 140 en die een bijdrage verschuldigd zijn aan het "Sociaal Fonds Transport en 
Logistiek"; en/of een bijdrage verschuldigd zijn aan het Fonds van het Paritair Comité voor de 
bedienden uit de internationale handel, het vervoer en de logistiek nr. 226 - heeft slechts 
betrekking op de subsectoren goederenvervoer over de weg voor rekening van derden, 
goederenbehandeling en/of logistieke diensten voor rekening van derden ongeacht het 
gebruikte vervoermiddel (met uitzondering van de havengebieden) (zie ook categorieën 068, 
084, 085, 283). 

01-01-71 01-01-9999 
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Privé 084 Werkgevers die vallen onder de bevoegdheid van het Paritair Comité voor het vervoer en de 
logistiek nr. 140 en die een bijdrage verschuldigd zijn aan het "Sociaal Fonds voor de 
ondernemingen van verhuizing, meubelbewaring en hun aanverwante activiteiten" en/of een 
bijdrage verschuldigd zijn aan het Fonds van het Paritair Comité voor de bedienden uit de 
internationale handel, het vervoer en de logistiek nr. 226 (zie ook categorieën 068, 083, 085, 
283). 

01-07-71 01-01-9999 

Privé 085 Werkgevers die vallen onder de bevoegdheid van het Paritair Comité voor het vervoer en de 
logistiek nr. 140 en die een bijdrage verschuldigd zijn aan het "Sociaal Fonds bus & car" - heeft 
slechts betrekking op de speciale autobusdiensten (bijzondere vormen van geregeld vervoer) 
en de autocardiensten (ongeregeld vervoer) (zie ook categorieën 068, 083, 084, 283, 232, 
347). 

01-10-71 01-01-9999 

Privé 086 Werkgevers die een bijdrage verschuldigd zijn aan het Fonds van het Paritair Comité voor de 
zeevisserij nr. 143 -"Waarborg en sociaal Fonds voor de zeevisserij"; betreft de vishandelaars-
kopers in de vismijnen van de kust en hun personeel tewerkgesteld in hun pakhuizen 
gevestigd in of in de nabijheid van deze vismijnen (zie ook categorieën 019, 186). 

01-07-71 01-01-9999 

Privé 087 Werkgevers die een bijdrage verschuldigd zijn aan de Fondsen van de Paritaire Comités voor 
de scheikundige nijverheid nr. 116 en/of nr. 207 (zie ook categorie 187). 

01-07-72 01-01-9999 

Privé 088 Werkgevers die onder de bevoegdheid vallen van het Paritair Comité voor het huiden- en 
lederbedrijf en vervangingsproducten en die behoren tot de sector fabricage met inbegrip van 
het snijden en naaien van lederen handschoenen. Categorie geschrapt op 31/12/2002 - zie 
categorie 169. 

01-01-73 30-09-03 

Privé 089 Werkgevers die een bijdrage verschuldigd zijn aan de Fondsen van het Paritair Comité voor de 
papier- en kartonbewerking nr. 136 en/of het Paritair Comité voor de bedienden van de 
papier- en kartonbewerking nr. 222 (zie ook categorie 189). 

01-01-74 01-01-9999 

Privé 090 Werkgevers die een bijdrage verschuldigd zijn aan het Fonds van het Paritair Subcomité voor 
het bedrijf der marmergroeven en -zagerijen op het gehele grondgebied van het Rijk nr. 
102.08 (zie ook categorieën 063, 463, 010). 

01-04-81 01-01-9999 

Privé 091 Werkgevers die voor de arbeiders een bijdrage verschuldigd zijn aan het Fonds van het Paritair 
Comité voor de handel in brandstoffen nr. 127 en voor de bedienden aan het Fonds van het PC 
voor de zelfstandige kleinhandel nr. 201 (zie ook categorie 230). 

01-10-74 01-01-9999 

Privé 092 Werkgevers die een bijdrage verschuldigd zijn aan het Fonds van het Paritair Subcomité voor 
de terugwinning van lompen nr. 142.02 (zie ook categorieën 079, 082, 102). 

01-07-76 01-01-9999 

Privé 093 Werkgevers die een bijdrage verschuldigd zijn aan het Fonds van het Paritair Comité voor de 
ondernemingen van technische land- en tuinbouwwerken nr. 132 (zie ook categorie 193). 

01-01-77 01-01-9999 

Privé 094 Werkgevers die onder de bevoegdheid vallen van het Paritair Comité voor het tuinbouwbedrijf 
nr. 145, die een bijdrage verschuldigd zijn aan het "Sociaal Fonds voor de inplanting en het 
onderhoud van parken en tuinen"; heeft betrekking op bedrijven waarvan de activiteit bestaat 
uit de inplanting en het onderhoud van parken en tuinen, met uitzondering van de andere 
tuinbouwbedrijven, de bloementeelt en de witloofteelt of de champignonteelt; betreft ook de 
"huisbedienden"  die tewerkgesteld zijn door een werkgever, natuurlijke persoon (zie ook 
categorieën 194, 294, 494, 594 en 039). 

01-01-77 01-01-9999 

Privé 095 Werkgevers die een bijdrage verschuldigd zijn aan het Fonds voor de beroepsvorming van de 
werknemers die tot de bevoegdheid van het Paritair Comité voor toeristische attracties 
behoren (PC 333). 

01-01-11 01-01-9999 

Privé 097 Categorie die uitsluitend voorbehouden is voor de aangifte van uitzendkrachten die 
tewerkgesteld zijn door werkgevers van erkende uitzendbureaus: zijn een bijdrage 
verschuldigd aan het Fonds van het Paritair Comité voor de uitzendarbeid en de erkende 
ondernemingen die buurtwerken of diensten leveren nr. 322; in combinatie met een andere 
categorie die toegekend wordt aan de gewone werknemers. 

01-01-79 01-01-9999 

Privé 099 Categorie en bijzonder RSZnr. 194xxxx-xx uitsluitend voorbehouden voor "derde betalenden" 
die socialezekerheidsbijdragen verschuldigd zijn in naam en voor rekening van de werkgevers: 
voorbehouden voor de Bestaanszekerheidsfondsen die voor 30/09/1983 geïdentificeerd 
werden; eventueel in combinatie met een andere categorie, en een ander RSZnr. die 
toegekend wordt voor hun eigen werknemers (zie ook categorieën 199, 299, 399, 699...). 

01-01-77 01-01-9999 

Privé 100 Werkgevers die voor hun bedienden een bijdrage verschuldigd zijn aan het Fonds van het 
Paritair Comité voor de zelfstandige kleinhandel nr. 201, (met uitzondering van die welke 
opgenomen zijn in een andere bijzondere categorie: 057, 058, 067, 077, 078, 081, 091, 169) en 
die voor hun arbeiders een speciale bijdrage verschuldigd zijn aan het Fonds voor de vorming 
van de arbeiders in het aanvullend Paritair Comité van de werklieden (PC nr. 100). 

01-01-92 01-01-9999 

Privé 102 Werkgevers die een bijdrage verschuldigd zijn aan het Fonds van het Paritair Subcomité voor 
de terugwinning van allerlei producten nr. 142.04 (zie ook categorieën 079, 082, 092). 

01-10-05 01-01-9999 

Privé 105 Categorie voor reders die varend personeel tewerkstellen in de koopvaardij (PC nr. 316). 01-01-18 01-01-9999 
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Privé 110 Werkgevers die, vanaf 01/10/2006, onder de bevoegdheid vallen van het Paritair Subcomité 
voor de betonindustrie nr. 106.02; die, vanaf 01/07/2007, een bijdrage verschuldigd zijn aan 
het Fonds van het Paritair Subcomité voor de betonindustrie. 

01-10-06 01-01-9999 

Privé 111 Categorie die uitsluitend voorbehouden is voor de aangifte van door het IBF gesubsidieerde 
contractuelen (waarvoor een toelage verleend wordt door het Interdepartementaal 
Budgettair Fonds) die tewerkgesteld zijn door ziekenhuizen; steeds in combinatie met de 
categorie 025 en dezelfde eigenschappen als deze categorie. 

01-07-87 01-01-9999 

Privé 112 Werkgevers die een bijdrage verschuldigd zijn aan het Fonds van het Paritair Comité voor het 
beheer van gebouwen, de vastgoedmakelaars en de dienstboden nr. 323; betreft werkgevers 
waarvan de activiteit uitsluitend niet-commercieel is: werkgevers die hun eigen vereniging van 
mede-eigenaars beheren; die hun eigen onroerend vermogen, anders dan in mede-eigendom 
beheren; en vanaf 01/07/2008, de vastgoedmakelaars erkend door het BIV Beroepsinstituut 
van Vastgoedmakelaars (zie ook categorieën 037, 113). 

01-01-01 01-01-9999 

Privé 113 Werkgevers die een bijdrage verschuldigd zijn aan het Fonds van het Paritair Comité voor het 
beheer van gebouwen, de vastgoedmakelaars en de dienstboden nr. 323; betreft de 
werkgevers waarvan de activiteit uitsluitend commercieel is:de rentmeesters van onroerende 
goederen, erkend als vastgoedmakelaars door het BIV (Beroepsinstituut van 
Vastgoedmakelaars), en, vanaf 01/07/2008, de vastgoedmakelaars erkend door het BIV; 
werkgevers die hun eigen onroerend vermogen, anders dan in mede-eigendom beheren (zie 
ook categorieën 037, 112). 

01-04-03 01-01-9999 

Privé 114 Werkgevers die een bijdrage verschuldigd zijn aan het Sociaal Fonds voor de baksteenindustrie 
en die tot de bevoegdheid van het Paritair Comité voor de steenbakkerij behoren (PC nr. 114). 

01-01-12 01-01-9999 

Privé 116 Werkgevers, uitsluitend van niet-commerciële aard, die een bijdrage verschuldigd zijn voor het 
Fonds van het Paritair Comité voor het Hotelbedrijf nr. 302; categorie die uitsluitend 
voorbehouden is voor de gelegenheidswerknemers voor wie de werkgever een "Dimona Full" 
moet doen (zie ook categorieën 016, 216, 017, 117, 217). Categorie geschrapt op 30/09/2013. 

01-07-07 30-09-13 

Privé 117 Werkgevers, uitsluitend van commerciële aard, die een bijdrage verschuldigd zijn voor het 
Fonds van het Paritair Comité voor het Hotelbedrijf nr. 302; categorie die uitsluitend 
voorbehouden is voor de gelegenheidswerknemers voor wie de werkgever een "Dimona Full" 
moet doen (zie ook categorieën 017, 217, 016, 116, 216). Categorie geschrapt op 30/09/2013. 

01-07-07 30-09-13 

Privé 118 Keramiekbedrijf 01-07-19 01-01-9999 

Privé 121 Categorie voorbehouden aan reders en varend personeel tewerkgesteld krachtens 
arbeidsovereenkomst wegens dienst op binnenschepen die voor hun werknemers een 
bijdrage verschuldigd zijn aan het Fonds voor de Rijn- en Binnenscheepvaart:  voor 
binnenscheepvaart (vervoer van goederen) en passagiersvaart voor rekening van derden, 
zowel in binnen- als buitenland,  in een 40-urenstelsel (22/25). Zie ook categorieën 221, 421, 
521, 621 en 721. 

01-01-16 01-01-9999 

Privé 122 Werkgevers die onder de bevoegdheid vallen van het Paritair Subcomité nr. 305.02 voor de 
gezondheidsinrichtingen en -diensten: bijdrageplichtig aan het "Sociaal Fonds voor de 
gezondheidsinrichtingen en -diensten" (subsector 305.02.06); betreft de Nederlandstalige 
werkgevers gevestigd in het Vlaamse Gewest of in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, van wie 
de activiteit bestaat uit geneeskundige verzorging buiten het ziekenhuis en die verschillen van 
die welke verstrekt worden door de andere subsectoren van het PC 305.02; zijn de 
basisbijdrage aan het "Fonds voor Sluiting van Ondernemingen" niet verschuldigd (zie ook 
categorieën 222, 422); tot 31/12/2007. 

01-07-91 31-12-07 

Privé 122 Vanaf 01/01/2008, werkgevers die ressorteren onder het Paritair Comité nr. 331 voor de 
Vlaamse welzijns- en gezondheidssector (subsector 331.00.20); zijn bijdrageplichtig aan het 
"Sociaal Fonds voor de Vlaamse welzijns- en gezondheidssector"; betreft Nederlandstalige 
werkgevers, gelegen in het Vlaamse Gewest of in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, waarvan 
de hoofdactiviteit betreft: centrum voor geboorteregeling, centrum voor tele-onthaal, sociale 
vrijwilligersorganisatie, dienst voor de strijd tegen toxicomanie, centrum voor 
huwelijkscontacten, centrum voor prenatale raadpleging, consultatiebureau voor het jonge 
kind, vertrouwenscentrum kindermishandeling, adoptiedienst, centrum voor 
ontwikkelingsstoornissen, consultatiecentrum voor gehandicaptenzorg, 
samenwerkingsinitiatief inzake thuisverzorging, centrum voor geestelijke gezondheidszorg, 
diensten en centra voor gezondheidspromotie en preventie met uitzondering van de 
ziekenfondsen (zie ook categorieën 222, 422, 522, 722, 735, 911). 

01-01-08 01-01-9999 

Privé 123 Werkgevers die een bijdrage verschuldigd zijn aan het Fonds van het Paritair Comité voor het 
kappersbedrijf en de schoonheidszorgen nr. 314; met uitzondering van de fitness- , 
bodybuilding- en zonnecentra, en de sauna's (zie ook categorie 223). 

01-10-91 01-01-9999 
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Privé 125 Werkgevers die ressorteren onder het Paritair Comité voor de Gezondheidsinrichtingen en -
diensten (PC nr. 330.01.10), die bijdrageplichtig zijn aan het "Sociaal fonds voor de privé-
ziekenhuizen", meer bepaald de Vlaamse categorale ziekenhuizen en psychiatrische 
verzorgingstehuizen, die ook bijdragen aan het sectoraal Spaarfonds van de federale sectoren. 

01-07-19 01-01-9999 

Privé 129 Werkgevers die behoren tot het Paritair Subcomité voor de zagerijen en aanverwante 
nijverheden (PSC nr. 125.02); ze zijn een bijdrage verschuldigd aan het Fonds voor 
Bestaanszekerheid van de zagerijen en aanverwante nijverheden (zie ook cat. 029 en 229). 

