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1. Inleiding 

1.1. Het gegevensschema 

Het gegevensschema verduidelijkt de functionele gegevensblokken. 

Een aangifte kan zevenentwintig verschillende functionele blokken bevatten (met inbegrip de 
root van de XML-boodschap) waarvan sommige verschillende keren kunnen voorkomen. 

In de onderstaande tekst worden de functionele blokken niveaus genoemd. 

1.1.1. Niveau "Formulier" 

Het gaat om de gegevens die toelaten een formulier te identificeren. 

Een formulier stemt overeen met één enkele aangifte.  

Een boodschap zal verschillende formulieren kunnen bevatten en bijgevolg dus ook 
verschillende aangiften. 

1.1.2. Niveau "Referentie" 

Het gaat om de referenties in verband met een formulier. 

Een formulier dat overeenkomt met een originele multifunctionele kwartaalaangifte, kan nul of 
één referentie hebben. 

De gebruiker heeft dus de mogelijkheid een eigen referentie door te sturen voor elke aangifte 
die hij verzendt. 

1.1.3. Niveau "Werkgeversaangifte" 

Dit zijn de algemene gegevens met betrekking tot een aangifte. 

Een aangifte wordt gedefinieerd door de combinatie van de volgende gegevens: RSZ-nummer, 
notie curatele en jaar kwartaal van de aangifte. 

Het is mogelijk verschillende aangiften te vinden in de boodschap. 

Het niveau "werkgeversaangifte" zal echter slechts één keer kunnen voorkomen per aangifte. 

1.1.4. Niveau "Bijdrage niet gebonden aan een natuurlijke persoon" 

Dit zijn de gegevens met betrekking tot de bijdragen die niet gebonden zijn aan een natuurlijke 
persoon. 

Een bijdrage niet gebonden aan een natuurlijke persoon wordt gedefinieerd door de identificatie 
van de aangifte plus de volgende gegevens: werkgeverscategorie en werknemerskengetal 
bijdrage niet gebonden aan een natuurlijke persoon. 

Het is mogelijk verschillende bijdragen niet gebonden aan een natuurlijke persoon te vinden per 
aangifte. 

Elke bijdrage niet gebonden aan een natuurlijke persoon zal echter maar één keer mogen 
voorkomen per aangifte. 
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1.1.5. Niveau "Natuurlijke persoon" 

Dit zijn de gegevens met betrekking tot de natuurlijke persoon. 

Behalve bij uitzondering (alleen bijdragen niet verbonden aan een natuurlijke persoon) moet er 
ten minste één natuurlijke persoon zijn per werkgeversaangifte, maar er kunnen er meerdere 
zijn (de werkgever stelt verschillende natuurlijke personen tewerk). 

Elk natuurlijke persoon kan echter maar één keer voorkomen binnen één aangifte. 

1.1.6. Niveau "Werknemerslijn" 

Dit zijn de gegevens met betrekking tot de werknemerslijn. 

Een werknemerslijn laat toe de verschillende soorten activiteit te identificeren van een 
natuurlijke persoon bij een werkgever tijdens het kwartaal. Een activiteit wordt gedefinieerd door 
de combinatie van de werkgeverscategorie en het werknemerskengetal (type werknemer). 

Er moet ten minste één werknemerslijn zijn per natuurlijke persoon, maar er kunnen er 
verschillende zijn (de natuurlijke persoon oefent verschillende activiteiten uit bij de werkgever 
gedurende het aangiftekwartaal). 

Elke werknemerslijn kan echter maar één keer voorkomen per natuurlijke persoon. 

Voor een gegeven werknemerslijn moet er ten minste één van de volgende niveaus zijn; deze 
niveaus zijn exclusief: 

• Tewerkstelling van de werknemerslijn 

• Vergoeding AO - BZ 

• Bijdrage ontslagen statutaire werknemer 

• Bijdrage werknemer-student 

• Bijdrage bruggepensioneerde werknemer 

• Aanvullende vergoeding 

1.1.7. Niveau "Tewerkstelling van de werknemerslijn" 

Dit zijn de gegevens met betrekking tot de tewerkstelling. 

Een tewerkstelling stemt overeen met een reële omschrijving van de manier waarop de 
werknemer zijn activiteit uitoefent binnen de onderneming. 

Naargelang het type werknemer (werknemerscode) kunnen er nul, één of meer tewerkstellingen 
zijn. 

Zo mag er voor studenten, bruggepensioneerden, ontslagen statutair personeel en werknemers 
waarvoor er een bijdrage verschuldigd is op de aanvullende vergoedingen geen niveau 
"tewerkstelling van de werknemerslijn" zijn. Ook voor de werknemers aangegeven onder de 
werkgeverscategorieën 027 (arbeidsongeval) en 028 (beroepsziekte) mag er geen niveau 
"tewerkstelling van de werknemerslijn" zijn. 

Voor alle andere werknemerstypes moet er echter ten minste één niveau "tewerkstelling van de 
werknemerslijn" zijn per werknemerslijn, maar er kunnen er meer zijn (opeenvolgende of 
gelijktijdige tewerkstellingen). 
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1.1.8. Niveau "Tewerkstelling - Inlichtingen" 

Dit zijn bijkomende gegevens met betrekking tot de tewerkstelling. 

Voor een tewerkstelling kunnen er nul of één blok “Tewerkstelling – Inlichtingen” zijn. 

Als dit blok aanwezig is in een aangifte van een bij de RSZ aangesloten werkgever, dan mag 
het alleen de zones "Extra uit de horeca", “Maatregelen non-profit”, “Uurloon” of “Uurloon in 
duizendsten van euro” bevatten, “Aantal dagen gewaarborgd loon eerste week”, “Brutoloon 
betaald in geval van ziekte”, “Vrijstelling van aangifte van gegevens van de tewerkstelling met 
betrekking tot de overheidssector” en “Controlegegeven - Verplichting”. 

1.1.9. Niveau "Prestatie van de tewerkstelling werknemerslijn" 

Dit zijn de gegevens met betrekking tot de arbeidstijd (prestaties) binnen eenzelfde 
tewerkstelling. 

Voor een tewerkstelling kunnen er nul, één of meer prestaties zijn. 

Voor de werknemers in volledige beroepsloopbaanonderbreking en de statutaire werknemers 
met standplaats in het buitenland mogen er geen prestaties zijn. 

Behalve bij uitzondering moet er ten minste één prestatie of één bezoldiging zijn per 
tewerkstelling. 

1.1.10. Niveau "Bezoldiging van de tewerkstelling werknemerslijn" 

Dit zijn de loongegevens (bezoldigingen) binnen eenzelfde tewerkstelling. 

Voor een tewerkstelling kunnen er nul, één of meer bezoldigingen zijn. 

Voor de werknemers in volledige beroepsloopbaanonderbreking zal er, behalve bij uitzondering, 
geen bezoldiging zijn. 

Voor de statutaire werknemers met standplaats in het buitenland mogen er geen bezoldiging 
zijn. 

Behalve bij uitzondering moet er ten minste één prestatie of één bezoldiging zijn per 
tewerkstelling. 

1.1.11. Niveau "Gegevens van de tewerkstelling met betrekking tot de 
overheidssector" 

Dit blok bevat specifieke gegevens voor de overheidssector. 

Voor een tewerkstelling kunnen er nul, één of meer blokken "Gegevens van de tewerkstelling 
met betrekking tot de overheidssector" zijn.  
Er kan echter maar één enkele blok "Gegevens van de tewerkstelling met betrekking tot de 
overheidssector" zijn voor een gegeven combinatie "Datum begin - Gegevens van de 
tewerkstelling met betrekking tot de overheidssector", "Type van de instelling van de 
overheidssector", "Personeelscategorie van de overheidssector", "Aard van de dienst" en "Aard 
van de functie". 

1.1.12. Niveau "Baremieke wedde" 

Dit blok bevat gegevens met betrekking tot een baremieke wedde van een statutaire of 
contractuele agent van de overheidssector. 

Voor een blok "Gegevens van de tewerkstelling met betrekking tot de overheidssector" moet er 
ten minste een blok "Baremieke wedde" zijn, maar er kunnen meerdere zijn. 
Er kan echter maar één enkele blok "Baremieke wedde" zijn voor een gegeven combinatie 
"Datum begin - Baremieke wedde”, "Datum van ranginneming in de geldelijke anciënniteit" en 
"Referentie van de baremieke wedde". 
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1.1.13. Niveau "Weddebijslag" 

Dit blok bevat gegevens met betrekking tot een weddebijslag van een statutaire of contractuele 
agent van de overheidssector. 

