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Type van 
werknemers-

kengetal
Code Omschrijving Type werknemer Aanwezigheid

Geldig 
vanaf 

trimester

Geldig 
tot 

trimester

Begindatum 
geldigheid

Einddatum 
geldigheid

Bijdrage niet gebonden
aan een natuurlijke 
persoon

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

Bijdrage niet gebonden 
aan een natuurlijke 
persoon

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

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

Bijdrage niet gebonden 
aan een natuurlijke 
persoon

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

Bijdrage niet gebonden 
aan een natuurlijke 
persoon

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

Bijdrage niet gebonden 
aan een natuurlijke 
persoon

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

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

Bijdrage niet gebonden 
aan een natuurlijke 
persoon

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

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

Bijdrage niet gebonden 
aan een natuurlijke 
persoon

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

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

Bijdrage niet gebonden 
aan een natuurlijke 
persoon

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

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

Bijdrage niet gebonden 
aan een natuurlijke 
persoon

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

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

kengetal
Code Omschrijving Type werknemer Aanwezigheid

Geldig 
vanaf 

trimester

Geldig 
tot 

trimester

Begindatum 
geldigheid

Einddatum 
geldigheid

Bijzondere bijdrage 
aanvullende 
vergoedingen

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

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
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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

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

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

Bijzondere bijdrage 
statutaire werknemer 
buitenland

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Gewone bijdrage 010 Tijdelijke werklieden in de tuinbouw en  in de landbouw  
(werkgevers met werkgeverscategorieën 194, 494, 594, 193, 
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
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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 012 Mindervalide werklieden en leerlingen van deze categorie vanaf 
het jaar waarin ze 19 jaar worden : a) tewerkgesteld in een 
erkende beschutte werkplaats met werkgeverscategorieën 073, 
173, 273 of 473 (loonmatigingsbijdrage niet verschuldigd). b) 
tot en met het derde kwartaal 2008 aan te geven door 
werkgevers met werkgeverscategorie 
811(loonmatigingsbijdrage verschuldigd).

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

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

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

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

Gewone handarbeiders 
andere dan de arbeiders

3 2003/1 2019/1 01/01/1900 31/03/2019

Gewone bijdrage 015 Werklieden van de gewone categorie en leerlingen van deze 
categorie vanaf het jaar waarin ze 19 jaar worden: a) aan te 
geven met werkelijke lonen door de werkgevers met 
werkgeverscategorieën 016, 017, 019, 020, 023, 068, 158,166 
en 562 (loonmatigingsbijdrage verschuldigd); b) 
gelegenheidsarbeiders aan te geven met reële lonen door de 
werkgevers met werkgeverscategorieën 116 en 117; c) niet-
officieren aan te geven door werkgevers met 
werkgeverscategorieën 105, 205, 305 en 405; d) alle andere 
werklieden die elders niet worden vermeld.

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

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

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

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 9999/4 01/07/2005 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 020 Leerplichtigen - werklieden van de speciale categorie (zie 
werknemerskengetal 010 onder de werknemerscategorieën 
016, 017, 097 en 497) tot 31 december van het jaar waarin ze 
18 jaar worden.

Handarbeiders horeca, 
andere dan seizoenarbeiders

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

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

Handarbeiders 
gelegenheidswerknemers 
Horeca

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

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

Contractuele handarbeiders -
Vervangers

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

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

Andere leerplichtige 
handarbeiders

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

Gewone bijdrage 024 Gesubsidieerde contractuelen, handarbeiders die met reëel 
loon worden aangegeven (zie werknemerskengetal 015 b), en 
c))

Gesubsidieerde contractuele 
handarbeiders

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

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

Gesubsidieerde contractuele 
handarbeiders

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

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

Andere leerplichtige 
handarbeiders

3 2003/1 2019/1 01/01/1900 31/03/2019

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

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

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

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

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

Speciale leerplichtige 
handarbeiders

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

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

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

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

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

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

Contractuele hoofdarbeiders 
- Vervangers

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

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

Gesubsidieerde contractuele 
hoofdarbeiders

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

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

Gesubsidieerde contractuele 
hoofdarbeiders

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

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

Hoofdarbeiders 
gelegenheidswerknemers 
Horeca

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Gewone bijdrage 495 Bedienden en leerlingen van deze categorie vanaf het jaar 
waarin ze 19 jaar worden :  a) Bedienden met een gewone 
categorie.  b) Betaalde sportbeoefenaars, vanaf het eerste 
kwartaal 2008 beperkt tot voetbaltrainers en 
voetbalscheidsrechters aangegeven door werkgevers met 
werkgeverscategorieën 070 of 076 c) Gelegenheidswerknemers 
bedienden aan te geven met reële lonen door de werkgevers 
met de werkgeverscategorieën 116 en 117; d) officieren aan te 
geven door werkgevers met werkgeverscategorieën 105, 205, 
305 en 405.

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

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

Hoofdarbeiders 
gelegenheidswerknemers 
Horeca

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

Gewone bijdrage 497 Erkende onthaalouders Erkende onthaalouders 3 2003/2 9999/4 01/04/2003 01/01/9999

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

Hoofdarbeiders 
beursstudenten

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

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

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

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

Andere (type werknemers) 3 2003/1 2014/4 01/01/1900 31/12/2014

Gewone bijdrage 673 Mandatarissen of houders van een staffunctie in de openbare 
diensten

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

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

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

Supplementaire bijdrage 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
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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

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
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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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Supplementaire bijdrage 860 Solidariteitsbijdrage op het bedrag van de mobiliteitsvergoeding Andere (type werknemers) 2 2003/1 9999/4 01/01/1900 01/01/9999

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

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

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

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

Commentaar aanwezigheid
1 = kan alleen gebruikt worden voor de werknemerscode (zone 00037)
2 = kan alleen gebruikt worden voor werknemerscode bijdrage (zone 00082)
3 = kan gebruikt worden voor de werknemerscode (zone 00037) en de werknemerscode bijdrage (zone 00082)
4 = kan alleen gebruikt worden voor werknemerscode voor een bijdrage die niet gebonden is aan een natuurlijke persoon (zone 00020)
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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 
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Land  NIS Landcode  ISO Code  Begindatum geldigheid  Einddatum geldigheid 

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

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 

Britse Maagdeneilanden (VK)  479  VG  01/01/1900  31/12/9999 
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Land  NIS Landcode  ISO Code  Begindatum geldigheid  Einddatum geldigheid 

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 

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

Dominica (Eiland)  480    01/01/1900  31/12/9999 
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Land  NIS Landcode  ISO Code  Begindatum geldigheid  Einddatum geldigheid 

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 

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 
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Land  NIS Landcode  ISO Code  Begindatum geldigheid  Einddatum geldigheid 

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 

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 
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Land  NIS Landcode  ISO Code  Begindatum geldigheid  Einddatum geldigheid 

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 

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 
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Land  NIS Landcode  ISO Code  Begindatum geldigheid  Einddatum geldigheid 

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 

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 
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Land  NIS Landcode  ISO Code  Begindatum geldigheid  Einddatum geldigheid 

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  31/12/9999 

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 

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 
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Land  NIS Landcode  ISO Code  Begindatum geldigheid  Einddatum geldigheid 

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 

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 
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Land  NIS Landcode  ISO Code  Begindatum geldigheid  Einddatum geldigheid 

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  01/01/1900  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 

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 
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Land  NIS Landcode  ISO Code  Begindatum geldigheid  Einddatum geldigheid 

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 

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 
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Land  NIS Landcode  ISO Code  Begindatum geldigheid  Einddatum geldigheid 

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 

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 
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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 

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 



Versie 2019/1  Bijlage 5 : Lijst met landcodes  14/17 

Land  NIS Landcode  ISO Code  Begindatum geldigheid  Einddatum geldigheid 

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 

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 
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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 

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 
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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 

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 
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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 Omschrijving DMFA DMFA 

PPL

Geldig vanaf 

trimester

Geldig tot 

trimester

Begindatum 

geldigheid

Einddatum 

geldigheid

1 alle arbeidstijdgegevens gedekt door loon met RSZ-bijdragen, met uitzondering 

van de wettelijke en bijkomende vakantie van arbeiders

Yes Yes 2003/1 9999/4 01/01/1900 01/01/9999

2 wettelijke vakantie voor arbeiders Yes Yes 2003/1 9999/4 01/01/1900 01/01/9999

3 bijkomende vakantie voor arbeiders Yes No 2003/1 9999/4 01/01/1900 01/01/9999

4 afwezigheid eerste dag wegens slecht weer bouwbedrijf (onvolledig loon) Yes No 2003/1 9999/4 01/01/1900 01/01/9999

5 betaald educatief verlof of Vlaams opleidingsverlof Yes No 2003/1 9999/4 01/01/1900 01/01/9999

10 gewaarborgd loon tweede week, feestdagen en vervangingsdagen tijdens 

periode van tijdelijke werkloosheid, functie van rechter sociale zaken

Yes Yes 2003/1 9999/4 01/01/1900 01/01/9999

11 arbeidsongeschiktheid met aanvulling of voorschot overeenkomstig de CAO 

12bis/13bis

Yes Yes 2003/1 9999/4 01/01/1900 01/01/9999

12 vakantie krachtens algemeen verbindend verklaarde CAO of inhaalrust 

bouwbedrijf of inhaalrust handel in brandstoffen

Yes No 2003/1 9999/4 01/01/1900 01/01/9999

13 sociale promotie Yes Yes 2003/1 9999/4 01/01/1900 01/01/9999

14 aanvullende vakantiedagen bij activiteitsaanvang of -hervatting Yes Yes 2012/2 9999/4 01/04/2012 01/01/9999

15 vakantiedagen waarvan de betaling inbegrepen is in het flexiloon Yes No 2015/4 9999/4 01/10/2015 01/01/9999

20 onbezoldigde dagen inhaalrust in het raam van maatregelen tot vermindering 

van de arbeidstijd met verhoogde uurloon

Yes No 2003/1 9999/4 01/01/1900 01/01/9999

21 de dagen staking/lock-out Yes Yes 2003/1 9999/4 01/01/1900 01/01/9999

22 syndicale opdracht Yes Yes 2003/1 9999/4 01/01/1900 01/01/9999

23 carensdag Yes Yes 2003/1 2013/4 01/01/1900 31/12/2013

24 verlof om dwingende redenen zonder behoud van loon - voor de 

onthaalouders, onbezoldigde vakantiedagen (maximum 20) en wettelijke 

feestdagen wanneer er geen kinderopvang is

Yes Yes 2003/1 9999/4 01/01/1900 01/01/9999

25 burgerplichten zonder behoud van loon, openbaar mandaat Yes Yes 2003/1 9999/4 01/01/1900 01/01/9999
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Code Omschrijving DMFA DMFA 

PPL

Geldig vanaf 

trimester

Geldig tot 

trimester

Begindatum 

geldigheid

Einddatum 

geldigheid

26 militieverplichtingen Yes Yes 2003/1 9999/4 01/01/1900 01/01/9999

30 alle arbeidstijdgegevens waarvoor de werkgever geen loon of vergoeding 

betaalt, met uitzondering van deze die onder een andere code vermeld worden

Yes Yes 2003/1 9999/4 01/01/1900 01/01/9999

31 dagen van onbezoldigde volledige afwezigheid, gelijkgesteld met 

dienstactiviteit, eventueel opsplitsbaar (vb. verlof wegens dwingende redenen 

van familiaal belang)

Yes Yes 2011/1 9999/4 01/01/2011 01/01/9999

32 dagen van onbezoldigde volledige afwezigheid in de stand non-activiteit , van 

terbeschikkingstelling zonder wachtwedde of van onbezoldigde non-activiteit 

voor militairen

Yes Yes 2011/1 9999/4 01/01/2011 01/01/9999

33 dagen van volledige afwezigheid voor onbezoldigd politiek verlof gelijkgesteld 

met dienstactiviteit

Yes Yes 2011/1 9999/4 01/01/2011 01/01/9999

41 dagen van bezoldigde volledige afwezigheid in de stand non-activiteit Yes Yes 2011/1 9999/4 01/01/2011 01/01/9999

42 dagen van volledige terbeschikkingstelling met wachtwedde en met behoud van 

het recht op weddenverhoging

Yes Yes 2011/1 9999/4 01/01/2011 01/01/9999

43 dagen van tijdelijke ontstentenis van betrekking wegens gezondheidsredenen 

(militairen)

Yes No 2011/1 9999/4 01/01/2011 01/01/9999

50 ziekte (ziekte of ongeval van gemeen recht) Yes Yes 2003/1 9999/4 01/01/1900 01/01/9999

51 moederschapsbescherming (= maatregel van moederschapsbescherming, 

moederschapsrust of omgezet moederschapsverlof bij overlijden of 

hospitalisatie van de moeder) en borstvoedingspauzes (CAO nr. 80)

Yes Yes 2003/1 9999/4 01/01/1900 01/01/9999

52 vaderschaps- of geboorteverlof, adoptieverlof en pleegouderverlof (alleen de 

dagen ten laste van de sector “uitkeringen")

Yes Yes 2003/1 9999/4 01/01/1900 01/01/9999

53 ziekte (profylactisch verlof) Yes Yes 2017/1 9999/4 01/01/2017 01/01/9999

60 arbeidsongeval Yes Yes 2003/1 9999/4 01/01/1900 01/01/9999

61 beroepsziekte Yes Yes 2003/1 9999/4 01/01/1900 01/01/9999

70 tijdelijke werkloosheid andere dan de codes 71 en 72 Yes Yes 2003/1 9999/4 01/01/1900 01/01/9999
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Code Omschrijving DMFA DMFA 

PPL

Geldig vanaf 

trimester

Geldig tot 

trimester

Begindatum 

geldigheid

Einddatum 

geldigheid

71 specifieke code economische  werkloosheid Yes Yes 2003/1 9999/4 01/01/1900 01/01/9999

72 specifieke code voor tijdelijke werkloosheid ingevolge slecht weer Yes Yes 2003/1 9999/4 01/01/1900 01/01/9999

73 jeugdvakantie en seniorvakantie Yes Yes 2003/1 9999/4 01/01/1900 01/01/9999

74 minderprestaties van de erkende onthaalouder, te wijten aan de afwezigheid 

van kinderen die normaal zouden worden opgevangen, maar die niet zijn 

komen opdagen door omstandigheden buiten de wil van de onthaalouder om

Yes Yes 2003/2 9999/4 01/04/2003 01/01/9999

75 dagen pleegzorgen Yes Yes 2008/4 9999/4 01/10/2008 01/01/9999

76 schorsingsdagen bedienden wegens werkgebrek Yes No 2009/2 9999/4 01/04/2009 01/01/9999

80 niet te recupereren overuren die vrijgesteld zijn van sociale zekerheidsbijdragen Yes No 2015/4 9999/4 01/10/2015 01/01/9999

101 Vaartdagen van zeevarenden in de koopvaardij-, bagger- of zeesleepvaartsector Yes No 2018/1 9999/4 01/01/2018 01/01/9999

102 Vakantiedagen opgenomen door zeevarenden in de koopvaardij-, bagger- of 

zeesleepvaartsector

Yes No 2018/1 9999/4 01/01/2018 01/01/9999

110 Prestaties in het kader van een mandaat als federaal / regionaal parlements- of 

regeringslid of dagen gedekt door een uittredingsvergoeding

Yes No 2019/1 9999/4 01/01/2019 01/01/9999

301 alle arbeidstijdgegevens gedekt door een vergoeding met vrijstelling van 

socialezekerheidsbijdragen, met uitzondering van deze die onder een andere 

code vermeld worden

No Yes 2003/1 9999/4 01/01/1900 01/01/9999
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Code Omschrijving Begindatum 

geldigheid 

Einddatum 

geldigheid 

AADD501 Aanvraag aangifte 01/01/1900 01/01/9999 

ACRF001 Ontvangstbewijs 01/01/1900 01/01/9999 

AOAT001 Arbeidsongevallen scenario 1 - aangifte van een arbeidsongeval 01/01/1900 01/01/9999 

AOAT002 Arbeidsongevallen scenario 2 - maandelijkse rapportering 01/01/1900 01/01/9999 

AOAT003 Arbeidsongevallen scenario 3 - mededeling van werkhervatting 01/01/1900 01/01/9999 

AVDDTUP Wijzigende aangifte met betrekking tot een aangifte van werken 01/01/1900 01/01/9999 

AVWDDT Aangifte van werken 01/01/1900 01/01/9999 

BEWARE 

Notificatie die de boekhoudkundige informatie bevat in verband met de 

wijzigingen van de multifunctionele aangifte van een werkgever ingeschreven bij 

de RSZ en, eventueel, de gegevens in verband met het bericht van wijziging der 

bijdragen dat hiervan het resultaat is. 

01/01/1900 01/01/9999 

BEWLST 
Controlelijst van de Beware-notificaties verzonden de dag voordien naar het 

hoofdkantoor van een ESS. 
01/01/1900 01/01/9999 

BZMP001 
Beroepsziekten scenario 1 - Gemachtigde aanvraag - verwijdering van een 

zwangere werkneemster-  privé-sector 
01/01/1900 30/06/2011 

CDHG001 Aangifte van het attest Loopbaangeschiedenis 01/01/1900 01/01/9999 

DEFI001 Eindbeslissing 01/01/1900 01/01/9999 

DIMONA Onmiddellijke aangifte van tewerkstelling 01/01/1900 01/01/9999 

DMFA Multifunctionele kwartaalaangifte betreffende een bij RSZ aangesloten werkgever 01/01/1900 01/01/9999 

DMFADB 
Antwoord op een aanvraag tot consultatie van de laatste situatie van een 

multifunctionele aangifte 
01/01/1900 01/01/9999 

DMFANOT Wijzigende notificatie met betrekking tot een multifunctionele aangifte 01/01/1900 01/01/9999 

DMFAPID Identificatiegegevens in de DB DmfA van een oorspronkelijk DmfA aangifte 01/01/1900 01/01/9999 

DMFAPPL 
Multifunctionele kwartaalaangifte betreffende een provinciaal of plaatselijk 

bestuur 
01/01/1900 01/01/9999 

DMFAREQ Aanvraag tot consultatie van de laatste situatie van een multifunctionele aangifte 01/01/1900 01/01/9999 

DMFAUPD 
Wijzigende aangifte met betrekking tot een multifunctionele aangifte betreffende 

een bij RSZ aangesloten werkgever 
01/01/1900 01/01/9999 
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Code Omschrijving Begindatum 

geldigheid 

Einddatum 

geldigheid 

ECAROAN Antwoord op een aanvraag tot consultatie van Ecaro gegevens van een persoon 01/01/1900 01/01/9999 

ECARORQ Aanvraag tot consultatie van Ecaro gegevens van een persoon 01/01/1900 01/01/9999 

ECOUDAN 
Antwoord op een aanvraag tot consultatie economische werkloosheidsdagen 

buiten de bouwsector 
01/01/1900 01/01/9999 

ECOUDRQ Vraag tot consultatie van economische werkloosheidsdagen buiten de bouwsector 01/01/1900 01/01/9999 

FINO001 

Nota met informatie over de financiële transacties en over het berekeningsproces 

van de forfaitaire of procentuele voorschotten die de werkgevers al dan niet 

verschuldigd zijn aan de RSZ. 

01/01/1900 01/01/9999 

FINO002 

Nota met informatie over de financiële transacties en het berekeningsproces van 

de forfaitaire en/of procentuele voorschotten die de werkgevers verschuldigd zijn 

aan de RSZ. 