01-04-19 01-01-9999 

Privé 130 Werkgevers die een bijdrage verschuldigd zijn aan het Fonds van het Paritair Comité voor het 
verzekeringswezen nr. 306 (zie ook categorie 530). 

01-10-91 01-01-9999 

Privé 132 Categorie die uitsluitend voorbehouden is voor de aangifte van door het IBF gesubsidieerde 
contractuelen (waarvoor een toelage verleend wordt door het Interdepartementaal 
Budgettair Fonds) die tewerkgesteld zijn door ziekenhuizen met een semi-publiek karakter: 
steeds in combinatie met de categorie 032 en dezelfde eigenschappen als deze categorie. 

01-07-91 01-01-9999 

Privé 133 Werkgevers die een bijdrage verschuldigd zijn aan het Fonds van het Paritair Comité voor het 
tabaksbedrijf nr. 133. 

01-04-07 01-01-9999 

Privé 135 Werkgevers, vrije beroepen, die een bijdrage verschuldigd zijn aan het Fonds van het Paritair 
Comité voor de apotheken en tarificatiediensten nr. 313; betreft werkgevers, vrije beroepen, 
die hun activiteit uitoefenen als natuurlijk persoon of feitelijke vereniging (afgeleid van de 
categorie 035), evenals commerciële vennootschappen waarvan ten minste één vennoot 
houder is van de titel van "apotheker"; genieten het voordeel van de herverdeling van de 
sociale lasten (zie ook categorieën 235, 335). 

01-01-98 01-01-9999 

Privé 139 Algemene categorie voor werkgevers die voor hun werknemers een speciale bijdrage 
verschuldigd zijn aan het Aanvullend Sociaal Fonds van de non-profit (PC 337). 

01-07-17 01-01-9999 

Privé 157 Werkgevers die voor de arbeiders een bijdrage verschuldigd zijn aan het Fonds van de 
Paritaire Comité voor de handel in voedingswaren nr. 119 en voor de bedienden aan het 
Fonds van het Paritair Subcomité voor de middelgrote levensmiddelenbedrijven nr. 202.01 - 
betreft de middelgrote kleinhandel in voedingswaren met 20 werknemers of meer (gemiddeld 
tijdens het vorige kalenderjaar) met maximum 2 verkooppunten, één in de maatschappelijke 
zetel en één in een bijhuis (zie ook categorie 057). 

01-07-95 01-01-9999 

Privé 158 Werkgevers zoals bepaald onder kengetal 058, maar die werknemers aangeven met forfaitaire 
lonen (zie ook categorieën 058, 258). Categorie afgeschaft op 31/03/2007. 

01-01-86 30-06-07 

Privé 162 Werkgevers die een bijdrage verschuldigd zijn aan het Fonds van het Paritair Subcomité voor 
de opvoedings- en huisvestingsinrichtingen en -diensten van de Franse Gemeenschap, het 
Waalse Gewest en de Duitstalige Gemeenschap nr. 319.02; betreft de werkgevers die erkend 
en/of gesubsidieerd zijn door de Franse Gemeenschap, het Waalse Gewest, de Duitstalige 
Gemeenschap of de Franse Gemeenschapscommissie en de werkgevers die niet erkend noch 
gesubsidieerd zijn en waarvan de hoofdactiviteit in het Waalse Gewest verricht wordt (zie ook 
categorieën 062, 462). 

01-04-90 01-01-9999 

Privé 163 Werkgevers die een bijdrage verschuldigd zijn aan het Fonds 2de pijler PSC 102.01 voor het 
sectoraal aanvullend pensioenstelsel van de arbeiders en arbeidsters die tot de bevoegdheid 
van het Paritair Subcomité voor het bedrijf der hardsteengroeven en der groeven van uit te 
houwen kalksteen in de provincie Henegouwen behoren (PSC 102.01). 

01-04-11 01-01-9999 

Privé 166 Werkgevers zoals bepaald onder kengetal 066, maar die werknemers aangeven met forfaitaire 
lonen. Categorie afgeschaft op 31/03/2007. 

01-01-86 30-06-07 

Privé 169 Werkgevers die voor de arbeiders een bijdrage verschuldigd zijn aan het Fonds van het Paritair 
comité voor het huiden- & lederbedrijf en vervangingsproducten nr. 128, en voor de 
bedienden aan het Fonds van het PC voor de zelfstandige kleinhandel nr. 201 (zie ook 
categorieën 069, 369). 

01-10-91 01-01-9999 

Privé 173 Werkgevers die onder de bevoegdheid vallen van het Paritair Subcomité voor de beschutte 
werkplaatsen gesubsidieerd door de Franse Gemeenschapscommissie nr. 327.02; betreft de 
werkgevers van de "Franstalige" Brusselse Beschutte werkplaatsen; bijdrageplichtig aan het 
"Fonds de Sécurité d'existence pour les ETA agréées par la Commission communautaire 
française"; geen bijdragen verschuldigd ten gunste van risicogroepen (852), en voor tijdelijke 
werkloosheid en oudere werklozen (859) (zie ook categorieën 073, 273, 373, 473). 

01-01-02 01-01-9999 
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Privé 174 Werkgevers, uitsluitend van niet-commerciële aard, die vallen onder de bevoegdheid van de 
Paritaire Comités nr. 152 en/of 225, die een bijdrage verschuldigd zijn aan het Fonds van het 
Paritair Comité voor de gesubsidieerde inrichtingen van het vrij onderwijs nr. 152; betreft het 
niet-gesubsidieerd personeel van, sinds 01/04/2007, de vrije inrichtingen en internaten, en 
sinds 01/10/2011, van de vrije psycho-medisch-sociale centra en van de vrije beheerscentra in 
het basisonderwijs die gesubsidieerd zijn door de Franse Gemeenschap en de Duitstalige 
Gemeenschap waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is in het Waalse Gewest of in het 
Brussels Hoofdstedelijk Gewest en die bij de RSZ op de Franse taalrol ingeschreven zijn (sinds 
01/07/2012: Paritaire Subcomité's 152.02 en/of 225.02); geen bijdragen verschuldigd ten 
gunste van risicogroepen (852), noch voor de tijdelijke werkloosheid en oudere werklozen 
(859) (zie ook categorie 074). 

01-04-07 01-01-9999 

Privé 176 Categorie uitsluitend voorbehouden, vanaf 01/07/2012, voor de aangifte van betaalde 
sportbeoefenaars in uitvoering van een arbeidsovereenkomst voor bedienden, andere dan de 
sportbeoefenaars van de categorie 070 en 076, en die een beperkte onderwerpingsplicht 
kennen; werkgevers die een bijdrage verschuldigd zijn aan het Fonds van het Paritair 
Subcomité van de Vlaamse Gemeenschap nr. 329.01; in combinatie met een andere categorie 
die toegekend wordt aan de andere sportbeoefenaars en een andere categorie die toegekend 
wordt voor de gewone werknemers (zie categorieën 070, 076, 262). 

01-07-12 01-01-9999 

Privé 180 Werkgevers van privaat recht die naast werknemers met een privaatrechtelijke 
arbeidsovereenkomst, tevens personeel tewerkstellen met een overheidsstatuut en die 
ressorteren onder het Paritair Comité nr. 315 voor de handelsluchtvaart ; die vanaf 
21/08/2009 ressorteren onder het Paritair Subcomité nr. 315.03 voor het luchthavenbeheer ; 
betreft met name BAC S.A.-N.V. nr. 1890168-18 (zie ook categorie 080). 

01-01-05 01-01-9999 

Privé 183 Werkgevers die voor hun handarbeiders ressorteren onder het Paritair Comité nr. 140, maar 
geen (dienstjaar 1995) of slechts een gedeelte (dienstjaar 1996 en volgende) van de 
bestaanszekerheidsbijdrage verschuldigd zijn aan het Fonds. Categorie afgeschaft op 
01/01/1996. 

01-01-96 30-06-07 

Privé 186 Werkgevers die ressorteren onder het Paritair Comité voor de zeevisserij nr. 143 - "Waarborg 
en sociaal Fonds voor de zeevisserij"; betreft de werkgevers van wie de economische 
bedrijvigheid bestaat uit de exploitatie en het beheer van de visveilingen (zie ook categorieën 
019, 086). 

01-01-95 01-01-9999 

Privé 187 Werkgevers die bijdrageplichtig zijn aan de Fondsen van de Paritaire Comités voor de 
scheikundige nijverheid nr. 116 en/of nr. 207, maar die vrijgesteld zijn van de betaling aan de 
Fondsen van het deel van de bijdragen dat bestemd is voor risicogroepen indien ze zelf 
gelijkaardige initiatieven genomen hebben die bekrachtigd werden door een CAO (zie ook 
categorie 087). 

01-10-89 01-01-9999 

Privé 189 Werkgevers die bijdragen verschuldigd zijn aan de Fondsen van het Paritair Comité voor de 
voortbrenging van papierpap, papier en karton nr. 129 en/of van het Paritair Comité voor de 
bedienden uit de papiernijverheid nr. 221 (zie ook categorie 089). 

01-04-94 01-01-9999 

Privé 193 Werkgevers die een bijdrage verschuldigd zijn aan het Fonds van het Paritair Comité voor de 
landbouw nr. 144; betreft ook de "huisbedienden" die tewerkgesteld zijn door een werkgever, 
natuurlijke persoon voor, bijvoorbeeld, het onderhoud van stallen, paarden ... (zie ook 
categorieën 093 en 039). 

01-04-95 01-01-9999 

Privé 194 Werkgevers die onder de bevoegdheid vallen van het Paritair Comité voor het tuinbouwbedrijf 
nr. 145, die bijdrageplichtig zijn aan het "Waarborg- en Sociaal Fonds voor het 
tuinbouwbedrijf"; betreft de tuinbouwbedrijven, met uitzondering van die welke de activiteit 
bestaat uit de inplanting van parken en tuinen, de bloementeelt en de witloofteelt of de 
champignonteelt (zie ook categorieën 094, 294, 494, 594). 

01-01-91 01-01-9999 

Privé 198 Werkgevers in het gesubsidieerd onderwijs, die als derde betalende optreden voor 
busbegeleiders van wie de verzekeringsplicht beperkt is tot de regelingen inzake de ziekte- en 
invaliditeitsverzekering, de pensioenen en de werkloosheid. Categorie afgeschaft op 
31/03/2000. 

01-01-93 31-03-00 

Privé 199 Bijzondere categorie, uitsluitend voorbehouden voor het Fonds voor de diamantnijverheid (nr. 
1943023-48), voor de Rijksverlofkas voor de diamantnijverheid (nr. 1941003-94) en voor het 
Intern compensatiefonds voor de diamantsector (nr. 1943066-16), die sociale 
zekerheidsbijdragen verschuldigd zijn in de hoedanigheid van "derde betalende"; eventueel in 
combinatie met een andere categorie en een ander RSZnr. voor het eigen personeel (zie ook 
categorieën 099, 299, 399, 699,...). 

01-01-86 01-01-9999 

Privé 200 Werkgevers die een bijdrage verschuldigd zijn: voor de bedienden: aan het Fonds van het 
Paritair Comité voor de bedienden uit de internationale handel, het vervoer en de logistiek nr. 
226; voor de arbeiders : vanaf 01/04/2012, aan het Fonds voor de vorming van de arbeiders in 
het aanvullend Paritair Comité van de werklieden (PC nr. 100)   (zie ook categorieën 083, 084). 

01-10-92 01-01-9999 
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Privé 205 Categorie voor reders die varend personeel tewerkstellen in de baggerwerken (PC nr. 316). 01-01-18 01-01-9999 

Privé 210 Algemene categorie voor werkgevers die voor hun arbeiders een speciale bijdrage 
verschuldigd zijn aan het Fonds voor de vorming van de arbeiders in het aanvullend Paritair 
Comité van de werklieden (PC nr. 100), en voor hun bedienden een speciale bijdrage 
verschuldigd zijn aan het "Sociaal Fonds van het APCB" (Aanvullend Paritair Comité voor 
Bedienden nr. 200 dat voor de profitsector bevoegd is)   (zie ook categorie 010). 

01-04-12 01-01-9999 

Privé 211 Werkgevers die onder de bevoegdheid vallen van het Paritair Subcomité voor de diensten 
voor gezins- en bejaardenhulp van de Vlaamse Gemeenschap nr. 318.02; betreft de door de 
Vlaamse Gemeenschap gesubsidieerde diensten, met uitzondering van de niet gesubsidieerde 
diensten; werkgevers die het voordeel genieten van de cumulatie van de structurele 
vermindering en de vermindering Sociale Maribel (zie ook categorieën 611, 011). 

01-01-90 01-01-9999 

Privé 212 Buitenlandse werkgevers zonder  exploitatiezetel in België, die werknemers tewerkstellen die 
niet gebonden zijn door een arbeidsovereenkomst naar Belgisch Recht, maar die krachtens de 
internationale reglementering in België onderworpen moeten zijn; geen bijdrage jaarlijkse 
vakantie verschuldigd; de meeste bijzondere bijdragen zijn niet verschuldigd. 

01-01-03 01-01-9999 

Privé 216 Werkgevers, uitsluitend van niet-commerciële aard, die een bijdrage verschuldigd zijn voor het 
Fonds van het Paritair Comité voor het Hotelbedrijf nr. 302; categorie die uitsluitend 
voorbehouden is voor de gelegenheidswerknemers voor wie de werkgever een "Dimona Light" 
moet doen (zie ook categorieën 016, 116, 017, 117, 217). Categorie geschrapt op 30/09/2013. 

01-07-07 30-09-13 

Privé 217 Werkgevers, uitsluitend van commerciële aard, die een bijdrage verschuldigd zijn voor het 
Fonds van het Paritair Comité voor het Hotelbedrijf nr. 302; categorie die uitsluitend 
voorbehouden is voor de gelegenheidswerknemers voor wie de werkgever een "Dimona Light" 
moet doen (zie ook categorieën 017, 117, 016, 116, 216). Categorie geschrapt op 30/09/2013. 

01-07-07 30-09-13 

Privé 221 Categorie voorbehouden aan reders en varend personeel tewerkgesteld krachtens 
arbeidsovereenkomst wegens dienst op binnenschepen die voor hun werknemers een 
bijdrage verschuldigd zijn aan het Fonds voor de Rijn- en Binnenscheepvaart:  voor 
kanaalarbeid (laden en lossen van schepen) en passagiersvaart voor rekening van derden in 
een 38-urenstelsel (22/25), zowel in binnen- als buitenland. (zie ook categorieën 121, 421, 
521, 621 en 721). 