Voor een "Baremieke wedde" kunnen er nul, één of meer blokken "Weddebijslag" zijn. 
Er kan echter maar één enkele blok "Weddebijslag" zijn voor een gegeven combinatie "Datum 
begin - Weddebijslag" en "Referentie van de weddebijslag". 

1.1.14. Niveau "Gelijktijdige maatregelen tot reorganisatie van de 
arbeidstijd - Informatie" 

Dit blok bevat gegevens met betrekking tot de maatregelen tot reorganisatie van de arbeidstijd 
in geval van gelijktijdige afwezigheden die aanleiding geven tot een combinatie van 
maatregelen tot reorganisatie van de arbeidstijd voor een statutaire werknemer uit de 
overheidssector. 

Voor een "Tewerkstelling van de werknemerslijn" kunnen er nul of twee blokken "Gelijktijdige 
maatregelen tot reorganisatie van de arbeidstijd - Informatie” zijn. 

Er kan echter maar één enkele blok "Gelijktijdige maatregelen tot reorganisatie van de 
arbeidstijd - Informatie" zijn voor één gegeven maatregel tot reorganisatie van de arbeidstijd. 

1.1.15. Niveau "Bijdrage verschuldigd voor de werknemerslijn" 

Dit niveau betreft de bijdragen verschuldigd voor een "gewone" werknemer (noch ontslagen 
statutaire werknemer, noch werknemer-student, noch bruggepensioneerde werknemer). 

Voor een "gewone" werknemerslijn kunnen er nul, één of meer verschuldigde bijdragen zijn. 

Voor de werknemerslijnen aangegeven door werkgevers van de kengetallen 027 
(arbeidsongevallen) en 028 (beroepsziekten) moet er slechts één enkele verschuldigde bijdrage 
zijn per werknemerslijn waarbij de berekeningsbasis overeenstemt met de som van alle 
vergoedingen en renten betaald voor de werknemer in kwestie. 

Een gegeven bijdrage mag slechts één enkele keer voorkomen per "gewone" werknemerslijn. 

1.1.16. Niveaus "Vermindering werknemerslijn" en "Vermindering 
tewerkstelling" 

Deze niveaus betreffen de gevraagde verminderingen voor een werknemerslijn of een 
tewerkstelling. 

Er kunnen geen, één of meer verminderingen zijn per werknemerslijn of per tewerkstelling. 

Een gegeven vermindering mag slechts één enkele keer voorkomen per werknemerslijn of per 
tewerkstelling. 

Een gegeven vermindering mag aanwezig zijn ofwel op niveau werknemerslijn ofwel op niveau 
tewerkstelling. Het niveau waarop de vermindering moet aangegeven worden is vermeld in de 
bijlage 4 "Lijst van de verminderingscodes". 

1.1.17. Niveau "Detailgegevens vermindering werknemerslijn" 

Dit niveau betreft bepaalde verminderingen werknemerslijn waarvoor de gevraagde 
vermindering gedetailleerd moet worden. 

Er kunnen nul, één of meer niveaus "detailgegevens vermindering werknemerslijn" zijn per 
gevraagde vermindering werknemerslijn. 

De verminderingen werknemerslijn waarvoor het niveau "detailgegevens vermindering 
werknemerslijn" vereist is, worden vermeld in de bijlage dmfas02 "Detailgegevens voor de 
verminderingen". 
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1.1.18. Niveau "Detailgegevens vermindering tewerkstelling" 

Dit niveau betreft bepaalde verminderingen tewerkstelling waarvoor de gevraagde vermindering 
gedetailleerd moet worden. 

Er kunnen nul of één niveau "detailgegevens vermindering tewerkstelling" zijn per gevraagde 
vermindering tewerkstelling. 

De verminderingen tewerkstelling waarvoor het niveau "detailgegevens vermindering 
tewerkstelling" vereist is, worden vermeld in de bijlage dmfas02 "Detailgegevens voor de 
verminderingen". 

1.1.19. Niveau "Vergoeding AO - BZ" 

Het gaat om de gegevens in verband met de vergoedingen aangegeven door de werkgevers 
van de kengetallen 027 (Arbeidsongevallen) en 028 (Beroepsziekten). 

Naargelang het type werknemer (werknemerscode) kunnen er nul, één of meer niveaus 
"Vergoeding AO - BZ" zijn. 

Zo moet er voor de werknemerslijnen aangegeven door werkgevers van de kengetallen 027 en 
028 ten minste één vergoeding zijn, maar er kunnen er meer zijn (verschillende types 
vergoedingen en/of verschillende graden van ongeschiktheid). Er kan echter maar één enkele 
vergoeding zijn voor een gegeven combinatie "aard van de vergoeding" en "graad van 
ongeschiktheid". 

Voor de werknemerslijnen aangegeven door andere werkgevers dan die van de kengetallen 
027 en 028 mag er daarentegen geen niveau "vergoeding AO - BZ" zijn". 

1.1.20. Niveau "Bijdrage ontslagen statutaire werknemer" 

Dit niveau betreft de bijdragen verschuldigd voor een ontslagen statutaire werknemer. 

Voor een werknemerslijn ontslagen statutair personeel mag er maar één enkele bijdrage 
ontslagen statutair personeel zijn. De onderwerping aan de twee regimes (regime werkloosheid 
en regime ziekte- en invaliditeitsverzekering) gebeurt via twee verschillende werknemerslijnen. 

1.1.21. Niveau "Bijdrage werknemer-student" 

Dit niveau betreft de solidariteitsbijdrage verschuldigd voor een werknemer-student. 

Voor een werknemerslijn student mag er maar één enkele bijdrage werknemer-student zijn. 

1.1.22. Niveau "Bijdrage bruggepensioneerd werknemer" 

Dit niveau betreft de bijdragen verschuldigd voor een bruggepensioneerd werknemer. 

Dit niveau mag gebruikt worden tem de aangiften van het eerste kwartaal 2010. Vanaf de 
aangiften van het tweede kwartaal 2010 moeten de bijdragen verschuldigd voor een 
bruggepensioneerd werknemer via de blokken Aanvullende vergoeding en Aanvullende 
vergoeding - Bijdrage aangegeven worden.  

Er moet ten minste één bijdrage bruggepensioneerd werknemer zijn per werknemerslijn 
bruggepensioneerde, maar er kunnen er maximum twee zijn. 

Een gegeven bijdrage bruggepensioneerd werknemer mag slecht één enkele keer voorkomen 
per werknemerslijn bruggepensioneerde. 
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1.1.23. Niveau "Aanvullende vergoeding" 

Dit niveau betreft de algemene informatie in verband met de vergoedingen die uitbetaald 
worden als aanvulling bij werkloosheidsuitkeringen of uitkeringen voor loopbaanonderbreking. 
Vanaf de aangiften van het tweede kwartaal 2010 betreft het ook de bruggepensioneerde 
werknemers. 

Naargelang het type werknemer (werknemerskengetal) kunnen er nul, één of meer niveaus 
"aanvullende vergoeding" zijn. 

Voor een werknemer waarvoor een bijdrage op aanvullende vergoedingen verschuldigd is, 
moet er minstens één niveau "aanvullende vergoeding" zijn.  
Er kunnen er meer zijn maar er mag er slechts één zijn voor een gegeven combinatie notie 
werkgever, nummer van paritair comité, NACE-Code, notie type akkoord van de aanvullende 
vergoeding, notie halftijdse loopbaanonderbreking of halftijds brugpensioen, notie vrijstelling 
van prestaties, notie conforme vervanging. 

Voor de andere werknemerstypes mag er geen niveau "aanvullende vergoeding" aanwezig zijn. 

1.1.24. Niveau "Bijdrage aanvullende vergoeding" 

Dit niveau betreft de bijdragen verschuldigd op de aanvullende vergoedingen bij 
werkloosheidsuitkeringen of uitkeringen bij loopbaanonderbreking. Vanaf de aangiften van het 
tweede kwartaal 2010 betreft het ook de verschuldigde bijdragen voor bruggepensioneerde 
werknemers. 

Er kunnen nul, één of meer bijdragen zijn per aanvullende vergoeding.  
Er moet ten minste één bijdrage zijn als deze bijdrage op de aanvullende vergoeding 
verschuldigd is op basis van het paritair comité en de leeftijd van de werknemer. 
Een gegeven bijdrage (een combinatie werknemerskengetal bijdrage – type bijdrage – notie 
aanpassing bedrag van de aanvullende vergoeding of de sociale uitkering – volgnummer 
bijdrage) mag echter maar één keer voorkomen per aanvullende vergoeding. 