01/01/1900 01/01/9999 

FINO003 
Nota met informatie over de financiële transacties en het proces van de 

aanmaningen DGII/397 te betalen door de RSZ-werkgevers. 
01/01/1900 01/01/9999 

FINO004 
Nota met informatie over de financiële transacties en het proces van de 

aanmaningen DGII/398 te betalen door de RSZ-werkgevers. 
01/01/1900 30/06/2019 

FINO014 
Note reprenant les informations relatives aux transactions financières et au 

processus de mise en demeure. 
01/01/1900 01/01/9999 

FISI001 
Nota over de situatie van de betalingen van het lopende kwartaal van de RSZ-

werkgevers. 
01/01/1900 01/01/9999 

FISI002 Mededeling van sociale schulden van RSZ-werkgevers 01/01/1900 01/01/9999 

FISI003 Trimestriële verzending van sociale schulden van RSZ-dienstenchequewerkgevers 01/01/1900 01/01/9999 

IDFLUX Identificatiegegevens bestemd voor de werkgever 01/01/1900 01/01/9999 

LOIC001 Aanvraagformulier loopbaanonderbreking of tijdskrediet 01/01/1900 01/01/9999 

NOTI001 Notificatie doorgestuurd als antwoord op een aangifte 01/01/1900 01/01/9999 

OSSA001 
Attest van aansluiting bij de Overzeese Sociale Zekerheid dat aangeeft voor welke 

periode een persoon verzekerd is. 
01/01/1900 01/01/9999 

OSSA002 
Contracten en begeleidende brief die bij aansluiting bij de Overzeese Sociale 

Zekerheid worden verstuurd aan de verzekeringnemer. 
01/01/1900 01/01/9999 

PFANS Antwoord op een aanvraag tot massale consultatie van het personeelbestand 01/01/1900 01/01/9999 
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Code Omschrijving Begindatum 

geldigheid 

Einddatum 

geldigheid 

PFREQ Aanvraag tot massale consultatie van het personeelbestand 01/01/1900 01/01/9999 

PPLCAL Notificatie van berekening DMFAPPL 01/01/1900 01/01/9999 

PPLUPD 
Wijzigende aangifte met betrekking tot een multifunctionele aangifte betreffende 

een provinciaal of plaatselijk bestuur 
01/01/1900 01/01/9999 

PROA001 
Bericht met de gegevens over de proactiviteitsacties ondernomen door het erkend 

sociaal secretariaat of te ondernemen door de RSZ tegenover de werkgevers 
01/01/1900 01/01/9999 

REDCOAN 
Antwoord op een aanvraag tot consultatie van de laatste situatie van de 

verminderingen van een multifunctionele aangifte 
01/01/1900 01/01/9999 

REDCORQ 
Aanvraag tot consultatie van de laatste situatie van de verminderingen van een 

multifunctionele aangifte 
01/01/1900 01/01/9999 

RORE001 

Routing Regels - communicatie van de sociale secretariaten en Full Service Center 

naar de sociale zekerheid, in verband met het beheer van bestemmeling (en 

kanaal) van berichten. 

01/01/1900 31/03/2012 

TWCT001 Mededeling van tijdelijke werkloosheid door de werkgever 01/01/1900 01/01/9999 

UWDUC Unieke werfmelding 01/01/1900 01/01/9999 

UWDUCUP Wijzigende aangifte met betrekking tot een unieke werfmelding 01/01/1900 01/01/9999 

VBLV001 Validatieboek tijdelijke werkloosheid 01/01/1900 01/01/9999 

WECH001 
Werkloosheid scenario 1 - Aangifte einde arbeidsovereenkomst of werkloosheid 

met bedrijfstoeslag / Arbeidsbewijs 
01/01/1900 01/01/9999 

WECH002 
Werkloosheid scenario 2 - Aangifte vaststellen recht tijdelijke werkloosheid of 

schorsing bedienden 
01/01/1900 01/01/9999 

WECH003 Werkloosheid scenario 3 - Aangifte aanvang deeltijdse arbeid 01/01/1900 01/01/9999 

WECH004 Werkloosheid scenario 4 - Aangifte halftijds brugpensioen 01/01/1900 31/03/2012 

WECH005 
Werkloosheid scenario 5 - Maandelijkse aangifte uren tijdelijke werkloosheid of 

schorsing bedienden 
01/01/1900 01/01/9999 

WECH006 
Werkloosheid scenario 6 - Maandelijkse aangifte van deeltijdse arbeid voor de 

berekening van de inkomensgarantie-uitkering 
01/01/1900 01/01/9999 

WECH007 
Werkloosheid scenario 7 - Maandelijkse aangifte van arbeid als werknemer 

tewerkgesteld in een beschermde werkplaats 
01/01/1900 01/01/9999 
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Code Omschrijving Begindatum 

geldigheid 

Einddatum 

geldigheid 

WECH008 
Werkloosheid scenario 8  - Maandelijkse aangifte van arbeid in het kader van een 

activeringsprogramma 
01/01/1900 01/01/9999 

WECH009 
Werkloosheid scenario 9 - Aangifte voor het vaststellen van het recht op jeugd- of 

seniorvakantie 
01/01/1900 01/01/9999 

WECH010 
Werkloosheid scenario 10 - Maandelijkse aangifte van de uren jeugd- of 

seniorvakantie 
01/01/1900 01/01/9999 

WECH011 Werkloosheid scenario 11 - Maandelijkse aangifte van havenarbeid 01/01/1900 01/01/9999 

ZIMA001 

Uitkeringen Scenario 1 - Aangifte van arbeidsongeschiktheid, moederschapsrust, 

volledige werkverwijdering als maatregel inzake moederschapsbescherming, 

gedeeltelijke werkverwijdering als maatregel inzake moederschapsbescherming, 

omgezet moederschapsverlof (art. 39, zevende lid arbeidswet van 16.3.1971), 

vaderschapsverlof of geboorteverlof (art. 30, § 2, wet van 3 juli 1978 betreffende 

de arbeidsovereenkomsten), adoptieverlof en pleegouderverlof. 

01/01/1900 01/01/9999 

ZIMA002 

Uitkeringen scenario 2 - Maandelijkse aangifte in geval van hervatting van een 

aangepaste arbeid in de loop van een periode van arbeidsongeschiktheid, 

uitoefening van een aangepaste arbeid in het kader van een maatregel van 

moederschapsbescherming [en (tot en met 31/12/2017) voortzetting van een 

activiteit bij één van de twee werkgevers wanneer de werkneemster bij twee 

verschillende werkgevers tewerkgesteld is en slechts van het werk verwijderd 

wordt bij één van deze twee werkgevers]. 

01/01/1900 01/01/9999 

ZIMA003 
Uitkeringen scenario 3 - Attest met het oog op de vergoeding van de 

borstvoedingspauzes 
01/01/1900 01/01/9999 

ZIMA005 Uitkeringen scenario 5 - Jaarlijkse vakantieaangifte 01/01/1900 01/01/9999 

ZIMA006 Uitkeringen scenario 6 - Aangifte van werkhervatting 01/01/1900 01/01/9999 
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ARBEIDSONGEVALLEN

Sector Identificatie Code Scenario Omschrijving Begindatum 

geldigheid

Einddatum 

geldigheid

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

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

BEROEPSZIEKTEN

Sector Identificatie Code Scenario Omschrijving Begindatum 

geldigheid

Einddatum 

geldigheid

BEROEPSZIEKTEN BZMP001 001 Scenario 1 - Gemachtigde aanvraag - verwijdering 

van een zwangere werkneemster-  privé-sector

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

BEROEPSZIEKTEN BZMP001 002 Scenario 1 - Gemachtigde aanvraag - verwijdering 

van een zwangere werkneemster-  privé-sector

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

BEROEPSZIEKTEN BZMP001 003 Scenario 1 - Gemachtigde aanvraag - verwijdering 

van een zwangere werkneemster-  privé-sector

Combinatie van volledige 

werkstopzetting en postenmutatie

01/01/1900 30/06/2011
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UITKERINGEN

Sector Identificatie Code Scenario Omschrijving Begindatum 

geldigheid

Einddatum 

geldigheid

UITKERINGEN ZIMA001 001 Scenario 1 - Aangifte van 

arbeidsongeschiktheid, 

moederschapsrust, volledige 

werkverwijdering als maatregel 

inzake moederschapsbescherming, 

gedeeltelijke werkverwijdering als 

maatregel inzake 

moederschapsbescherming, 

vaderschapsverlof (art. 39, zevende 

lid arbeidswet van 16.3.1971), 

geboorteverlof (art. 30, § 2, wet van 

3 juli 1978 betreffende de 

arbeidsovereenkomsten) en 

adoptieverlof

Aangifte van arbeidsongeschiktheid (ziekte, ongeval, 

profylactisch verlof)

01/01/1900 01/01/9999

UITKERINGEN ZIMA001 002 Scenario 1 - Aangifte van 

arbeidsongeschiktheid, 

moederschapsrust, volledige 

werkverwijdering als maatregel 

inzake moederschapsbescherming, 

gedeeltelijke werkverwijdering als 

maatregel inzake 

moederschapsbescherming, 

vaderschapsverlof (art. 39, zevende 

lid arbeidswet van 16.3.1971), 

geboorteverlof (art. 30, § 2, wet van 

3 juli 1978 betreffende de 

arbeidsovereenkomsten) en 

adoptieverlof

Moederschapsrust 01/01/1900 01/01/9999

UITKERINGEN ZIMA001 003 Scenario 1 - Aangifte van 

arbeidsongeschiktheid, 

moederschapsrust, volledige 

werkverwijdering als maatregel 

inzake moederschapsbescherming, 

Volledige werkverwijdering als maatregel inzake 

moederschapsbescherming

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

geldigheid

Einddatum 

geldigheid

gedeeltelijke werkverwijdering als 

maatregel inzake 

moederschapsbescherming, 

vaderschapsverlof (art. 39, zevende 

lid arbeidswet van 16.3.1971), 

geboorteverlof (art. 30, § 2, wet van 

3 juli 1978 betreffende de 

arbeidsovereenkomsten) en 

adoptieverlof

UITKERINGEN ZIMA001 004 Scenario 1 - Aangifte van 

arbeidsongeschiktheid, 

moederschapsrust, volledige 

werkverwijdering als maatregel 

inzake moederschapsbescherming, 

gedeeltelijke werkverwijdering als 

maatregel inzake 

moederschapsbescherming, 

vaderschapsverlof (art. 39, zevende 

lid arbeidswet van 16.3.1971), 

geboorteverlof (art. 30, § 2, wet van 

3 juli 1978 betreffende de 

arbeidsovereenkomsten) en 

adoptieverlof

Gedeeltelijke werkverwijdering als maatregel inzake 

moederschapsbescherming

01/01/1900 01/01/9999

UITKERINGEN ZIMA001 005 Scenario 1 - Aangifte van 

arbeidsongeschiktheid, 

moederschapsrust, volledige 

werkverwijdering als maatregel 

inzake moederschapsbescherming, 

gedeeltelijke werkverwijdering als 

maatregel inzake 

moederschapsbescherming, 

vaderschapsverlof (art. 39, zevende 

lid arbeidswet van 16.3.1971), 

geboorteverlof (art. 30, § 2, wet van 

3 juli 1978 betreffende de 

Vaderschapsverlof - omgezet moederschapsverlof 

(art. 39, zevende lid, arbeidswet van 16.3.1971)

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

geldigheid

Einddatum 

geldigheid

arbeidsovereenkomsten) en 

adoptieverlof

UITKERINGEN ZIMA001 006 Scenario 1 - Aangifte van 

arbeidsongeschiktheid, 

moederschapsrust, volledige 

werkverwijdering als maatregel 

inzake moederschapsbescherming, 

gedeeltelijke werkverwijdering als 

maatregel inzake 

moederschapsbescherming, 

vaderschapsverlof (art. 39, zevende 

lid arbeidswet van 16.3.1971), 

geboorteverlof (art. 30, § 2, wet van 

3 juli 1978 betreffende de 

arbeidsovereenkomsten) en 

adoptieverlof

Geboorteverlof - 10 dagen (art. 30, § 2 wet van 3 juli 

1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten)

01/01/1900 01/01/9999

UITKERINGEN ZIMA001 007 Scenario 1 - Aangifte van 

arbeidsongeschiktheid, 

moederschapsrust, volledige 

werkverwijdering als maatregel 

inzake moederschapsbescherming, 

gedeeltelijke werkverwijdering als 

maatregel inzake 

moederschapsbescherming, 

vaderschapsverlof (art. 39, zevende 

lid arbeidswet van 16.3.1971), 

geboorteverlof (art. 30, § 2, wet van 

3 juli 1978 betreffende de 

arbeidsovereenkomsten) en 

adoptieverlof

Adoptieverlof 01/01/1900 01/01/9999

UITKERINGEN ZIMA001 008 Scenario 1 - Aangifte van 

arbeidsongeschiktheid, 

moederschapsrust, volledige 

werkverwijdering als maatregel 

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

geldigheid

Einddatum 

geldigheid

inzake moederschapsbescherming, 

gedeeltelijke werkverwijdering als 

maatregel inzake 

moederschapsbescherming, 

vaderschapsverlof (art. 39, zevende 

lid arbeidswet van 16.3.1971), 

geboorteverlof (art. 30, § 2, wet van 

3 juli 1978 betreffende de 

arbeidsovereenkomsten) en 

adoptieverlof

UITKERINGEN ZIMA002 001 Scenario 2 - Maandelijkse aangifte in 

geval van hervatting van een 

aangepaste arbeid in de loop van een 

periode van arbeidsongeschiktheid, 

uitoefening van een aangepaste 

arbeid in het kader van een 

maatregel van 

moederschapsbescherming [en (tot 

en met 31/12/2017) voortzetting van 

een activiteit bij één van de twee 

werkgevers wanneer de 

werkneemster bij twee verschillende 

werkgevers tewerkgesteld is en 

slechts van het werk verwijderd 

wordt bij één van deze twee 

werkgevers]

Aangifte in geval van hervatting van een aangepaste 

arbeid in de loop van een periode van 

arbeidsongeschiktheid

01/01/1900 01/01/9999

UITKERINGEN ZIMA002 002 Scenario 2 - Maandelijkse aangifte in 

geval van hervatting van een 

aangepaste arbeid in de loop van een 

periode van arbeidsongeschiktheid, 

uitoefening van een aangepaste 

arbeid in het kader van een 

maatregel van 

moederschapsbescherming [en (tot 

en met 31/12/2017) voortzetting van 

Maandelijkse inkomstenaangifte in geval van 

uitoefening van een aangepaste arbeid in de loop 

van een maatregel van moederschapsbescherming

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

geldigheid

Einddatum 

geldigheid

een activiteit bij één van de twee 

werkgevers wanneer de 

werkneemster bij twee verschillende 

werkgevers tewerkgesteld is en 

slechts van het werk verwijderd 

wordt bij één van deze twee 

werkgevers]

UITKERINGEN ZIMA002 003 Scenario 2 - Maandelijkse aangifte in 

geval van hervatting van een 

aangepaste arbeid in de loop van een 

periode van arbeidsongeschiktheid, 

uitoefening van een aangepaste 

arbeid in het kader van een 

maatregel van 

moederschapsbescherming [en (tot 

en met 31/12/2017) voortzetting van 

een activiteit bij één van de twee 

werkgevers wanneer de 

werkneemster bij twee verschillende 

werkgevers tewerkgesteld is en 

slechts van het werk verwijderd 

wordt bij één van deze twee 

werkgevers]

Voortzetting van een activiteit bij één van de twee 

werkgevers wanneer de werkneemster bij twee 

verschillende werkgevers tewerkgesteld is en slechts 

van het werk verwijderd wordt bij één van deze twee 

werkgevers

01/01/1900 31/12/2017

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

vergoeding van de 

borstvoedingspauzes

Attest met het oog op de vergoeding van de 

borstvoedingspauzes

01/01/1900 01/01/9999

UITKERINGEN ZIMA005 001 Scenario 5 - Jaarlijkse 

vakantieaangifte

Vakantieaangifte van de werknemers aan wie het 

vakantiegeld betaald wordt door een vakantiekas of 

de RJV

01/01/1900 01/01/9999

UITKERINGEN ZIMA005 002 Scenario 5 - Jaarlijkse 

vakantieaangifte

Vakantieaangifte van de werknemers aan wie het 

vakantiegeld betaald wordt door de werkgever

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

geldigheid

Einddatum 

geldigheid

UITKERINGEN ZIMA005 003 Scenario 5 - Jaarlijkse 

vakantieaangifte

Vakantieaangifte van de werknemers aan wie het 

vakantiegeld betaald wordt door een vakantiekas 

of de RJV - Aangepaste arbeid

01/01/1900 01/01/9999

UITKERINGEN ZIMA005 004 Scenario 5 - Jaarlijkse 

vakantieaangifte

Vakantieaangifte van de werknemers aan wie het 

vakantiegeld betaald wordt door de werkgever -

Aangepaste arbeid

01/01/1900 01/01/9999

UITKERINGEN ZIMA006 001 Scenario 6 - Aangifte van 

werkhervatting

Aangifte van de datum van werkhervatting 01/01/1900 01/01/9999

WERKLOOSHEID

Sector Identificatie Code Scenario Omschrijving Begindatum 

geldigheid

Einddatum 

geldigheid

WERKLOOSHEID CWTEMP 001 Mededeling van tijdelijke 

werkloosheid door de werkgever

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

WERKLOOSHEID CWTEMP 002 Mededeling van tijdelijke 

werkloosheid door de werkgever

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

WERKLOOSHEID CWTEMP 003 Mededeling van tijdelijke 

werkloosheid door de werkgever

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

WERKLOOSHEID CWTEMP 004 Mededeling van tijdelijke 

werkloosheid door de werkgever

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

WERKLOOSHEID CWTEMP 005 Mededeling van tijdelijke

werkloosheid door de werkgever

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

WERKLOOSHEID CWTEMP 006 Mededeling van tijdelijke 

werkloosheid door de werkgever

Tijdelijke werkloosheid sociale actie 01/01/1900 01/01/9999
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Sector Identificatie Code Scenario Omschrijving Begindatum 

geldigheid

Einddatum 

geldigheid

WERKLOOSHEID VBLV001 001 Validatieboek tijdelijke 

werkloosheid

Inschrijving controleformulier C 3.2 A in het 

validatieboek tijdelijke werkloosheid

01/01/1900 01/01/9999

WERKLOOSHEID WECH001 001 Scenario 1 - Aangifte einde 

arbeidsovereenkomst of 

werkloosheid met bedrijfstoeslag 

(voorheen brugpensioen) / 

Arbeidsbewijs

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

WERKLOOSHEID WECH001 002 Scenario 1 - Aangifte einde 

arbeidsovereenkomst of 

werkloosheid met bedrijfstoeslag 

(voorheen brugpensioen) / 

Arbeidsbewijs

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

WERKLOOSHEID WECH001 003 Scenario 1 - Aangifte einde 

arbeidsovereenkomst of 

werkloosheid met bedrijfstoeslag 

(voorheen brugpensioen) / 

Arbeidsbewijs

Aangifte van einde arbeidsovereenkomst in het 

onderwijs

01/01/1900 01/01/9999

WERKLOOSHEID WECH001 004 Scenario 1 - Aangifte einde 

arbeidsovereenkomst of 

werkloosheid met bedrijfstoeslag 

(voorheen brugpensioen) / 

Arbeidsbewijs

Arbeidsbewijs 01/01/1900 01/01/9999

WERKLOOSHEID WECH002 001 Scenario 2 - Aangifte vaststellen 

recht tijdelijke werkloosheid of 

schorsing bedienden

Aangifte van tijdelijke werkloosheid ingevolge gebrek 

aan werk wegens economische redenen

01/01/1900 01/01/9999

WERKLOOSHEID WECH002 002 Scenario 2 - Aangifte vaststellen 

recht tijdelijke werkloosheid of 

schorsing bedienden

Aangifte van tijdelijke werkloosheid ingevolge slecht 

weer

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

geldigheid

Einddatum 

geldigheid

WERKLOOSHEID WECH002 003 Scenario 2 - Aangifte vaststellen 

recht tijdelijke werkloosheid of 

schorsing bedienden

Aangifte van tijdelijke werkloosheid ingevolge 

technische stoornis

01/01/1900 01/01/9999

WERKLOOSHEID WECH002 004 Scenario 2 - Aangifte vaststellen 

recht tijdelijke werkloosheid of 

schorsing bedienden

Aangifte van tijdelijke werkloosheid ingevolge 

overmacht

01/01/1900 01/01/9999

WERKLOOSHEID WECH002 005 Scenario 2 - Aangifte vaststellen 

recht tijdelijke werkloosheid of 

schorsing bedienden

Aangifte van tijdelijke werkloosheid ingevolge 

overmacht om medische redenen

01/01/1900 01/01/9999

WERKLOOSHEID WECH002 006 Scenario 2 - Aangifte vaststellen 

recht tijdelijke werkloosheid of 

schorsing bedienden

Aangifte van tijdelijke werkloosheid ingevolge collectieve 

sluiting van de onderneming wegens jaarlijkse vakantie

01/01/1900 01/01/9999

WERKLOOSHEID WECH002 007 Scenario 2 - Aangifte vaststellen 

recht tijdelijke werkloosheid of 

schorsing bedienden

Aangifte van tijdelijke werkloosheid ingevolge collectieve 

sluiting van de onderneming wegens vakantie krachtens 

een algemeen bindend verklaarde CAO.