01-01-21 01-01-9999 

Privé 222 Werkgevers die onder de bevoegdheid vallen van het Paritair Subcomité nr. 305.02 voor de 
gezondheidsinrichtingen en -diensten: bijdrageplichtig aan het "Fonds des établissements et 
services de santé francophones pour la formation" (subsector 305.02.07); betreft de 
"Franstalige en Duitstalige werkgevers" die gevestigd zijn in het Waalse Gewest of in het 
Brussels Hoofdstedelijk Gewest, van wie de activiteit bestaat uit het verstrekken van 
geneeskundige verzorging buiten de ziekenhuizen en die verschillen van die welke verstrekt 
worden door de andere subsectoren van het PC 305.02; geen basisbijdrage verschuldigd aan 
het "Fonds voor Sluiting van Ondernemingen" (zie ook categorieën 122, 422); tot 31/12/2007. 

01-10-91 31-12-07 

Privé 222 Vanaf 01/01/2008, werkgevers die ressorteren onder het Paritair Comité nr. 332 voor "le 
Secteur francophone et germanophone de l'Aide sociale et des Soins de santé" (subsector 
332.00.20); zijn een bijdrage verschuldigd aan het "Fonds social pour le secteur de l'aide 
sociale et des soins de santé"; betreft de Franstalige en Duitstalige werkgevers van het Waalse 
en Brusselse Gewest wier hoofdactiviteit bestaat uit: aide aux justiciables, centre d'action 
sociale globale (agréés Cocof), centre local de la promotion de la santé (agréé RW), centre de 
coordination de soins et services à domicile, service d'entraide, service de prévention et 
d'éducation à la santé, centre de planning familial, centre de santé et service de promotion de 
la santé à l'école, service communautaire de promotion de la santé, centre de santé mentale, 
équipe SOS enfants, service social, centre de télé-accueil, service de lutte contre la 
toxicomanie et de prévention des assuétudes, en vanaf 01/05/2012, aide aux détenus et/ou 
victimes, espaces-rencontres, télévigilance, accueil téléphonique, médiation de dettes-lutte 
contre le surendettement, organismes d'adoption, services d'entraide et de self-help (zie ook 
categorieën 122, 422, 522, 722, 735, 911). 

01-01-08 01-01-9999 

Privé 223 Werkgevers die bijdrageplichtig zijn aan het Fonds van het Paritair Comité voor het 
kappersbedrijf en de schoonheidszorgen nr. 314; betreft enkel de sector van de fitness- , 
bodybuilding- en zonnecentra, en de sauna's (zie ook categorie 123). 

01-07-93 01-01-9999 

Privé 224 Categorie voorbehouden voor interim-arbeiders die tewerkgesteld zijn in de sector van de 
bouw; Erkende uitzendkantoren, speciaal opgericht om arbeiders ter beschikking te stellen 
van bouwondernemingen die ressorteren onder het Paritair Comité van het bouwbedrijf (PC 
124) en die zich in het algemeen bezighouden met ruwbouw. (cfr. cat 024). Deze werkgevers 
zijn zowel bijdrageplichtig aan het Sociaal Fonds voor de uitzendkrachten (cfr.cat 097) als aan 
het Fonds voor Bestaanszekerheid en het Fonds voor vakopleiding van de arbeiders uit de 
bouwsector van de categorie 024. Categorie toe te kennen in functie van de uitgeoefende 
activiteit door de uitzendkracht bij de gebruiker. 

01-01-02 01-01-9999 
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Privé 226 Categorie voorbehouden voor interim-arbeiders die tewerkgesteld zijn in de sector van de 
bouw; Erkende uitzendkantoren, speciaal opgericht om arbeiders ter beschikking te stellen 
van bouwondernemingen die ressorteren onder het Paritair Comité van het bouwbedrijf (PC 
124) en die zich in het algemeen bezighouden met de afwerking. (cfr. cat 026). Deze 
werkgevers zijn zowel bijdrageplichtig aan het Sociaal Fonds voor de uitzendkrachten (cfr.cat 
097) als aan het Fonds voor Bestaanszekerheid en het Fonds voor vakopleiding van de 
arbeiders uit de bouwsector van de categorie 026. Categorie toe te kennen in functie van de 
uitgeoefende activiteit door de uitzendkracht bij de gebruiker. 

01-01-02 01-01-9999 

Privé 229 Werkgevers die behoren tot het Paritair Subcomité voor houthandel (PSC nr. 125.03); ze zijn 
een bijdrage verschuldigd aan het Fonds voor Bestaanszekerheid van de houthandel (zie ook 
cat. 029 en 129). 

01-04-19 01-01-9999 

Privé 230 Werkgevers die bijdrageplichtig zijn aan het Fonds van de Paritaire Comités voor de 
petroleumnijverheid en -handel nr. 117 en/of nr. 211 (zie ook categorieën 081, 091). 

01-10-97 01-01-9999 

Privé 232 Werkgevers die ingevolge hun publiek karakter geen bijdragen verschuldigd zijn ten gunste 
van risicogroepen (852), en de tijdelijke werkloosheid en oudere werklozen (859) (zie ook 
categorieën 032, 432, 532). 

01-04-94 01-01-9999 

Privé 235 Werkgevers die een bijdrage verschuldigd zijn aan het Fonds van het Paritair Comité voor 
apotheken en tarificatiediensten nr. 313; betreft werkgevers uitsluitend van commerciële aard 
die optreden onder de vorm van een commerciële vennootschap waarvan geen enkele 
vennoot houder is van de titel van apotheker (voorheen ingeschreven onder kengetal 000) (zie 
ook categorieën 135, 335). 

01-01-98 01-01-9999 

Privé 244 Categorie voorbehouden voor interim-arbeiders die tewerkgesteld zijn in de sector van de 
bouw; Erkende uitzendkantoren, speciaal opgericht om arbeiders ter beschikking te stellen 
van bouwondernemingen die ressorteren onder het Paritair Comité van het bouwbedrijf (PC 
124) en die zich bezighouden met tegel- en mozaïekbevloering en alle andere werken voor 
muur- en grondbedekking (behoudens hout), stukadoor- en pleisterwerk, stuc- en stafwerk. 
(cfr. cat 044).Deze werkgevers zijn zowel bijdrageplichtig aan het Sociaal Fonds voor de 
uitzendkrachten (cfr. cat 097) als aan het Fonds voor Bestaanszekerheid en het Fonds voor 
vakopleiding van de arbeiders uit de bouwsector van de categorie 044. Categorie toe te 
kennen in functie van de uitgeoefende activiteit door de uitzendkracht bij de gebruiker. 

01-01-02 01-01-9999 

Privé 254 Categorie voorbehouden voor interim-arbeiders die tewerkgesteld zijn in de sector van de 
bouw; Erkende uitzendkantoren, speciaal opgericht om arbeiders ter beschikking te stellen 
van bouwondernemingen die ressorteren onder het Paritair Comité van het bouwbedrijf (PC 
124) en waarvan het normaal doel bestaat in het bedekken van gebouwen en voegwerken. 
(cfr. cat 054). Deze werkgevers zijn zowel bijdrageplichtig aan het Sociaal Fonds voor de 
uitzendkrachten (cfr. cat 097) als aan het Fonds voor Bestaanszekerheid en het Fonds voor 
vakopleiding van de arbeiders uit de bouwsector van de categorie 054. Categorie toe te 
kennen in functie van de uitgeoefende activiteit door de uitzendkracht bij de gebruiker. 

01-01-02 01-01-9999 

Privé 258 Grote (banket)bakkerij : (banket)bakkerij die verse producten voor onmiddellijke consumptie 
met zeer beperkte houdbaarheid vervaardigt en de verbruikszalen bij een banketbakkerij die 
gemiddeld 20 of meer arbeiders (uitgedrukt in fulltime equivalenten) tewerkstellen; zijn voor 
de arbeiders een bijdrage verschuldigd aan het waarborg- en sociaal fonds voor de bakkerij, de 
banketbakkerij en consumptiesalonns bij een banketbakkerij, en voor de bedienden aan het 
fonds van het PC voor de bedienden uit de voedingsnijverheid nr. 220. 

01-01-94 01-01-9999 

Privé 262 Werkgevers die een bijdrage verschuldigd zijn aan het "Sociaal Fonds voor het Sociaal-
Cultureel Werk van de Vlaamse Gemeenschap"; betreft werkgevers, uitsluitend van niet-
commerciële aard, die vanaf 01/07/2012 vallen onder de bevoegdheid van het Paritair 
Subcomité voor de socio-culturele sector van de Vlaamse Gemeenschap nr. 329.01 (zie ook 
categorieën 362, 762, 862). 

01-01-98 01-01-9999 

Privé 269 Werkgevers die onder de bevoegdheid vallen van het Paritair Subcomité voor het 
marokijnwerk maar enkel de bijdrage bestemd voor de tewerkstelling van de risicogroepen 
verschuldigd zijn. Categorie afgeschaft op 31/12/2002 - zie categorie 169. 

01-10-91 30-09-03 

Privé 273 Werkgevers die vallen onder de bevoegdheid van het Paritair Subcomité voor de beschutte 
werkplaatsen van het Waalse Gewest en van de Duitstalige Gemeenschap nr. 327.03; betreft 
de Waalse beschutte werkplaatsen, categorie voorbehouden voor de beschutte werkplaatsen 
die gesubsidieerd zijn door het Waalse Gewest (en erkend  door het "AWIPH" - Agence 
Wallonne d'Intégration des Personnes Handicapées), bijdrage verschuldigd  zijn aan het 
"Fonds de Sécurité d'existence pour les ETA situées en Région wallonne et en Communauté 
germanophone"; geen bijdragen verschuldigd ten gunste van risicogroepen (852), en de 
tijdelijke werkloosheid en oudere werklozen (859) (zie ook categorieën 073, 173, 373, 473). 

01-07-02 01-01-9999 

Privé 283 Werkgevers die een bijdrage verschuldigd zijn aan het Sociaal Fonds voor de afhandeling op 
luchthavens en die tot de bevoegdheid van het Paritair Comité voor het Vervoer en de 
Logistiek en tot de subsector van de grondafhandeling op luchthavens behoren (PC nr. 140). 

01-10-11 01-01-9999 
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Privé 293 Werkgevers die ressorteren onder het Paritair Comité voor de landbouw en waarvan de 
hoofdactiviteit bestaat uit de vlasteelt, de hennepteelt, de eerste verwerking van vlas en/of 
hennep. 

01-01-20 01-01-9999 

Privé 294 Werkgevers die onder de bevoegdheid vallen van het Paritair Comité voor het tuinbouwbedrijf 
nr. 145, die een bijdrage verschuldigd zijn aan het "Sociaal Fonds voor de inplanting en het 
onderhoud van parken en tuinen"; en die ingevolge hun publiek karakter de patronale 
basisbijdrage van de openbare sector verschuldigd zijn (zie ook categorieën 094, 194, 494, 
594). 

01-01-86 01-01-9999 

Privé 299 Categorie en bijzonder RSZnr. 194xxxx-xx uitsluitend voorbehouden voor "derde betalenden" 
die socialezekerheidsbijdragen verschuldigd zijn in naam en voor rekening van de werkgevers: 
voorbehouden: 1) voor de Bestaanszekerheidsfondsen die na 30/09/1983 geïdentificeerd 
werden; 2) voor de "derde betalenden" inzake brugpensioen (conventioneel of andere...); 
eventueel in combinatie met een andere categorie, en een ander RSZnr. die toegekend wordt 
voor hun eigen werknemers (zie ook categorieën 099, 199, 699). 

01-01-86 01-01-9999 

Privé 303 Werkgevers die een bijdrage verschuldigd zijn aan het Fonds van het Paritair Subcomité voor 
de filmproductie nr. 303.01 - betreft de productie van langspeelfilms, in hoofdzaak of 
bijkomstig (zie ook categorie 423). 

01-01-10 01-01-9999 

Privé 305 Categorie voor reders die varend personeel tewerkstellen in de zeesleepvaart (PC nr. 316). 01-01-18 01-01-9999 

Privé 311 Werkgevers die vallen onder de bevoegdheid van het Paritair Subcomité voor de 
gezondheidsinrichtingen en -diensten nr. 305.02 en die een bijdrage verschuldigd zijn aan het 
"Sociaal Fonds voor de privé-rusthuizen en rust- en verzorgingstehuizen" (subsector 
305.02.01); betreft werkgevers van wie de activiteit bestaat uit de "opvang van ouderen" en 
niet commercieel van aard is (VZW, burgerlijke vennootschap,...); geen basisbijdrage 
verschuldigd aan het "Fonds voor Sluiting van Ondernemingen" (zie ook categorie 330); tot 
31/12/2007. 

01-10-93 31-12-07 

Privé 311 Vanaf 01/01/2008, werkgevers die ressorteren onder het Paritair Comité nr. 330 voor de 
gezondheidsinrichtingen en -diensten (subsector 330.01.20 ); zijn bijdrageplichtig aan het 
"Sociaal Fonds voor de privé-rusthuizen en de rust-en verzorgingstehuizen"; betreft 
werkgevers, uitsluitend van niet-commerciële aard (VZW, BV...) waarvan de hoofdactiviteit 
rusthuis, rust- en verzorgingstehuis, dagverzorgingscentrum voor bejaarden, dagcentrum voor 
bejaarden betreft (zie ook categorie 330). 

01-01-08 01-01-9999 

Privé 316 Erkende beschutte werkplaatsen die voor hun valide werknemers onder de bevoegdheid 
vallen van het Paritair Comité voor de hotelnijverheid. Categorie afgeschaft op 31/12/1994 - 
zie categorieën 073, 173, 273, 373, 473. 

01-01-88 31-12-94 

Privé 317 Werkgevers, van commerciële of niet commerciële aard, die een bijdrage verschuldigd zijn 
voor het Fonds van het Paritair Comité voor het Hotelbedrijf nr. 302; categorie die uitsluitend 
voorbehouden is voor de gelegenheidswerknemers vanaf 01/10/2013; zie ook categorie 017. 