1.1.25. Niveau "Bedrijfsvoertuig " 

Dit zijn de gegevens met betrekking tot de bedrijfsvoertuigen 

Een bedrijfsvoertuig wordt gedefinieerd door de identificatie van de aangifte plus het 
nummerplaat. 

Het is mogelijk verschillende bedrijfsvoertuigen te vinden per aangifte. 

Elk bedrijfsvoertuig (een nummerplaat) zal echter maar één keer mogen voorkomen per 
aangifte. 
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1.2. Glossarium 

Het glossarium geeft een beschrijving van elk gegeven dat opgenomen is in het 
gegevensschema. 

Per pagina beschrijft men één gegeven. Elke pagina bevat de hieronder besproken rubrieken. 

1.2.1. Identificatie 

Het identificatienummer van een gegeven (of zonenummer) bestaat uit vijf numerieke posities. 
Dankzij dit nummer kan men naar elk gegeven op eenduidige wijze verwijzen. 

1.2.2. Versie 

Het versienummer laat ons toe een historiek van de wijzigingen bij te houden. Het 
versienummer bestaat uit vijf posities waarvan de eerste vier het jaar van de wijziging aangeven 
en de laatste het kwartaal. 

Het versienummer geeft een aanwijzing van het moment waarop bepaalde wijzigingen van 
toepassing worden. 

1.2.3. Naam van het gegeven 

De naam geeft kort de inhoud weer van het gegeven. 

1.2.4. Beschrijving van het gegeven 

De beschrijving geeft de betekenis van het gegeven meer uitgebreid weer. 

1.2.5. Toegelaten domein 

Het toegelaten domein specificeert de toegelaten waarden voor het gegeven. 

Onder deze rubriek vindt men ook verwijzingen naar de bijlagen van het glossarium. 

1.2.6. Type 

Het type gegeven geeft aan of het gegeven numerieke (alleen cijfers) of alfanumerieke (cijfers, 
HOOFDLETTERS, speciale tekens) tekens bevat. 

Andere alfanumerieke tekens dan HOOFDLETTERS en toegelaten speciale tekens zullen 
vertaald worden volgens de tabel in bijlage 8 van het glossarium DIMONA. Karakters die niet in 
de tabel staan (met andere hexadecimale waarden), zullen automatisch worden vervangen door 
een blanco (ASCII Hex 20). 

1.2.7. Lengte 

De opgegeven lengte is de maximale lengte van het gegeven. 

1.2.8. Aanwezigheid 

De aanwezigheid van een gegeven in een functioneel blok of niveau kan zijn: 

 Facultatief :  Het staat de verzender vrij deze zone in te vullen. 

 Verplicht indien : De zone moet aanwezig zijn onder de vermelde voorwaarden. 

 Onmisbaar : De zone moet altijd aanwezig zijn. 
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1.2.9. Foutcode 

De foutcode bestaat uit de 5 posities die de zone identificeren waarin de fout zich heeft 
voorgedaan, gevolgd door het fouttype in drie posities. De twee delen worden gescheiden door 
een streepje. 

De fouten aangeduid met de letter B zijn blokkerende fouten (d.w.z. dat de hele aangifte 
verworpen zal worden als één van deze fouten wordt vastgesteld). De fouten aangeduid met de 
letter P worden samengeteld en wanneer zij een bepaald percentage overschrijden, wordt de 
aangifte volledig verworpen. De fouten aangeduid met de letters NP worden niet bijgehouden 
en geven nooit aanleiding tot de weigering van de aangifte. De fouten die aangeduid worden 
met de letter W worden enkel vermeld ter informatie en leiden nooit tot de weigering van de 
aangifte; zij worden achteraf niet verbeterd. 

1.2.10. Afkortingen 

In het glossarium gebruikt men soms de volgende afkortingen: 

 JJ : geeft de laatste twee cijfers van het jaar aan 

 JJJJ : geeft het jaar aan in vier cijfers met de eeuw 

 MM : geeft de maand aan [01 ; 12] 

 DD : geeft de dag aan [01 ; 31] 

 DDD : geeft de dag aan [01 ; 366] 

 K : geeft het betreffende kwartaal aan [1 ; 4] 

 X : geeft een willekeurig cijfer of een willekeurige letter aan (alfanumerieke zone) 

 [1;4] : geeft aan dat het gegeven een waarde heeft tussen de opgenomen 
gespecificeerde grenzen (hier zijn de mogelijke waarden 1, 2, 3 en 4). 
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1.3. Opmerkingen 

1.3.1. Aangiftekwartaal 

Het is niet toegelaten aangiften voor verschillende kwartalen in te dienen in eenzelfde origineel 
DmfA-bestand. 

1.3.2. Afrondingsregels 

Wanneer er geen toegelaten decimale waarde is, zal men noodzakelijkerwijze moeten afronden 
naar de eenheid volgens de onderstaande regels: 

- Afronding naar de lagere eenheid, wanneer de waarde van de decimalen behoort tot het 
domein [01 ; 49]. 

- Afronding naar de hogere eenheid wanneer de waarde van de decimalen behoort tot het 
domein [50 ; 99]. 

1.3.3. Het begrip tewerkstelling 

Voor eenzelfde werknemer moet men soms de loongegevens en de prestaties per 
tewerkstelling aangeven. 

Dit is bijvoorbeeld het geval wanneer de werknemer van een voltijdse tewerkstelling naar een 
deeltijdse tewerkstelling gaat, wanneer de tewerkstellingsbreuk verandert, wanneer het 
arbeidsregime verandert. 

Later zal dit begrip tewerkstelling meer in detail geïllustreerd worden met voorbeelden. 

1.3.4. Het begrip tewerkstelling in geval van verbrekingsvergoedingen 

De verbrekingsvergoedingen moeten aangegeven worden in verschillende perioden, zoals 
beschreven in de "Algemene Onderrichtingen ten behoeve van de Werkgevers". 

Elke periode moet aangegeven worden onder de vorm van een nieuwe tewerkstelling waarbij 
de begin- en einddatum van de tewerkstelling ingevuld moeten worden en moeten 
overeenkomen met de begin- en einddata van de periode gedekt door de 
verbrekingsvergoeding. 

Voor elk van deze tewerkstellingen moet men één enkele prestatie aangeven die overeenkomt 
met de periode gedekt door de verbrekingsvergoeding (in dagen en eventueel ook in uren) en 
één enkele bezoldiging die overeenkomt met de verbrekingsvergoeding. 

Voorbeeld: Een werknemer ontslagen op 31/01/2003 die 18 maanden verbrekingsvergoeding 
ontvangt. 

De aangifte van het kwartaal 1/2003 zal 4 tewerkstellingen bevatten: 

• Eerste tewerkstelling van 01/01/2003 tot 31/01/2003 met alle prestaties en alle 
bezoldigingen die overeenkomen met de arbeidsperiode. 

• Tweede tewerkstelling van 01/02/2003 tot 31/03/2003 (saldo van het kwartaal ofwel 
2 maanden) met één enkele bezoldiging die de verbrekingsvergoedingen bevat die 
deze periode dekken en één enkele prestatie die de dagen en eventueel ook uren van 
deze periode vermeldt. 

• Derde tewerkstelling van 01/04/2003 tot 31/12/2003 (saldo van het jaar ofwel 9 
maanden) met één enkele bezoldiging die de verbrekingsvergoedingen bevat die deze 
periode dekken en één enkele prestatie die de dagen en eventueel ook uren van deze 
periode vermeldt. 
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• Vierde tewerkstelling van 01/01/2004 tot 31/07/2004 (volgend jaar ofwel slechts 7 
maanden aangezien de verbrekingsvergoeding voor 18 maanden betaald wordt) met 
één enkele bezoldiging die de verbrekingsvergoedingen bevat die deze periode dekken 
en één enkele prestatie die de dagen en eventueel ook uren van deze periode 
vermeldt. 

1.3.5. Aangiften voorafgaand aan het kwartaal 1/2003 

Voor de aangiften van de kwartalen voorafgaand aan 1/2003 moet men het oude 
bestandsformaat blijven gebruiken. Dit geldt zowel voor de originele aangiften als voor de 
wijzigende aangiften. 

