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ZONENUMMER: 00221 VERSIE: 2009/3 PUBLICATIEDATUM: 27/08/2009

TYPE VAN DE REFERENTIE
(XML label : ReferenceType)

FUNCTIONEEL BLOK: Referentie
Code(s): 90082
Xml label(s): Reference

BESCHRIJVING: Duidt aan naar waar de referentie (00222 Referentienummer) verwijst : naar deze aangifte, naar
een aangifte die verwant is met deze aangifte of naar een verzameling aangiften ( = een
dossier) waar deze aangifte toe behoort.

"Toegelaten domein"  is gewijzigd:
TOEGELATEN DOMEIN: 1 = de referentie verwijst naar dit formulier

2 = de referentie is een dossiernummer en verwijst naar het dossier (= verzameling van
aangiften) waartoe deze aangifte behoort
3 = de referentie verwijst naar een eerder uitgewisseld formulier dat verband houdt met het
huidige formulier, bijvoorbeeld: de referentie verwijst naar de aangifte die moet geannuleerd
worden door deze aangifte, of naar de aangifte die door deze aangifte moet vervangen worden,
of naar de aangifte die gewijzigd wordt, of naar de aangifte die aan de oorsprong ligt van de
creatie van dit formulier....
4 = de referentie verwijst naar een aangifte in een ander scenario die verwant is met deze
aangifte
5 = de referentie verwijst naar een aanvraag
6 = de referentie verwijst naar een geweigerde aangifte
7 = de referentie verwijst naar de werkgever die in deze aangifte wordt vermeld
8 = de referentie verwijst naar de werknemer die in deze aangifte wordt vermeld
Deze zone dient de waarde "1", "3" of "6" te bevatten.

WETTELIJKE REFERENTIE:
TYPE: Numeriek
LENGTE: 1
AANWEZIGHEID: Onmisbaar
FORMAAT:
FOUTCODE OP ONTVANGSTBEWIJS:

Foutbeschrijving Foutcode Ernst fout
Niet aanwezig
Niet numeriek
Niet in het toegelaten domein
Foutieve lengte

00221-001
00221-002
00221-008
00221-093
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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 

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 

BZMP001 Beroepsziekten scenario 1 - Gemachtigde aanvraag - verwijdering van 
een zwangere werkneemster-  privé-sector 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 bij RSZPPO 
aangesloten werkgever 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 

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

NOTI001 Notificatie doorgestuurd als antwoord op een aangifte 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 bij RSZPPO aangesloten werkgever 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 01/01/9999 

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

WECH001 Werkloosheid scenario 1 - Aangifte einde arbeidsovereenkomst of voltijds 
brugpensioen / Arbeidsbewijs 01/01/1900 01/01/9999 

WECH002 Werkloosheid scenario 2 - Aangifte vaststellen recht tijdelijke 
werkloosheid of crisisschorsing bedienden 01/01/1900 01/01/9999 
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Code Omschrijving Begindatum 
geldigheid 

Einddatum 
geldigheid 

WECH003 Werkloosheid scenario 3 - Aangifte aanvang deeltijdse arbeid met behoud 
van rechten 01/01/1900 01/01/9999 

WECH004 Werkloosheid scenario 4 - Aangifte halftijds brugpensioen 01/01/1900 01/01/9999 

WECH005 Werkloosheid scenario 5 - Maandelijkse aangifte uren tijdelijke 
werkloosheid of crisisschorsing 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 

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 

ZIMA001 

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

01/01/1900 01/01/9999 

ZIMA002 

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

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 01/01/9999

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

Postenmutatie met loonverlies 01/01/1900 01/01/9999 

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

Combinatie van volledige werkstopzetting en 
postenmutatie 

01/01/1900  01/01/9999

 
 
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, zesde 
lid arbeidswet van 16.3.1971), 
vaderschapsverlof (art. 30, § 2 wet 
van 3 juli 1978 betreffende de 
arbeidsovereenkomsten) en 
adoptieverlof 

Aangifte van arbeidsongeschiktheid  01/01/1900 01/01/9999
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Sector Identificatie Code Scenario Omschrijving Begindatum 
geldigheid 

Einddatum 
geldigheid 

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

Moederschapsrust  01/01/1900 01/01/9999

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

Volledige werkverwijdering als maatregel inzake 
moederschapsbescherming 

01/01/1900  01/01/9999

UITKERINGEN ZIMA001 004 Scenario 1 - Aangifte van 
arbeidsongeschiktheid, 
moederschapsrust, volledige 
werkverwijdering als maatregel 
inzake moederschapsbescherming, 
gedeeltelijke werkverwijdering als 
maatregel inzake 
moederschapsbescherming, 
vaderschapsverlof (art. 39, zesde 
lid arbeidswet van 16.3.1971), 
vaderschapsverlof (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
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Sector Identificatie Code Scenario Omschrijving Begindatum 
geldigheid 