01-10-13 01-01-9999 

Privé 320 Werkgevers die een bijdrage verschuldigd zijn aan het Fonds van het Paritair Comité voor de 
begrafenisondernemingen nr. 320. 

01-10-06 01-01-9999 

Privé 321 Werkgevers die een bijdrage verschuldigd zijn aan het Sociaal Fonds van het Paritair Comité 
voor de groothandelaars - verdelers in geneesmiddelen nr. 321. 

01-07-14 01-01-9999 

Privé 322 Werkgevers die onder de bevoegdheid vallen van het Paritair Subcomité nr. 305.02 voor de 
gezondheidsinrichtingen en -diensten: bijdrageplichtig aan het "Sociaal Fonds voor de sector 
opvang van kinderen" (subsector 305.02.08); betreft de "Nederlandstalige" werkgevers 
gevestigd in het Vlaamse Gewest of in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, van wie de 
activiteit bestaat uit de "opvang van kinderen"; zijn de basisbijdrage aan het "Fonds voor 
Sluiting van Ondernemingen" niet verschuldigd (zie ook categorie 022); tot 31/12/2007. 

01-01-98 31-12-07 

Privé 322 Vanaf 01/01/2008, werkgevers die ressorteren onder het Paritair Comité nr. 331 voor de 
Vlaamse welzijns- en gezondheidssector (subsector 331.00.10); zijn bijdrageplichtig aan het 
"Sociaal Fonds voor de Vlaamse welzijns- en gezondheidssector"; betreft Nederlandstalige 
werkgevers gelegen in het Vlaamse Gewest of in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, waarvan 
de hoofdactiviteit kinderopvang betreft: de kinderkribben, peutertuinen, diensten voor 
onthaalouders, diensten voor thuisopvang van zieke kinderen, buitenschoolse kinderopvang 
(zie ook categorieën 022, 722). 

01-01-08 01-01-9999 

Privé 323 Werkgevers die een bijdrage verschuldigd zijn aan het Fonds voor het Paritair Subcomité voor 
de exploitatie van bioscoopzalen nr. 303.03. 

01-10-99 01-01-9999 

Privé 330 Werkgevers die vallen onder de bevoegdheid van het Paritair Subcomité voor de 
gezondheidsinrichtingen en -diensten nr. 305.02 en die een bijdrage verschuldigd zijn aan het 
"Sociaal Fonds voor de privé-rusthuizen en rust- en verzorgingstehuizen" (subsector 
305.02.01); betreft werkgevers van wie de activiteit bestaat uit de "opvang van ouderen" en 
commercieel van aard is (NV, BVBA,...); zijn de basisbijdrage verschuldigd aan het "Fonds voor 
Sluiting van Ondernemingen" (zie ook categorie 311); tot 31/12/2007. 

01-10-93 31-12-07 
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Privé 330 Vanaf 01/01/2008, werkgevers die ressorteren onder het Paritair Comité nr. 330 voor de 
gezondheidsinrichtingen en -diensten (subsector 330.01.20); zijn bijdrageplichtig aan het 
"Sociaal Fonds voor de privé-rusthuizen en de rust- en verzorgingstehuizen"; betreft 
werkgevers, uitsluitend van commerciële aard, waarvan de hoofdactiviteit rusthuis, rust- en 
verzorgingstehuis, dagverzorgingscentrum voor bejaarden, dagcentrum voor bejaarden 
betreft (zie ook categorie 311). 

01-01-08 01-01-9999 

Privé 335 Werkgevers die een bijdrage verschuldigd zijn aan het Fonds van het Paritair Comité voor 
apotheken en tarificatiediensten nr. 313; betreft werkgevers, uitsluitend van niet-commerciële 
aard, die optreden onder de vorm van een niet-commerciële vereniging waarvan geen enkele 
vennoot houder is van de titel van apotheker (voorheen ingeschreven onder kengetal 011) (zie 
ook categorieën 135, 235). 

01-01-98 01-01-9999 

Privé 336 Erkende beschutte werkplaatsen die voor hun valide werklieden onder de bevoegdheid vallen 
van het Paritair Comité voor het drukkerij-, grafische kunst- en dagbladbedrijf. Categorie 
afgeschaft op 31/12/1994 - zie categorie 073, 173, 273, 373, 473. 

01-01-87 31-12-94 

Privé 362 Werkgevers die een bijdrage verschuldigd zijn aan het "Fonds social du secteur socio-culturel 
des Communautés française et germanophone"; betreft werkgevers, uitsluitend van niet-
commerciële aard, die vanaf 01/04/2012 vallen onder bevoegdheid van het Paritair Subcomité 
voor de socio-culturele sector van de Franse en Duitstalige Gemeenschap en het Waalse 
Gewest nr. 329.02 (zie ook categorieën 262, 762, 862). 

01-07-98 01-01-9999 

Privé 364 Erkende beschutte werkplaatsen die voor hun valide werklieden onder de bevoegdheid vallen 
van het Paritair Comité voor het garagebedrijf. Categorie afgeschaft op 31/12/1994 - zie 
categorieën 073, 173, 273, 373, 473. 

01-01-88 31-12-94 

Privé 369 Werkgevers die vanaf 01/07/2014 een bijdrage verschuldigd zijn aan het Fonds van het 
Paritair comité voor de orthopedische technologieën nr. 340 

01-04-92 01-01-9999 

Privé 373 Werkgevers die vallen onder bevoegdheid van het Paritair Subcomité voor de beschutte 
werkplaatsen gesubsidieerd door de Vlaamse Gemeenschap of door de Vlaamse 
Gemeenschapscommissie en de sociale werkplaatsen erkend en/of gesubsidieerd door de 
Vlaamse Gemeenschap nr. 327.01; betreft werkgevers van Nederlandstalige sociale 
werkplaatsen ; zijn een bijdrage verschuldigd aan het "Fonds voor Bestaanszekerheid voor de 
sociale Werkplaatsen" (zie ook categorieën 073, 173, 273, 473, 573, 673). 

01-01-03 01-01-9999 

Privé 387 Erkende beschutte werkplaatsen die voor hun valide werknemers onder de bevoegdheid 
vallen van het Paritair Comité voor de scheikundige nijverheid. Categorie afgeschaft op 
31/12/1994 - zie categorieën 073, 173, 273, 373, 473. 

01-07-89 31-12-94 

Privé 394 Erkende beschutte werkplaatsen met als activiteit het inplanten en onderhouden van parken 
en tuinen, die voor hun valide werklieden onder de bevoegdheid vallen van het Paritair 
Comité voor het tuinbouwbedrijf. Categorie afgeschaft op 31/12/1994 - zie categorieën 073, 
173, 273, 373, 473. 

01-01-87 31-12-94 

Privé 405 Categorie uitsluitend voorbehouden voor de aangifte van de vakantiedagen opgenomen door 
de zeevarenden (PC nr. 316). 

01-01-18 01-01-9999 

Privé 421 Categorie voorbehouden aan reders en varend personeel (arbeiders en bedienden) 
tewerkgesteld krachtens arbeidsovereenkomst wegens dienst op binnenschepen die voor hun 
werknemers een bijdrage verschuldigd zijn aan het Fonds voor de Rijn- en Binnenscheepvaart:  
voor passagiersvaart voor eigen rekening in een 40-urenstelsel, zowel in binnen- als 
buitenland. (zie ook categorieën 121, 221, 521, 621 en 721), 

01-01-21 01-01-9999 

Privé 422 Werkgevers die onder de bevoegdheid vallen van het Paritair Subcomité nr. 305.02 voor de 
gezondheidsinrichtingen en -diensten: bijdrageplichtig aan het "Sociaal Fonds voor de 
bicommunautaire gezondheidsinrichtingen en -diensten" (subsector 305.02.05); betreft de 
"bicommunautaire" werkgevers gevestigd in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, van wie de 
activiteit bestaat uit geneeskundige verzorging buiten het ziekenhuis en die verschillen van die 
welke verstrekt worden door de andere subsectoren van het PC 305.02; zijn de basisbijdrage 
aan het Fonds voor Sluiting van Ondernemingen niet verschuldigd (zie ook categorieën 122, 
222); tot 31/12/2007. 

01-01-98 31-12-07 

Privé 422 Vanaf 01/01/2008, werkgevers die ressorteren onder het Paritair Comité nr. 330 voor de 
gezondheidsinrichtingen en -diensten (subsector 330.02); zijn bijdrageplichtig aan het "Sociaal 
Fonds voor de gezondheidsinrichtingen en -diensten"; betreft de bicommunautaire 
gezondheidsinrichtingen en -diensten, erkend door de Gemeenschappelijke 
Gemeenschapscommissie (zie ook categorieën 122, 222 , 522, 722, 735, 911). 

01-01-08 01-01-9999 

Privé 423 Werkgevers die een bijdrage verschuldigd zijn : voor de bediende :  aan het Fonds van het 
Paritair Comité voor de audiovisuele sector nr. 227; voor de arbeiders, vanaf 01/04/2012 : aan 
het Fonds voor de vorming van de arbeiders in het aanvullend Paritair Comité van de 
werklieden (PC nr. 100). 

01-10-05 01-01-9999 
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Privé 430 Werkgevers die een bijdrage verschuldigd zijn aan het Fonds van het Paritair Subcomité voor 
de tandprothese nr. 305.03; tot 31/12/2007. 

01-01-00 31-12-07 

Privé 430 Vanaf 01/01/2008, werkgevers die ressorteren onder het Paritair Comité nr. 330 voor de 
gezondheidsinrichtingen en -diensten (subsector 330.03); zijn bijdrageplichtig aan het "Sociaal 
Fonds voor de dentaaltechniek"; betreft inrichtingen voor tandprothesen (tandtechnicus, 
laboratoria...). 

01-01-08 01-01-9999 

Privé 432 Werkgevers die ingevolge hun publiek karakter geen bijdrage verschuldigd zijn ten gunste van 
risicogroepen (852),  en de tijdelijke werkloosheid en oudere werklozen (859); betreft onder 
anderen de kerkfabrieken... (zie ook categorieën 032, 232, 532). 

01-01-87 01-01-9999 

Privé 434 Werkgevers die een bijdrage verschuldigd zijn: voor de bediende: aan het Fonds voor 
bestaanszekerheid voor het notariaat (van het Paritair Comité voor de notarisbedienden nr. 
216); en vanaf 01/04/2012, voor hun arbeiders, aan het Fonds voor de vorming van de 
arbeiders in het aanvullend Paritair Comité van de werklieden (PC nr. 100); categorie 
voorbehouden aan de organismen met een specifiek notarieel karakter (Federatie van de 
Notarissen, Tuchtkamer, Huis der notarissen...) die het voordeel van de Herverdeling van de 
sociale lasten niet genieten (zie ook categorie 435). 

01-01-12 01-01-9999 

Privé 435 Werkgevers die een bijdrage verschuldigd zijn: voor de bediende: aan het Fonds voor 
bestaanszekerheid voor het notariaat (van het Paritair Comité voor de notarisbedienden nr. 
216); en vanaf 01/04/2012, voor hun arbeiders aan het Fonds voor de vorming van de 
arbeiders in het aanvullend Paritair Comité van de werklieden (PC nr. 100); categorie 
voorbehouden aan de notarissen (als natuurlijk persoon of als vennootschap) die in de 
hoedanigheid van vrije beroepen recht hebben op de Herverdeling van de sociale lasten  (zie 
ook categorie 434). 

01-01-12 01-01-9999 

Privé 443 Zie cat.043 -  Instellingen van de Europese Unie die voor bepaalde werknemers de patronale 
basisbijdragen van de openbare sector verschuldigd zijn, maar niet de bijdragen voor de 
jaarlijkse vakantie, beroepsziekten en arbeidsongevallen. 

01-07-88 01-01-9999 

Privé 462 Werkgevers die vallen onder de bevoegdheid van het Paritair Comité nr. 319 voor de 
opvoedings- en huisvestingsinrichtingen en -diensten die een bestaanszekerheidsbijdrage 
verschuldigd zijn aan het "Sociaal Fonds voor de instellingen en diensten van het Brussels 
Hoofdstedelijk Gewest/Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie en de opvangcentra 
voor asielzoekers erkend en/of gesubsidieerd door de federale overheid "; betreft de 
werkgevers die erkend of gesubsidieerd worden door de GGC, de Gemeenschappelijke 
Gemeenschapscommissie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, en vanaf 01/01/2013, de 
opvangcentra voor asielzoekers erkend en/of gesubsidieerd door de federale overheid; (zie 
ook categorieën 062, 162). 

01-07-00 01-01-9999 

Privé 463 Werkgevers die een bijdrage verschuldigd zijn aan het Fonds van het Paritair Subcomité voor 
het bedrijf der grint- en zandgroeven die in openlucht geëxploiteerd worden in de provincies 
Antwerpen, West-Vlaanderen, Oost-Vlaanderen, Limburg en Vlaams-Brabant nr. 102.06; de 
bijdrage is niet verschuldigd door de exploitaties van wit zand (categorie 010) (zie ook 
categorieën 063, 090, 010). 

01-01-88 01-01-9999 

Privé 467 Werkgevers zoals bepaald onder kengetal 067, maar die een lagere bijdrage verschuldigd zijn 
aan het Fonds van het Paritair Subcomité voor de elektriciens: installatie en distributie, nr. 
149.01 - betreft werkgevers leden van Federatie van de Elektriciteit en de Elektronika -FEE- of 
van Beroepsvereniging van de radio- en televisiedistributie - RTD- (zie ook categorie 067). 

01-10-87 01-01-9999 

Privé 473 Werkgevers die vallen onder de bevoegdheid van het Paritair Subcomité voor de beschutte 
werkplaatsen gesubsidieerd door de Vlaamse Gemeenschap of door de Vlaamse 
Gemeenschapscommissie en de sociale werkplaatsen erkend en/of gesubsidieerd door de 
Vlaamse Gemeenschap nr. 327.01; betreft de werkgevers van de Nederlandstalige beschutte 
werkplaatsen; bijdrage verschuldigd zijn aan het "Vlaams Fonds voor Bestaanszekerheid voor 
de ondernemingen voor beschutte tewerkstelling"; geen basisbijdrage verschuldigd ten gunste 
van risicogroepen (852), en  tijdelijke werkloosheid en oudere werklozen (859) (zie ook 
categorieën 073, 173, 273, 373). 