1.3.6. Aangifte van eenzelfde werknemerslijn op eenzelfde aangifte 

Het is niet toegelaten eenzelfde werknemerslijn verschillende keren te vermelden op eenzelfde 
aangifte. Aangiften met meervoudige werknemerslijnen zullen geweigerd worden. 

Het feit dat men dezelfde werknemerslijn verschillende keren vermeldt voor eenzelfde 
werknemer leidt altijd tot heel wat nadelen, niet alleen voor de werkgever, onder meer op het 
vlak van de berekening van diverse vrijstellingen van bijdragen, maar ook voor de werknemers, 
op het vlak van de vaststelling van hun rechten op de diverse prestaties van het 
socialezekerheidsstelsel der werknemers. 

1.3.7. Aangifte van de bedragen 

De aangiften worden uitsluitend in EURO gedaan. 

In het bestand moeten alle bedragen uitgedrukt worden in eurocent. 

Het uurloon in duizendsten van euro (zone 00862) wijkt echter af van deze regel. 

Voorbeeld: 

Het door de werkgever netto te betalen bedrag is 15.806,00 EURO of 1.580.600 eurocent. 

In het bestand moet dit bedrag uitgedrukt worden in eurocent. De zone 00015 zal dus het 
volgende getal bevatten: "000000001580600". 

1.3.8. Aangifte van de dagen 

In het bestand moeten alle dagen uitgedrukt worden in honderdsten van dagen.  

Dit geldt zowel voor het aantal dagen per week van het arbeidsregime (zone 00047) als voor 
het aantal dagen van de prestatie (zone 00063). 

Het aantal dagen student (zone 00078) en het referte-aantal dagen (zone 00073) wijken echter 
af van deze regel en worden uitgedrukt in volledige dagen. 

Voorbeeld: 

De werknemer heeft 65 dagen gepresteerd a rato van 5 dagen per week. 

In het bestand moeten deze aantallen uitgedrukt worden in honderdsten van dagen. De zone 
00047 zal dus het volgende getal bevatten: " 500" terwijl de zone 00063 dus het volgende 
getal zal bevatten: " 06500". 
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1.3.9. Aangifte van de uren 

In het bestand moeten alle uren uitgedrukt worden in honderdsten van uren. 

Dit geldt voor het gemiddeld aantal uren per week van de werknemer (zone 00048), het 
gemiddeld aantal uren per week van de maatman (zone 00049) en het aantal uren van de 
prestatie (zone 00064). 

Het aantal uren student (zone 01158) wijkt echter af van deze regel en wordt uitgedrukt in 
volledige uren. 

Voorbeeld: 

De werknemer heeft 247 uur gepresteerd a rato van 19 uur per week. De maatman werkt 38 
uur per week. 

In het bestand moeten deze getallen uitgedrukt worden in honderdsten van uren. 

De verschillende zones zullen de volgende getallen bevatten: 

 zone 00048: "1900" 

 zone 00049: "3800" 

 zone 00064: "0024700" 
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2. Schema van de gegevens 

2.1. Niveau "Formulier" 

• Gegevens van het formulier 

• 00296: identificatie van het formulier 

• 00218: datum van creatie van het formulier 

• 00299: precies uur van creatie van het formulier 

• 00297: type van het formulier 

• 00110: status van het attest 

 

2.2. Niveau "Referentie" 

• Gegevens van de referentie 

• 00221: type van de referentie 

• 00298: herkomst van de referentie 

• 00222: referentienummer 

 

2.3. Niveau "Werkgeversaangifte" 

• Identificatie van de aangifte 

• 00013: jaar-kwartaal van de aangifte 

• 00011: RSZ-nummer 

• 00012: notie curatele 

• 00014: uniek ondernemingsnummer 

• Gegevens van de aangifte 

• 00015: netto te betalen bedrag 

• 00016: conversie naar regime 5 

• 00017: datum waarop de vakantie begint 
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2.4. Niveau "Bijdrage niet gebonden aan een natuurlijke 
persoon" 

• Identificatie van de bijdrage niet gebonden aan een natuurlijke persoon 

• 00019: werkgeverscategorie waarvoor een bijdrage verschuldigd is die niet 
gebonden is aan een natuurlijke persoon 

• 00020: werknemerskengetal voor een bijdrage die niet gebonden is aan een 
natuurlijke persoon 

• Gegevens van de bijdrage niet gebonden aan een natuurlijke persoon 

• 00021: berekeningsbasis van de bijdrage die niet gebonden is aan een 
natuurlijke persoon 

• 00022: bedrag van de bijdrage die niet gebonden is aan een natuurlijke persoon 

2.5. Niveau "Natuurlijke persoon" 

• Volgnummer van de natuurlijke persoon 

• 00023: volgnummer natuurlijke persoon 

• Identificatiegegevens van de natuurlijke persoon 

• 00024: identificatienummer bij de sociale zekerheid - INSZ 

• Gegevens van de natuurlijke persoon 

• 00615: Referentie gebruiker – Natuurlijke persoon 

Belangrijk: 

Vanaf 1 juli 2012 zal de aangifte van een natuurlijke persoon uitsluitend met het INSZ 
moeten gebeuren, ongeacht het kwartaal van de aangifte.  

Het gebruik van naam, voornaam, initiaal van de tweede voornaam, geslacht, 
geboortedatum en -plaats, adres, nationaliteit en nummer van de sociale-identiteitskaart 
zal niet meer toegelaten worden. De betreffende fiches werden aangepast 

2.6. Niveau "Werknemerslijn" 

• Identificatie van de werknemerslijn 

• 00036: werkgeverscategorie 

• 00037: werknemerskengetal 

• Gegevens van de werknemerslijn 

• 00038: datum waarop het socialzekerheidskwartaal begint 

• 00039: datum waarop het socialzekerheidskwartaal eindigt 

• 00040: notie grensarbeider 

• 00041: activiteit ten opzichte van het risico 

• 00042: identificatienummer van de lokale eenheid 

Belangrijk: : Het identificatienummer van de lokale eenheid is toegelaten in het 
blok werknemerslijn uitsluitend voor aangiften voor kwartalen vroeger dan 
2014/1. 

• 00616: Referentie gebruiker – Werknemerslijn 
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2.7. Niveau "Tewerkstelling van de werknemerslijn" 

• Volgnummer van de tewerkstelling 

• 00043: tewerkstellingsnummer 

• Gegevens van de tewerkstelling 

• 00044: datum waarop de tewerkstelling begint 

• 00045: datum waarop de tewerkstelling eindigt 

• 00046: nummer van paritair comité 

• 00047: aantal dagen per week van het arbeidsstelsel 

• 00050: type arbeidsovereenkomst 

• 00049: gemiddeld aantal uren per week van de maatpersoon 

• 00048: gemiddeld aantal uren per week van de werknemer 

• 00051: maatregel tot reorganisatie van de arbeidstijd 

• 00052: maatregel ter bevordering van de werkgelegenheid 

• 00053: statuut van de werknemer 

• 00054: notie gepensioneerd 

• 00055: type leerling 

• 00056: bezoldigingswijze 

• 00057: functienummer 

• 00059: klasse van het vliegend personeel 

• 00060: betaling in tienden of twaalfden 

• 00617: Referentie gebruiker – Tewerkstelling van de werknemerslijn 

• 00625: Verantwoording van de dagen 

• 00042: identificatienummer van de lokale eenheid 

Belangrijk: : Het identificatienummer van de lokale eenheid is toegelaten in het 
blok tewerkstelling van de werknemerslijn uitsluitend vanaf de kwartaalaangiften 
2014/1. 
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2.8. Niveau "Tewerkstelling – Inlichtingen" 
• Gegevens van de tewerkstelling - Inlichtingen 

• 00795: Extra uit de HORECA 

• 00794: Maatregelen non-profit 

• 00812: Uurloon 

• 00862: Uurloon in duizendsten van euro 

• 01010: Aantal dagen gewaarborgd loon eerste week  

• 01011: Brutoloon betaald in geval van ziekte 

• 01012: Vrijstelling van aangifte van gegevens van de tewerkstelling met 
betrekking tot de overheidssector 

• 01063: Controlegegeven - Verplichting 

Belangrijk: 

• De gegevens “Datum waarop het vastbenoemde personeelslid sinds zes 
maanden of meer ziek is”, “Ter beschikking gesteld personeel”, “Vrijstelling - 
Aanvullend pensioenregeling”, “Datum vaste benoeming” zijn niet van 
toepassing voor een werkgever die is aangesloten bij de RSZ. 