Einddatum 
geldigheid 

UITKERINGEN ZIMA001 005 Scenario 1 - Aangifte van 
arbeidsongeschiktheid, 
moederschapsrust, volledige 
werkverwijdering als maatregel 
inzake moederschapsbescherming, 
gedeeltelijke werkverwijdering als 
maatregel inzake 
moederschapsbescherming, 
vaderschapsverlof (art. 39, zesde 
lid arbeidswet van 16.3.1971), 
vaderschapsverlof (art. 30, § 2 wet 
van 3 juli 1978 betreffende de 
arbeidsovereenkomsten) en 
adoptieverlof 

Vaderschapsverlof (art. 39, zesde lid arbeidswet van 
16.3.1971) 

01/01/1900  01/01/9999

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

Vaderschapsverlof (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, zesde 
lid arbeidswet van 16.3.1971), 
vaderschapsverlof (art. 30, § 2 wet 
van 3 juli 1978 betreffende de 
arbeidsovereenkomsten) en 
adoptieverlof 

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

Einddatum 
geldigheid 

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

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

01/01/1900 01/01/9999

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

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

01/01/1900 01/01/9999

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

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

01/01/1900 01/01/9999

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

Attest met het oog op de vergoeding van de 
borstvoedingspauzes 

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

Einddatum 
geldigheid 

UITKERINGEN ZIMA005 001 Scenario 5 - Jaarlijkse 
vakantieaangifte 

Vakantieaangifte van de werknemers aan wie het 
vakantiegeld betaald wordt door een vakantiekas of de 
RJV 

01/01/1900  01/01/9999

UITKERINGEN ZIMA005 002 Scenario 5 - Jaarlijkse 
vakantieaangifte 

Vakantieaangifte van de werknemers aan wie het 
vakantiegeld betaald wordt door de werkgever 

01/01/1900  01/01/9999

UITKERINGEN ZIMA006 001 Scenario 6 - Aangifte van 
werkhervatting 

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

 
 
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 economische oorzaken - bouw 01/01/1900 01/01/9999 

WERKLOOSHEID WECH001 001 Scenario 1 - Aangifte einde 
arbeidsovereenkomst of voltijds 
brugpensioen / Arbeidsbewijs 

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

WERKLOOSHEID WECH001 002 Scenario 1 - Aangifte einde 
arbeidsovereenkomst of voltijds 
brugpensioen / Arbeidsbewijs 

Aangifte van einde arbeidsovereenkomst in het kader 
van voltijds brugpensioen 

01/01/1900  01/01/9999

WERKLOOSHEID WECH001 003 Scenario 1 - Aangifte einde 
arbeidsovereenkomst of voltijds 
brugpensioen / Arbeidsbewijs 

Aangifte van einde arbeidsovereenkomst in het 
onderwijs 

01/01/1900  01/01/9999

WERKLOOSHEID WECH001 004 Scenario 1 - Aangifte einde 
arbeidsovereenkomst of voltijds 
brugpensioen / Arbeidsbewijs 

Arbeidsbewijs  01/01/1900 01/01/9999

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

Aangifte van tijdelijke werkloosheid ingevolge 
overmacht 

01/01/1900 01/01/9999

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

Aangifte van crisisschorsing bedienden   01/01/1900 01/01/9999

WERKLOOSHEID     WECH003 001 Scenario 3 - Aangifte aanvang 
deeltijdse arbeid met behoud van 
rechten 

Aangifte aanvang deeltijdse arbeid met behoud van 
rechten 

01/01/1900 01/01/9999

WERKLOOSHEID     WECH003 002 Scenario 3 - Aangifte aanvang 
deeltijdse arbeid met behoud van 
rechten 

Aangifte aanvang deeltijdse arbeid met behoud van 
rechten - Onderwijs 

01/01/1900 01/01/9999

WERKLOOSHEID WECH004 001 Scenario 4 - Aangifte halftijds 
brugpensioen 

Aangifte halvering arbeidsprestaties in het kader van 
het halftijds brugpensioen 

01/01/1900  01/01/9999

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

Maandelijkse aangifte uren tijdelijke werkloosheid 
ingevolge slecht weer 

01/01/1900 01/01/9999
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WERKLOOSHEID    WECH005 003 Scenario 5 - Maandelijkse aangifte 
uren tijdelijke werkloosheid of 
uren crisisschorsing 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 crisisschorsing 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 crisisschorsing 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 crisisschorsing 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 crisisschorsing 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 crisisschorsing bedienden 

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

01/01/1900 01/01/9999

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

Maandelijkse aangifte uren crisisschorsing 
bedienden 

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 01/01/9999

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
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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 01/01/9999

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

Maandelijkse aangifte voor de berekening van de 
werkuitkering - Activa of Activa-Plus 

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 01/01/9999

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 01/01/9999

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

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

01/01/1900 01/01/9999

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

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

01/01/1900 01/01/9999

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

Aangifte voor het vaststellen van het recht op 
jeugdvakantie 

01/01/1900  01/01/9999

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

Aangifte voor het vaststellen van het recht op 
seniorvakantie 

01/01/1900  01/01/9999

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

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

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

 


	SCHUTBLAD
	STRUCTUUR VAN HET BESTAND
	ZONES PER FUNCTIONEEL BLOK
	REFERENTIE

	BIJLAGE  11
	BIJLAGE  12