01/01/1900 01/01/9999

WERKLOOSHEID WECH002 008 Scenario 2 - Aangifte vaststellen 

recht tijdelijke werkloosheid of 

schorsing bedienden

Aangifte van tijdelijke werkloosheid ingevolge collectieve 

sluiting van de onderneming wegens inhaalrust in het 

kader van arbeidsduur-vermindering

01/01/1900 01/01/9999

WERKLOOSHEID WECH002 009 Scenario 2 - Aangifte vaststellen 

recht tijdelijke werkloosheid of 

schorsing bedienden

Aangifte van tijdelijke werkloosheid ingevolge staking of 

lock-out

01/01/1900 01/01/9999

WERKLOOSHEID WECH002 010 Scenario 2 - Aangifte vaststellen 

recht tijdelijke werkloosheid of 

schorsing bedienden

Aangifte van tijdelijke werkloosheid in geval van ontslag 

van een beschermde werknemer

01/01/1900 01/01/9999

WERKLOOSHEID WECH002 011 Scenario 2 - Aangifte vaststellen 

recht tijdelijke werkloosheid of 

schorsing bedienden

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

WERKLOOSHEID WECH003 001 Scenario 3 - Aangifte aanvang 

deeltijdse arbeid

Aangifte aanvang deeltijdse arbeid 01/01/1900 01/01/9999
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Sector Identificatie Code Scenario Omschrijving Begindatum 

geldigheid

Einddatum 

geldigheid

WERKLOOSHEID WECH003 002 Scenario 3 - Aangifte aanvang 

deeltijdse arbeid

Aangifte aanvang deeltijdse arbeid - Onderwijs 01/01/1900 31/08/2016

WERKLOOSHEID WECH004 001 Scenario 4 - Aangifte halftijds 

brugpensioen

Aangifte halvering arbeidsprestaties in het kader van het 

halftijds brugpensioen

01/01/1900 31/03/2012

WERKLOOSHEID WECH005 001 Scenario 5 - Maandelijkse aangifte 

uren tijdelijke werkloosheid of 

uren schorsing bedienden

Maandelijkse aangifte uren tijdelijke werkloosheid 

ingevolge gebrek aan werk wegens economische 

redenen

01/01/1900 01/01/9999

WERKLOOSHEID WECH005 002 Scenario 5 - Maandelijkse aangifte 

uren tijdelijke werkloosheid of 

uren schorsing bedienden

Maandelijkse aangifte uren tijdelijke werkloosheid 

ingevolge slecht weer

01/01/1900 01/01/9999

WERKLOOSHEID WECH005 003 Scenario 5 - Maandelijkse aangifte 

uren tijdelijke werkloosheid of 

uren schorsing bedienden

Maandelijkse aangifte uren tijdelijke werkloosheid 

ingevolge technische stoornis

01/01/1900 01/01/9999

WERKLOOSHEID WECH005 004 Scenario 5 - Maandelijkse aangifte 

uren tijdelijke werkloosheid of 

uren schorsing bedienden

Maandelijkse aangifte uren tijdelijke werkloosheid 

ingevolge overmacht

01/01/1900 01/01/9999

WERKLOOSHEID WECH005 005 Scenario 5 - Maandelijkse aangifte 

uren tijdelijke werkloosheid of 

uren schorsing bedienden

Maandelijkse aangifte uren tijdelijke werkloosheid 

ingevolge overmacht om medische redenen

01/01/1900 01/01/9999

WERKLOOSHEID WECH005 006 Scenario 5 - Maandelijkse aangifte 

uren tijdelijke werkloosheid of 

uren schorsing bedienden

Maandelijkse aangifte uren tijdelijke werkloosheid 

ingevolge collectieve sluiting van de onderneming 

wegens jaarlijkse vakantie

01/01/1900 01/01/9999

WERKLOOSHEID WECH005 007 Scenario 5 - Maandelijkse aangifte 

uren tijdelijke werkloosheid of 

uren schorsing bedienden

Maandelijkse aangifte uren tijdelijke werkloosheid 

ingevolge collectieve sluiting van de onderneming 

wegens vakantie krachtens een algemeen bindend 

verklaarde CAO

01/01/1900 01/01/9999

WERKLOOSHEID WECH005 008 Scenario 5 - Maandelijkse aangifte 

uren tijdelijke werkloosheid of 

uren schorsing bedienden

Maandelijkse aangifte uren tijdelijke werkloosheid 

ingevolge collectieve sluiting van de onderneming 

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

geldigheid

Einddatum 

geldigheid

wegens inhaalrust in het kader van 

arbeidsduurvermindering

WERKLOOSHEID WECH005 009 Scenario 5 - Maandelijkse aangifte 

uren tijdelijke werkloosheid of 

uren schorsing bedienden

Maandelijkse aangifte uren tijdelijke werkloosheid 

ingevolge staking of lock-out

01/01/1900 01/01/9999

WERKLOOSHEID WECH005 010 Scenario 5 - Maandelijkse aangifte 

uren tijdelijke werkloosheid of 

uren schorsing bedienden

Maandelijkse aangifte uren tijdelijke werkloosheid in 

geval van ontslag van een beschermde werknemer

01/01/1900 01/01/9999

WERKLOOSHEID WECH005 011 Scenario 5 - Maandelijkse aangifte 

uren tijdelijke werkloosheid of 

uren schorsing bedienden

Maandelijkse aangifte uren schorsing bedienden wegens 

werkgebrek

01/01/1900 01/01/9999

WERKLOOSHEID WECH006 001 Scenario 6 - Maandelijkse aangifte 

van deeltijdse arbeid voor de 

berekening van de 

inkomensgarantie-uitkering

Maandelijkse aangifte van deeltijdse arbeid voor de 

berekening van de inkomensgarantie-uitkering

01/01/1900 01/01/9999

WERKLOOSHEID WECH006 002 Scenario 6 - Maandelijkse aangifte 

van deeltijdse arbeid voor de 

berekening van de 

inkomensgarantie-uitkering

Maandelijkse aangifte van deeltijdse arbeid voor de 

berekening van de inkomensgarantie-uitkering -

Onderwijs

01/01/1900 29/02/2016

WERKLOOSHEID WECH007 001 Scenario 7 - Maandelijkse aangifte 

van arbeid als werknemer 

tewerkgesteld in een beschermde 

werkplaats

Maandelijke aangifte van arbeid als werknemer 

tewerkgesteld in een beschermde werkplaats

01/01/1900 01/01/9999

WERKLOOSHEID WECH008 001 Scenario 8 - Maandelijkse aangifte 

van arbeid in het kader van een 

activeringsprogramma

Maandelijkse aangifte voor de berekening van de 

integratie-uitkering toegekend aan werknemers 

tewerkgesteld in een doorstromingsprogramma.

01/01/1900 01/01/9999

WERKLOOSHEID WECH008 002 Scenario 8 - Maandelijkse aangifte 

van arbeid in het kader van een 

activeringsprogramma

Maandelijkse aangifte voor de berekening van de 

herinschakelingsuitkering toegekend aan werknemers 

tewerkgesteld in een dienstenbaan.

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

geldigheid

Einddatum 

geldigheid

WERKLOOSHEID WECH008 003 Scenario 8 - Maandelijkse aangifte 

van arbeid in het kader van een 

activeringsprogramma

Maandelijkse aangifte voor de berekening van de 

werkuitkering - Activa

01/01/1900 01/01/9999

WERKLOOSHEID WECH008 004 Scenario 8 - Maandelijkse aangifte 

van arbeid in het kader van een 

activeringsprogramma

Maandelijkse aangifte voor de berekening van de SINE-

uitkering toegekend aan werknemers tewerkgesteld in 

een sociale inschakelingstewerkstelling

01/01/1900 01/01/9999

WERKLOOSHEID WECH008 005 Scenario 8 - Maandelijkse aangifte 

van arbeid in het kader van een 

activeringsprogramma

Maandelijkse aangifte voor de berekening van de 

werkuitkering - Activa-uitzendkracht

01/01/1900 31/03/2010

WERKLOOSHEID WECH008 006 Scenario 8 - Maandelijkse aangifte 

van arbeid in het kader van een 

activeringsprogramma

Maandelijkse aangifte voor de berekening van de 

werkuitkering - Activa-korte duur

01/01/1900 31/03/2010

WERKLOOSHEID WECH008 007 Scenario 8 - Maandelijkse aangifte 

van arbeid in het kader van een 

activeringsprogramma

Maandelijkse aangifte voor de berekening van de 

werkuitkering - Activa-veiligheids- en preventiepersoneel

01/01/1900 01/01/9999

WERKLOOSHEID WECH008 008 Scenario 8 - Maandelijkse aangifte 

van arbeid in het kader van een 

activeringsprogramma

Maandelijkse aangifte voor de berekening van de 

werkuitkering - Activa-START

01/01/1900 01/01/9999

WERKLOOSHEID WECH008 010 Scenario 8 - Maandelijkse aangifte 

van arbeid in het kader van een 

activeringsprogramma

Maandelijkse aangifte voor de berekening van de 

werkuitkering - Wallonië - Langdurig werkzoekenden

01/01/1900 01/01/9999

WERKLOOSHEID WECH008 011 Scenario 8 - Maandelijkse aangifte 

van arbeid in het kader van een 

activeringsprogramma

Maandelijkse aangifte voor de berekening van de 

werkuitkering - Wallonië - Jonge werkzoekenden

01/01/1900 01/01/9999

WERKLOOSHEID WECH008 012 Scenario 8 - Maandelijkse aangifte 

van arbeid in het kader van een 

activeringsprogramma

Maandelijkse aangifte voor de berekening van de 

werkuitkering - Wallonië - Inschakelingscontract

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

geldigheid

Einddatum 

geldigheid

WERKLOOSHEID WECH008 020 Scenario 8 - Maandelijkse aangifte 

van arbeid in het kader van een 

activeringsprogramma

Maandelijkse aangifte voor de berekening van de 

werkuitkering - Brussel - Langdurig werkzoekenden

01/01/1900 01/01/9999

WERKLOOSHEID WECH008 021 Scenario 8 - Maandelijkse aangifte 

van arbeid in het kader van een 

activeringsprogramma

Maandelijkse aangifte voor de berekening van de 

werkuitkering - Brussel - Verminderd arbeidsgeschikten

01/01/1900 01/01/9999

WERKLOOSHEID WECH009 001 Scenario 9 - Aangifte voor het 

vaststellen van het recht op jeugd-

of seniorvakantie

Aangifte voor het vaststellen van het recht op 

jeugdvakantie

01/01/1900 01/01/9999

WERKLOOSHEID WECH009 002 Scenario 9 - Aangifte voor het 

vaststellen van het recht op jeugd-

of seniorvakantie

Aangifte voor het vaststellen van het recht op 

seniorvakantie

01/01/1900 01/01/9999

WERKLOOSHEID WECH010 001 Scenario 10 - Maandelijkse 

aangifte van de uren jeugd- of 

seniorvakantie

Maandelijkse aangifte van de uren jeugdvakantie 01/01/1900 01/01/9999

WERKLOOSHEID WECH010 002 Scenario 10 - Maandelijkse 

aangifte van de uren jeugd- of 

seniorvakantie

Maandelijkse aangifte van de uren seniorvakantie 01/01/1900 01/01/9999

WERKLOOSHEID WECH011 001 Scenario 11 - Maandelijkse 

aangifte van havenarbeid

Maandelijkse aangifte van havenarbeid 01/01/1900 01/01/9999
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Nummer Omschrijving Categorie 
Begindatum 

geldigheid 

Einddatum 

geldigheid 

100 Aanvullend Paritair Comité voor de werklieden Paritaire organen bevoegd voor de werknemers die hoofdzakelijk 

handarbeid verrichten en hun werkgevers 

01/01/1900 01/01/9999 

101 Nationale Gemengde Mijncommissie Paritaire organen bevoegd voor de werknemers die hoofdzakelijk 

handarbeid verrichten en hun werkgevers 

01/01/1900 01/01/9999 

102 Paritair Comité voor het groefbedrijf Paritaire organen bevoegd voor de werknemers die hoofdzakelijk 

handarbeid verrichten en hun werkgevers 

01/01/1900 01/01/9999 

102.01 Paritair Subcomité voor het bedrijf der hardsteengroeven en der groeven van uit te 

houwen kalksteen in de provincie Henegouwen 

Paritaire organen bevoegd voor de werknemers die hoofdzakelijk 

handarbeid verrichten en hun werkgevers 

01/01/1900 01/01/9999 

102.02 Paritair Subcomité voor het bedrijf der hardsteengroeven en der groeven van uit te 

houwen kalksteen in de provincies Luik en Namen 

Paritaire organen bevoegd voor de werknemers die hoofdzakelijk 

handarbeid verrichten en hun werkgevers 

01/01/1900 01/01/9999 

102.03 Paritair Subcomité voor de porfiergroeven in de provincies Waals-Brabant en 

Henegouwen en de kwartsietgroeven in de provincie Waals-Brabant 

Paritaire organen bevoegd voor de werknemers die hoofdzakelijk 

handarbeid verrichten en hun werkgevers 

01/01/1900 01/01/9999 

102.04 Paritair Subcomité voor het bedrijf van de zandsteen- en kwartsietgroeven op het 

gehele grondgebied van het Rijk, uitgezonderd de kwartsietgroeven van de provincie 

Waals-Brabant 

Paritaire organen bevoegd voor de werknemers die hoofdzakelijk 

handarbeid verrichten en hun werkgevers 

01/01/1900 01/01/9999 

102.05 Paritair Subcomité voor het bedrijf der porseleinaarde- en zandgroeven welke in 

openlucht geëxploiteerd worden in de provincies Waals-Brabant, Henegouwen, Luik, 

Luxemburg en Namen 

Paritaire organen bevoegd voor de werknemers die hoofdzakelijk 

handarbeid verrichten en hun werkgevers 

01/01/1900 01/01/9999 

102.06 Paritair Subcomité voor het bedrijf der grint- en zandgroeven welke in openlucht 

geëxploiteerd worden in de provincies Antwerpen, West-Vlaanderen, Oost-

Vlaanderen, Limburg en Vlaams-Brabant 

Paritaire organen bevoegd voor de werknemers die hoofdzakelijk 

handarbeid verrichten en hun werkgevers 

01/01/1900 01/01/9999 

102.07 Paritair Subcomité voor het bedrijf der kalksteengroeven, cementfabrieken en 

kalkovens van het administratief arrondissement Doornik 

Paritaire organen bevoegd voor de werknemers die hoofdzakelijk 

handarbeid verrichten en hun werkgevers 

01/01/1900 01/01/9999 

102.08 Paritair Subcomité voor het bedrijf der marmergroeven en -zagerijen op het gehele 

grondgebied van het Rijk 

Paritaire organen bevoegd voor de werknemers die hoofdzakelijk 

handarbeid verrichten en hun werkgevers 

01/01/1900 01/01/9999 

102.09 Paritair Subcomité voor het bedrijf van de groeven van niet uit te houwen kalksteen en 

van de kalkovens, van de bitterspaatgroeven en -ovens op het gehele grondgebied van 

het Rijk 

Paritaire organen bevoegd voor de werknemers die hoofdzakelijk 

handarbeid verrichten en hun werkgevers 

01/01/1900 01/01/9999 

102.10 Paritair Subcomité voor de terugwinning van steenstort (niet samengesteld, omdat de 

voorzitter, de ondervoorzitter en de leden niet werden benoemd) 

Paritaire organen bevoegd voor de werknemers die hoofdzakelijk 

handarbeid verrichten en hun werkgevers 

01/01/1900 01/01/9999 
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Nummer Omschrijving Categorie 
Begindatum 

geldigheid 

Einddatum 

geldigheid 

102.11 Paritair Subcomité voor het bedrijf der leisteengroeven, coticulegroeven en groeven 

van slijpsteen voor scheermessen in de provincies Waals-Brabant, Henegouwen, Luik, 

