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ZONENUMMER: 00910 VERSIE: 2021/3 PUBLICATIEDATUM: 31/08/2021

DATUM BEGIN
(XML label : StartingDate)

FUNCTIONEEL BLOK: Informatie over de loopbaanonderbreking of het tijdskrediet; Collectieve arbeidsovereenkomst

Code(s): 90530; 90535

Xml label(s): InterruptionInformation; CollectiveLabourAgreement
BESCHRIJVING:

In het blok 90530 (InterruptionInformation): begindatum van de periode loopbaanonderbreking of
tijdskrediet.
In het blok 90535 (CollectiveLabourAgreement): begindatum van inwerkingtreding van de collectieve
arbeidsovereenkomst.

"Toegelaten domein"  is gewijzigd:
TOEGELATEN DOMEIN:

De begindatum van de onderbreking moet minstens gelijk zijn aan de datum van de kennisgeving door
de werknemer (01086 - DocumentDate).
De onderbreking mag maximaal 6 maanden na de datum van de aangifte beginnen (00218 -
FormCreationDate).
Indien een onderbreking "Thematisch verlof - mantelzorg" wordt aangevraagd, moet de begindatum van
de onderbreking groter zijn dan of gelijk zijn aan 01/09/2020.

WETTELIJKE REFERENTIE:
TYPE: Alfanumeriek
LENGTE: 10
AANWEZIGHEID: Onmisbaar in het blok 90530 InterruptionInformation.

Verplicht in het blok 90535 CollectiveLabourAgreement indien het registratienummer van de CAO niet
bestaat (ondernemings-cao).

FORMAAT: JJJJ-MM-DD
· JJJJ is het jaar
· MM is de maand
. DD is de dag

FOUTCODE OP ONTVANGSTBEWIJS:

Foutbeschrijving Foutcode Ernst
fout

Niet aanwezig
Ongeldig
Verboden
Niet in het toegelaten domein
Foutieve lengte
Onverenigbaar met de geldigheidsperiode van de CAO

00910-001
00910-003
00910-005
00910-008
00910-093
00910-492

B
B
B
B
B
B



LOIC- Bijlage  nummer LOIC001_1: Loopbaanonderbreking - Tijdskrediet:
Type onderbreking

Versie: 2021/3

Publicatiedatum:
31/08/2021

De bijlage is gewijzigd:De wijzigingen zijn vetgedrukt weergegeven in de Word- en PDF-documenten.
Inhoud van de bijlage:

Bijlage LOIC001_1_NL.pdfBijlage LOIC001_1_NL.pdf Bijlage LOIC001_1_NL.docxBijlage LOIC001_1_NL.docx
Tussentijdse informatie:



Bijlage LOIC001_1: Loopbaanonderbreking - Tijdskrediet:  

Type onderbreking 

 

Code Omschrijving 

1000 Loopbaanonderbreking 

1100 Loopbaanonderbreking - Eindeloopbaanstelstel 

2000 Thematisch verlof - palliatief verlof 

3000 Thematisch verlof - medische bijstand 

3001 Thematisch verlof - medische bijstand aan een gehospitaliseerd kind 

3002 Thematisch verlof - mantelzorg 

4000 Thematisch verlof - ouderschapsverlof 

5000 Tijdskrediet zonder motief 

5001 Tijdskrediet met motief - opvoeding kind jonger dan 8 jaar 

5002 Tijdskrediet met motief - palliatieve zorgen verlenen 

5003 Tijdskrediet met motief - bijstand of verzorging aan een zwaar ziek gezins- of familielid (2de 
graad) 

5004 Tijdskrediet met motief - volgen van een erkende opleiding 

5005 Tijdskrediet met motief - verzorging van een gehandicapt kind jonger dan 21 jaar 

5006 Tijdkrediet met motief - bijstand of zorg verlenen aan zijn zwaar ziek minderjarig kind of aan een 
zwaar ziek minderjarig kind dat deel uitmaakt van het gezin 

5100 Tijdskrediet - eindeloopbaanstelstel 
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