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NUMMER VAN PARITAIR COMITÉ
(XML label : JointCommissionNbr)

FUNCTIONEEL BLOK: Dimona karakteristieken; Gebruikende onderneming

Code(s): 90374; 90107

Xml label(s): DimonaFeatures; UsingEmployer
BESCHRIJVING: Nummer van het paritair comité waaronder de werknemer valt in het kader van de aangegeven

tewerkstelling of op het moment waarop de aanvullende vergoeding voor het eerst werd toegekend.

Wanneer deze zone bij het FB 90374 (Dimona karakteristieken) staat, geeft ze het paritair comité weer
waaronder de werknemer valt.

Wanneer deze zone bij het FB 90107 (Gebruikende onderneming) staat, geeft ze het paritair comité van
de gebruiker van de uitzendkracht weer.

Een officiële lijst met de paritaire comités wordt ieder jaar gepubliceerd in het Belgische Staatsblad.
Enkel de in Dimona toegelaten nummers zijn van toepassing.

"Toegelaten domein"  is gewijzigd:
TOEGELATEN DOMEIN: - CCC : De paritaire comités ; reeks van 3 cijfers, links uitgelijnd.

- CCC.CC : De paritaire subcomités ; reeks van 3 cijfers gevolgd door een punt en 2 cijfers, links
uitgelijnd.
- CCC.CC.CC : De paritaire sub-subcomités ;  reeks van 3 cijfers gevolgd door een punt en 2 cijfers
nogmaals gevolgd door een punt en 2 cijfers.
- Als de werknemer onder geen enkel paritair comité of subcomité of sub-subcomité valt, dan is de in te
vullen waarde 999.

De enige waarden die in dit bericht zijn toegelaten zijn:
124 : Paritair Comité van het bouwbedrijf
140 : Paritair comité van transport en logistiek
144 : Paritair comité voor landbouw
145 : Paritair comité voor tuinbouwbedrijven
149 : Paritair Comité voor Elektriciens: installatie en distributie
302 : Paritair comité voor hotelnijverheid
320 : Paritair Comité voor de begrafenisondernemingen (Opgelet, deze waarde wordt pas in
aanmerking genomen vanaf december 2017 - datum nog te bepalen)
322 : Paritair comité voor uitzendarbeid en erkende ondernemingen die nabijheidswerken of diensten
leveren
XXX : andere sectoren

Eerste opmerking: in dit bericht moeten enkel uitzendkrachten aangegeven worden met het Paritair
comité 322. Werknemers van erkende ondernemingen die nabijheidswerken of -diensten leveren
moeten aangegeven worden met de waarde XXX (andere sectoren).

Tweede opmerking: de waarde 322 is niet toegelaten wanneer de zone bij het blok 90107 (Gebruikende
onderneming) hoort.

Derde opmerking : De prestaties van toepassing voor het Paritair comité 149 moeten verplicht
aangegeven worden onder dit paritair comité voor alle periodes vanaf 01/10/2017.

Vierde opmerking : De prestaties van toepassing voor het Paritair comité 320 moeten verplicht
aangegeven worden onder dit paritair comité voor alle periodes vanaf 01/01/2018.

WETTELIJKE REFERENTIE:
TYPE: Alfanumeriek
LENGTE: 9
AANWEZIGHEID: Verplicht indien de zone zich in het FB 90374 (Dimona karakteristieken) bevindt en het formulier

betrekking heeft op een werkgever (uitgezonderd provinciale en plaatselijke besturen).
Facultatief wanneer deze zone zich in het FB 90107 (Gebruikende onderneming) bevindt en het paritair
comité (BF 90374) 322 is.
Verboden in de andere gevallen.

FORMAAT: CCC of CCC.CC of CCC.CC.CC
FOUTCODE OP ONTVANGSTBEWIJS:

Foutbeschrijving Foutcode Ernst
fout

Niet aanwezig
Ongeldig
Verboden
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