Luxemburg en Namen 

Paritaire organen bevoegd voor de werknemers die hoofdzakelijk 

handarbeid verrichten en hun werkgevers 

01/01/1900 01/01/9999 

104 Paritair Comité voor de ijzernijverheid Paritaire organen bevoegd voor de werknemers die hoofdzakelijk 

handarbeid verrichten en hun werkgevers 

01/01/1900 01/01/9999 

105 Paritair Comité voor de non-ferro metalen Paritaire organen bevoegd voor de werknemers die hoofdzakelijk 

handarbeid verrichten en hun werkgevers 

01/01/1900 01/01/9999 

106 Paritair Comité voor het cementbedrijf Paritaire organen bevoegd voor de werknemers die hoofdzakelijk 

handarbeid verrichten en hun werkgevers 

01/01/1900 01/01/9999 

106.01 Paritair Subcomité voor de cementfabrieken Paritaire organen bevoegd voor de werknemers die hoofdzakelijk 

handarbeid verrichten en hun werkgevers 

01/01/1900 01/01/9999 

106.02 Paritair Subcomité voor de betonindustrie Paritaire organen bevoegd voor de werknemers die hoofdzakelijk 

handarbeid verrichten en hun werkgevers 

01/01/1900 01/01/9999 

106.03 Paritair Subcomité voor de vezelcement Paritaire organen bevoegd voor de werknemers die hoofdzakelijk 

handarbeid verrichten en hun werkgevers 

01/01/1900 01/01/9999 

107 Paritair Comité voor de meester-kleermakers, de kleermaaksters en naaisters Paritaire organen bevoegd voor de werknemers die hoofdzakelijk 

handarbeid verrichten en hun werkgevers 

01/01/1900 01/01/9999 

109 Paritair Comité voor het kleding- en confectiebedrijf Paritaire organen bevoegd voor de werknemers die hoofdzakelijk 

handarbeid verrichten en hun werkgevers 

01/01/1900 01/01/9999 

110 Paritair Comité voor de textielverzorging Paritaire organen bevoegd voor de werknemers die hoofdzakelijk 

handarbeid verrichten en hun werkgevers 

01/01/1900 01/01/9999 

111 Paritair Comité voor de metaal-, machine- en elektrische bouw Paritaire organen bevoegd voor de werknemers die hoofdzakelijk 

handarbeid verrichten en hun werkgevers 

01/01/1900 01/01/9999 

112 Paritair Comité voor het garagebedrijf Paritaire organen bevoegd voor de werknemers die hoofdzakelijk 

handarbeid verrichten en hun werkgevers 

01/01/1900 01/01/9999 

113 Paritair Comité voor het ceramiekbedrijf Paritaire organen bevoegd voor de werknemers die hoofdzakelijk 

handarbeid verrichten en hun werkgevers 

01/01/1900 01/01/9999 

113.01 Paritair Subcomité voor het faience- en het porseleinbedrijf, de sanitaire artikelen en 

de schuurproducten en het ceramisch aardewerk 

Paritaire organen bevoegd voor de werknemers die hoofdzakelijk 

handarbeid verrichten en hun werkgevers 

01/01/1900 30/09/2009 

113.02 Paritair Subcomité voor de ondernemingen voor ceramiekbekleding en vloertegels Paritaire organen bevoegd voor de werknemers die hoofdzakelijk 

handarbeid verrichten en hun werkgevers 

01/01/1900 30/09/2009 

113.03 Paritair Subcomité voor vuurvaste producten Paritaire organen bevoegd voor de werknemers die hoofdzakelijk 

handarbeid verrichten en hun werkgevers 

01/01/1900 30/09/2009 
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113.04 Paritair Subcomité voor de pannenbakkerijen Paritaire organen bevoegd voor de werknemers die hoofdzakelijk 

handarbeid verrichten en hun werkgevers 

01/01/1900 01/01/9999 

114 Paritair Comité voor de steenbakkerij Paritaire organen bevoegd voor de werknemers die hoofdzakelijk 

handarbeid verrichten en hun werkgevers 

01/01/1900 01/01/9999 

114.01 Paritair Subcomité voor de steenbakkerij van de provincies Oost- en West-Vlaanderen Paritaire organen bevoegd voor de werknemers die hoofdzakelijk 

handarbeid verrichten en hun werkgevers 

01/01/1900 30/09/2013 

114.02 Paritair Subcomité voor de steenbakkerij van de provincie Antwerpen Paritaire organen bevoegd voor de werknemers die hoofdzakelijk 

handarbeid verrichten en hun werkgevers 

01/01/1900 30/09/2013 

114.03 Paritair Subcomité voor de steenbakkerij van de provincie Limburg en van Vlaams-

Brabant 

Paritaire organen bevoegd voor de werknemers die hoofdzakelijk 

handarbeid verrichten en hun werkgevers 

01/01/1900 30/09/2013 

114.04 Paritair Subcomité voor de steenbakkerij van de provincies Luik, Luxemburg, Namen en 

Henegouwen en van Waals-Brabant 

Paritaire organen bevoegd voor de werknemers die hoofdzakelijk 

handarbeid verrichten en hun werkgevers 

01/01/1900 30/09/2013 

115 Paritair Comité voor het glasbedrijf Paritaire organen bevoegd voor de werknemers die hoofdzakelijk 

handarbeid verrichten en hun werkgevers 

01/01/1900 01/01/9999 

116 Paritair Comité voor de scheikundige nijverheid Paritaire organen bevoegd voor de werknemers die hoofdzakelijk 

handarbeid verrichten en hun werkgevers 

01/01/1900 01/01/9999 

117 Paritair Comité voor de petroleumnijverheid en -handel Paritaire organen bevoegd voor de werknemers die hoofdzakelijk 

handarbeid verrichten en hun werkgevers 

01/01/1900 01/01/9999 

118 Paritair Comité voor de voedingsnijverheid Paritaire organen bevoegd voor de werknemers die hoofdzakelijk 

handarbeid verrichten en hun werkgevers 

01/01/1900 01/01/9999 

119 Paritair Comité voor de handel in voedingswaren Paritaire organen bevoegd voor de werknemers die hoofdzakelijk 

handarbeid verrichten en hun werkgevers 

01/01/1900 01/01/9999 

120 Paritair Comité voor de textielnijverheid Paritaire organen bevoegd voor de werknemers die hoofdzakelijk 

handarbeid verrichten en hun werkgevers 

01/01/1900 01/01/9999 

120.01 Paritair Subcomité voor de textielnijverheid uit het administratief arrondissement 

Verviers 

Paritaire organen bevoegd voor de werknemers die hoofdzakelijk 

handarbeid verrichten en hun werkgevers 

01/01/1900 01/01/9999 

120.02 Paritair Subcomité voor de vlasbereiding Paritaire organen bevoegd voor de werknemers die hoofdzakelijk 

handarbeid verrichten en hun werkgevers 

01/01/1900 31/12/2019 

120.03 Paritair Subcomité voor het vervaardigen van en de handel in zakken in jute of in 

vervangingsmaterialen 

Paritaire organen bevoegd voor de werknemers die hoofdzakelijk 

handarbeid verrichten en hun werkgevers 

01/01/1900 01/01/9999 

121 Paritair Comité voor de schoonmaak Paritaire organen bevoegd voor de werknemers die hoofdzakelijk 

handarbeid verrichten en hun werkgevers 

01/01/1900 01/01/9999 

124 Paritair Comité voor het bouwbedrijf Paritaire organen bevoegd voor de werknemers die hoofdzakelijk 

handarbeid verrichten en hun werkgevers 

01/01/1900 01/01/9999 
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125 Paritair Comité voor de houtnijverheid Paritaire organen bevoegd voor de werknemers die hoofdzakelijk 

handarbeid verrichten en hun werkgevers 

01/01/1900 01/01/9999 

125.01 Paritair Subcomité voor de bosontginningen Paritaire organen bevoegd voor de werknemers die hoofdzakelijk 

handarbeid verrichten en hun werkgevers 

01/01/1900 01/01/9999 

125.02 Paritair Subcomité voor de zagerijen en aanverwante nijverheden Paritaire organen bevoegd voor de werknemers die hoofdzakelijk 

handarbeid verrichten en hun werkgevers 

01/01/1900 01/01/9999 

125.03 Paritair Subcomité voor de houthandel Paritaire organen bevoegd voor de werknemers die hoofdzakelijk 

handarbeid verrichten en hun werkgevers 

01/01/1900 01/01/9999 

126 Paritair Comité voor de stoffering en de houtbewerking Paritaire organen bevoegd voor de werknemers die hoofdzakelijk 

handarbeid verrichten en hun werkgevers 

01/01/1900 01/01/9999 

127 Paritair Comité voor de handel in brandstoffen Paritaire organen bevoegd voor de werknemers die hoofdzakelijk 

handarbeid verrichten en hun werkgevers 

01/01/1900 01/01/9999 

127.02 Paritair Subcomité voor de handel in brandstoffen van Oost-Vlaanderen Paritaire organen bevoegd voor de werknemers die hoofdzakelijk 

handarbeid verrichten en hun werkgevers 

01/01/1900 30/06/2016 

128 Paritair Comité voor het huiden- en lederbedrijf en vervangingsproducten Paritaire organen bevoegd voor de werknemers die hoofdzakelijk 

handarbeid verrichten en hun werkgevers 

01/01/1900 01/01/9999 

128.01 Paritair Subcomité voor de leerlooierij en de handel in ruwe huiden en vellen Paritaire organen bevoegd voor de werknemers die hoofdzakelijk 

handarbeid verrichten en hun werkgevers 

01/01/1900 30/06/2018 

128.02 Paritair Subcomité voor de schoeiselindustrie, de laarzenmakers en de maatwerkers Paritaire organen bevoegd voor de werknemers die hoofdzakelijk 

handarbeid verrichten en hun werkgevers 

01/01/1900 30/06/2018 

128.03 Paritair Subcomité voor het marokijnwerk en de handschoennijverheid Paritaire organen bevoegd voor de werknemers die hoofdzakelijk 

handarbeid verrichten en hun werkgevers 

01/01/1900 30/06/2018 

128.05 Paritair Subcomité voor de zadelmakerij, de vervaardiging van riemen en industriële 

artikelen in leder 

Paritaire organen bevoegd voor de werknemers die hoofdzakelijk 

handarbeid verrichten en hun werkgevers 

01/01/1900 30/06/2018 

128.06 Paritair Subcomité voor de orthopedische schoeisels Paritaire organen bevoegd voor de werknemers die hoofdzakelijk 

handarbeid verrichten en hun werkgevers 

01/01/1900 30/06/2014 

129 Paritair Comité voor de voortbrenging van papierpap, papier en karton Paritaire organen bevoegd voor de werknemers die hoofdzakelijk 

handarbeid verrichten en hun werkgevers 

01/01/1900 01/01/9999 

130 Paritair Comité voor het drukkerij-, grafische kunst- en dagbladbedrijf Paritaire organen bevoegd voor de werknemers die hoofdzakelijk 

handarbeid verrichten en hun werkgevers 

01/01/1900 01/01/9999 

132 Paritair Comité voor de ondernemingen van technische land- en tuinbouwwerken Paritaire organen bevoegd voor de werknemers die hoofdzakelijk 

handarbeid verrichten en hun werkgevers 

01/01/1900 01/01/9999 

133 Paritair Comité voor het tabaksbedrijf Paritaire organen bevoegd voor de werknemers die hoofdzakelijk 

handarbeid verrichten en hun werkgevers 

01/01/1900 01/01/9999 
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136 Paritair Comité voor de papier- en kartonbewerking Paritaire organen bevoegd voor de werknemers die hoofdzakelijk 

handarbeid verrichten en hun werkgevers 

01/01/1900 01/01/9999 

139 Paritair Comité voor de binnenscheepvaart Paritaire organen bevoegd voor de werknemers die hoofdzakelijk 

handarbeid verrichten en hun werkgevers 

01/01/1900 01/01/9999 

139.01 Paritair Subcomité voor de sleep-diensten Paritaire organen bevoegd voor de werknemers die hoofdzakelijk 

handarbeid verrichten en hun werkgevers 

01/01/1900 31/03/2007 

140 Paritair Comité voor het vervoer en de logistiek Paritaire organen bevoegd voor de werknemers die hoofdzakelijk 

handarbeid verrichten en hun werkgevers 

01/01/1900 01/01/9999 

140.01 Paritair Subcomité voor de autobussen en autocars Paritaire organen bevoegd voor de werknemers die hoofdzakelijk 

handarbeid verrichten en hun werkgevers 

01/01/2010 01/01/9999 

140.02 Paritair Subcomité voor de taxi's Paritaire organen bevoegd voor de werknemers die hoofdzakelijk 

handarbeid verrichten en hun werkgevers 

01/01/2010 01/01/9999 

140.03 Paritair Subcomité voor het wegvervoer en de logistiek voor rekening van derden Paritaire organen bevoegd voor de werknemers die hoofdzakelijk 

handarbeid verrichten en hun werkgevers 

01/01/2010 01/01/9999 

140.04 Paritair Subcomité voor de grondafhandeling op luchthavens Paritaire organen bevoegd voor de werknemers die hoofdzakelijk 

handarbeid verrichten en hun werkgevers 

01/04/2012 01/01/9999 

140.05 Paritair Subcomité voor de verhuizing Paritaire organen bevoegd voor de werknemers die hoofdzakelijk 

handarbeid verrichten en hun werkgevers 

01/10/2012 01/01/9999 

142 Paritair Comité voor de ondernemingen waar teruggewonnen grondstoffen opnieuw 

ter waarde worden gebracht 

Paritaire organen bevoegd voor de werknemers die hoofdzakelijk 

handarbeid verrichten en hun werkgevers 

01/01/1900 01/01/9999 

142.01 Paritair Subcomité voor de terugwinning van metalen Paritaire organen bevoegd voor de werknemers die hoofdzakelijk 

handarbeid verrichten en hun werkgevers 

01/01/1900 01/01/9999 

142.02 Paritair Subcomité voor de terugwinning van lompen Paritaire organen bevoegd voor de werknemers die hoofdzakelijk 

handarbeid verrichten en hun werkgevers 

01/01/1900 01/01/9999 

142.03 Paritair Subcomité voor de terugwinning van papier Paritaire organen bevoegd voor de werknemers die hoofdzakelijk 

handarbeid verrichten en hun werkgevers 

01/01/1900 01/01/9999 

142.04 Paritair Subcomité voor de terugwinning van allerlei producten Paritaire organen bevoegd voor de werknemers die hoofdzakelijk 

handarbeid verrichten en hun werkgevers 

01/01/1900 01/01/9999 

143 Paritair Comité voor de zeevisserij Paritaire organen bevoegd voor de werknemers die hoofdzakelijk 

handarbeid verrichten en hun werkgevers 

01/01/1900 01/01/9999 

144 Paritair Comité voor de landbouw Paritaire organen bevoegd voor de werknemers die hoofdzakelijk 

handarbeid verrichten en hun werkgevers 

01/01/1900 01/01/9999 

145 Paritair Comité voor het tuinbouwbedrijf Paritaire organen bevoegd voor de werknemers die hoofdzakelijk 

handarbeid verrichten en hun werkgevers 

01/01/1900 01/01/9999 
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146 Paritair Comité voor het bosbouwbedrijf Paritaire organen bevoegd voor de werknemers die hoofdzakelijk 

handarbeid verrichten en hun werkgevers 

01/01/1900 01/01/9999 

147 Paritair Comité voor de wapensmederij met de hand Paritaire organen bevoegd voor de werknemers die hoofdzakelijk 

handarbeid verrichten en hun werkgevers 

01/01/1900 30/09/2014 

148 Paritair Comité voor het bont en kleinvel Paritaire organen bevoegd voor de werknemers die hoofdzakelijk 

handarbeid verrichten en hun werkgevers 

01/01/1900 01/01/9999 

148.01 Paritair Subcomité voor de haarsnijderijen Paritaire organen bevoegd voor de werknemers die hoofdzakelijk 

handarbeid verrichten en hun werkgevers 

01/01/1900 30/06/2014 

148.03 Paritair Subcomité voor de industriële en ambachtelijke fabricage van bontwerk Paritaire organen bevoegd voor de werknemers die hoofdzakelijk 

handarbeid verrichten en hun werkgevers 

01/01/1900 30/06/2014 

148.05 Paritair Subcomité voor de pelslooierijen Paritaire organen bevoegd voor de werknemers die hoofdzakelijk 

handarbeid verrichten en hun werkgevers 

01/01/1900 30/06/2014 

149 Paritair Comité voor de sectors die aan de metaal-, machine- en elektrische bouw 

verwant zijn 

Paritaire organen bevoegd voor de werknemers die hoofdzakelijk 

handarbeid verrichten en hun werkgevers 

01/01/1900 01/01/9999 

149.01 Paritair Subcomité voor de elektriciens: installatie en distributie Paritaire organen bevoegd voor de werknemers die hoofdzakelijk 

handarbeid verrichten en hun werkgevers 

01/01/1900 01/01/9999 

149.02 Paritair Subcomité voor het koetswerk Paritaire organen bevoegd voor de werknemers die hoofdzakelijk 

handarbeid verrichten en hun werkgevers 

01/01/1900 01/01/9999 

149.03 Paritair Subcomité voor de edele metalen Paritaire organen bevoegd voor de werknemers die hoofdzakelijk 

handarbeid verrichten en hun werkgevers 

01/01/1900 01/01/9999 

149.04 Paritair Subcomité voor de metaalhandel Paritaire organen bevoegd voor de werknemers die hoofdzakelijk 

handarbeid verrichten en hun werkgevers 

01/01/1900 01/01/9999 

150 Paritair Comité voor gewoon pottengoed in potaarde Paritaire organen bevoegd voor de werknemers die hoofdzakelijk 

handarbeid verrichten en hun werkgevers 

01/01/1900 31/03/2010 

152 Paritair Comité voor de gesubsidieerde inrichtingen van het vrij onderwijs Paritaire organen bevoegd voor de werknemers die hoofdzakelijk 

handarbeid verrichten en hun werkgevers 

01/01/1900 01/01/9999 

152.01 Paritair Subcomité voor de gesubsidieerde inrichtingen van het vrij onderwijs van de 

Vlaamse Gemeenschap 

Paritaire organen bevoegd voor de werknemers die hoofdzakelijk 

handarbeid verrichten en hun werkgevers 

01/07/2012 01/01/9999 

152.02 Paritair Subcomité voor de gesubsidieerde inrichtingen van het vrij onderwijs van de 

Franse Gemeenschap en de Duitstalige Gemeenschap 

Paritaire organen bevoegd voor de werknemers die hoofdzakelijk 

handarbeid verrichten en hun werkgevers 

01/07/2012 01/01/9999 

200 Aanvullend Paritair Comité voor de bedienden Paritaire organen bevoegd voor de werknemers die hoofdzakelijk 

hoofdarbeid verrichten en hun werkgevers 

01/01/1900 01/01/9999 

201 Paritair Comité voor de zelfstandige kleinhandel Paritaire organen bevoegd voor de werknemers die hoofdzakelijk 

hoofdarbeid verrichten en hun werkgevers 

01/01/1900 01/01/9999 
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202 Paritair Comité voor de bedienden uit de kleinhandel in voedingswaren Paritaire organen bevoegd voor de werknemers die hoofdzakelijk 

hoofdarbeid verrichten en hun werkgevers 

01/01/1900 01/01/9999 

202.01 Paritair Subcomité voor de middelgrote levensmiddelenbedrijven Paritaire organen bevoegd voor de werknemers die hoofdzakelijk 

hoofdarbeid verrichten en hun werkgevers 

01/01/1900 01/01/9999 

203 Paritair Comité voor de bedienden uit de hardsteengroeven Paritaire organen bevoegd voor de werknemers die hoofdzakelijk 

hoofdarbeid verrichten en hun werkgevers 

01/01/1900 01/01/9999 

204 Paritair Comité voor de bedienden uit de porfiergroeven van het kanton van Lessen, 

van Bierk-bij-Halle en van Quenast 

Paritaire organen bevoegd voor de werknemers die hoofdzakelijk 

hoofdarbeid verrichten en hun werkgevers 

01/01/1900 30/06/2011 

205 Paritair Comité voor de bedienden van de steenkolenmijnen Paritaire organen bevoegd voor de werknemers die hoofdzakelijk 

hoofdarbeid verrichten en hun werkgevers 

01/01/1900 01/01/9999 

207 Paritair Comité voor de bedienden uit de scheikundige nijverheid Paritaire organen bevoegd voor de werknemers die hoofdzakelijk 

hoofdarbeid verrichten en hun werkgevers 

01/01/1900 01/01/9999 

209 Paritair Comité voor de bedienden der metaalfabrikatennijverheid Paritaire organen bevoegd voor de werknemers die hoofdzakelijk 

hoofdarbeid verrichten en hun werkgevers 

01/01/1900 01/01/9999 

210 Paritair Comité voor de bedienden van de ijzernijverheid Paritaire organen bevoegd voor de werknemers die hoofdzakelijk 

hoofdarbeid verrichten en hun werkgevers 

01/01/1900 01/01/9999 

211 Paritair Comité voor de bedienden uit de petroleumnijverheid en -handel Paritaire organen bevoegd voor de werknemers die hoofdzakelijk 

hoofdarbeid verrichten en hun werkgevers 

01/01/1900 01/01/9999 

214 Paritair Comité voor de bedienden van de textielnijverheid Paritaire organen bevoegd voor de werknemers die hoofdzakelijk 

hoofdarbeid verrichten en hun werkgevers 

01/01/1900 01/01/9999 

215 Paritair Comité voor de bedienden van het kleding- en confectiebedrijf Paritaire organen bevoegd voor de werknemers die hoofdzakelijk 

hoofdarbeid verrichten en hun werkgevers 

01/01/1900 01/01/9999 

216 Paritair Comité voor de notarisbedienden Paritaire organen bevoegd voor de werknemers die hoofdzakelijk 

hoofdarbeid verrichten en hun werkgevers 

01/01/1900 01/01/9999 

217 Paritair Comité voor de casinobedienden Paritaire organen bevoegd voor de werknemers die hoofdzakelijk 

hoofdarbeid verrichten en hun werkgevers 

01/01/1900 01/01/9999 

218 Aanvullend Nationaal Paritair Comité voor de bedienden (opgericht overeenkomstig de 

Besluitwet van 9 juni 1945 tot vaststelling van het statuut der paritaire comités, 