• Het uurloon dient aangegeven te worden hetzij via de zone 00812 “Uurloon” 
(aangiftes voor trimesters vroeger dan 2007/3), hetzij via de zone 00862 
“Uurloon in duizendsten van euro” (voor aangiftes vanaf 2007/3). Het gebruik 
van deze twee zones sluit elkaar uit en zij kunnen niet gebruikt worden voor een 
niet toegelaten trimester. 

 

2.9. Niveau "Prestatie van de tewerkstelling werknemerslijn" 
• Volgnummer van de prestatie 

• 00061: nummer prestatielijn 

• Identificatie van de prestatie 

• 00062: prestatiecode 

• Gegevens van de prestatie 

• 00063: aantal dagen van de prestatie 

• 00064: aantal uren van de prestatie 

• 00065: aantal vluchtminuten 
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2.10. Niveau "Bezoldiging van de tewerkstelling werknemerslijn" 
• Volgnummer van de bezoldiging 

• 00066: lijnnummer bezoldiging 

• Identificatie van de bezoldiging 

• 00067: bezoldigingscode 

• 00068: frequentie in maanden van de betaling van de premie 

• 00069: percentage van de bezoldiging op jaarbasis 

• Gegevens van de bezoldiging 

• Bezoldiging 

2.11. Niveau "Gegevens van de tewerkstelling met betrekking 
tot de overheidssector" 

• Identificatie van het blok "Gegevens van de tewerkstelling met betrekking tot de 
overheidssector"  

• 00964: Datum begin - Gegevens van de tewerkstelling met betrekking tot de 
overheidssector 

• 00961: Type van de instelling van de overheidssector 

• 00962: Personeelscategorie van de overheidssector 

• 00967: Aard van de dienst 

• 00968: Aard van de functie  

• Gegevens van het blok "Gegevens van de tewerkstelling met betrekking tot de 
overheidssector" 

• 00965: Datum eind - Gegevens van de tewerkstelling met betrekking tot de 
overheidssector  

• 00963: Graad- of functiebenaming 

• 00966: Taalrol 

• 00969: Reden van het einde van de statutaire relatie 

 

2.12. Niveau "Baremieke wedde" 

• Identificatie van het blok "Baremieke wedde" 

• 00970: Datum begin - Baremieke wedde 

• 00972: Datum van ranginneming in de geldelijke anciënniteit  

• 00973: Referentie van de baremieke wedde  

• Gegevens van het blok "Baremieke wedde" 

• 00971: Datum eind - Baremieke wedde 

• 00974: Bedrag van de baremieke wedde 

• 00975: Aantal uren per week 

• 00976: Aantal uren per week – Volledige baremieke wedde 
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2.13. Niveau "Weddebijslag" 

• Identificatie van het blok "Weddebijslag" 

• 00978: Datum begin - Weddebijslag  

• 00977: Referentie van de weddebijslag 

• Gegevens van het blok "Weddebijslag" 

• 00979: Datum eind - Weddebijslag  

• 00980: Basisbedrag van de weddebijslag 

• 00981: Percentage van de weddebijslag 

• 00982: Aantal uren of prestaties 

• 00983: Bedrag van de weddebijslag 

 

2.14. Niveau "Gelijktijdige maatregelen tot reorganisatie van de 
arbeidstijd - Informatie" 

• Identificatie van het blok "Gelijktijdige maatregelen tot reorganisatie van de arbeidstijd 
- Informatie" 

• 00051: maatregel tot reorganisatie van de arbeidstijd 

• Gegevens van het blok "Gelijktijdige maatregelen tot reorganisatie van de arbeidstijd - 
Informatie" 

• 01030: Percentage van de maatregel tot reorganisatie van de arbeidstijd 

 

2.15. Niveau "Bijdrage verschuldigd voor de werknemerslijn" 

• Identificatie van de verschuldigde bijdrage 

• 00082: werknemerskengetal bijdrage 

• 00083: type bijdrage 

• Gegevens van de verschuldigde bijdrage 

• 00084: berekeningsbasis bijdrage 

• 00085: bedrag van de bijdrage 

• 00896: datum eerste aanwerving 
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2.16.  Niveaus "Vermindering werknemerslijn" en "Vermindering 
tewerkstelling" 

• Identificatie van de gevraagde vermindering 

• 00086: verminderingscode 

• Gegevens van de gevraagde vermindering 

• 00088: berekeningsbasis vermindering 

• 00089: bedrag van de vermindering 

• 00090: datum vanaf dewelke het recht op de vermindering geldt 

• 00091: aantal maanden administratiekosten ESS 

• 00092: identificatienummer bij de sociale zekerheid - INSZ van de vervangen 
persoon 

• 00093: identificatienummer bij de sociale zekerheid - INSZ van de persoon die 
het recht op de vermindering geopend heeft  

• 00094: herkomst van het attest 

 

2.17.  Niveau "Detailgegevens vermindering werknemerslijn" 

• Volgnummer van het blok detail 

• 00138: volgnummer detail vermindering 

• Identificatie van het niveau "detailgegevens vermindering werknemerslijn" 

• 00142: registratienummer van het arbeidsreglement 

• Gegevens van het detail van de gevraagde vermindering werknemerslijn 

• 00141: bedrag van de vermindering - detail 

• 00143: datum oorsprong recht 

• 00147: gemiddelde wekelijkse arbeidsduur voor de arbeidsduurvermindering 

• 00148: gemiddelde wekelijkse arbeidsduur na de arbeidsduurvermindering  

 

2.18. Niveau "Detailgegevens vermindering tewerkstelling" 

• Volgnummer van het blok detail 

• 00138: volgnummer detail vermindering 

• Identificatie van het niveau "detailgegevens vermindering tewerkstelling" 

• 00143: datum oorsprong recht 

• Gegevens van het detail van de gevraagde vermindering tewerkstelling 

• 00914: datum beëindiging recht 

• 00147: gemiddelde wekelijkse arbeidsduur voor de arbeidsduurvermindering 

• 00148: gemiddelde wekelijkse arbeidsduur na de arbeidsduurvermindering 
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2.19. Niveau "Vergoeding AO - BZ" 

• Identificatie van de vergoeding 

• 00144: aard van de vergoeding 

• 00145: graad van ongeschiktheid 

• Gegevens van de vergoeding 

• 00146: bedrag van de vergoeding 

 

2.20. Niveau "Bijdrage ontslagen statutaire werknemer" 

• Gegevens van de bijdrage ontslagen statutaire werknemer 

• 00071: refertebrutoloon 

• 00072: bijdrage refertebrutoloon 

• 00073: referte-aantal dagen 

• 00127: datum waarop de periode van onderwerping begint 

• 00129: datum waarop de periode van onderwerping eindigt 

 

2.21.  Niveau "Bijdrage werknemer-student" 

• Gegevens van de bijdrage werknemer-student 

• 00076: loon student 

• 00077: bijdrage student 

• 00078: aantal dagen student 

• 00042: identificatienummer van de lokale eenheid 

Belangrijk: Het identificatienummer van de lokale eenheid is toegelaten in het 
blok Bijdrage werknemer-student uitsluitend vanaf de kwartaalaangiften 2015/1. 

• 01158: aantal uren student 

Belangrijk: De prestaties van een student dient aangegeven te worden 
hetzij via de zone 00078 “Aantal dagen student” (aangiftes voor trimesters 
vroeger dan 2017/1), hetzij via de zone 01158 “Aantal Uren” (voor 
aangiftes vanaf 2017/1). Het gebruik van deze twee zones sluit elkaar uit 
en zij kunnen niet gebruikt worden voor een niet toegelaten trimester. 

