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Erratum bij de versie 2021/1 van het glossarium “Werkloosheid: scenario 5” 

 
Gecorrigeerde versie van 08/04/2021 

Glossarium: 
 
• Functioneel blok “Dag niet in aanmerking komend voor vergoeding” (90066): 

o Aanpassing van de aanwezigheid: 
 

ER IS  MOET ZIJN 
VERPLICHT INDIEN er één of meerdere dagen zijn die niet 
in aanmerking komen voor een vergoeding. 

VERPLICHT INDIEN er één of meerdere dagen zijn die niet in 
aanmerking komen voor een vergoeding of indien er voor 
een voltijdse tewerkstelling tijdelijke werkloosheid wordt 
aangegeven op een maandag volgend op een op zaterdag 
of zondag gelegen wettelijke feestdag. 

 
o Aanpassing van de extra beperkingen : 

 
ER IS MOET ZIJN 

 De datum van de wettelijke feestdag en / of de datum van 
de dag ter vervanging van de wettelijke feestdag moeten 
in de referteperiode gelegen zijn. 

 
 

o Aanpassing van de foutcodes : 
 

ER IS MOET ZIJN 
90066-006 (B) Te veel identieke gevallen 
90066-091 (B) Fout op volgorde 

90066-006 (B) Te veel identieke gevallen 
90066-091 (B) Fout op volgorde 
90066-001 (B) Niet aanwezig 
90066-097 (B) Onverenigbaarheid met de referteperiode 
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• Zone “DATUM VAN DE DAG TER VERVANGING VAN EEN FEESTDAG” (00176) 

o Aanpassing van het toegelaten domein: 
 

ER IS  MOET ZIJN 
JJJJ kan de volgende waarden aannemen: JJJJ, JJJJ-1 of 
JJJJ+1, waarbij JJJJ de waarde van het jaartal is vermeld in 
de zone 00074. 

Indien er geen vervanging van de feestdag is, geeft men de 
datum van de feestdag op. 
Indien de vervangingsdag gekend is, geeft men de datum 
van de vervangingsdag op. 
Indien de vervangingsdag niet gekend is, geeft men de 
waarde 9999-12-31 op. 
Indien de waarde verschillend is van 9999-12-31, kan JJJJ 
de volgende waarden aannemen: JJJJ, JJJJ-1 of JJJJ+1, 
waarbij JJJJ de waarde van het jaartal is vermeld in de zone 
00074. 
 

 
o Aanpassing van de aanwezigheid: 

 
ER IS  MOET ZIJN 

Verplicht indien gekend Onmisbaar 
 

 
 
Commentaar: 
 
• Deze aanpassing heeft een impact op het XML-schema dat overeenkomstig wordt aangepast. Deze 

nieuwe versie zal gebruikt worden vanaf 29/04/2021. 
• De web-toepassing zal aangepast worden op 29/04/2021. 
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