Belgisch Staatsblad van 5 juli 1945) 

Paritaire organen bevoegd voor de werknemers die hoofdzakelijk 

hoofdarbeid verrichten en hun werkgevers 

01/01/1900 31/03/2015 

219 Paritair Comité voor de diensten en organismen voor technische controles en 

gelijkvormigheidstoetsing 

Paritaire organen bevoegd voor de werknemers die hoofdzakelijk 

hoofdarbeid verrichten en hun werkgevers 

01/01/1900 01/01/9999 

220 Paritair Comité voor de bedienden uit de voedingsnijverheid Paritaire organen bevoegd voor de werknemers die hoofdzakelijk 

hoofdarbeid verrichten en hun werkgevers 

01/01/1900 01/01/9999 
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221 Paritair Comité voor de bedienden uit de papiernijverheid Paritaire organen bevoegd voor de werknemers die hoofdzakelijk 

hoofdarbeid verrichten en hun werkgevers 

01/01/1900 01/01/9999 

222 Paritair Comité voor de bedienden van de papier- en kartonbewerking Paritaire organen bevoegd voor de werknemers die hoofdzakelijk 

hoofdarbeid verrichten en hun werkgevers 

01/01/1900 01/01/9999 

223 Nationaal Paritair Comité voor de sport Paritaire organen bevoegd voor de werknemers die hoofdzakelijk 

hoofdarbeid verrichten en hun werkgevers 

01/01/1900 01/01/9999 

224 Paritair Comité voor de bedienden van de non-ferro metalen Paritaire organen bevoegd voor de werknemers die hoofdzakelijk 

hoofdarbeid verrichten en hun werkgevers 

01/01/1900 01/01/9999 

225 Paritair Comité voor de bedienden van de inrichtingen van het gesubsidieerd vrij 

onderwijs 

Paritaire organen bevoegd voor de werknemers die hoofdzakelijk 

hoofdarbeid verrichten en hun werkgevers 

01/01/1900 01/01/9999 

225.01 Paritair Subcomité voor de bedienden van de inrichtingen van het gesubsidieerd vrij 

onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap 

Paritaire organen bevoegd voor de werknemers die hoofdzakelijk 

hoofdarbeid verrichten en hun werkgevers 

01/07/2012 01/01/9999 

225.02 Paritair Subcomité voor de bedienden van de inrichtingen van het gesubsidieerd vrij 

onderwijs van de Franse Gemeenschap en de Duitstalige Gemeenschap 

Paritaire organen bevoegd voor de werknemers die hoofdzakelijk 

hoofdarbeid verrichten en hun werkgevers 

01/07/2012 01/01/9999 

226 Paritair Comité voor de bedienden uit de internationale handel, het vervoer en de 

logistiek 

Paritaire organen bevoegd voor de werknemers die hoofdzakelijk 

hoofdarbeid verrichten en hun werkgevers 

01/01/1900 01/01/9999 

227 Paritair Comité voor de audiovisuele sector Paritaire organen bevoegd voor de werknemers die hoofdzakelijk 

hoofdarbeid verrichten en hun werkgevers 

01/01/1900 01/01/9999 

300 Nationale Arbeidsraad Paritaire organen bevoegd voor de werknemers in het algemeen en 

hun werkgevers 

01/07/2014 01/01/9999 

301 Paritair Comité voor het havenbedrijf Paritaire organen bevoegd voor de werknemers in het algemeen en 

hun werkgevers 

01/01/1900 01/01/9999 

301.01 Paritair Subcomité voor de haven van Antwerpen, "Nationaal Paritair Comité der 

haven van Antwerpen" genaamd 

Paritaire organen bevoegd voor de werknemers in het algemeen en 

hun werkgevers 

01/01/1900 01/01/9999 

301.02 Paritair Subcomité voor de haven van Gent Paritaire organen bevoegd voor de werknemers in het algemeen en 

hun werkgevers 

01/01/1900 01/01/9999 

301.03 Paritair Subcomité voor de haven van Brussel en Vilvoorde Paritaire organen bevoegd voor de werknemers in het algemeen en 

hun werkgevers 

01/01/1900 01/01/9999 

301.04 Paritair Subcomité voor de havens van Oostende en Nieuwpoort Paritaire organen bevoegd voor de werknemers in het algemeen en 

hun werkgevers 

01/01/1900 31/03/2017 

301.05 Paritair Subcomité voor de havens van Zeebrugge-Brugge, Oostende en Nieuwpoort Paritaire organen bevoegd voor de werknemers in het algemeen en 

hun werkgevers 

01/01/1900 01/01/9999 

301.06 Paritair Subcomité voor de haven van Brugge Paritaire organen bevoegd voor de werknemers in het algemeen en 

hun werkgevers 

01/01/1900 30/09/2006 
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302 Paritair Comité voor het hotelbedrijf Paritaire organen bevoegd voor de werknemers in het algemeen en 

hun werkgevers 

01/01/1900 01/01/9999 

303 Paritair Comité voor het filmbedrijf Paritaire organen bevoegd voor de werknemers in het algemeen en 

hun werkgevers 

01/01/1900 01/01/9999 

303.01 Paritair Subcomité voor de filmproductie Paritaire organen bevoegd voor de werknemers in het algemeen en 

hun werkgevers 

01/01/1900 01/01/9999 

303.02 Paritair Subcomité voor de verdeling van films Paritaire organen bevoegd voor de werknemers in het algemeen en 

hun werkgevers 

01/01/1900 31/12/2008 

303.03 Paritair Subcomité voor de exploitatie van bioscoopzalen Paritaire organen bevoegd voor de werknemers in het algemeen en 

hun werkgevers 

01/01/1900 01/01/9999 

303.04 Paritair Subcomité voor de technische filmbedrijvigheid Paritaire organen bevoegd voor de werknemers in het algemeen en 

hun werkgevers 

01/01/1900 31/12/2008 

304 Paritair Comité voor het vermakelijkheidsbedrijf Paritaire organen bevoegd voor de werknemers in het algemeen en 

hun werkgevers 

01/01/1900 01/01/9999 

305 Paritair Comité voor de gezondheidsdiensten Paritaire organen bevoegd voor de werknemers in het algemeen en 

hun werkgevers 

01/01/1900 31/12/2007 

305.01 Paritair Subcomité voor de privé-ziekenhuizen Paritaire organen bevoegd voor de werknemers in het algemeen en 

hun werkgevers 

01/01/1900 31/12/2007 

305.02 Paritair Subcomité voor de gezondheidsinrichtingen en -diensten Paritaire organen bevoegd voor de werknemers in het algemeen en 

hun werkgevers 

01/01/1900 31/12/2007 

305.02.01 Paritair sub-subcomité voor de rustoorden voor bejaarden, de rust- en 

verzorgingstehuizen, de service-flats, de dagverzorgingscentra en de centra voor 

dagopvang. 

Paritaire organen bevoegd voor de werknemers in het algemeen en 

hun werkgevers 

01/01/1900 31/12/2007 

305.02.02 Paritair sub-subcomité voor de diensten voor thuisverpleging. Paritaire organen bevoegd voor de werknemers in het algemeen en 

hun werkgevers 

01/01/1900 31/12/2007 

305.02.03 Paritair sub-subcomité voor de Nederlandstalige revalidatiecentra die gelegen zijn in 

het Vlaamse Gewest of in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Zijn evenwel 

uitgesloten, de revalidatie-centra die een dienst uitmaken van een ziekenhuis of een 

opvoedingsinstelling en als dusdanig onder de beheersverantwoordelijkheid vallen van 

dit ziekenhuis of opvoedingsinstelling 

Paritaire organen bevoegd voor de werknemers in het algemeen en 

hun werkgevers 

01/01/1900 31/12/2007 
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305.02.04 Paritair sub-subcomité voor de Franstalige en Duitstalige revalidatiecentra die gelegen 

zijn in het Waalse Gewest of in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Zijn evenwel 

uitgesloten, de revalidatiecentra die een dienst uitmaken van een ziekenhuis of een 

opvoedingsinstelling en als dusdanig onder de beheersverantwoordelijkheid vallen van 

dit ziekenhuis of opvoedingsinstelling. 

Paritaire organen bevoegd voor de werknemers in het algemeen en 

hun werkgevers 

01/01/1900 31/12/2007 

305.02.05 Paritair sub-subcomité voor de bicommunautaire gezondheidsinrichtingen en -

diensten die gelegen zijn in het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest. Zijn evenwel 

uitgesloten, de diensten voor de thuisverpleging, de rustoorden voor bejaarden, de 

rust- en verzorgingstehuizen, de service-flats, de dagverzorgingscentra en de centra 

voor dagopvang. 

Paritaire organen bevoegd voor de werknemers in het algemeen en 

hun werkgevers 

01/01/1900 31/12/2007 

305.02.06 Paritair sub-subcomité voor de Nederlandstalige gezondheidsinstellingen en -diensten 

die gelegen zijn in het Vlaamse Gewest of in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Zijn 

evenwel uitgesloten: de autonome revalidatiecentra, de diensten voor thuisverpleging, 

de rustoorden voor bejaarden, de rust- en verzorgingstehuizen, de service-flats, de 

dagverzorgingscentra, de centra voor dagopvang, de kinderkribben, peutertuinen, de 

buitenschoolse opvang, diensten voor opvanggezinnen, diensten voor thuisopvang van 

zieke kinderen en gelijkaardige instellingen en diensten voor de opvang van kinderen. 

Paritaire organen bevoegd voor de werknemers in het algemeen en 

hun werkgevers 

01/01/1900 31/12/2007 

305.02.07 Paritair sub-subcomité voor de Franstalige en Duitstalige gezondheidsinstellingen en -

diensten die gelegen zijn in het Waalse Gewest of in het Brussels Hoofdstedelijk 

Gewest. Zijn evenwel uitgesloten: de autonome revalidatiecentra, de diensten voor 

thuisverpleging, de rustoorden voor bejaarden, de rust- en verzorgingstehuizen, de 

service-flats, de dagverzorgingscentra en de centra voor dagopvang, de kinderkribben, 

peutertuinen, buitenschoolse opvang, diensten voor opvanggezinnen, diensten voor 

de thuisopvang van zieke kinderen en gelijkaardige instellingen en diensten voor de 

opvang van kinderen 

Paritaire organen bevoegd voor de werknemers in het algemeen en 

hun werkgevers 

01/01/1900 31/12/2007 

305.02.08 Paritair sub-subcomité voor de Nederlandstalige kinderkribben, peutertuinen, 

buitenschoolse opvang, diensten voor opvanggezinnen, diensten voor thuisopvang van 

zieke kinderen en gelijkaardige instellingen en diensten voor de opvang van kinderen, 

die gelegen zijn in het Vlaamse gewest of in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. 

Paritaire organen bevoegd voor de werknemers in het algemeen en 

hun werkgevers 

01/01/1900 31/12/2007 

305.02.09 Paritair sub-subcomité voor de Franstalige en Duitstalige kinderkribben, peutertuinen, 

buitenschoolse opvang, diensten voor opvanggezinnen, diensten voor thuisopvang van 

zieke kinderen, de "maisons communales d'accueil de l'enfance" en gelijkaardige 

instellingen en diensten voor de opvang van kinderen die gelegen zijn in het Waalse 

Gewest of in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. 

Paritaire organen bevoegd voor de werknemers in het algemeen en 

hun werkgevers 

01/01/1900 31/12/2007 
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305.03 Paritair Subcomité voor de tandprothese Paritaire organen bevoegd voor de werknemers in het algemeen en 

hun werkgevers 

01/01/1900 31/12/2007 

306 Paritair Comité voor het verzekeringswezen Paritaire organen bevoegd voor de werknemers in het algemeen en 

hun werkgevers 

01/01/1900 01/01/9999 

307 Paritair Comité voor de makelarij en verzekeringsagentschappen Paritaire organen bevoegd voor de werknemers in het algemeen en 

hun werkgevers 

01/01/1900 01/01/9999 

308 Paritair Comité voor de maatschappijen voor hypothecaire leningen en voor 

kapitalisatie 

Paritaire organen bevoegd voor de werknemers in het algemeen en 

hun werkgevers 

01/01/1900 30/09/2017 

309 Paritair Comité voor de beursvennootschappen Paritaire organen bevoegd voor de werknemers in het algemeen en 

hun werkgevers 

01/01/1900 01/01/9999 

310 Paritair Comité voor de banken Paritaire organen bevoegd voor de werknemers in het algemeen en 

hun werkgevers 

01/01/1900 01/01/9999 

311 Paritair Comité voor de grote kleinhandelszaken Paritaire organen bevoegd voor de werknemers in het algemeen en 

hun werkgevers 

01/01/1900 01/01/9999 

312 Paritair Comité voor de warenhuizen Paritaire organen bevoegd voor de werknemers in het algemeen en 

hun werkgevers 

01/01/1900 01/01/9999 

313 Paritair Comité voor de apotheken en tarificatiediensten Paritaire organen bevoegd voor de werknemers in het algemeen en 

hun werkgevers 

01/01/1900 01/01/9999 

314 Paritair Comité voor het kappersbedrijf en de schoonheidszorgen Paritaire organen bevoegd voor de werknemers in het algemeen en 

hun werkgevers 

01/01/1900 01/01/9999 

315 Paritair Comité voor de handelsluchtvaart Paritaire organen bevoegd voor de werknemers in het algemeen en 

hun werkgevers 

01/01/1900 01/01/9999 

315.01 Paritair Subcomité voor het technisch onderhoud, bijstand en opleiding in de 

luchtvaartsector 

Paritaire organen bevoegd voor de werknemers in het algemeen en 

hun werkgevers 

01/01/1900 01/01/9999 

315.02 Paritair Subcomité voor de luchtvaartmaatschappijen Paritaire organen bevoegd voor de werknemers in het algemeen en 

hun werkgevers 

01/01/1900 01/01/9999 

315.03 Paritair Subcomité voor het luchthavenbeheer Paritaire organen bevoegd voor de werknemers in het algemeen en 

hun werkgevers 

01/07/2009 01/01/9999 

316 Paritair Comité voor de koopvaardij Paritaire organen bevoegd voor de werknemers in het algemeen en 

hun werkgevers 

01/01/1900 01/01/9999 

317 Paritair Comité voor de bewakings- en/of toezichtsdiensten Paritaire organen bevoegd voor de werknemers in het algemeen en 

hun werkgevers 

01/01/1900 01/01/9999 

318 Paritair Comité voor de diensten voor gezins- en bejaardenhulp Paritaire organen bevoegd voor de werknemers in het algemeen en 

hun werkgevers 

01/01/1900 01/01/9999 
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318.01 Paritair Subcomité voor de diensten voor gezins- en bejaardenhulp van de Franse 