01-04-05 01-01-9999 

Privé 494 Werkgevers die vallen onder de bevoegdheid van het Paritair Comité voor het tuinbouwbedrijf 
nr. 145, die een bijdrage verschuldigd zijn aan het "Waarborg- en Sociaal Fonds voor het 
tuinbouwbedrijf"; betreft de bedrijven waarvan de activiteit bestaat uit bloementeelt, met 
uitzondering van de andere tuinbouwbedrijven, de inplanting van parken en tuinen, de 
witloofteelt of de champignonteelt (zie ook categorieën 094, 194, 294, 594). 

01-01-01 01-01-9999 

Privé 499 Sommige bankagentschappen. Categorie afgeschaft. 01-01-86 30-06-07 

Privé 505 Categorie voor reders die varend personeel tewerkstellen voor de installatie- en 
onderhoudswerken op zee (PC 316) 

01-07-20 01-01-9999 
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Privé 511 "Nederlandstalige" werkgevers die geen bijdrage verschuldigd zijn ten gunste van 
risicogroepen (852), de begeleiding van werklozen (854), tijdelijke werkloosheid en oudere 
werklozen (859) en ook geen basisbijdrage aan het "Fonds voor Sluiting van Ondernemingen"; 
betreft de revalidatiecentra die afhangen van een ziekenhuis (ressorteren onder het PSC 
305.01), de autonome revalidatiecentra (ressorteren onder het PSC 305.02 - subsector 
305.02.03), de vrije centra voor schooloriëntering en de vrije psycho-medische-sociale centra 
gevestigd in het Vlaamse Gewest of in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (zie ook categorie 
711); tot 31/12/2007. 

01-04-94 31-12-07 

Privé 511 Vanaf 01/01/2008, Nederlandstalige werkgevers die ressorteren onder het Paritair Comité nr. 
330 voor de gezondheidsinrichtingen en -diensten (“subsector" 330.01.41); betreft autonome 
revalidatiecentra gelegen in het Vlaamse Gewest of autonome Nederlandstalige 
revalidatiecentra gelegen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest die afhangen van een 
Gemeenschaps- of Gewestfonds of -instelling voor de sociale integratie van personen met een 
handicap of van zijn rechtsopvolgers; zijn geen bijdragen verschuldigd voor risicogroepen 
(852), en voor tijdelijke werkloosheid en oudere werklozen (859) (zie ook categorie 722 en 
711). 

01-01-08 01-01-9999 

Privé 512 Werkgevers die ressorteren onder het Paritair Comité voor de Gezondheidsinrichtingen en -
diensten (PC nr. 330.01.41), meer bepaald de autonome revalidatiecentra gelegen in het 
Vlaamse Gewest of autonome Nederlandstalige revalidatiecentra gelegen in het Brussels 
Hoofdstedelijk Gewest, die federaal blijven en niet bijdrageplichtig zijn aan het Sectoraal 
Spaarfonds van de federale sectoren. 

01-07-19 01-01-9999 

Privé 521 Categorie voorbehouden aan reders en varend personeel (arbeiders en bedienden) 
tewerkgesteld krachtens arbeidsovereenkomst wegens dienst op binnenschepen die voor hun 
werknemers een bijdrage verschuldigd zijn aan het Fonds voor de Rijn- en Binnenscheepvaart:  
passagiersvaart voor eigen rekening in een 38-urenstelsel, zowel in binnen- als buitenland. (zie 
ook categorieën 121, 221, 421, 621 en 721). 

01-01-21 01-01-9999 

Privé 522 Vanaf 01/01/2008, werkgevers die ressorteren onder het Paritair Comité nr. 330 voor de 
gezondheidsinstellingen en -diensten - kamer 5 residuair van het federaal akkoord - ; zijn 
bijdrageplichtig aan het "Sociaal Fonds voor de gezondheidsinstellingen en -diensten"; betreft 
werkgevers wier hoofdactiviteit initiatief voor beschut wonen (Nederlandstalige subsector 
330.01.51 en Franstalige subsector 330.01.52), wijkgezondheidscentrum (Nederlandstalige 
subsector 330.01.53 en Franstalige subsector 330.01.54), of dienst voor het bloed van het 
Rode Kruis van België (subsector 330.01.55) betreft (zie ook categorieën 122, 222, 422, 722, 
735, 911). 

01-01-08 01-01-9999 

Privé 530 Werkgevers die een bijdrage verschuldigd zijn aan het Paritair Comité voor de makelarij en 
verzekeringsagentschappen nr. 307 (zie ook categorie 130). 

01-01-01 01-01-9999 

Privé 532 Werkgevers die ressorteren onder het Paritair Comité voor de erkende maatschappijen voor 
sociale huisvesting PC nr. 339 en meer bepaald onder de subcomité's nr. 339.01, 339.02 of 
339.03; betreft de maatschappijen voor sociale huisvesting erkend overeenkomstig de 
huisvestingscodes van de Gewesten waarvan de hoofdactiviteit 1) het kopen, laten slopen, 
laten (ver)bouwen, verkopen, beheren, huren of verhuren van gebouwen in het kader van 
sociale huisvesting 2) het kopen van gronden bestemd om ingericht of wederverkocht te 
worden met het oog op de oprichting van de in punt 1) bedoelde gebouwen 3) het uitvoeren 
van werken van algemeen onderhoud aan gebouwen verworven in het kader van het 
maatschappelijk doel betreft. 

01-01-08 01-01-9999 

Privé 562 Nederlandstalige werkgevers die vallen onder de bevoegdheid van het Paritair Comité voor 
het Vermakelijkheidsbedrijf nr. 304 en die een bijdrage verschuldigd zijn aan het "Sociaal 
Fonds voor de podiumkunsten van de Vlaamse Gemeenschap"; betreft de werkgevers 
waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is in het Vlaamse Gewest of in het Brussels 
Hoofdstedelijk Gewest en die bij de RSZ ingeschreven staan op de Nederlandse taalrol. 

01-01-02 01-01-9999 

Privé 573 IDESS (Initiatief tot Ontwikkeling van de Werkgelegenheid in de Sector van de Buurtdiensten 
met een maatschappelijk doel), erkend en/of gesubsidieerd door het Waals Gewest, onder de 
vorm van een vennootschap met sociaal oogmerk 

01-01-15 01-01-9999 

Privé 594 Werkgevers die vallen onder de bevoegdheid van het Paritair Comité voor het tuinbouwbedrijf 
nr. 145, die een bijdrage verschuldigd zijn aan het "Waarborg- en Sociaal Fonds voor het 
tuinbouwbedrijf"; betreft bepaalde werkgevers die gelegenheidsarbeiders kunnen 
tewerkstellen gedurende maximum 100 dagen per kalenderjaar in de witloofteelt, in de 
champignonteelt en vanaf 01-01-2020 in de fruitteelt (zie ook categorieën 094, 194, 294, 494). 
Omwille van de coronacrisis wordt in 2020 het maximum aantal dagen verdubbeld tot 200 
dagen. 

01-01-07 01-01-9999 
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Privé 597 Werkgevers die een bijdrage verschuldigd zijn aan het Fonds van het Paritair Subcomité voor 
de erkende ondernemingen die buurtwerken of -diensten leveren nr. 322.01; categorie 
uitsluitend voorbehouden voor de aangifte van BEPAALDE werknemers die tewerkgesteld zijn 
met een arbeidsovereenkomst "dienstencheques": zij die tewerkgesteld zijn door: a) 
uitzendbureaus die een erkende "sui generis afdeling" hebben die zich inlaat met de 
tewerkstelling in het kader van dienstencheques; b) sinds 20/10/2006: erkende 
ondernemingen van dienstencheques die geen enkel andere activiteit uitoefenen, ongeacht of 
het om de hoofdactiviteit van de onderneming gaat of niet, waarvoor er een specifiek en 
werkend Paritair Comité bevoegd is. 

01-01-04 01-01-9999 

Privé 611 Werkgevers die vallen onder de bevoegdheid van het Paritair Subcomité voor de diensten 
voor gezins- en bejaardenhulp van de Franse Gemeenschap, het Waalse Gewest en de 
Duitstalige Gemeenschap nr. 318.01; betreft de diensten die gesubsidieerd zijn door het 
Waalse Gewest, de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie en de Franse 
Gemeenschapscommissie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en door de Duitstalige 
Gemeenschap, met uitzondering van de niet-gesubsidieerde diensten; werkgevers die het 
voordeel genieten van de cumulatie van de structurele vermindering en de vermindering 
Sociale Maribel (zie ook categorieën 211, 011). 

01-01-91 01-01-9999 

Privé 621 Categorie voorbehouden aan reders en varend personeel (arbeiders en bedienden) 
tewerkgesteld krachtens arbeidsovereenkomst wegens dienst op binnenschepen die voor hun 
werknemers een bijdrage verschuldigd zijn aan het Fonds voor de Rijn- en Binnenscheepvaart:  
voor systeemvaart (22/25; werknemers in ploegenstelsel), zowel in binnen- als buitenland. (zie 
ook categorieën 121, 221, 421, 521 en 721). 

01-01-21 01-01-9999 

Privé 630 Werkgevers die een bijdrage verschuldigd zijn aan het Fonds van het Paritair Comité voor de 
beursvennootschappen nr. 309 (zie ook categorieën 030, 730, 440, 441, 445). 

01-01-01 01-01-9999 

Privé 662 Werkgevers die ressorteren onder het Paritair Comité van het Vermakelijkheidsbedrijf  (PC nr. 
304), die betalen voor het "Fonds de sécurité d'existence pour le secteur des arts scéniques de 
la Communauté française Wallonie-Bruxelles"; betreft werkgevers waarvan de 
maatschappelijke zetel gevestigd is in het Waalse Gewest of in het Brussels Hoofdstedelijk 
Gewest en die bij de RSZ zijn ingeschreven op de Franse taalrol. 

01-07-09 01-01-9999 

Privé 673 Maatwerkbedrijven, opgericht sedert 01-01-2019, die ressorteren onder PSC 327.01 en geen 
bijdrage voor een fonds voor bestaanszekerheid verschuldigd zijn. 

01-01-19 01-01-9999 

Privé 699 Bijzondere categorie, uitsluitend voorbehouden voor het Fonds voor Bestaanszekerheid voor 
de stoffering en de houtbewerking (nr. 1943025-42), is sociale zekerheidsbijdragen 
verschuldigd in de hoedanigheid van "derde betalende"; eventueel in combinatie met een 
andere categorie, en een ander RSZnr. voor zijn eigen personeel (zie ook categorieën 099, 199, 
299,...). 

01-01-89 01-01-9999 

Privé 711 "Franstalige en Duitstalige" werkgevers die geen bijdrage verschuldigd zijn ten gunste van 
risicogroepen (852), de begeleiding van werklozen (854), tijdelijke werkloosheid en oudere 
werklozen (859) en ook geen basisbijdrage aan het "Fonds voor Sluiting van Ondernemingen"; 
betreft de revalidatiecentra die afhangen van een ziekenhuis (ressorteren onder het PSC 
305.01), de autonome revalidatiecentra (ressorteren onder het PSC 305.02 - subsector 
305.02.04), de vrije centra voor schooloriëntering en de vrije psycho-medische-sociale centra 
gevestigd in het Waalse Gewest of in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (zie ook categorie 
511); tot 31/12/2007. 

01-01-98 31-12-07 

Privé 711 Vanaf 01/01/2008, Frans- en Duitstalige werkgevers die ressorteren onder het Paritair Comité 
nr. 330 voor de gezondheidsinrichtingen en -diensten (“subsector" 330.01.42); betreft 
autonome revalidatiecentra gelegen in het Waalse Gewest of autonome Franstalige 
revalidatiecentra gelegen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest die afhangen van een 
Gemeenschaps- of Gewestfonds of -instelling voor de sociale integratie van personen met een 
handicap of van zijn rechtsopvolgers; zijn geen bijdragen verschuldigd voor risicogroepen 
(852), en voor tijdelijke werkloosheid en oudere werklozen (859) (zie ook categorie 722 en 
511). 

01-01-08 01-01-9999 

Privé 721 Categorie voorbehouden aan reders en varend personeel (arbeiders en bedienden) 
tewerkgesteld krachtens arbeidsovereenkomst wegens dienst op binnenschepen die voor hun 
werknemers een bijdrage verschuldigd zijn aan het Fonds voor de Rijn- en Binnenscheepvaart:  
voor sleepvaart(22/25), zowel in binnen- als buitenland. (zie ook categorieën 121, 221, 421, 
521 en 621). 

01-01-21 01-01-9999 
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Privé 722 Vanaf 01/01/2008, werkgevers die ressorteren onder het Paritair Comité nr. 330 voor de 
gezondheidsinstellingen en -diensten (“subsector" 330.04, kamer 7); zijn bijdrageplichtig aan 
het "Sociaal Fonds voor de gezondheidsinstellingen en -diensten"; betreft werkgevers wier 
hoofdactiviteit eerstehulpdienst, onafhankelijk ziekenvervoer, medisch-pediatrisch centrum, 
overlegplatform van psychiatrische instellingen en diensten, polikliniek, palliatieve thuiszorg, 
externe dienst voor preventie en bescherming op het werk, laboratorium, medische 
controledienst, andere paramedische praktijk (restgroep) betreft ; eveneens werkgevers die 
ressorteren onder PC 330 (subsector 330.01.42), maar niet behoren tot de categorie 511 of 
711 (zie ook categorieën 122, 222, 422, 522, 711, 735, 911). 

01-01-08 01-01-9999 

Privé 730 Werkgevers die een bijdrage verschuldigd zijn aan het Fonds van het Paritair Comité voor de 
maatschappijen voor hypothecaire leningen, sparen en kapitalisatie nr. 308 (zie ook 
categorieën 030, 630, 440, 441, 445). 

01-01-04 30-09-17 

Privé 735 Vanaf 01/01/2008, werkgevers die ressorteren onder het Paritair Comité nr. 330 voor de 
gezondheidsinstellingen en -diensten (subsector 330.04, kamer 7); zijn bijdrageplichtig aan het 
"Sociaal Fonds voor de gezondheidsinstellingen en -diensten"; betreft werkgevers, vrije 
beroepen, wiens hoofdactiviteit kabinet van huisarts, specialist, kinesitherapeut, tandarts en 
sommige paramedische beroepen betreft; hebben recht op herverdeling sociale lasten 
(voorheen ingeschreven onder kengetal 035) (zie ook categorieën 122, 222, 422, 522, 722, 
911). 