 

2.22.  Niveau "Bijdrage bruggepensioneerd werknemer" 

• Identificatie van de bijdrage bruggepensioneerd werknemer 

• 00079: code bijdrage brugpensioen 

• Gegevens van de bijdrage bruggepensioneerd werknemer  

• 00080: aantal maanden brugpensioen 

• 00081: bijdrage brugpensioen 
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2.23. Niveau "Aanvullende vergoeding" 

• Identificatie van de aanvullende vergoeding 

• 00815: notie werkgever 

• 00046: nummer van paritair comité 

• 00228: NACE-code 

• 00824: notie type akkoord van de aanvullende vergoeding  

• 00825: notie halftijdse loopbaanonderbreking of halftijds brugpensioen 

• 00826: notie vrijstelling van prestaties 

• 00827: notie conforme vervanging 

• Gegevens van de aanvullende vergoeding 

• 00823: datum eerste toekenning aanvullende vergoeding  

• 00749: identificatienummer bij de sociale zekerheid - INSZ van de vervanger 

• 00853: maatregelen voorzien in geval van werkhervatting 

• 00949: type debiteur 

• 00950: aantal delen van de aanvullende vergoeding 

• 00951: datum van de betekening van de opzegging 

• 00952: notie onderneming in moeilijkheden of in herstructurering 

• 00953: datum begin van erkenning 

• 00954: datum eind van erkenning 

2.24. Niveau "Bijdrage aanvullende vergoeding" 

• Identificatie van de bijdrage aanvullende vergoeding 

• 00082: werknemerskengetal bijdrage 

• 00083: type bijdrage 

• 00829: notie aanpassing bedrag van de aanvullende vergoeding of de sociale 
uitkering 

• 00955: volgnummer bijdrage 

• Gegevens van de bijdrage aanvullende vergoeding 

• 00892: notie kapitalisatie  

• 00830: bedrag van de aanvullende vergoeding 

• 00956: theoretisch bedrag van de sociale uitkering 

• 00831: aantal maanden – aanvullende vergoeding 

• 00957: decimalen voor het aantal maanden 

• 00958: aantal dagen – onvolledige maand 

• 00959: onvolledige maand – reden 

• 00960: notie toepassing van de drempel 

• 00085: bedrag van de bijdrage 

• 01129: periode code 
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2.25. Niveau "Bedrijfsvoertuig " 

• Volgnummer van het bedrijfsvoertuig 

• 00780: volgnummer bedrijfsvoertuig 

• Identificatie van het bedrijfsvoertuig 

• 00781: nummerplaat 
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3. Schema van een aangifte 

3.1. Model entiteiten - relaties 
3.1.1. De modellering van gegevens: algemeen 

Het conceptuele model (waarvan het meest gebruikte momenteel het entiteit/relatiediagram is) 
is een grafische en synthetische weergave van het resultaat van de gegevensanalyse. Dit 
model structureert de relaties tussen de verschillende entiteiten (bv. werknemer en werkgever) 
en de attributen van elke entiteit (bv. naam, voornaam,...). Op die manier kan men het schema 
van de gegevensbank en het toegelaten domein voorstellen (toegelaten waarden, 
integriteitsvoorwaarden, ...).  Het conceptuele model is een onmisbare hulp bij de samenstelling 
van een efficiënte database. 

Wanneer men een conceptuele gegevensanalyse uitvoert, moet men eerst en vooral een 
methodologie kiezen. Deze methodologie moet toelaten het informatiesysteem zodanig te 
bestuderen dat men er volgende elementen kan uithalen:  

• de entiteiten (ook “record”, “segment”, “object”, ... genoemd) 

• de attributen (ook "gegevens", "veld", “item”, “element”, “variabele”,... genoemd) 

• de relaties tussen de entiteiten (ook “set”, “reeks”, “relationship”,... genoemd) 

Een "entiteit/relatie"-diagram is de grafische voorstelling van het resultaat van de 
gegevensanalyse. Om een dergelijk diagram goed te kunnen begrijpen en lezen, stellen wij 
voor om eerst een aantal basisconcepten te definiëren.  Daarna gaan we in op de werkwijze die 
gebruikt zal worden voor de grafische weergave. 

1. De basisconcepten 

De zaken die men absoluut moet weten, kunnen samengevat worden in 7 punten:  

1. Een gegevensverzameling bestaat uit elementaire gegevens die onderling verbonden 
zijn.  Als een gegeven opgebouwd is op basis van andere gegevens, spreekt men van 
groepsgegevens of gegevensstructuur.  Andere gegevens kunnen niet gescheiden 
worden zonder hun betekenis te verliezen. Men spreekt dan van elementaire gegevens.  
Een elementair gegeven kan voorkomen in diverse gegevensgroepen (in diverse 
gegevensstructuren). 

Voorbeeld: elementair gegeven: "straat", "postcode", ... 

  gegevensstructuur: “adres” (want bestaande uit "straat", "nummer", ...) 

2. Een entiteit bevat gegevens die tot eenzelfde logisch geheel behoren.  

Voorbeeld: de entiteit “NATUURLIJKE PERSOON” bevat gegevens zoals naam, 
voornaam, adres,... De entiteit “WERKGEVER” bevat gegevens zoals 
RSZ-nummer, benaming, adres,... 

3. Attributen zijn gegevens die een entiteit kenmerken.  Elke entiteit bestaat uit een 
identificatie (of primaire sleutel) en uit 1 of meer attributen.  In een gegevensbank is een 
entiteit een type record van de gegevensbank terwijl het attribuut één van de onderdelen van 
de entiteit is. 

4. De sleutelgegevens (of identificaties) zijn gegevens of groepen van gegevens waarmee 
men een voorkomen van een entiteit eenduidig kan identificeren. 

Voorbeeld: de entiteit “NATUURLIJKE PERSOON” zal als sleutelgegeven het 
nationaal nummer hebben en als voorkomen 999999999-99. 



 

    25 

5. Een attribuut kan één of meer waarden of groepen van waarden aannemen: de 
combinatie van de waarden toegekend aan de attributen van een entiteit vormt de 
voorkomens van de entiteit.  In het algemeen bezit elke entiteit verschillende voorkomens. 

Voorbeeld: de entiteit “NATUURLIJKE PERSOON” zal als attributen hebben: nationaal nummer, 
naam, voornaam, geboortedatum, geboorteplaats, nationaliteit, beroep, ... Voor een record 
in het bijzonder zal het voorkomen zijn: 999999999-99, Dupond, Jean, 99/99/99, Brussel, 
Belg, informaticus,... In de tabel hieronder geeft de 1e lijn de attributen van de entiteit 
Natuurlijke persoon en de volgende lijnen geven de voorkomens, d.w.z. de bijhorende 
waarden.  

 

INSZ Naam Voornaam Geboorte-
datum 

Geboorte-
plaats 

Nationaliteit Beroep 

999999999-99 Dupond Jean 99/99/99 Brussel Belg Informaticus 

888888888-88 Durand Jules 88/88/88 Parijs Fransman Technicus 

 

6. Een functionele afhankelijkheid vormt het verband dat toelaat diverse gegevens te 
verenigen binnen eenzelfde entiteit.  Voor elk gegeven van een document stelt men de 
volgende vraag: “Is er een direct verband tussen het onderzochte gegeven en de sleutel?" 
Als het antwoord “JA” is, mag men stellen dat er een functionele afhankelijkheid is tussen 
het gegeven en de sleutel. 

Voorbeelden: groepsgegeven of gegevensstructuur = “Adres” 

  elementair gegeven = naam van de straat, postcode, ... 

 sleutelgegeven = nationaal nummer 

7. Entiteiten kunnen wederkerige relaties voorstellen. Er bestaan in een informatiesysteem 
dus relaties tussen entiteiten en de relaties die van betekenis zijn, zullen uitgedrukt moeten 
worden. 
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2. Het entiteit/relatiediagram 

Om een diagram (en in ons geval het "entiteit/relatie"-model) te begrijpen en te lezen, moet men 
in de eerste plaats de gebruikte symbolen kennen.  

1. De “Entity” stelt een geheel voor van zaken, gegevens waarvan de voorkomens een 
relevante rol spelen in het informatiesysteem.  Daar bepaalde entiteiten bijzonder zijn, heeft 
men voorzien ze anders weer te geven.  Zo wordt de "gewone" entiteit voorgesteld door een 
rechthoek: 

entity

 
2. Een "gewone" associatie tussen twee entiteiten kan voorgesteld worden met een pijl, zoals 

hieronder getoond wordt. 

relationship

 
Zoals hierboven uitgelegd, hadden wij verschillende types van relaties tussen de entiteiten.  
Deze relaties zullen dus voorgesteld moeten worden door verschillende pijlen.  Het gaat om de 
volgende:  

 

Entity 2

Entity 2

Entity 2

Entity 2

Entity 1

Entity 1

Entity 1

Entity 1

Relation B

Relation C

Relation D

Relation A

 

Relatie A: entiteit 1 wordt geassocieerd met EEN 
ENKELE entiteit 2 (relatie 1 tot 1) 

Relatie B: entiteit 1 wordt geassocieerd met NUL 
of EEN entiteit 2 (relatie 1 tot 1 of geen 
associatie) 

Relatie C: entiteit 1 wordt geassocieerd met EEN 
of MEER entiteiten 2 (relatie 1 tot 1 of 1 tot n) 