Gemeenschap, het Waalse Gewest en de Duitstalige Gemeenschap 

Paritaire organen bevoegd voor de werknemers in het algemeen en 

hun werkgevers 

01/01/1900 01/01/9999 

318.02 Paritair Subcomité voor de diensten voor gezins- en bejaardenhulp van de Vlaamse 

Gemeenschap 

Paritaire organen bevoegd voor de werknemers in het algemeen en 

hun werkgevers 

01/01/1900 01/01/9999 

319 Paritair Comité voor de opvoedings- en huisvestingsinrichtingen en -diensten Paritaire organen bevoegd voor de werknemers in het algemeen en 

hun werkgevers 

01/01/1900 01/01/9999 

319.01 Paritair Subcomité voor de opvoedings- en huisvestingsinrichtingen en -diensten van 

de Vlaamse Gemeenschap 

Paritaire organen bevoegd voor de werknemers in het algemeen en 

hun werkgevers 

01/01/1900 01/01/9999 

319.02 Paritair Subcomité voor de opvoedings- en huisvestingsinrichtingen en -diensten van 

de Franse Gemeenschap, het Waalse Gewest en de Duitstalige Gemeenschap 

Paritaire organen bevoegd voor de werknemers in het algemeen en 

hun werkgevers 

01/01/1900 01/01/9999 

320 Paritair Comité voor de begrafenisondernemingen Paritaire organen bevoegd voor de werknemers in het algemeen en 

hun werkgevers 

01/01/1900 01/01/9999 

321 Paritair Comité voor de groothandelaars-verdelers in geneesmiddelen Paritaire organen bevoegd voor de werknemers in het algemeen en 

hun werkgevers 

01/01/1900 01/01/9999 

322 Paritair Comité voor de uitzendarbeid en de erkende ondernemingen die buurtwerken 

of -diensten leveren 

Paritaire organen bevoegd voor de werknemers in het algemeen en 

hun werkgevers 

01/01/1900 01/01/9999 

322.01 Paritair Subcomité voor de erkende ondernemingen die buurtwerken of -diensten 

leveren 

Paritaire organen bevoegd voor de werknemers in het algemeen en 

hun werkgevers 

01/01/2004 01/01/9999 

323 Paritair Comité voor het beheer van gebouwen, de vastgoedmakelaars en de 

dienstboden 

Paritaire organen bevoegd voor de werknemers in het algemeen en 

hun werkgevers 

01/01/1900 01/01/9999 

324 Paritair Comité voor de diamantnijverheid en -handel Paritaire organen bevoegd voor de werknemers in het algemeen en 

hun werkgevers 

01/01/1900 01/01/9999 

324.01 Paritair Subcomité voor het diamantzagen Paritaire organen bevoegd voor de werknemers in het algemeen en 

hun werkgevers 

01/01/1900 31/03/2010 

324.02 Paritair Subcomité voor de kleinbranche in de diamantnijverheid en -handel Paritaire organen bevoegd voor de werknemers in het algemeen en 

hun werkgevers 

01/01/1900 31/03/2010 

324.03 Paritair Subcomité voor de vakopleiding in de diamantnijverheid en -handel Paritaire organen bevoegd voor de werknemers in het algemeen en 

hun werkgevers 

01/01/1900 05/09/2005 

325 Paritair Comité voor de openbare kredietinstellingen Paritaire organen bevoegd voor de werknemers in het algemeen en 

hun werkgevers 

01/01/1900 01/01/9999 

326 Paritair Comité voor het gas- en elektriciteitsbedrijf Paritaire organen bevoegd voor de werknemers in het algemeen en 

hun werkgevers 

01/01/1900 01/01/9999 

327 Paritair Comité voor de beschutte werkplaatsen, de sociale werkplaatsen en de 

maatwerkbedrijven 

Paritaire organen bevoegd voor de werknemers in het algemeen en 

hun werkgevers 

01/01/1900 01/01/9999 
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327.01 Paritair Subcomité voor de Vlaamse sector van de beschutte werkplaatsen, de sociale 

werkplaatsen en de maatwerkbedrijven 

Paritaire organen bevoegd voor de werknemers in het algemeen en 

hun werkgevers 

01/01/2004 01/01/9999 

327.02 Paritair Subcomité voor de beschutte werkplaatsen gesubsidieerd door de Franse 

Gemeenschapscommissie 

Paritair Comité voor de beschutte werkplaatsen en de sociale 

werkplaatsen 

01/01/2004 01/01/9999 

327.03 Paritair Subcomité voor de beschutte werkplaatsen van het Waalse Gewest en van de 

Duitstalige Gemeenschap 

Paritair Comité voor de beschutte werkplaatsen en de sociale 

werkplaatsen 

01/01/2004 01/01/9999 

328 Paritair Comité voor het stads- en streekvervoer Paritaire organen bevoegd voor de werknemers in het algemeen en 

hun werkgevers 

01/01/1900 01/01/9999 

328.01 Paritair Subcomité voor het stads- en streekvervoer van het Vlaamse Gewest Paritaire organen bevoegd voor de werknemers in het algemeen en 

hun werkgevers 

01/01/1900 01/01/9999 

328.02 Paritair Subcomité voor het stads- en streekvervoer van het Waalse Gewest Paritaire organen bevoegd voor de werknemers in het algemeen en 

hun werkgevers 

01/01/1900 01/01/9999 

328.03 Paritair Subcomité voor het stads- en streekvervoer van het Brusselse Hoofdstedelijk 

Gewest 

Paritaire organen bevoegd voor de werknemers in het algemeen en 

hun werkgevers 

01/01/1900 01/01/9999 

329 Paritair Comité voor de socio-culturele sector Paritaire organen bevoegd voor de werknemers in het algemeen en 

hun werkgevers 

01/01/1900 01/01/9999 

329.01 Paritair Subcomité voor de socio-culturele sector van de Vlaamse Gemeenschap Paritaire organen bevoegd voor de werknemers in het algemeen en 

hun werkgevers 

01/10/2004 01/01/9999 

329.02 Paritair Subcomité voor de socio-culturele sector van de Franstalige en Duitstalige 

Gemeenschap en het Waalse Gewest 

Paritaire organen bevoegd voor de werknemers in het algemeen en 

hun werkgevers 

01/10/2004 01/01/9999 

329.03 Paritair Subcomité voor de federale en bicommunautaire socio-culturele organisaties Paritaire organen bevoegd voor de werknemers in het algemeen en 

hun werkgevers 

01/10/2004 01/01/9999 

330 Paritair comité voor de gezondheidsinrichtingen en -diensten Paritaire organen bevoegd voor de werknemers in het algemeen en 

hun werkgevers 

01/04/2007 01/01/9999 

330.01.10 Paritair sub-subcomité voor de privé-ziekenhuizen en de psychiatrische 

verzorgingstehuizen 

Paritaire organen bevoegd voor de werknemers in het algemeen en 

hun werkgevers 

01/01/2008 01/01/9999 

330.01.20 Paritair sub-subcomité voor de  rusthuizen,  rust- en verzorgingstehuizen, service flats, 

dagverzorgingscentra voor bejaarden, dagcentra voor bejaarden 

Paritaire organen bevoegd voor de werknemers in het algemeen en 

hun werkgevers 

01/01/2008 01/01/9999 

330.01.30 Paritair sub-subcomité voor de thuisverpleging Paritaire organen bevoegd voor de werknemers in het algemeen en 

hun werkgevers 

01/01/2008 01/01/9999 

330.01.41 Paritair sub-subcomité voor de autonome revalidatiecentra gelegen in het Vlaamse 

Gewest en de Nederlandstalige revalidatiecentra die gelegen zijn in het Brussels 

Hoofdstedelijk Gewest 

Paritaire organen bevoegd voor de werknemers in het algemeen en 

hun werkgevers 

01/01/2008 01/01/9999 
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330.01.42 Paritair sub-subcomité voor de autonome revalidatiecentra gelegen in het Waalse 

Gewest en de Franstalige revalidatiecentra die gelegen zijn in het Brussels 

Hoofdstedelijk Gewest 

Paritaire organen bevoegd voor de werknemers in het algemeen en 

hun werkgevers 

01/01/2008 01/01/9999 

330.01.51 Paritair sub-subcomité voor de initiatieven voor Beschut wonen in het Vlaamse Gewest 

en de Nederlandstalige initiatieven in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest 

Paritaire organen bevoegd voor de werknemers in het algemeen en 

hun werkgevers 

01/01/2008 01/01/9999 

330.01.52 Paritair sub-subcomité voor de  initiatieven voor Beschut wonen in het Waalse Gewest 

en de Franstalige initiatieven in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest 

Paritaire organen bevoegd voor de werknemers in het algemeen en 

hun werkgevers 

01/01/2008 01/01/9999 

330.01.53 Paritair sub-subcomité voor de wijkgezondheidscentra gelegen in het Vlaamse Gewest 

en de Nederlandstalige wijkgezondheidscentra die gelegen zijn in het Brussels 

Hoofdstedelijk Gewest 

Paritaire organen bevoegd voor de werknemers in het algemeen en 

hun werkgevers 

01/01/2008 01/01/9999 

330.01.54 Paritair sub-subcomité voor de wijkgezondheidscentra gelegen in het Waalse Gewest 

en de Franstalige wijkgezondheidscentra die gelegen zijn in het Brussels Hoofdstedelijk 

Gewest 

Paritaire organen bevoegd voor de werknemers in het algemeen en 

hun werkgevers 

01/01/2008 01/01/9999 

330.01.55 Paritair sub-subcomité voor de diensten voor bloed van het Rode kruis van België Paritaire organen bevoegd voor de werknemers in het algemeen en 

hun werkgevers 

01/01/2008 01/01/9999 

330.02 Paritair Subcomité voor de bicommunautaire gezondheidsinrichtingen en -diensten 

erkend door de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie 

Paritaire organen bevoegd voor de werknemers in het algemeen en 

hun werkgevers 

01/01/2008 01/01/9999 

330.03 Paritair Subcomité voor de tandprothesen Paritaire organen bevoegd voor de werknemers in het algemeen en 

hun werkgevers 

01/01/2008 01/01/9999 

330.04 Paritair Subcomité voor de overige diensten en instellingen, niet vallend binnen het 

sociaal federaal akkoord en met uitsluiting van de bicommunautaire diensten en van 

de inrichtingen voor tandprothesen. Het betreft onder andere, de eerste- 

hulpdiensten, de ondernemingen uit de bedrijfstak van het onafhankelijk 

ziekenvervoer, de kabinetten van huisartsen en/of specialisten, de kabinetten van 

kinesitherapeuten, de tandartspraktijken, de medisch-pediatrische centra, de andere 

paramedische praktijken, de overlegplatforms van psychiatrische instellingen en 

diensten, de polyklinieken, de palliatieve thuiszorg, de externe diensten voor preventie 

en bescherming op het werk, de laboratoria, de medische controlediensten, 

Paritaire organen bevoegd voor de werknemers in het algemeen en 

hun werkgevers 

01/01/2008 01/01/9999 

331 Paritair comité voor de vlaamse welzijns- en gezondheidssector Paritaire organen bevoegd voor de werknemers in het algemeen en 

hun werkgevers 

01/04/2007 01/01/9999 

331.00.10 Paritair sub-subcomité voor de kinderopvang, de kinderkribben, de peutertuinen, de 

diensten voor opvanggezinnen, de diensten voor thuisopvang van zieke kinderen, de 

buitenschoolse kinderopvang 

Paritaire organen bevoegd voor de werknemers in het algemeen en 

hun werkgevers 

01/01/2008 01/01/9999 
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331.00.20 Paritair sub-subcomité voor de centra voor geboorteregeling, de centra voor tele-

onthaal, de sociale vrijwilligersorganisaties, de diensten voor de strijd tegen 

toxicomanie (zonder revalidatieovereenkomst), de centra voor huwelijkscontacten, de 

centra voor prenatale raadpleging, de  consultatiebureaus voor het jonge kind, de 

vertrouwenscentra kindermishandeling, de diensten voor adoptie, de centra voor 

ontwikkelingsstoornissen, de consultatiecentra voor gehandicaptenzorg, de 

samenwerkingsinitiatieven inzake thuisverzorging, de centra voor geestelijke 

gezondheidszorg, de diensten en centra voor gezondheidspromotie en preventie 

Paritaire organen bevoegd voor de werknemers in het algemeen en 

hun werkgevers 

01/01/2008 01/01/9999 

332 Paritair Comité voor de Franstalige en Duitstalige welzijns- en gezondheidssector Paritaire organen bevoegd voor de werknemers in het algemeen en 

hun werkgevers 

01/04/2007 01/01/9999 

332.00.10 Paritair sub-subcomité voor de kinderopvang, de  buitenschoolse kinderopvang, de 

kinderkribben, de ouderlijke kinderkribben, de thuisopvang van zieke kinderen, de 

gemeentelijke kinderopvanghuizen, de "maisons d'enfants", de gelegenheidsopvang, 

de regelmatige opvang met flexibel tijdschema, de noodopvang, de "haltes-garderies", 

de "farandolines", de "haltes-accueils", de peutertuinen, de diensten voor de erkende 

onthaalouders 

Paritaire organen bevoegd voor de werknemers in het algemeen en 

hun werkgevers 

01/01/2008 01/01/9999 

332.00.20 Paritair sub-subcomité voor de diensten die hulp verlenen aan justiciabelen, de 

diensten die hulp verlenen aan gevangenen, de erkende centra voor algemeen 

welzijnswerk Cocof, de plaatselijke centra voor gezondheidspromotie, de erkende 

centra voor maatschappelijk werk  RW, de centra voor coördinatie van thuisverzorging 

en thuisdiensten, de diensten voor onderling hulpbetoon, de diensten voor preventie 

en gezondheidsopvoeding, de centra voor geboorteregeling, de centra voor 

gezondheid en de diensten voor de gezondheidspromotie op school, de 

gemeenschapsdiensten voor gezondheidspromotie,  de centra voor geestelijke 

gezondheidszorg, de ploegen "SOS - Kinderen", de sociale diensten, de centra voor 

tele-onthaal, de diensten voor de strijd tegen toxicomanie en tot voorkoming van 

verslavingen, de diensten voor adoptie, de hulp aan slachtoffers, de "Espaces-

Rencontres", de "télévigilance" 

Paritaire organen bevoegd voor de werknemers in het algemeen en 

hun werkgevers 

01/01/2008 01/01/9999 

333 Paritair Comité voor toeristische attracties Paritaire organen bevoegd voor de werknemers in het algemeen en 

hun werkgevers 

01/10/2003 01/01/9999 

334 Paritair Comité voor de openbare loterijen (niet samengesteld, omdat de voorzitter, de 

ondervoorzitter en de leden niet werden benoemd). 

Paritaire organen bevoegd voor de werknemers in het algemeen en 

hun werkgevers 

01/07/2006 01/01/9999 
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Nummer Omschrijving Categorie 
Begindatum 

geldigheid 

Einddatum 

geldigheid 

335 Paritair Comité voor de dienstverlening aan en de ondersteuning van het bedrijfsleven 

en de zelfstandigen (niet samengesteld, omdat de voorzitter, de ondervoorzitter en de 

leden niet werden benoemd) 

Paritaire organen bevoegd voor de werknemers in het algemeen en 

hun werkgevers 

01/04/2008 01/01/9999 

336 Paritair Comité voor de vrije beroepen Paritaire organen bevoegd voor de werknemers in het algemeen en 

hun werkgevers 

01/01/2008 01/01/9999 

337 Aanvullend Paritair Comité voor de non-profitsector Paritaire organen bevoegd voor de werknemers in het algemeen en 

hun werkgevers 

01/04/2008 01/01/9999 

339 Paritair Comité voor de erkende maatschappijen voor sociale huisvesting Paritaire organen bevoegd voor de werknemers in het algemeen en 

hun werkgevers 

01/01/2008 01/01/9999 

339.01 Paritair Subcomité voor de erkende maatschappijen voor sociale huisvesting van het 

Vlaamse Gewest 

Paritaire organen bevoegd voor de werknemers in het algemeen en 

hun werkgevers 

01/10/2018 01/01/9999 

339.02 Paritair Subcomité voor de erkende maatschappijen voor sociale huisvesting van het 

Waalse Gewest 

Paritaire organen bevoegd voor de werknemers in het algemeen en 

hun werkgevers 

01/10/2018 01/01/9999 

339.03 Paritair Subcomité voor de erkende maatschappijen voor sociale huisvesting van het 

Brusselse Hoofdstedelijk Gewest 

Paritaire organen bevoegd voor de werknemers in het algemeen en 

hun werkgevers 

01/10/2018 01/01/9999 

340 Paritair Comité voor de orthopedische technologieën Paritaire organen bevoegd voor de werknemers in het algemeen en 

hun werkgevers 

01/04/2014 01/01/9999 

341 Paritair Comité voor de bemiddeling in bank- en beleggingsdiensten Paritaire organen bevoegd voor de werknemers in het algemeen en 

hun werkgevers 

01/10/2014 31/12/9999 
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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
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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

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 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 31/12/9999

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

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
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Code 

PPO
Omschrijving

Code 

RSZ

Aanwezigheids-

code

Werknemers-

type

Begindatum 

geldigheid

Einddatum 

geldigheid

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

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
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Code 

PPO
Omschrijving

Code 

RSZ

Aanwezigheids-

code

Werknemers-

type

Begindatum 

geldigheid

Einddatum 

geldigheid

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)

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
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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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Categorie

Code 

DMFA 

PPO

Code 

DMFA
Omschrijving

Geldig 

vanaf 

trimester

Geldig 

tot 

trimester

Begindatum 

geldigheid

Einddatum 

geldigheid

Aangepast loon bij ziekte of 

ongeval
212 20

Ziekte of ongeval :  de vergoeding overeenstemmend met 60 

% van het gedeelte van het normale loon dat de loongrens die 

in aanmerking komt voor de berekening van de uitkering van 

ziekte- en invaliditeitsverzekering niet overschrijdt, voor de 

periode van 7 dagen volgend op het gewaarborgde weekloon -

enkel voor contractuele handarbeiders en contractuele 

hoofdarbeiders die ten minste een maand anciënniteit hebben 

en die zich ofwel bevinden in een proeftijd, ofwel werden 

aangeworven voor een bepaalde tijd van minder dan drie 

maanden, ofwel werden aangeworven voor een duidelijk 

omschreven werk dat niet langer duurt dan drie maanden

2004/3 9999/4 01/01/1900 31/12/9999

Aangepast loon bij ziekte of 

ongeval
213 20

Ziekte of ongeval : aanvulling voor de 2e, 3e en 4e week 

arbeidsongeschiktheid - enkel voor contractuele handarbeiders 

en voor contractuele hoofdarbeiders aangeworven op proef of 

voor minder dan drie maanden

2004/3 9999/4 01/01/1900 31/12/9999

Aangepast loon bij ziekte of 

ongeval
215 20

Ziekte of ongeval : andere aanvulling in verband met ongeval 

of ziekte
2004/3 9999/4 01/01/1900 31/12/9999

Aangifte Sociaal Risico - exact 

loon
21 21 Voordelen niet onderworpen aan de gewone RSZ-bijdragen 2004/3 9999/4 01/01/1900 31/12/9999

Aangifte Sociaal Risico - exact 

loon
30 30 Gewaarborgd loon tweede week 2004/3 9999/4 01/01/1900 31/12/9999

Aangifte Sociaal Risico - exact 

loon
31 31 Vergoeding CAO 12bis/13bis 2004/3 9999/4 01/01/1900 31/12/9999

Aangifte Sociaal Risico - exact 

loon
32 32 Nettoloon activeringsprogramma 2004/3 9999/4 01/01/1900 31/12/9999

Aangifte Sociaal Risico - exact 

loon
33 33

Brutto bezoldiging voor een deeltijdse werknemer met 

inkomensgarantie-uitkering
2004/3 9999/4 01/01/1900 31/12/9999

Basisloon 101 1
Geïndexeerd basisloon (zonder wettelijke of buitenwettelijke 

premies en vergoedingen)
2004/3 9999/4 01/01/1900 31/12/9999

Basisloon 110 20

Geïndexeerd basisloon dat toegekend wordt aan een naar het 

buitenland gedetacheerd vastbenoemd personeelslid en dat in 

aanmerking komt voor het overheidspensioen

2005/1 9999/4 01/01/1900 31/12/9999
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Categorie

Code 

DMFA 

PPO

Code 

DMFA
Omschrijving

Geldig 

vanaf 

trimester

Geldig 

tot 

trimester

Begindatum 

geldigheid

Einddatum 

geldigheid

Basisloon 120 1

Loon betaald aan een vastbenoemd personeelslid dat afwezig 

is in het kader van een maatregel tot reorganisatie van de 

arbeidstijd - onderworpen aan socialezekerheidsbijdragen -

geen pensioenbijdragen

2005/1 2010/4 01/01/1900 31/12/2010

Basisloon 120 51

Loon betaald aan een vastbenoemd personeelslid dat afwezig 

is in het kader van een maatregel tot reorganisatie van de 

arbeidstijd - onderworpen aan socialezekerheidsbijdragen -

geen pensioenbijdragen

2011/1 9999/4 01/01/2011 31/12/9999

Basisloon 150 1

Activeringsuitkering die de RVA of het OCMW toekent aan een 

werknemer, aangeworven in het kader van een 

tewerkstellingsmaatregel

2010/1 9999/4 01/01/2010 31/12/9999

Basisloon 160 1

Deel van het loon (10%) van de in een startbaanovereenkomst 

tewerkgestelde werknemer dat door de werkgever wordt 

besteed aan zijn opleiding - art. 33, § 2 van de wet van 24-12-

1999

2004/3 9999/4 01/01/1900 31/12/9999

Basisloon 170 51

Loon betaald aan een vastbenoemd personeelslid dat volledig 

afwezig is in het kader van een maatregel tot reorganisatie van 

de arbeidstijd - onderworpen aan socialezekerheidsbijdragen -

pensioenbijdragen

2011/1 9999/4 01/01/2011 31/12/9999

Beroepsziekten - publieke 

sector
140 1

Vergoeding voor periode van tijdelijke arbeidsongeschiktheid 

wegens erkende beroepsziekte (artikel 21 van KB van 21-01-

1993)