01-01-08 01-01-9999 

Privé 762 Werkgevers die ressorteren onder het Paritair Subcomité voor de federale en 
bicommunautaire socio-culturele organisaties (PC nr. 329.03), die betalen voor het "Fonds 
social du secteur socio-culturel des Communautés française et germanophone"; betreft 
werkgevers, uitsluitend van niet-commerciële aard (federaal, bicommunautair, internationale 
verenigingen of organisaties naar buitenlands recht) waarvan de maatschappelijke zetel 
gevestigd is in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en die bij de RSZ zijn ingeschreven op de 
Franse taalrol (zie ook categorieën 262, 362, 862). 

01-04-10 01-01-9999 

Privé 799 Eigen Vermogen van het Instituut voor Bosbouw en Wildbeheer nr. 858.242-41 voor een 
loonsupplement uitbetaald als derde betalende aan sommige werknemers; thans verklaard 
door R.U.G. Categorie afgeschaft op 01/01/1991. 

01-04-94 30-06-97 

Privé 811 Categorie uitsluitend voorbehouden voor Centra voor beroepsopleiding of herscholing die 
mindervaliden tewerkstellen en die voor hun mindervaliden de loonmatigingsbijdrage 
verschuldigd zijn; werkgevers die onder de bevoegdheid vallen van de Paritaire Subcomités nr. 
329.01, 329.02 of 329.03 (zie ook categorieën 262 en 362). Categorie afgeschaft op 
30/09/2008. 

01-04-94 30-09-08 

Privé 812 Werkgevers die ressorteren onder het Paritair Comité voor de Gezondheidsinrichtingen en -
diensten (PC nr. 330.01.10), die bijdrageplichtig zijn aan het "Sociaal fonds voor de privé-
ziekenhuizen", meer bepaald de Vlaamse categorale ziekenhuizen en psychiatrische 
verzorgingstehuizen, die ook bijdragen aan het sectoraal Spaarfonds van de federale sectoren. 
Categorie voorbehouden voor de aangifte van door het IBF gesubsidieerde contractuelen. 

01-07-19 01-01-9999 

Privé 822 Werkgevers die ressorteren onder het Paritair Comité voor de Gezondheidsinrichtingen en -
diensten - residuair van het federaal akkoord (PC nr. 330.01.51), die betalen  voor  het" Sociaal 
fonds voor de gezondheidsinrichtingen en -diensten", meer bepaald de Vlaamse initiatieven 
voor beschut wonen, die ook bijdragen aan het sectoraal Spaarfonds van de federale sectoren. 

01-07-19 01-01-9999 

Privé 830 Werkgevers die ressorteren onder het Paritair Comité voor de Gezondheidsinrichtingen en -
diensten (PC nr. 330.01.20), die betalen voor  het "Sociaal fonds voor de privé-rusthuizen en 
de rust- en verzorgingstehuizen", meer bepaald de rusthuizen, de rust- en 
verzorgingstehuizen, de assistentiewoningen onder de bevoegdheid van de Vlaamse 
Gemeenschap en/of de Vlaamse Gemeenschapscommissie, die ook bijdragen aan het 
"Sectoraal Spaarfonds van de federale sectoren". 

01-07-19 01-01-9999 

Privé 835 Werkgevers die, vanaf 01/07/2012, een bijdrage verschuldigd zijn aan het Fonds van het 
Paritair Comité voor de vrije beroepen PC nr. 336: categorie voorbehouden aan werkgevers 
die 1) die een zelfstandige beroepsactiviteit van levering van diensten of goederen uitoefenen, 
die geen handelsonderneming of ambachtsonderneming uitmaakt, met uitsluiting van 
activiteiten van landbouw of veeteelt, en met uitsluiting van andere vrije beroepen die vallen 
onder werkgeverscategorie 035-135-735-911; 2) dienstverlenende personen, die 
onderworpen zijn aan de wetgeving betreffende het voeren van de beroepstitel, voor zover zij 
niet vallen onder een andere werkgeverscategorie (zie ook categroieën 035, 135, 735). 

01-01-08 01-01-9999 

Privé 848 Werkgevers die onder de bevoegdheid vallen van de Paritaire Comités voor de 
voedingsnijverheid nr. 118 - subsector van de suikerindustrie (suikerfabrieken, 
suikerraffinaderijen, kandijsuikerfabrieken, distilleerderijen...) en/of nr. 220; bijdrageplichtig 
aan het "Waarborg- en sociaal fonds van de suikernijverheid en haar bijproducten" voor de 
2de pensioenpijler (zie ook categorieën 048, 051, 052, 058, 258). 

01-04-04 01-01-9999 
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Privé 862 Werkgevers die ressorteren onder het Paritair Subcomite voor de federale en 
bicommunautaire socio-culturele organisaties (PC nr. 329.03), die betalen voor het "Sociaal 
Fonds voor het sociaal-cultureel werk van de Vlaamse Gemeenschap"; betreft werkgevers, 
uitsluitend van niet-commerciële aard (federaal, bicommunautair, internationale verenigingen 
of organisaties naar buitenlands recht) waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is in het 
Brussels Hoofdstedelijk Gewest en die bij de RSZ zijn ingeschreven op de Nederlandse taalrol 
(zie ook categorieën 262, 362, 762). 

01-07-12 01-01-9999 

Privé 898 Fonds dat optreedt als derde betaler voor werkgevers die niet behoren tot categorie 1 voor de 
structurele vermindering. 

01-04-16 01-01-9999 

Privé 911 Werkgevers die vallen onder de bevoegdheid van het Paritair Subcomité nr. 305.02 voor de 
gezondheidsinrichtingen en -diensten (subsector 305.02.02); betreft de werkgevers van wie de 
activiteit bestaat uit "thuisverpleging"; zijn geen basisbijdrage verschuldigd aan het "Fonds 
voor Sluiting van Ondernemingen"; tot 31/12/2007. 

01-01-98 31-12-07 

Privé 911 Vanaf 01/01/2008, werkgevers die ressorteren onder het Paritair Comité nr. 330 voor de 
gezondheidsinstellingen en -diensten (subsector 330.01.30); betreft werkgevers wier 
hoofdactiviteit bestaat uit thuisverpleging (zonder palliatieve thuiszorg of 
samenwerkingsinitiatief inzake thuisverzorging) (zie ook categorieën 122, 222, 722). 

01-01-08 01-01-9999 

Privé 962 Niet erkende noch gesubsidieerde opvoedings- en huisvestingsinrichtingen en -diensten, die 
niet bijdrageplichtig zijn aan het Fonds voor Bestaanszekerheid van PC 319. 

01-04-16 01-01-9999 

Publiek 001 Werkgevers uit de overheidssector die geen loonmatigingsbijdrage verschuldigd zijn; betreft 
de diensten van de federale Overheid; geïdentificeerd onder een nummer met 4 cijfers. 

01-07-86 01-01-9999 

Publiek 040 Instellingen van openbaar nut, voorheen ondergebracht onder categorie 045, die, vanaf 1 
januari 1977, de bijdrage voor arbeidsongevallen en beroepsziekten verschuldigd zijn, die niet 
uitdrukkelijk zijn vermeld in de wet van 16 maart 1954 betreffende de controle op sommige 
instellingen van openbaar nut en haar aanvullingen, en die de inhouding dienen te verrichten 
op het bedrag van het dubbel vakantiegeld. 

01-01-83 01-01-9999 

Publiek 042 Toepassing van de besluitwet van 28/12/1944 op de afgevaardigden-werklieden bij het 
toezicht in de groeven en graverijen. 

01-01-63 01-01-9999 

Publiek 045 Instelling van openbaar nut die krachtens de bepalingen van de wet van 27/06/1963 
vrijgesteld zijn van de bijdrage voor jaarlijkse vakantie voor hun handarbeiders, maar, van 1 
januari 1977 af, de bijdrage voor arbeidsongevallen en beroepsziekten verschuldigd zijn, vanaf 
01/01/1983 zijn hierin slechts opgenomen de instellingen van openbaar nut die uitdrukkelijk 
zijn opgesomd in de wet van 16 maart 1954 betreffende de controle op sommige instellingen 
van openbaar nut en haar aanvullingen (zie categorie 40). 

01-07-63 01-01-9999 

Publiek 046 Instellingen van openbaar nut die de bijdrage met betrekking tot de regeling voor jaarlijkse 
vakantie verschuldigd zijn, en die de inhouding dienen te verrichten op het bedrag van het 
dubbel vakantiegeld. Deze instellingen zijn geen bijdrage verschuldigd met betrekking tot de 
regelingen voor arbeidsongevallen en beroepsziekten. 

01-01-64 01-01-9999 

Publiek 047 Polders en wateringen. 01-01-64 01-01-9999 

Publiek 050 Werkgevers, ingeschreven in de nummerreeksen met 4 cijfers waarvan het personeel niet 
rechtstreeks ten laste van de Schatkist is, die de opbrengst van de loonmatiging aan de RSZ 
dienen te storten (K.B. nr. 401 dd. 18/04/1986 - B.S. 06/05/1986); betreft de diensten van de 
Gewesten, de Gemeenschappen, bepaalde regies en fondsen... 

01-04-84 01-01-9999 

Publiek 075 Vrij Universitair onderwijs. 01-01-70 01-01-9999 

Publiek 096 Instellingen van openbaar nut die krachtens de bepalingen van de wet van 27 juni 1963, 
vrijgesteld zijn van de bijdrage voor jaarlijkse vakantie voor hun handarbeiders, en die geen 
bijdrage verschuldigd zijn met betrekking tot de regelingen voor arbeidsongevallen en 
beroepsziekten. Vanaf 01/01/1983 zijn hierin slechts opgenomen de instellingen van openbaar 
nut die uitdrukkelijk zijn opgesomd in de wet van 16 maart 1954 betreffende de controle op 
sommige instellingen van openbaar nut en haar aanvullingen. 

01-07-77 01-01-9999 

Publiek 101 Categorie die uitsluitend voorbehouden is voor de aangifte van door het IBF gesubsidieerde 
contractuelen (waarvoor een toelage verleend wordt door het Interdepartementaal 
begrotingsfonds) die tewerkgesteld zijn door de openbare ziekenhuizen die geïdentificeerd 
worden met de categorie 001. 

01-07-87 01-01-9999 

Publiek 134 Categorie uitsluitend voorbehouden voor militairen die teruggekeerd zijn naar het burgerleven 
op wie de wet van 06/02/2003 van toepassing is; betreft enkel de werkgever 9350-79 - 
Ministerie van Defensie. 

01-10-03 01-01-9999 

Publiek 140 Categorie die uitsluitend voorbehouden is voor de aangifte van door het IBF gesubsidieerde 
contractuelen (waarvoor een toelage verleend wordt door het Interdepartementaal 
begrotingsfonds) die tewerkgesteld zijn door de openbare ziekenhuizen die geïdentificeerd 
worden met de categorie 040. 

01-07-87 01-01-9999 
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Publiek 145 Categorie die uitsluitend voorbehouden is voor de aangifte van door het IBF gesubsidieerde 
contractuelen (waarvoor een toelage verleend wordt door het Interdepartementaal 
begrotingsfonds) die tewerkgesteld zijn door de openbare ziekenhuizen die geïdentificeerd 
worden met de categorie 045. 

01-07-87 01-01-9999 

Publiek 146 Werkgevers zoals bepaald onder kengetal 046, en die werknemers aangeven met forfaitaire 
lonen. Categorie afgeschaft op 31/03/2007). 

01-04-87 30-06-07 

Publiek 150 Categorie die uitsluitend voorbehouden is voor de aangifte van door het IBF gesubsidieerde 
contractuelen (waarvoor een toelage verleend wordt door het Interdepartementaal 
begrotingsfonds) die tewerkgesteld zijn door de openbare ziekenhuizen die geïdentificeerd 
worden met de categorie 050. 

01-07-87 01-01-9999 

Publiek 175 Instellingen van openbaar nut waarvoor de bepalingen gelden van de artikelen 11 en 12 van 
het Koninklijk besluit van 28 november 1969 tot uitvoering van de sociale zekerheidswet van 
27 juni 1969 en de onderwijswet van 21 juni 1985. 

01-01-86 01-01-9999 

Publiek 196 Categorie die uitsluitend voorbehouden is voor de aangifte van door het IBF gesubsidieerde 
contractuelen (waarvoor een toelage verleend wordt door het Interdepartementaal 
begrotingsfonds) die tewerkgesteld zijn door de openbare ziekenhuizen die geïdentificeerd 
worden met de categorie 096; betreft "le Centre hospitalier universitaire de Liège" nr. 
429.015-47. 

01-07-93 01-01-9999 

Publiek 245 Instellingen van openbaar nut die personeel onder statuut tewerkstellen dat geen aanspraak 
kan maken op een pensioen, anders dan dit voorzien is bij de pensioenregeling voor 
werknemers, en waarvoor slechts de bijdragen voor de ziekte- en invaliditeitsverzekering, 
pensioen en werkloosheid verschuldigd zijn. Deze instellingen zijn onderworpen aan de 
regeling van de arbeidsongevallen en beroepsziekten van de privé sector. 

01-04-91 01-01-9999 

Publiek 246 Voor deze instellingen is, in tegenstelling met de categorie 046, de bijdrage met betrekking tot 
de regelingen voor arbeidsongevallen en beroepsziekten wel verschuldigd. 

01-01-91 01-01-9999 

Publiek 272 Categorie uitsluitend voorbehouden voor de aangifte van geneesheren die de opleiding tot 
geneesheer-specialist volgen, en die een beperkte onderwerpingsplicht hebben, door 
werkgevers openbare ziekenhuizen; in combinatie met een andere categorie voor de gewone 
werknemers. 

01-04-83 01-01-9999 

Publiek 296 Werkgevers die verzekeringsplichtig personeel tewerkstellen dat voor het pensioen, de 
jaarlijkse vakantie, de arbeidsongevallen en de beroepsziekten onderworpen is aan de 
wetgeving van de overheidssector en waarvoor de loonmatigingsbijdrage verschuldigd is. 

01-07-91 01-01-9999 

Publiek 346 Autonome overheidsbedrijven (komt van categorie 046) die genieten van de vermindering van 
de werkgeversbijdrage, ingesteld bij de wet van 21 december 1994 houdende sociale en 
diverse bepalingen bij de aanwerving van één of meer werkzoekenden die de gestelde 
voorwaarden vervullen. Categorie afgeschaft op 30/09/2003, werkgevers opgenomen in 
categorie 350. 