Relatie D: entiteit 1 wordt geassocieerd met NUL, 
EEN of MEER entiteiten 2 (relatie 1 tot 0 of 1 tot 1 
of 1 tot n) 
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3.1.2. Schema 

Dit is een entiteiten-relaties-model dat een bestand DmfAOriginal beschrijft. 
DmfAOriginal (90169)

V20164

Werkgeverscategorie waarvoor een 
bijdrage verschuldigd is die niet gebonden 
is aan een natuurlijke persoon
Werknemerskengetal voor een bijdrage die 
niet gebonden is aan een natuurlijke 
persoon
Berekeningsbasis van de bijdrage  die niet 
gebonden is aan een natuurlijke persoon
Bedrag van de  bijdrage die niet gebonden 
is aan een natuurlijke persoon

Bijdrage niet gebonden aan een natuurlijke 
persoon (90002)

Prestatie van de tewerkstelling 
werknemerslijn (90018)

Nummer prestatielijn
Prestatiecode
Aantal dagen van de prestatie
Aantal uren van de prestatie
Aantal vluchtminuten

Werkgeverscategorie
Werknemerskengetal
Datum waarop het socialezekerheidskwartaal 
begint
Datum waarop het socialezekerheidskwartaal 
eindigt
Notie grensarbeider
Activiteit ten opzichte van het risico
Identificatienummer van de lokale eenheid
Referentie gebruiker - werknemerslijn

Werknemerslijn (90012)

Formulier (90059)

Identificatie van het formulier
Datum van creatie van het formulier
Precies uur van creatie van het 
formulier
Status van het attest
Type van het formulier

Type van de referentie
Referentienummer
Herkomst van de referentie

Referentie (90082)

Loon student
Bijdrage student
Aantal dagen student
Identificatienummer van de lokale eenheid
Aantal uren student

Bijdrage werknemer - student (90003)

Werknemerskengetal bijdrage
Type bijdrage
Berekeningsbasis bijdrage
Bedrag van de bijdrage
Datum eerste aanwerving

Bijdrage verschuldigd voor de 
werknemerslijn (90001)

Lijnnummer bezoldiging
Bezoldigingscode
Frequentie in maanden van de betaling 
van de premie
Percentage van de bezoldiging op 
jaarbasis
Bezoldiging

Bezoldiging van de tewerkstelling 
werknemerslijn (90019)

Verminderingscode
Berekeningsbasis vermindering
Bedrag van de vermindering
Datum vanaf dewelke het recht op de 
vermindering geldt
Aantal maanden administratiekosten ESS
Identificatienummer bij de sociale 
zekerheid - INSZ van de vervangen 
persoon
Identificatienummer bij de sociale 
zekerheid - INSZ van de persoon die het 
recht op de vermindering geopend heeft
Herkomst van het attest

Vermindering werknemerslijn (90110)

 Werkgeversaangifte (90007)

Jaar - Kwartaal van de aangifte
RSZ-nummer
Notie curatele
Uniek ondernemersnummer
Netto te betalen bedrag
Conversie naar regime 5
Datum waarop de vakantie begint

Bijdrage ontslagen statutaire 
werknemer (90005)

Refertebrutoloon
Bijdrage refertebrutoloon
Referte - aantal dagen
Datum waarop de periode van 
onderwerping begint
Datum waarop de periode van 
onderwerping eindigt

omvat

is aangeworven in het kader

veroorzaakt

stelt tewerk

heeft als

ontvangt

stemt overeen met

veroorzaakt

veroorzaakt

opent
het recht

presteert

opent
het recht

veroorzaakt

Vermindering tewerkstelling (90109)

Verminderingscode
Berekeningsbasis vermindering
Bedrag van de vermindering
Datum vanaf dewelke het recht op de 
vermindering geldt
Aantal maanden administratiekosten ESS
Identificatienummer bij de sociale 
zekerheid - INSZ van de vervangen 
persoon
Identificatienummer bij de sociale 
zekerheid - INSZ van de persoon die het 
recht op de vermindering geopend heeft
Herkomst van het attest

Volgnummer detail vermindering
Bedrag van de vermindering - detail
Registratienummer van het 
arbeidsreglement
Datum oorsprong recht
Gemiddelde weekelijkse arbeidsduur voor 
de arbeidsduurmermindering
Gemiddelde weekelijkse arbeidsduur na de 
arbeidsduurmermindering

Detailgegevens vermindering 
werknemersliin (90108)

Aard van de vergoeding
Graad van ongeschiktheid
Bedrag van de vergoeding

Vergoeding AO - BZ (90011)
Code bijdrage brugpensioen
Aantal maanden brugpensioen
Bijdrage brugpensioen

Bijdrage bruggepensioneerd 
werknemer (90042)  - tem 1/2010

beschikt over
omvat

stemt overeen met

stemt overeen met

stemt overeen met

veroorzaakt

Detailgegevens vermindering tewerkstelling 
(90250)

Volgnummer detail vermindering
Datum oorsprong recht
Datum beëindiging recht
Gemiddelde weekelijkse arbeidsduur voor 
de arbeidsduurmermindering
Gemiddelde weekelijkse arbeidsduur na de 
arbeidsduurmermindering

Tewerkstellingsnummer
Datum waarop de tewerkstelling begint
Datum waarop de tewerkstelling eindigt
Nummer van paritair comité
Aantal dagen per week van de arbeidsregeling
Type arbeidsovereenkomst
Gemiddeld aantal uren per week van de 
maatpersoon
Statuut van de werknemer
Gemiddeld aantal uren per week van de 
werknemer
Maatregel tot reorganisatie van de arbeidstijd
Maatregel ter bevordering van de 
werkgelegenheid
Notie gepensioneerd
Type leerling
Bezoldigingswijze
Functienummer
Klasse van het vliegend personeel
Betaling in tienden of twaalfden
Referentie gebruiker - tewerkstelling van de 
werknemerslijn
Verantwoording van de dagen
Identificatienummer van de lokale eenheid

Tewerkstelling van de werknemerslijn (90015)

Volgnummer bedrijfsvoertuig
Nummerplaat

Bedrijfsvoertuig (90294)

stemt overeen met

Tewerkstelling - Inlichtingen  (90313)

Extra uit de Horeca
Maatregelen non-profit
Uurloon
Uurloon in duizendsten van euro
Aantal dagen gewaarborgd loon eerste 
week
Brutoloon betaald in geval van ziekte
Vrijstelling van aangifte van gegevens
van de tewerkstelling met betrekking
tot de overheidssector
Controlegegeven - Verplichting

krijgt

Notie Werkgever
Nummer van paritair comité
NACE-Code
Type debiteur
Datum eerste toekenning 
aanvullende vergoeding
Notie type akkoord aanvullende 
vergoeding 
Notie halftijdse loopbaan 
onderbrekking of halftijds 
brugpensioen.
Notie vrijstelling van prestaties
Notie conforme vervanging
INSZ van de vervanger
Maatregelen voorzien in geval van 
werkhervatting
Aantal delen van de aanvullende 
vergoeding
Datum van de betekening van de 
opzegging
Notie onderneming in 
moeilijkheden of in 
herstructurering
Datum begin van erkenning
Datum eind  van erkenning

Aanvullende vergoeding (90336)

Aanvullende vergoeding - Bijdrage 
(90337)

Werknemerskengetal bijdrage
Type bijdrage
Periode code
Notie aanpassing bedrag van de 
aanvullende vergoeding of de 
sociale uitkering
Volgnummer bijdrage
Notie kapitalisatie
Bedrag van de aanvullende 
vergoeding
Theoretisch bedrag van de sociale 
uitkering
Aantal maanden - Aanvullende 
vergoeding
Decimalen voor het aantal 
maanden
Aantal dagen - onvolledige maand
Onvolledige maand - reden
Notie toepassing van de drempel
Bedrag van de bijdrage

Volgnummer natuurlijke persoon
Identificatienummer bij de sociale 
zekerheid - INSZ
Referentie gebruiker - natuurlijke persoon

Natuurlijke persoon (90017)

veroorzaakt

Gegevens van de tewerkstelling met betrekking 
tot de overheidssector (90411)

Datum begin - Gegevens van de tewerkstelling 
met betrekking tot de overheidssector 
Datum eind - Gegevens van de tewerkstelling 
met betrekking tot de overheidssector 
Type van de instelling van de overheidssector
Personeelscategorie van de overheidssector
Graad- of functiebenaming
Taalrol
Aard van de dienst
Aard van de functie 
Reden van het einde van de statutaire relatie

Baremieke wedde  (90412)

Datum begin - Baremieke wedde
Datum eind - Baremieke wedde
Datum van ranginneming in de geldelijke 
anciënniteit 
Referentie van de baremieke wedde 
Bedrag van de baremieke wedde
Aantal uren per week
Aantal uren per week - Volledige 
baremieke wedde

Weddebijslag (90413)

Datum begin - Weddebijslag 
Datum eind - Weddebijslag 
Referentie van de weddebijslag
Basisbedrag van de weddebijslag
Percentage van de weddebijslag
Aantal uren of prestaties
Bedrag van de weddebijslag

stemt overeen met

stemt overeen met veroorzaakt

Maatregel tot reorganisatie van de arbeidstijd
Percentage van de maatregel tot reorganisatie 
van de arbeidstijd

Gelijktijdige maatregelen tot reorganisatie van 
de arbeidstijd - Informatie (90438)

stemt overeen met
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3.2. Hiërarchisch model 

Dit is een model dat de structuur van een aangifte beschrijft. 