2004/3 2019/2 01/01/1900 30/06/2019

Bijkomende vergoedingen van 

algemene aard
26 26

Door werkgever ontvangen premies en/of subsidies andere 

dan sociale Maribel
2018/4 9999/4 01/10/2018 31/12/9999

Bijkomende vergoedingen van 

algemene aard
401 20 Loon voor niet-recupereerbare overuren - vrijgesteld 2004/3 9999/4 01/01/1900 31/12/9999

Bijkomende vergoedingen van 

algemene aard
403 20

Geschenken in natura, in speciën of in de vorm van cheques 

binnen de voorwaarden van artikel 19, § 2, 14° van het KB van 

28-11-1969, en prijsverminderingen op eigen producten of 

diensten binnen de voorwaarden van artikel 19, § 2, 19° van 

het KB van 28-11-1969

2004/3 9999/4 01/01/1900 31/12/9999

Bijkomende vergoedingen van

algemene aard
404 20

Voordelen in natura of in de vorm van cheques - verband met 

prestaties van het kwartaal - vrijgesteld
2004/3 9999/4 01/01/1900 31/12/9999
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Categorie

Code 

DMFA 

PPO

Code 

DMFA
Omschrijving

Geldig 

vanaf 

trimester

Geldig 

tot 

trimester

Begindatum 

geldigheid

Einddatum 

geldigheid

Bijkomende vergoedingen van 

algemene aard
406 20

Voordelen in natura of in de vorm van cheques - geen verband 

met prestaties van het kwartaal - vrijgesteld
2004/3 9999/4 01/01/1900 31/12/9999

Bijkomende vergoedingen van 

algemene aard
408 20

Bedrag werkgeversaandeel in de maaltijdcheques toegekend 

binnen de voorwaarden van artikel 19bis, § 2 van het KB van 

28-11-1969

2004/3 2018/3 01/07/2004 30/09/2018

Bijkomende vergoedingen van 

algemene aard
408 24

Bedrag werkgeversaandeel in de maaltijdcheques toegekend 

binnen de voorwaarden van artikel 19bis, § 2 van het KB van 

28-11-1969

2018/4 9999/4 01/10/2018 31/12/9999

Bijkomende vergoedingen van 

algemene aard
409 20

Bedrag werknemersaandeel in de maaltijdcheques toegekend 

binnen de voorwaarden van artikel 19bis, § 2 van het KB van 

28-11-1969

2004/3 9999/4 01/01/1900 31/12/9999

Bijkomende vergoedingen van 

algemene aard
417 20 Eindejaarspremie - vrijgesteld 2004/3 9999/4 01/01/1900 31/12/9999

Bijkomende vergoedingen van 

algemene aard
421 20 Haard- en standplaatstoelage - vrijgesteld 2004/3 9999/4 01/01/1900 31/12/9999

Bijkomende vergoedingen van 

algemene aard
422 20 Diplomavergoeding - vrijgesteld 2004/3 9999/4 01/01/1900 31/12/9999

Bijkomende vergoedingen van 

algemene aard
423 20 Vergoeding kennis 2e taal - vrijgesteld 2004/3 9999/4 01/01/1900 31/12/9999

Bijkomende vergoedingen van 

algemene aard
424 20 Toelage hogere functie - vrijgesteld 2004/3 9999/4 01/01/1900 31/12/9999

Bijkomende vergoedingen van 

algemene aard
433 20

Andere toelagen en premies - geen verband met prestaties in 

het kwartaal - vrijgesteld
2004/3 9999/4 01/01/1900 31/12/9999

Bijkomende vergoedingen van 

algemene aard
434 20

Andere toelagen en premies - verband met prestaties in het 

kwartaal - vrijgesteld
2004/3 9999/4 01/01/1900 31/12/9999

Bijkomende vergoedingen van 

algemene aard
435 20

Vergoeding voor nachtprestaties - vrijgesteld van 

socialezekerheidsbijdragen - geen pensioenbijdragen
2004/3 9999/4 01/01/1900 31/12/9999

Bijkomende vergoedingen van 

algemene aard
436 20

Vergoeding voor prestaties tijdens weekend en feestdagen -

vrijgesteld van socialezekerheidsbijdragen - geen 

pensioenbijdragen

2004/3 9999/4 01/01/1900 31/12/9999
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Categorie

Code 

DMFA 

PPO

Code 

DMFA
Omschrijving

Geldig 

vanaf 

trimester

Geldig 

tot 

trimester

Begindatum 

geldigheid

Einddatum 

geldigheid

Bijkomende vergoedingen van 

algemene aard
437 20 Wachtvergoeding - vrijgesteld 2004/3 9999/4 01/01/1900 31/12/9999

Bijkomende vergoedingen van 

algemene aard
440 20

De aan de werknemer verschuldigde vergoedingen wanneer 

de werkgever zijn wettelijke, contractuele of statutaire 

verplichtingen niet nakomt (bijvoorbeeld ontslagvergoeding 

voor beschermde werknemer)

2004/3 9999/4 01/01/1900 31/12/9999

Bijkomende vergoedingen van 

algemene aard
441 20

Vergoeding voor kledij, huisvesting, reis- en verblijfkosten (bijv. 

kosten eigen aan de werkgever = terugbetaling van kosten of 

ter beschikking stellen van werkkledij, uitrusting of vervoer)

2004/3 2018/3 01/07/2004 30/09/2018

Bijkomende vergoedingen van 

algemene aard
441 24

Vergoeding voor kledij, huisvesting, reis- en verblijfkosten (bijv. 

kosten eigen aan de werkgever = terugbetaling van kosten of 

ter beschikking stellen van werkkledij, uitrusting of vervoer)

2018/4 9999/4 01/10/2018 31/12/9999

Bijkomende vergoedingen van 

algemene aard
442 20 Terugbetaling verplaatsingsonkosten van en naar het werk 2004/3 2018/3 01/07/2004 30/09/2018

Bijkomende vergoedingen van 

algemene aard
442 24 Terugbetaling verplaatsingsonkosten van en naar het werk 2018/4 9999/4 01/10/2018 31/12/2018

Bijkomende vergoedingen van 

algemene aard
443 20 Bedrag toegekend wegens aansluiting bij een vakorganisatie 2004/3 9999/4 01/01/1900 31/12/9999

Bijkomende vergoedingen van 

algemene aard
444 20

Supplement toegekend wegens een 

socialezekerheidsvoordeel voor een andere reden dan een 

uitkering ingevolge ziekte of ongeval (bijv. 

aanmoedigingspremie loopbaanonderbreking, premie 

hospitalisatieverzekering)

2004/3 9999/4 01/01/1900 31/12/9999

Bijkomende vergoedingen van 

algemene aard
452 20

Premie uitgekeerd aan een werknemer in het kader van ofwel 

halftijds werken vanaf 55 of 50 jaar ofwel een zachte 

landingsbaan

2004/3 9999/4 01/01/1900 31/12/9999

Bijkomende vergoedingen van 

algemene aard
454 20

Vergoeding voor ceremoniemeesters, wachters, conservators, 

grafdelvers, brigadier-grafdelvers, dragers bij de 

begrafenisdienst, beambten bij het lijkenhuis en het 

mortuarium - vrijgesteld van socialezekerheidsbijdragen -

pensioenbijdragen

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

Code 

DMFA 

PPO

Code 

DMFA
Omschrijving

Geldig 

vanaf 

trimester

Geldig 

tot 

trimester

Begindatum 

geldigheid

Einddatum 

geldigheid

Bijkomende vergoedingen van 

algemene aard
490 20

Rente (gehele of gedeeltelijke) blijvende 

arbeidsongeschiktheid wegens beroepsziekte of 

arbeidsongeval

2004/3 9999/4 01/01/1900 31/12/9999

Bijkomende vergoedingen van 

algemene aard
801 1 Loon voor niet-recupereerbare overuren - onderworpen 2004/3 9999/4 01/01/1900 31/12/9999

Bijkomende vergoedingen van 

algemene aard
804 1

Voordelen in natura of in de vorm van cheques - verband met 

prestaties van het kwartaal - onderworpen
2004/3 9999/4 01/01/1900 31/12/9999

Bijkomende vergoedingen van 

algemene aard
806 2

Voordelen in natura of in de vorm van cheques - geen verband 

met prestaties van het kwartaal - onderworpen
2004/3 9999/4 01/01/1900 31/12/9999

Bijkomende vergoedingen van 

algemene aard
817 2 Eindejaarspremie - onderworpen 2004/3 9999/4 01/01/1900 31/12/9999

Bijkomende vergoedingen van 

algemene aard
821 1 Haard- en standplaatstoelage - onderworpen 2004/3 9999/4 01/01/1900 31/12/9999

Bijkomende vergoedingen van 

algemene aard
822 1 Diplomavergoeding - onderworpen 2004/3 9999/4 01/01/1900 31/12/9999

Bijkomende vergoedingen van 

algemene aard
823 1 Vergoeding kennis 2e taal - onderworpen 2004/3 9999/4 01/01/1900 31/12/9999

Bijkomende vergoedingen van 

algemene aard
824 1 Toelage hogere functie - onderworpen 2004/3 9999/4 01/01/1900 31/12/9999

Bijkomende vergoedingen van 

algemene aard
833 2

Andere toelagen en premies - geen verband met prestaties 

van het kwartaal -  onderworpen
2004/3 9999/4 01/01/1900 31/12/9999

Bijkomende vergoedingen van 

algemene aard
834 1

Andere toelagen en premies - verband met prestaties van het 

kwartaal -  onderworpen
2004/3 9999/4 01/01/1900 31/12/9999

Bijkomende vergoedingen van 

algemene aard
835 1

Vergoeding voor nachtprestaties - onderworpen aan

socialezekerheidsbijdragen - geen pensioenbijdragen
2004/3 9999/4 01/01/1900 31/12/9999

Bijkomende vergoedingen van 

algemene aard
836 1

Vergoeding voor prestaties tijdens weekend en feestdagen -

onderworpen aan socialezekerheidsbijdragen - geen 

pensioenbijdragen

2004/3 9999/4 01/01/1900 31/12/9999

Bijkomende vergoedingen van 

algemene aard
837 1 Wachtvergoeding  - onderworpen 2004/3 9999/4 01/01/1900 31/12/9999
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Categorie

Code 

DMFA 

PPO

Code 

DMFA
Omschrijving

Geldig 

vanaf 

trimester

Geldig 

tot 

trimester

Begindatum 

geldigheid

Einddatum 

geldigheid

Bijkomende vergoedingen van 

algemene aard
851 5

Weddesupplement uitgekeerd aan een personeelslid dat 

gekozen heeft voor de vrijwillige vierdagenweek -

overgangsmaatregel (wet van 10/04/1995)

2004/3 9999/4 01/01/1900 31/12/9999

Bijkomende vergoedingen van 

algemene aard
852 5

Weddesupplement uitgekeerd aan een personeelslid dat 

gekozen heeft voor de vierdagenweek (wet van 19/07/2012)
2012/1 9999/4 01/01/2012 31/12/9999

Bijkomende vergoedingen van 

algemene aard
853 1

Premie uitgekeerd aan het verplegend en verzorgend 

personeel of het personeel dat hiermee gelijkgesteld is bij 

arbeidsduurvermindering in het kader van eindeloopbaan (KB 

van 23-09-2002)

2004/3 9999/4 01/01/1900 31/12/9999

Bijkomende vergoedingen van 

algemene aard
854 1

Vergoeding voor ceremoniemeesters, wachters, conservators, 

grafdelvers, brigadier-grafdelvers, dragers bij de 

begrafenisdienst, beambten bij het lijkenhuis en het 

mortuarium - onderworpen aan socialezekerheidsbijdragen -

pensioenbijdragen

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

Bijkomende vergoedingen van 

algemene aard
855 1

Weddensupplementen toegekend met toepassing van de 

punten 6.2. en 6.3. van het Sociaal Handvest van 28-4-1994 in 

het Brussels Hoofdstedelijk Gewest - onderworpen aan 

socialezekerheidsbijdragen - pensioenbijdragen

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

Bijkomende vergoedingen van 

algemene aard
940 1

Vergoedingen voor prestaties verricht als vrijwillige 

(ambulancier) niet-brandweerman in kader van de dienst 100
2004/3 2017/4 01/01/1900 31/12/2017

Bijkomende vergoedingen 

voor specifieke 

personeelscategorieën -

beroepspersoneel van de 

hulpverleningszones

553 20

Premie voor operationaliteit en onregelmatige prestaties van 

de brandweerlieden (artikelen 25-26 van het KB van 19-4-

2014 - vrijgesteld van socialezekerheidsbijdragen ingevolge 

artikel 30)

2015/1 9999/4 01/01/1900 31/12/9999

Bijkomende vergoedingen 

voor specifieke 

personeelscategorieën -

beroepspersoneel van de 

hulpverleningszones

557 20

Jaarlijks weddensupplement voor chef van de 

brandweerdienst (Ministeriële Omzendbrief van 21-01-1973, 

Ministeriële Omzendbrief van 23-01-1975 en KB van 20-06-

1994) - vrijgesteld van socialezekerheidsbijdragen ingevolge 

artikel 30

2004/3 9999/4 01/01/1900 31/12/9999

Bijkomende vergoedingen 

voor specifieke 

personeelscategorieën -

beroepspersoneel van de 

hulpverleningszones

951 2

Weddensupplement toegekend aan officieren van de 

brandweer die deelnemen aan de permanentie van 

brandweerkorps (omzendbrief van 03-03-1995)

2004/3 9999/4 01/01/1900 31/12/9999



Versie 2019/2 Bijlage 32 : Codificatie van bezoldigingen PPO 7/15

Categorie

Code 

DMFA 

PPO

Code 

DMFA
Omschrijving

Geldig 

vanaf 

trimester

Geldig 

tot 

trimester

Begindatum 

geldigheid

Einddatum 

geldigheid

Bijkomende vergoedingen 

voor specifieke 

personeelscategorieën -

beroepspersoneel van de 

hulpverleningszones

954 1
Aanvullende vergoeding uren opt-out (artikel 7, §2 van de wet 

van 19-4-2014)
2015/1 9999/4 01/01/1900 31/12/9999

Bijkomende vergoedingen 

voor specifieke 

personeelscategorieën -

beroepspersoneel van de 

hulpverleningszones

957 2

Jaarlijks weddensupplement voor chef van de 

brandweerdienst (Ministeriële Omzendbrief van 21-01-1973, 

Ministeriële Omzendbrief van 23-01-1975 en KB van 20-06-

1994) - onderworpen aan socialezekerheidsbijdragen

2004/3 9999/4 01/01/1900 31/12/9999

Bijkomende vergoedingen 

voor specifieke 

personeelscategorieën -

geneesheren

524 20
Variabel deel in de verdeling van de pool - vrijgesteld van 

socialezekerheidsbijdragen ingevolge artikel 30
2004/3 9999/4 01/01/1900 31/12/9999

Bijkomende vergoedingen 

voor specifieke

personeelscategorieën -

geneesheren

921 1
Barema, gewaarborgde wedde, gewaarborgd aandeel in de 

pool of uitsluitend honoraria
2004/3 2010/4 01/01/1900 31/12/2010

Bijkomende vergoedingen 

voor specifieke 

personeelscategorieën -

geneesheren

924 1
Variabel deel in de verdeling van de pool - onderworpen aan 

socialezekerheidsbijdragen
2004/3 9999/4 01/01/1900 31/12/9999

Bijkomende vergoedingen 

voor specifieke 

personeelscategorieën -

personeel van de 

onderwijsinstellingen

501 20

Vergoeding voor bijkomende prestaties vrijgesteld op basis 

van artikel 19, § 2, 9° van het KB van 28-11-1969 (bijv. 

toezicht in het kleuter- en lager onderwijs, busbegeleiding)

2004/3 9999/4 01/01/1900 31/12/9999

Bijkomende vergoedingen 

voor specifieke 

personeelscategorieën -

personeel van de 

onderwijsinstellingen

502 20

Vergoeding voor bijkomende prestaties bedoeld bij KB nr. 418 

van 16-07-1986 (bijv. toezicht ander dan in het kleuter- en 

lager onderwijs...) - vrijgesteld van socialezekerheidsbijdragen 

ingevolge artikel 30

2004/3 9999/4 01/01/1900 31/12/9999
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Categorie

Code 

DMFA 

PPO

Code 

DMFA
Omschrijving

Geldig 

vanaf 

trimester

Geldig 

tot 

trimester

Begindatum 

geldigheid

Einddatum 

geldigheid

Bijkomende vergoedingen 

voor specifieke 

personeelscategorieën -

personeel van de 

onderwijsinstellingen

503 20

Vergoeding voor bijkomende prestaties andere dan bedoeld bij 

KB nr. 418 van 16-07-1986 - vrijgesteld van 

socialezekerheidsbijdragen ingevolge artikel 30

2004/3 2009/1 01/01/1900 31/03/2009

Bijkomende vergoedingen 

voor specifieke 

personeelscategorieën -

personeel van de 

onderwijsinstellingen

506 20

Aanvullingen die geen verband houden met bijkomende 

prestaties (bijv. anciënniteitstoeslag) - vrijgesteld van 

socialezekerheidsbijdragen ingevolge artikel 30

2004/3 9999/4 01/01/1900 31/12/9999

Bijkomende vergoedingen 

voor specifieke 

personeelscategorieën -

personeel van de 

onderwijsinstellingen

902 1

Vergoeding voor bijkomende prestaties bedoeld bij KB nr. 418 

van 16-07-1986 (bijv. toezicht ander dan in het kleuter en lager 

onderwijs...) - onderworpen aan socialezekerheidsbijdragen

2004/3 9999/4 01/01/1900 31/12/9999

Bijkomende vergoedingen 

voor specifieke 

personeelscategorieën -

personeel van de 

onderwijsinstellingen

903 1

Vergoeding voor bijkomende prestaties andere dan bedoeld bij 

KB 418 van 16-07-1986 - onderworpen aan 

socialezekerheidsbijdragen

2004/3 2010/4 01/01/1900 31/12/2010

Bijkomende vergoedingen 

voor specifieke 

personeelscategorieën -

personeel van de 

onderwijsinstellingen

906 2

Aanvullingen die geen verband houden met bijkomende 

prestaties (bijv. anciënniteitstoeslag) - onderworpen aan 

socialezekerheidsbijdragen

2004/3 9999/4 01/01/1900 31/12/9999

Bijkomende vergoedingen 

voor specifieke 

personeelscategorieën -

politiepersoneel (nieuw 

statuut)

570 20 Nieuw statuut - diverse toelagen en vergoedingen - vrijgesteld 2004/3 9999/4 01/01/1900 31/12/9999

Bijkomende vergoedingen 

voor specifieke 

personeelscategorieën -

politiepersoneel (nieuw 

statuut)

961 1
Weddenbijslag voor de uitoefening van een mandaat (art. 