01-01-95 30-09-03 

Publiek 347 Betreft de "Vlaamse Vervoermaatschappij De Lijn" RSZnr.  829027-95. 01-07-02 01-01-9999 

Publiek 350 Autonome overheidsbedrijven die vallen onder de wet van 21 maart 1991 (komt van categorie 
050) 

01-01-95 01-01-9999 

Publiek 351 Autonome overheidsbedrijven die niet vallen onder de wet van 21 maart 1991, die voor de 
jaarlijkse vakantie onderworpen zijn aan de wetgeving van de overheidssector; betreft RTBF 
nr. 429083-37, de Nationale Loterij N.V. nr. 930145-60 ... 

01-07-02 01-01-9999 

Publiek 372 Categorie uitsluitend voorbehouden voor de aangifte van geneesheren die de opleiding tot 
geneesheer-specialist volgen, en die een beperkte onderwerpingsplicht hebben, door 
werkgevers openbare ziekenhuizen die geen bijdrage voor arbeidsongevallen en 
beroepsziekten verschuldig zijn (met name de "CHU" van Luik nr. 429.015-47); in combinatie 
met een andere categorie voor de gewone werknemers. 

01-07-93 01-01-9999 

Publiek 396 Toegekend aan 2 universitaire instellingen: - Universiteit Gent, RSZnr. 829.049-29 - Universiteit 
Antwerpen, RSZnr. 829.073-54.- Voor het academische en wetenschappelijk personeel : geen 
bijdrage voor jaarlijkse vakantie voor de contractuelen; en uitsluitend geneeskundige 
verzorging voor de statutairen. - Voor het administratief en technisch personeel : met bijdrage 
voor jaarlijkse vakantie voor de contractuelen; en uitsluitend geneeskundige verzorging voor 
de statutairen. Bovendien bestaat de mogelijkheid om de speciale inhouding van 13,07% op 
het wettelijk dubbel vakantiegeld te verrekenen. 

01-07-91 01-01-9999 
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Publiek 399 Bijzondere categorie en RSZnr. 194xxxx-xx, uitsluitend voorbehouden voor instellingen met 
een overheidskarakter die sociale zekerheidsbijdragen verschuldigd zijn in de hoedanigheid 
van "derde betalende"; in combinatie eventueel met een andere categorie en een ander 
RSZnr., toegekend voor de eigen werknemers (zie ook categorieën 099, 199, 299, 699,...); 
betreft onder andere: Institut wallon de formation en alternance et des indépendants et PME 
IFAPME nr. 1942006-92, Institut für Aus- und Weiterbildung im Mittelstand, in kleinen und 
mittleren Unternehmen nr. 1946000-41; Office régional bruxellois de l'emploi ACTIRIS nr. 
1940009-69; Syntra Vlaanderen Vlaams agentschap voor ondernemingsvorming nr. 1941006-
85; Vlaams subsidie agentschap voor werk en sociale economie nr. 1941007-82 ... 

01-01-86 01-01-9999 

Publiek 411 Werkgevers van publiekrechtelijk karakter die de loonmatigingsbijdrage, ingesteld door het 
K.B. nr. 401 van 18 april 1986 niet verschuldigd zijn. - Civiele Lijst 

01-01-88 01-01-9999 

Publiek 437 Werkgevers van publiekrechtelijk karakter die dienstboden tewerkstellen en die de 
loonmatigingsbijdrage, ingesteld door het K.B. nr. 401 van 18 april 1986 niet verschuldigd zijn. 

01-07-90 01-01-9999 

Publiek 440 Werkgevers uit de overheidssector die vallen onder de bevoegdheid van het Paritair Comité 
voor de openbare kredietinstellingen nr. 325; betreft slechts de openbare kredietinstellingen 
die nominatief opgenomen zijn in het toepassingsgebied van het PC nr. 325; zijn de bijdragen 
verschuldigd ten gunste van risicogroepen (852); en de tijdelijke werkloosheid en oudere 
werklozen (859); bijdrageplichtig voor het dubbel vakantiegeld van de bedienden (zie ook 
categorieën 030, 630, 730, 441, 445). 

01-04-89 01-01-9999 

Publiek 441 Werkgevers uit de overheidssector die vallen onder de bevoegdheid van het Paritair Comité 
voor de openbare kredietinstellingen nr. 325; betreft slechts de openbare kredietinstellingen 
die nominatief opgenomen zijn in het toepassingsgebied van het PC nr. 325; zijn de bijdragen 
verschuldigd ten gunste van risicogroepen (852); en de tijdelijke werkloosheid en oudere 
werklozen (859); onderworpen aan de regeling van de arbeidsongevallen, beroepsziekten en 
jaarlijkse vakantie van de wetgeving van de publieke sector (zie ook categorieën 030, 630, 730, 
440, 445). 

01-01-04 01-01-9999 

Publiek 445 Werkgevers uit de overheidssector die vallen onder de bevoegdheid van het Paritair Comité 
voor de openbare kredietinstellingen nr. 325; betreft slechts de openbare kredietinstellingen 
die nominatief opgenomen zijn in het toepassingsgebied van het PC nr. 325; zijn de bijdragen 
verschuldigd ten gunste van risicogroepen (852); en de tijdelijke werkloosheid en oudere 
werklozen (859) (zie ook categorieën 030, 630, 730, 440, 441). 

01-04-89 01-01-9999 

Publiek 496 Werkgevers zoals bepaald onder kengetal 096 en die voor hun hoofdarbeiders de speciale 
inhouding op het bedrag van het dubbel vakantiegeld dienen te verrichten. 

01-11-97 01-01-9999 

Publiek 497 Categorie voorbehouden voor interim-diensten met overheidskarakter; hebben geen recht op 
hervedeling sociale lasten en "Maribel". 

01-01-86 01-01-9999 

Publiek 596 Instellingen van openbaar nut die krachtens de bepalingen van de wet van 27 juni 1963, 
vrijgesteld zijn van de bijdrage voor jaarlijkse vakantie, die geen bijdrage verschuldigd zijn met 
betrekking tot de regelingen voor arbeidsongevallen en beroepsziekten en die ressorteren 
onder categorie 1 voor de toepassing van de structurele vermindering. 

01-04-16 01-01-9999 

Publiek 599 Brusselse Gewestelijke Dienst voor Arbeidsbemiddeling BGDA, Anspachlaan 65 - 1000 
BRUSSEL - nr. 930.131-05.  Stagiairs tewerkgesteld in een administratie onderworpen aan een 
saneringsplan - KB nr. 230 van 21/12/1983, art. 6 - BS 28/12/1983. Categorie afgeschaft op 
31/12/1994. 

01-01-86 30-06-07 

Publiek 750 Provinciale en plaatselijke besturen met de vakantieregeling van de privésector en de 
arbeidsongevallenregeling van de openbare sector voor het gewone contractuele personeel, 
met uitzondering van de lokale politie en de geneesheren in opleiding tot geneesheer-
specialist 

01-01-22 01-01-9999 

Publiek 751 Provinciale en plaatselijke besturen met de vakantieregeling van de openbare sector en de 
arbeidsongevallenregeling van de openbare sector voor het gewone contractuele personeel, 
met uitzondering van de lokale politie en de geneesheren in opleiding tot geneesheer-
specialist 

01-01-22 01-01-9999 

Publiek 752 Provinciale en plaatselijke besturen met de vakantieregeling van de privésector en de 
arbeidsongevallenregeling van de privésector voor het gewone contractuele personeel, met 
uitzondering van de lokale politie en de geneesheren in opleiding tot geneesheer-specialist 

01-01-22 01-01-9999 

Publiek 753 Provinciale en plaatselijke besturen met de vakantieregeling van de openbare sector en de 
arbeidsongevallenregeling  van de privé- sector voor het gewone contractuele personeel, 
met uitzondering van de lokale politie en de geneesheren in opleiding tot geneesheer-
specialist 

01-01-22 01-01-9999 

Publiek 754 Lokale politiezone 01-01-22 01-01-9999 
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Sector Code Omschrijving 
Begindatum 
geldigheid 

Einddatum 
geldigheid 

Publiek 772 Categorie uitsluitend voorbehouden voor de aangifte van geneesheren die de opleiding tot 
geneesheer-specialist volgen, en die een beperkte onderwerpingsplicht hebben, door 
provinciale en plaatselijke openbare besturen; in combinatie met een andere categorie voor 
de gewone werknemers. 

01-01-22 01-01-9999 
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Code 

PPO
Omschrijving

Code 

RSZ

Aanwezigheids-

code

Werknemers-

type

Begindatum 

geldigheid

Einddatum 

geldigheid

101 Contractuele handarbeiders 15 3 1 01/01/1900 01/01/9999

102 Contractuele handarbeiders ter vervanging van een werknemer die heeft 

gekozen voor de (vrijwillige) vierdagenweek

15 3 1 01/01/1900 31/12/2013

102 Contractuele handarbeiders ter vervanging van een werknemer die heeft 

gekozen voor de (vrijwillige) vierdagenweek

21 3 1 01/01/2014 01/01/9999

103 Contractuele handarbeiders  - syndicaal gedetacheerden 15 3 1 01/07/2009 31/12/2016

104 Contractuele handarbeiders - mindervaliden tewerkgesteld in een 

beschutte werkplaats

12 3 1 01/07/2009 01/01/9999

109 Stagiairs met het oog op een vaste benoeming - socialezekerheidsregeling 

contractuelen - handarbeiders

15 3 1 01/07/2012 31/03/2014

111 Handarbeiders-geco's - CONTINGENT 24 3 1 01/01/1900 31/03/2014

112 Handarbeiders-geco's - PROJECTEN 24 3 1 01/01/1900 31/03/2014

113 Handarbeiders-geco's - openbare besturen 24 3 1 01/01/1900 31/03/2014

114 Handarbeiders - gesubsidieerde contractuelen 24 3 1 01/01/2014 01/01/9999

121 Handarbeiders aangeworven in het kader van art. 60, § 7 van de wet van 

8 juli 1976 betreffende de OCMW's (vanaf 2019/2 enkel geldig in het 

Brussels Hoofdstedelijk Gewest, het Waals Gewest en de Duitstalige 

gemeenten)

090 3 1 01/01/1900 01/01/9999

131 Handarbeiders - jongeren tot en met het vierde kwartaal van het jaar 

waarin ze 18 jaar worden - art. 5bis van het KB van 28.11.1969

27 3 1 01/01/1900 01/01/9999

132 Handarbeiders - jongeren tussen 18 en 25 jaar tewerkgesteld in het 

stelsel van alternerende tewerkstelling en opleiding - KB nr. 495 van 

31.12.1986

15 3 1 01/01/1900 30/06/2007

133 Handarbeiders - leerlingen tot het vierde kwartaal van het kalenderjaar 

dat ze 18 jaar worden - artikel 4 van het KB van 28.11.1969

35 3 1 01/01/1900 01/01/9999

201 Contractuele hoofdarbeiders 495 3 2 01/01/1900 01/01/9999

202 Contractuele hoofdarbeiders ter vervanging van een werknemer die heeft 

gekozen voor de (vrijwillige) vierdagenweek

495 3 2 01/01/1900 31/12/2013

202 Contractuele hoofdarbeiders ter vervanging van een werknemer die heeft 

gekozen voor de (vrijwillige) vierdagenweek

481 3 2 01/01/2014 01/01/9999

203 Contractuele hoofdarbeiders - syndicaal gedetacheerden 495 3 2 01/07/2009 31/12/2016
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Code 

PPO
Omschrijving

Code 

RSZ

Aanwezigheids-

code

Werknemers-

type

Begindatum 

geldigheid

Einddatum 

geldigheid

204 Contractuele hoofdarbeiders - mindervaliden tewerkgesteld in een 

beschutte werkplaats

492 3 2 01/07/2009 01/01/9999

209 Stagiairs met het oog op een vaste benoeming - socialezekerheidsregeling 

contractuelen - hoofdarbeiders

495 3 2 01/07/2012 31/03/2014

211 Hoofdarbeiders-geco's - CONTINGENT 484 3 2 01/01/1900 31/03/2014

212 Hoofdarbeiders-geco's - PROJECTEN 484 3 2 01/01/1900 31/03/2014

213 Hoofdarbeiders-geco's - openbare besturen 484 3 2 01/01/1900 31/03/2014

214 Hoofdarbeiders - gesubsidieerde contractuelen 484 3 2 01/01/2014 01/01/9999

221 Hoofdarbeiders aangeworven in het kader van art. 60, § 7 van de wet van 

8 juli 1976 betreffende de OCMW's (vanaf 2019/2 enkel geldig in het 

Brussels Hoofdstedelijk Gewest, het Waals Gewest en de Duitstalige 

gemeenten)

400 3 2 01/01/1900 01/01/9999

231 Hoofdarbeiders - jongeren tot en met het vierde kwartaal van het jaar 

waarin ze 18 jaar worden - art. 5bis van het KB van 28.11.1969

487 3 2 01/01/1900 01/01/9999

232 Hoofdarbeiders - jongeren tussen 18 en 25 jaar tewerkgesteld in het 

stelsel van alternerende tewerkstelling en opleiding - KB nr. 495 van 

31.12.1986

495 3 2 01/01/1900 30/06/2007

233 Hoofdarbeiders - leerlingen tot het vierde kwartaal van het kalenderjaar 

dat ze 18 jaar worden - artikel 4 van het KB van 28.11.1969

439 3 2 01/01/1900 01/01/9999

251 Geneesheren in opleiding - art. 15bis van het KB van 28.11.1969 403 3 2 01/01/1900 01/01/9999

252 Contractuele geneesheren vrijgesteld van bijdragen op basis van art. 1, § 

3 van de wet van 27.06.1969

402 3 2 01/01/1900 01/01/9999

301 Basispensioenbijdrage - gesolidariseerd pensioenfonds - ex-

gemeenschappelijk pensioenstelsel

/ 2 10 01/01/2012 01/01/9999

302 Basispensioenbijdrage - gesolidariseerd pensioenfonds - ex-

pensioenstelsel nieuwe bij de Rijksdienst aangeslotenen + aangeslotenen 

na 31-12-2011 met hoge bijdragevoet

/ 2 10 01/01/2012 01/01/9999

303 Basispensioenbijdrage - gesolidariseerd pensioenfonds - lokale politie / 2 10 01/01/2012 01/01/9999

304 Basispensioenbijdrage - gesolidariseerd pensioenfonds - aangeslotenen 

na 31-12-2011 met lage bijdragevoet

/ 2 10 01/01/2012 01/01/9999



Versie 2021/1 Bijlage 28 : Lijst der werknemerskengetallen waarvoor de bijdragen van toepassing zijn PPO 3/7

Code 

PPO
Omschrijving

Code 

RSZ

Aanwezigheids-

code

Werknemers-

type

Begindatum 

geldigheid

Einddatum 

geldigheid

306 Basispensioenbijdrage - gesolidariseerd pensioenfonds - ex-

voorzorgsinstelling met specifieke bijdragevoet

/ 2 10 01/01/2012 01/01/9999

307 Pensioenbijdrage - pool der parastatalen (wet van 28-4-1958) / 2 10 01/01/2015 01/01/9999

308 Pensioenbijdrage - pensioen ten laste van Schatkist / 2 10 01/01/2015 01/01/9999

601 Vastbenoemden 675 3 3 01/01/1900 01/01/9999

602 Vastbenoemden - kinderbijslag niet DIBISS (enkel GER en GOM) 675 3 3 01/01/1900 31/12/2006

603 Vastbenoemden - syndicaal gedetacheerden 675 3 3 01/07/2009 31/12/2016

604 Vastbenoemden - mindervaliden tewerkgesteld in een beschutte 

werkplaats

675 3 3 01/07/2009 01/01/9999

608 Stagiairs met het oog op een vaste benoeming - vakantieregeling 

privésector

675 3 3 01/04/2014 01/01/9999

609 Stagiairs met het oog op een vaste benoeming - vakantieregeling 

openbare sector

675 3 3 01/07/2012 01/01/9999

642 Vastbenoemde geneesheren onderworpen aan 

socialezekerheidsbijdragen en die op basis van art. 158 van de 

ziekenhuiswet van 10-7-2008 geen recht hebben op een 

overheidspensioen

675 3 3 01/01/1900 01/01/9999

651 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

690 3 3 01/01/1900 01/01/9999

652 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 geen recht hebben op een 

overheidspensioen

691 3 3 01/01/1900 01/01/9999

671 Bijdrage voor ontslagen statutair personeel - Stelsel van de ZIV-uitkering 876 1 8 01/01/1900 01/01/9999

672 Bijdrage voor ontslagen statutair personeel - Werkloosheidsstelsel 877 1 8 01/01/1900 01/01/9999

701 Studenten tewerkgesteld in het kader van een overeenkomst voor 

studenten en voor wie de solidariteitsbijdrage verschuldigd is

840 1 7 01/01/1900 01/01/9999

702 Monitoren en socio-culturele animatoren vrijgesteld op grond van art. 17 

van het KB van 28.11.1969

699 3 6 01/01/1900 01/01/9999
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Code 

PPO
Omschrijving

Code 

RSZ

Aanwezigheids-

code

Werknemers-

type

Begindatum 

geldigheid

Einddatum 

geldigheid

711 Bedienaars eredienst en afgevaardigden Vrijzinnige Raad - art. 13 van het 

KB van 28.11.1969

675 3 6 01/01/1900 01/01/9999

721 Niet beschermde lokale mandatarissen - artikel 37quater van de wet van 

29.6.1981

404 3 6 01/01/1900 01/01/9999

722 Beschermde lokale mandatarissen 405 3 6 01/01/2010 01/01/9999

731 Vrijwillige brandweerlieden en vrijwillige ambulanciers - handarbeiders 091 3 6 01/01/1900 01/01/9999

732 Vrijwillige brandweerlieden en vrijwillige ambulanciers - hoofdarbeiders 401 3 6 01/01/1900 01/01/9999

741 Kunstenaars 46 3 4 01/01/1900 01/01/9999

761 Erkende onthaalouders 497 3 5 01/04/2003 01/01/9999

771 Werklozen met bedrijfstoeslag (SWT) 879 1 15 01/04/2010 01/01/9999

842 Bijdrage aanvullend pensioenstelsel contractanten 835 2 10 01/01/2010 01/01/9999

843 Bijdrage aanvullend pensioenstelsel - contractanten - Antwerpen en 

Brugge (vanaf 2020/1 enkel Antwerpen)

835 2 10 01/01/2010 01/01/9999

844 Bijdrage aanvullend pensioenstelsel contractanten - bonus 835 2 10 01/01/2014 01/01/9999

845 Bijdrage voor de Gemeenschappelijke Sociale Dienst van de FPD / 2 12 01/01/2005 01/01/9999

846 Bijdrage voor de Gemeenschappelijke Sociale Dienst van de politie / 2 12 01/01/2005 01/01/9999

847 Bijdrage voor de Gemeenschappelijke Sociale Dienst - Vlaanderen / 2 12 01/01/2010 31/12/2020

847 Bijdrage voor de Gemeenschappelijke Sociale Dienst - Vlaanderen 847 2 12 01/01/2021 01/01/9999

851 Bijzondere bijdrage op stortingen van werkgevers voor de vorming van 

een buitenwettelijk pensioen

851 5 9 01/01/1900 30/09/2011

855 Werkloosheidsbijdrage van 1,69 % (KB 401) / 2 9 01/01/1900 01/01/9999

856 Bijzondere bijdrage bestemd voor de financiering van de sociale 

zekerheid (wet van 30 maart 1994 houdende financiering van de sociale 

zekerheid)

/ 2 9 01/01/1900 01/01/9999

857 Werkloosheidsbijdrage van 1,60 % (KB 401) / 2 9 01/07/2009 01/01/9999

860 Solidariteitsbijdrage op het bedrag van de mobiliteitsvergoeding 860 2 9 01/01/2018 31/12/2020

861 Solidariteitsbijdrage op de winstparticipaties 861 5 9 01/01/2010 01/01/9999

862 Solidariteitsbijdrage op het gebruik van een bedrijfsvoertuig voor 

persoonlijke doeleinden of voor woon-werkverkeer

862 4 14 01/01/2005 01/01/9999



Versie 2021/1 Bijlage 28 : Lijst der werknemerskengetallen waarvoor de bijdragen van toepassing zijn PPO 5/7

Code 

PPO
Omschrijving

Code 

RSZ

Aanwezigheids-

code

Werknemers-

type

Begindatum 

geldigheid

Einddatum 

geldigheid

864 Bijzondere bijdrage op stortingen van werkgevers voor de vorming van 

een buitenwettelijk pensioen ; rechtstreekse stortingen aan ex-

werknemers

864 5 9 01/10/2011 01/01/9999

865 Bijzondere bijdrage op stortingen van werkgevers voor de vorming van 

een buitenwettelijk pensioen ; stortingen in het kader van een 

ondernemingsplan

865 5 9 01/10/2011 01/01/9999

867 Bijzondere aanvullende bijdrage op stortingen van werkgevers voor de 

vorming van een buitenwettelijk pensioen die een vastgesteld bedrag 

overschrijden

867 4 14 01/10/2012 01/01/9999

868 Solidariteitsbijdrage op de milieuvriendelijke bedrijfswagen ter 

beschikking gesteld in het kader van het mobiliteitsbudget

868 2 9 01/01/2019 01/01/9999

869 Bijzondere bijdrage op het saldo van het mobiliteitsbudget uitbetaald in 

geld en dat overeenstemt met de 3de  pijler

869 2 9 01/01/2019 01/01/9999

870 Bijdrage verschuldigd op het (dubbel) vakantiegeld met uitzondering van 

de mandatarissen en het contractueel politiepersoneel

/ 5 9 01/01/1900 01/01/9999

871 Bijdrage verschuldigd op het (dubbel) vakantiegeld van de mandatarissen, 

het contractueel politiepersoneel en de stagiairs met het oog op een van 

vaste benoeming - vakantieregeling privésector

/ 5 9 01/01/2005 01/01/9999

872 Verminderde bijzondere werkgeversbijdrage voor een werknemer in het 

stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag (SWT) - non-profitsector -

aanvang SWT vanaf 01/04/2012 (uitz.: gevallen gelijkgesteld aan kgt 880)

277 2 15 01/04/2012 01/01/9999

873 Bijzondere werkgeversbijdrage voor een werknemer in het stelsel van 

werkloosheid met bedrijfstoeslag (SWT) - aanvang van het SWT vanaf 

01/04/2012 (uitz.: gevallen gelijkgesteld aan kgt 879 of 881)

276 2 15 01/04/2012 01/01/9999

874 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 vanaf 

01/04/2012 (uitz.: gevallen gelijkgesteld aan kgt 884)

278 2 15 01/04/2012 01/01/9999

879 Bijzondere werkgeversbijdrage voor een werknemer in het stelsel van 

werkloosheid met bedrijfstoeslag (SWT) - aanvang SWT vóór 01/04/2010 

of gelijkgesteld

270 2 15 01/04/2010 01/01/9999
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Code 

PPO
Omschrijving

Code 

RSZ

Aanwezigheids-

code

Werknemers-

type

Begindatum 

geldigheid

Einddatum 

geldigheid

880 Verminderde bijzondere werkgeversbijdrage voor een werknemer in het 

stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag (SWT) - non profitsector -

aanvang SWT vóór 01/04/2012 of gelijgesteld

271 2 15 01/04/2010 01/01/9999

881 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

273 2 15 01/04/2010 31/12/9999

882 Verminderde bijzondere werkgeversbijdrage voor een werknemer in het 

stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag (SWT) - tijdens een periode 

van erkenning als onderneming in moeilijkheden

274 2 15 01/04/2010 01/01/9999

884 Verminderde bijzondere werkgeversbijdrage voor een werknemer in het 

stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag (SWT) - periode van 

erkenning als onderneming in herstructurering - aanvang SWT tussen 

01/04/2010 en 31/03/2012 of gelijkgesteld

275 2 15 01/04/2010 31/12/9999

886 Persoonlijke inhouding voor een werknemer in het stelsel van 

werkloosheid met bedrijfstoeslag (SWT)

295 2 15 01/04/2010 01/01/9999

889 Solidariteitsbijdrage op door de werkgever terugbetaalde verkeersboetes 889 2 9 01/01/2009 01/01/9999

891 Pensioenbijdragen vastbenoemden gemeenschappelijk pensioenstelsel / 2 10 01/01/1900 31/12/2011

892 Pensioenbijdragen vastbenoemden stelsel van de Nieuwe bij de 

Rijksdienst aangeslotenen

/ 2 10 01/01/1900 31/12/2011

893 Pensioenbijdragen vastbenoemden van de geïntegreerde lokale politie / 2 10 01/01/1900 31/12/2011

894 Pensioenbijdragen - vastbenoemden - syndicaal gedetacheerden / 2 11 01/07/2009 31/12/2016

896 Werkloosheidsbijdrage van 1,69 % (KB 401) - syndicaal gedetacheerden / 2 11 01/07/2009 31/12/2016

897 Socialezekerheidsbijdragen - syndicaal gedetacheerden / 2 11 01/07/2009 31/12/2016

898 Bijdrage op vergoeding voor periode van tijdelijke arbeidsongeschiktheid 

wegens (erkende) beroepsziekte

/ 2 13 01/01/1900 30/06/2019

899 Volledige vrijstelling van bijdragen / 2 11 01/01/1900 01/01/9999

Commentaar code 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)
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4 = kan alleen gebruikt worden voor werknemerscode voor een bijdrage die niet gebonden is aan een natuurlijke persoon (zone 00020)

5 = kan gebruikt worden voor werknemerscode bijdrage (zone 00082) en de werknemerscode voor een bijdrage die

niet gebonden is aan een natuurlijke persoon (zone 00020)

Commentaar Werknemerstype

1 Arbeider

2 Bediende

3 Statutair

4 Kunstenaar

5 Erkende onthaalouder

6 Andere gewone bijdrage

7 Student

8 Ontslagen statutair

9 Supplementaire bijdrage

10 Pensioenbijdrage

11 Onverschuldigde bijdrage

12 Andere bijzondere bijdragen

13 Beroepsziekten

14 Bijdrage die niet gebonden is aan een natuurlijke persoon

15 Bruggepensioneerde
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Link met aangifte werkgever
(XML label : EmployerDeclarationLink)

BESCHRIJVING: Functioneel blok dat toelaat de gegevens van de link met de werkgeversaangifte aan te geven.

INHOUD (ZONES): 00011 - RSZ-NUMMER
00012 - NOTIE CURATELE
00014 - ONDERNEMINGSNUMMER

GELINKTE BLOKKEN: 90017 - Natuurlijke persoon

MIN. KARDINALITEIT: 0
MAX. KARDINALITEIT: 1

"Aanwezigheid" is gewijzigd:
AANWEZIGHEID
*VOORWAARDE: Kardinaliteit 1 : VERPLICHT INDIEN de aangifte een werkgever aangesloten bij RSZ betreft, de

provinciale en plaatselijke besturen inbegrepen indien het kwartaal van de aangifte groter of gelijk is
aan 20221.

*EXTRA BEPERKINGEN:

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

Foutbeschrijving Foutcode Ernst
fout

Fout op volgorde
Niet identificeerbaar
Verboden

90067-091
90067-151
90067-005

B
B
B



BLOKNUMMER: 90168 VERSIE: 2021/1 PUBLICATIEDATUM: 25/02/2021

Link met werkgeversaangifte PPL
(XML label : NOSSLPAEmployerDeclarationLink)

BESCHRIJVING: Functioneel blok dat toelaat de gegevens van de link met de werkgeversaangifte PPL aan te geven.

INHOUD (ZONES): 00109 - PPL NUMMER
00014 - ONDERNEMINGSNUMMER

GELINKTE BLOKKEN: 90017 - Natuurlijke persoon

MIN. KARDINALITEIT: 0
MAX. KARDINALITEIT: 1

"Aanwezigheid" is gewijzigd:
AANWEZIGHEID
*VOORWAARDE: Kardinaliteit 1: 1 VERPLICHT indien de aangifte een provinciaal en/of plaatselijk bestuur tot en met

20214 betreft.
*EXTRA BEPERKINGEN:

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

Foutbeschrijving Foutcode Ernst
fout

Fout op volgorde
Niet identificeerbaar
Verboden

90168-091
90168-151
90168-005

B
B
B
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