XI.II.17 van KB van 30-03-2001)
2004/3 9999/4 01/01/1900 31/12/9999
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Categorie

Code 

DMFA 

PPO

Code 

DMFA
Omschrijving

Geldig 

vanaf 

trimester

Geldig 

tot 

trimester

Begindatum 

geldigheid

Einddatum 

geldigheid

Bijkomende vergoedingen 

voor specifieke 

personeelscategorieën -

politiepersoneel (nieuw 

statuut)

962 1

Toelage voor dienstprestaties uitgevoerd op een zaterdag, een 

zondag, een feestdag of tijdens de nacht (art. XI.III.6 van KB 

van 30-03-2001)

2004/3 9999/4 01/01/1900 31/12/9999

Bijkomende vergoedingen 

voor specifieke

personeelscategorieën -

politiepersoneel (nieuw 

statuut)

970 1
Diverse toelagen en vergoedingen zoals bepaald in KB van 

30-3-2001 - onderworpen
2004/3 9999/4 01/01/1900 31/12/9999

Bijkomende vergoedingen 

voor specifieke 

personeelscategorieën -

politiepersoneel (nieuw 

statuut)

971 1
Diverse toelagen en vergoedingen andere dan deze bepaald 

in KB van 30-3-2001 - onderworpen
2005/1 9999/4 01/01/2005 31/12/9999

Bijkomende vergoedingen 

voor specifieke 

personeelscategorieën -

politiepersoneel (nieuw 

statuut)

976 2
Competentieontwikkelingstoelage (art. XI.II.22bis van het KB 

van 30-03-2001)
2007/1 9999/4 01/01/2007 31/12/9999

Bijkomende vergoedingen 

voor specifieke 

personeelscategorieën -

politiepersoneel (nieuw 

statuut)

992 1 Overgangstoelagen (art. XII.XI van KB van 30-03-2001) 2004/3 9999/4 01/01/1900 31/12/9999

Bijkomende vergoedingen 

voor specifieke 

personeelscategorieën -

politiepersoneel (nieuw 

statuut)

993 1
Vormings- en meesterschapstoelage (artikelen 32 en 34 van 

het KB van 18-3-2003)
2010/1 9999/4 01/01/2010 31/12/9999

Bijkomende vergoedingen 

voor specifieke 

personeelscategorieën -

politiepersoneel (nieuw 

statuut) en personeel van de 

hulpverleningszones

974 1

Toelage voor de bijzondere rekenplichtige van de politiezone 

(art. 30 en 32 van de wet van 07-12-1998 en KB van 29-11-

2001) en toelage voor de bijzondere rekenplichtige van de 

hulpverleningszone (KB van 29-06-2014)

2004/3 9999/4 01/01/1900 31/12/9999
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Categorie

Code 

DMFA 

PPO

Code 

DMFA
Omschrijving

Geldig 

vanaf 

trimester

Geldig 

tot 

trimester

Begindatum 

geldigheid

Einddatum 

geldigheid

Bijkomende vergoedingen 

voor specifieke 

personeelscategorieën -

politiepersoneel (nieuw 

statuut) en personeel van de 

hulpverleningszones

975 1

Toelage voor de secretaris van de politiezone (artikel 29 en 

32bis van de wet van 07-12-1998) en mandaattoelage voor de 

commandant van de hulpverleningszone (KB van 10-06-2014)

2004/3 9999/4 01/01/1900 31/12/9999

Bijkomende vergoedingen 

voor specifieke 

personeelscategorieën -

politiepersoneel (oud statuut)

556 20

Vergoeding voor kosten gemaakt bij de uitoefening van 

opdrachten van de gerechtelijke politie (bijv.: KB van 22-12-

1997)

2004/3 9999/4 01/01/1900 31/12/9999

Bijkomende vergoedingen 

voor specifieke 

personeelscategorieën -

politiepersoneel (oud statuut)

558 20

Weddensupplement toegekend aan adjunct-

politiecommissarissen die een wachtdienst verrichten in het 

kader van een permanentie van 22 uur tot 6 uur, op zondagen 

en op feestdagen (Ministeriële omzendbrief van 30-12-1971) -  

vrijgesteld van socialezekerheidsbijdragen ingevolge artikel 30

2004/3 2008/4 01/01/1900 31/12/2008

Bijkomende vergoedingen 

voor specifieke 

personeelscategorieën -

politiepersoneel (oud statuut)

591 20

Specifieke toelagen en vergoedingen - vrijgesteld - voor ex-

rijkswachters, ex-leden van de gerechtelijke politie en ex-

militairen die kiezen voor het oude statuut

2004/3 9999/4 01/01/1900 31/12/9999

Bijkomende vergoedingen 

voor specifieke 

personeelscategorieën -

politiepersoneel (oud statuut)

952 1

Weddensupplement toegekend aan (hoofd)inspecteurs  van 

de gemeentelijke politie bekleed met de hoedanigheid van 

officier van gerechtelijke politie, hulpofficier van de procureur 

des Konings (POL 45 van 21-05-1993 en KB van 20-06-1994)

2004/3 2008/4 01/01/1900 31/12/2008

Bijkomende vergoedingen 

voor specifieke 

personeelscategorieën -

politiepersoneel (oud statuut)

958 1

Weddensupplement toegekend aan adjunct-

politiecommissarissen die een wachtdienst verrichten in het 

kader van een permanentie van 22 uur tot 6 uur, op zondagen 

en op feestdagen (Ministeriële omzendbrief van 30-12-1971) -

onderworpen aan socialezekerheidsbijdragen

2004/3 2008/4 01/01/1900 31/12/2008

Bijkomende vergoedingen 

voor specifieke 

personeelscategorieën -

politiepersoneel (oud statuut)

991 1

Specifieke toelagen en vergoedingen - onderworpen - voor ex-

rijkswachters, ex-leden van de gerechtelijke politie en ex-

militairen die kiezen voor het oude statuut

2004/3 9999/4 01/01/1900 31/12/9999
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Categorie

Code 

DMFA 

PPO

Code 

DMFA
Omschrijving

Geldig 

vanaf 

trimester

Geldig 

tot 

trimester

Begindatum 

geldigheid

Einddatum 

geldigheid

Bijkomende vergoedingen 

voor specifieke 

personeelscategorieën -

verplegend en verzorgend 

personeel

510 20

Weddensupplement voor buitengewone prestaties zoals 

bepaald in de omzendbrief van het Ministerie van 

Volksgezondheid en van het Gezin van 03-11-1972 -

vrijgesteld van socialezekerheidsbijdragen ingevolge artikel 30

2004/3 9999/4 01/01/1900 31/12/9999

Bijkomende vergoedingen 

voor specifieke 

personeelscategorieën -

verplegend en verzorgend 

personeel

512 20

Weddensupplement voor nachtprestaties (bijvoorbeeld 2,05 

EUR/uur op basis van de ministeriële omzendbrief van 17-04-

1989) - vrijgesteld van socialezekerheidsbijdragen ingevolge 

artikel 30

2004/3 9999/4 01/01/1900 31/12/9999

Bijkomende vergoedingen 

voor specifieke 

personeelscategorieën -

verplegend en verzorgend 

personeel

910 1

Weddensupplement voor buitengewone prestaties zoals 

bepaald in de omzendbrief van het Ministerie van 

Volksgezondheid en van het Gezin van 03-11-1972 -

onderworpen aan socialezekerheidsbijdragen

2004/3 9999/4 01/01/1900 31/12/9999

Bijkomende vergoedingen 

voor specifieke 

personeelscategorieën -

verplegend en verzorgend 

personeel

912 1

Weddensupplement voor nachtprestaties (bijvoorbeeld 2,05 

EUR/uur op basis van de ministeriële omzendbrief van 17-04-

1989) - onderworpen aan socialezekerheidsbijdragen

2004/3 9999/4 01/01/1900 31/12/9999

Bijkomende vergoedingen 

voor specifieke 

personeelscategorieën -

verplegend en verzorgend 

personeel

914 1 4, 8 of 12 % hoofdverplegers 2004/3 9999/4 01/01/1900 31/12/9999

Bijkomende vergoedingen 

voor specifieke 

personeelscategorieën -

verplegend en verzorgend 

personeel

916 1

Weddensupplement voor prestaties tijdens weekend of 

feestdagen (bijvoorbeeld 1,02 EUR/uur op basis van de 

omzendbrief RIZIV van 17-07-1992)

2004/3 9999/4 01/01/1900 31/12/9999

Bijkomende vergoedingen 

voor specifieke 

personeelscategorieën -

verplegend en verzorgend 

personeel

917 2
Attractiviteitspremie - KB van 12-05-2006 en federaal 

gezondheidsakkoord van de publieke sector van 23-06-2005
2007/1 9999/4 01/01/2007 31/12/9999
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Categorie

Code 

DMFA 

PPO

Code 

DMFA
Omschrijving

Geldig 

vanaf 

trimester

Geldig 

tot 

trimester

Begindatum 

geldigheid

Einddatum 

geldigheid

Bijkomende vergoedingen 

voor specifieke 

personeelscategorieën -

verplegend en verzorgend 

personeel

918 2

Jaarpremie van 12,67 EUR van toepassing op de instellingen 

die onder het paritair subcomité voor de privé-ziekenhuizen 

ressorteren (CAO van 22-10-1991)

2004/3 2006/4 01/01/1900 31/12/2006

Bijkomende vergoedingen 

voor specifieke 

personeelscategorieën -

verplegend en verzorgend 

personeel

919 2

Jaarpremie van 148,74 EUR van toepassing op de instellingen 

die onder het paritair subcomité voor de privé-ziekenhuizen 

ressorteren (CAO van 22-10-1991)

2004/3 2006/4 01/01/1900 31/12/2006

Bijkomende vergoedingen 

voor specifieke 

personeelscategorieën -

vrijwillige brandweerlieden en 

vrijwillige ambulanciers

541 20

Vergoedingen voor uitzonderlijke prestaties die niet in 

aanmerking komen om te bepalen of de grens van 785,95 

EUR werd bereikt (artikel 17quater van het KB van 28-11-

1969)

2004/3 9999/4 01/01/1900 31/12/9999

Bijkomende vergoedingen 

voor specifieke 

personeelscategorieën -

vrijwillige brandweerlieden en 

vrijwillige ambulanciers

542 20

Vergoedingen voor niet-uitzonderlijke prestaties die in 

aanmerking komen om te bepalen of de grens van 785,95 

EUR werd bereikt (artikel 17quater van het KB van 28-11-

1969) - vrijgesteld

2004/3 9999/4 01/01/1900 31/12/9999

Bijkomende vergoedingen 

voor specifieke 

personeelscategorieën -

vrijwillige brandweerlieden en 

vrijwillige ambulanciers

942 1

Vergoedingen voor niet-uitzonderlijke prestaties die in 

aanmerking komen om te bepalen of de grens van 785,95 

EUR werd bereikt (artikel 17quater van het KB van 28-11-

1969) - onderworpen

2004/3 9999/4 01/01/1900 31/12/9999

Vakantiegeld 310 20 (Dubbel) vakantiegeld - copernicuspremie 2004/3 2008/4 01/01/1900 31/12/2008

Vakantiegeld 311 20

Enkelvoudig vakantiegeld voor de vakantiedagen die op het 

einde van het vakantiejaar onmogelijk konden opgenomen 

worden (art. 67 van KB van 30-3-1967)

2004/3 9999/4 01/01/1900 31/12/9999

Vakantiegeld 312 20 (Dubbel) vakantiegeld andere dan politiepersoneel 2004/3 2018/3 01/07/2004 30/09/2018

Vakantiegeld 312 24 (Dubbel) vakantiegeld andere dan politiepersoneel 2018/4 9999/4 01/10/2018 31/12/9999

Vakantiegeld 313 11

Enkelvoudig vakantiegeld uitdiensttreding - voor tijdelijken, 

gesubsidieerde contractuelen, artikel 60-ers en vervangers in 

de vierdagenweek

2004/3 9999/4 01/01/1900 31/12/9999
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Categorie

Code 

DMFA 

PPO

Code 

DMFA
Omschrijving

Geldig 

vanaf 

trimester

Geldig 

tot 

trimester

Begindatum 

geldigheid

Einddatum 

geldigheid

Vakantiegeld 314 20 (Dubbel) vakantiegeld uitdiensttreding 2004/3 2018/3 01/07/2004 30/09/2018

Vakantiegeld 314 24 (Dubbel) vakantiegeld uitdiensttreding 2018/4 9999/4 01/10/2018 31/12/9999

Vakantiegeld 315 1

Enkelvoudig vakantiegeld vorige tewerkstelling - voor 

tijdelijken, gesubsidieerde contractuelen, artikel 60-ers en 

vervangers in de vierdagenweek

2004/3 9999/4 01/01/1900 31/12/9999

Vakantiegeld 316 20 Vakantiegeld - politiepersoneel 2005/1 9999/4 01/01/2005 31/12/9999

Vakantiegeld 317 7

Enkelvoudig vakantiegeld uitdiensttreding - voor contractuele 

personeelsleden, andere dan tijdelijken, gesubsidieerde 

contractuelen, artikel 60'ers en vervangers in de 

vierdagenweek

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

Vakantiegeld 318 12

Enkelvoudig vakantiegeld vorige tewerkstelling - voor 

contractuele personeelsleden, andere dan tijdelijken, 

gesubsidieerde contractuelen, artikel 60'ers en vervangers in 

de vierdagenweek

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

Vakantiegeld 319 20
Aanvullend vakantiegeld bij activiteitsaanvang of -hervatting 

(artikel 62bis tot 62quinquies van het KB van 30-3-1967)
2012/2 9999/4 01/04/2012 31/12/9999

Vakantiegeld 348 20 Vakantiegeld - vrijgesteld 2005/1 2018/3 01/01/2005 30/09/2018

Vakantiegeld 348 24 Vakantiegeld - vrijgesteld 2018/4 9999/4 01/10/2018 31/12/9999

Vakantiegeld 349 20
Dubbel vakantiegeld uitdiensttreding voor de 3e tot 5e dag van 

de 4e vakantieweek - vrijgesteld
2004/3 2018/3 01/07/2004 30/09/2018

Vakantiegeld 349 24
Dubbel vakantiegeld uitdiensttreding voor de 3e tot 5e dag van 

de 4e vakantieweek - vrijgesteld
2018/4 9999/4 01/10/2018 31/12/9999

Vakantiegeld 350 20
Dubbel vakantiegeld voor de 3e tot de 5e dag van de vierde 

vakantieweek - vrijgesteld
2004/3 2018/3 01/07/2004 30/09/2018

Vakantiegeld 350 24
Dubbel vakantiegeld voor de 3e tot de 5e dag van de vierde 

vakantieweek - vrijgesteld
2018/4 9999/4 01/10/2018 31/12/9999

Vergoedingen bij éénzijdige 

beëindiging van de 

dienstbetrekking

130 3

Vergoeding bij éénzijdige beëindiging van de dienstbetrekking 

- uitgedrukt in arbeidstijd (enkel voor contractuele 

personeelsleden)

2004/3 9999/4 01/01/1900 31/12/9999
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Categorie

Code 

DMFA 

PPO

Code 

DMFA
Omschrijving

Geldig 

vanaf 

trimester

Geldig 

tot 

trimester

Begindatum 

geldigheid

Einddatum 

geldigheid

Vergoedingen bij éénzijdige 

beëindiging van de 

dienstbetrekking

131 4

Vergoeding bij éénzijdige beëindiging van de dienstbetrekking 

- niet uitgedrukt in arbeidstijd (enkel voor contractuele 

personeelsleden)

2004/3 9999/4 01/01/1900 31/12/9999

Vergoedingen bij éénzijdige 

beëindiging van de 

dienstbetrekking

132 9

Vergoeding bij éénzijdige beëindiging van de dienstbetrekking 

- uitgedrukt in arbeidstijd (enkel voor vastbenoemde 

personeelsleden)

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

Vergoedingen waarop een 

bijzondere bijdrage 

verschuldigd is

29 29
Saldo van het mobiliteitsbudget uitbetaald in geld en dat 

overeenstemt met de 3de pijler
2019/1 9999/4 01/01/2019 31/12/9999

Vergoedingen waarop een 

bijzondere bijdrage 

verschuldigd is

770 10

Voordeel van alle aard op persoonlijk gebruik bedrijfswagen of 

op de mobiliteitsvergoeding in ruil voor het inleveren van een 

bedrijfswagen of op de milieuvriendelijke bedrijfswagen in het 

kader van het mobiliteitsbudget.

2004/3 9999/4 01/01/1900 31/12/9999

Vergoedingen waarop een 

bijzondere bijdrage 

verschuldigd is

780 20 Winstparticipaties 2010/1 9999/4 01/01/2010 31/12/9999

Vergoedingen waarop een 

bijzondere bijdrage 

verschuldigd is

790 20

Stortingen van werkgevers voor de vorming van een 

buitenwettelijk pensioen ten bate van hun personeelsleden of 

hun rechthebbenden

2004/3 2011/3 01/01/1900 30/09/2011

Vergoedingen waarop een 

bijzondere bijdrage 

verschuldigd is

791 20 Door de werkgever terugbetaalde verkeersboetes 2009/1 9999/4 01/01/2009 31/12/9999

Vergoedingen waarop een 

bijzondere bijdrage 

verschuldigd is

792 20

Rechtstreekse storting van een buitenwettelijk pensioen aan 

werknemers die uit dienst treden (ingevolge 

oppensioenstelling)

2011/4 9999/4 01/10/2011 31/12/9999

Vergoedingen waarop een 

bijzondere bijdrage 

verschuldigd is

793 20

Stortingen van werkgevers voor de vorming van een 

buitenwettelijk pensioen in het kader van een 

ondernemingsplan

2011/4 9999/4 01/10/2011 31/12/9999

Vergoedingen waarop een 

bijzondere bijdrage 

verschuldigd is

794 20

Loonschijf onder of gelijk aan het drempelbedrag voor 

stortingen van werkgevers voor de vorming van een 

buitenwettelijk pensioen - Antwerpen

2010/1 9999/4 01/01/2010 31/12/9999
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Categorie

Code 

DMFA 

PPO

Code 

DMFA
Omschrijving

Geldig 

vanaf 

trimester

Geldig 

tot 

trimester

Begindatum 

geldigheid

Einddatum 

geldigheid

Vergoedingen waarop een 

bijzondere bijdrage 

verschuldigd is

795 20

Loonschijf boven het drempelbedrag voor stortingen van 

werkgevers voor de vorming van een buitenwettelijk pensioen 

- Antwerpen

2010/1 9999/4 01/01/2010 31/12/9999

Vergoedingen waarop een 

bijzondere bijdrage 

verschuldigd is

796 20
Loon voor stortingen van werkgevers voor de vorming van een 

buitenwettelijk pensioen - 0 t.e.m. 9 jaar anciënniteit - Brugge
2013/1 9999/4 01/01/2013 31/12/9999

Vergoedingen waarop een 

bijzondere bijdrage 

verschuldigd is

797 20

Loon voor stortingen van werkgevers voor de vorming van 

buitenwettelijk pensioen - 10 t.e.m. 19 jaar anciënniteit -

Brugge

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

Vergoedingen waarop een 

bijzondere bijdrage 

verschuldigd is

798 20

Loon voor stortingen van werkgevers voor de vorming van een 

buitenwettelijk pensioen - 20 t.e.m. 29 jaar anciënniteit -

Brugge

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

Vergoedingen waarop een 

bijzondere bijdrage 

verschuldigd is

799 20

Loon voor stortingen van werkgevers voor de vorming van een 

buitenwettelijk pensioen - 30 of meer jaar anciënniteit -  

Brugge

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

Commentaar Code DMFA

De waarden in de categorie "Aangifte Sociaal Risico - exact loon" moeten samengelezen worden met het toegelaten domein van de zone in de ASRPPL waarin naar de bijlage 32 verwezen wordt. 
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