 



ZONENUMMER: 00076 VERSIE: 2016/4 PUBLICATIEDATUM: 29/11/2016

LOON STUDENT
(XML label : StudentRemunAmount)

FUNCTIONEEL BLOK: Bijdrage werknemer-student

Code(s): 90003

Xml label(s): StudentContribution

"Beschrijving " is gewijzigd:
BESCHRIJVING: Loon dat aanleiding geeft tot de berekening van de solidariteitsbijdrage voor de studenten tewerkgesteld

in het kader van een arbeidsovereenkomst voor studenten op voorwaarde dat de tewerkstellingsduur
niet meer dan een aantal arbeidsuren (vanaf 1/2017) of arbeidsdagen (vóór 1/2017) tijdens het ganse
kalenderjaar bedraagt (zie zones aantal uren student of aantal dagen student).

TOEGELATEN DOMEIN: [0;999999999]

WETTELIJKE REFERENTIE:
TYPE: Numeriek
LENGTE: 9
AANWEZIGHEID: Onmisbaar
FORMAAT:
FOUTCODE OP ONTVANGSTBEWIJS:

Foutbeschrijving Foutcode Ernst
fout

Niet aanwezig
Niet numeriek
Niet in het toegelaten domein
Foutieve lengte
Niet toegelaten
Fout op kardinaliteit
Fout op volgorde
Te groot bedrag

00076-001
00076-002
00076-008
00076-093
00076-146
00076-090
00076-091
00076-045

B
B
B
B
B
B
B

NP



ZONENUMMER: 00077 VERSIE: 2016/4 PUBLICATIEDATUM: 29/11/2016

BIJDRAGE STUDENT
(XML label : StudentContributionAmount)

FUNCTIONEEL BLOK: Bijdrage werknemer-student

Code(s): 90003

Xml label(s): StudentContribution

"Beschrijving " is gewijzigd:
BESCHRIJVING: Bedrag van de solidariteitsbijdrage verschuldigd voor de studenten tewerkgesteld in het kader van een

arbeidsovereenkomst voor studenten op voorwaarde dat de tewerkstellingsduur niet meer dan een
aantal arbeidsuren (vanaf 1/2017) of arbeidsdagen (vóór 1/2017) tijdens het ganse kalenderjaar
bedraagt (zie zones aantal uren student of aantal dagen student).

TOEGELATEN DOMEIN: [0;999999999].

WETTELIJKE REFERENTIE:
TYPE: Numeriek
LENGTE: 9
AANWEZIGHEID: Onmisbaar
FORMAAT:
FOUTCODE OP ONTVANGSTBEWIJS:

Foutbeschrijving Foutcode Ernst
fout

Niet aanwezig
Niet numeriek
Berekend bedrag verschilt van het aangegeven bedrag
Foutieve lengte
Niet toegelaten
Fout op kardinaliteit
Fout op volgorde

00077-001
00077-002
00077-044
00077-093
00077-146
00077-090
00077-091

B
B
P
B
B
B
B



ZONENUMMER: 00078 VERSIE: 2016/4 PUBLICATIEDATUM: 29/11/2016

AANTAL DAGEN STUDENT
(XML label : StudentNbrDays)

FUNCTIONEEL BLOK: Bijdrage werknemer-student

Code(s): 90003

Xml label(s): StudentContribution

"Beschrijving " is gewijzigd:
BESCHRIJVING: Tot en met het vierde kwartaal 2016:

Aantal aan te geven bezoldigde dagen voor de studenten tewerkgesteld in het kader van een
arbeidsovereenkomst voor studenten  op voorwaarde dat de tewerkstellingsduur niet meer dan een
aantal arbeidsdagen tijdens het ganse kalenderjaar bedraagt (zie toegelaten domein).

"Toegelaten domein"  is gewijzigd:
TOEGELATEN DOMEIN: [0;50] Vanaf het 1ste kwartaal 2012 tot het 4e kwartaal 2016 inclusief

[0;23] tot het 4e kwartaal 2011 inclusief

WETTELIJKE REFERENTIE:
TYPE: Numeriek
LENGTE: 2

"Aanwezigheid" is gewijzigd:
AANWEZIGHEID: Verplicht indien de werknemer-student is aangegeven voor een kwartaal vóór 1/2017.

Verboden vanaf de aangiften 1/2017.
FORMAAT:

"Fout op ontvangstbewijs" is gewijzigd:
FOUTCODE OP ONTVANGSTBEWIJS:

Foutbeschrijving Foutcode Ernst
fout

Niet aanwezig
Niet numeriek
Niet in het toegelaten domein
Foutieve lengte
Niet toegelaten
Fout op kardinaliteit
Fout op volgorde
Aantal dagen te hoog
Verboden

00078-001
00078-002
00078-008
00078-093
00078-146
00078-090
00078-091
00078-192
00078-005

B
B
B
B
B
B
B

NP
B



ZONENUMMER: 01158 VERSIE: 2016/4 PUBLICATIEDATUM: 29/11/2016

AANTAL UREN STUDENT
(XML label : StudentHoursNbr)

FUNCTIONEEL BLOK: Bijdrage werknemer-student

Code(s): 90003

Xml label(s): StudentContribution
BESCHRIJVING: Vanaf het eerste kwartaal 2017:

Aantal aan te geven bezoldigde uren voor de studenten tewerkgesteld in het kader van een
arbeidsovereenkomst voor studenten op voorwaarde dat de tewerkstellingsduur niet meer dan een
aantal arbeidsuren tijdens het ganse kalenderjaar bedraagt (zie toegelaten domein).

TOEGELATEN DOMEIN: [0;475] vanaf het 1ste kwartaal 2017

WETTELIJKE REFERENTIE:
TYPE: Numeriek
LENGTE: 3
AANWEZIGHEID: Verboden
FORMAAT:
FOUTCODE OP ONTVANGSTBEWIJS:

Foutbeschrijving Foutcode Ernst
fout



ZONENUMMER: 00110 VERSIE: 2016/4 PUBLICATIEDATUM: 29/11/2016

STATUS VAN HET ATTEST
(XML label : AttestationStatus)

FUNCTIONEEL BLOK: Formulier

Code(s): 90059

Xml label(s): Form
BESCHRIJVING:

"Toegelaten domein"  is gewijzigd:
TOEGELATEN DOMEIN: 0 = Origineel

1 = Wijziging
2 = Duplicaat
3 = Annulatie
4 = Herziening
5 = Herinnering
6 = Afsluiting
7 = Wijziging van papieren origineel
8 = Kopie
0 voor de multifunctionele kwartaalaangiften

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
Fout op kardinaliteit
Foutieve lengte
Niet toegelaten
Fout op volgorde

00110-001
00110-002
00110-008
00110-090
00110-093
00110-146
00110-091

B
B
B
B
B
B
B



ZONENUMMER: 00221 VERSIE: 2016/4 PUBLICATIEDATUM: 29/11/2016

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, op deze aanvraag, op dit formulier.

"Toegelaten domein"  is gewijzigd:
TOEGELATEN DOMEIN: 0 = de referentie heeft betrekking op een eerder uitgewisseld formulier dat niet dezelfde identificatie

heeft (zie bijlagen 11/302), dat verband houdt met het huidige formulier
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 of waartoe dit formulier behoort
3 = de referentie heeft betrekking op een eerder uitgewisseld formulier dat dezelfde identificatie heeft
(zie bijlagen 11/302) en dat verband houdt met dit formulier, bijvoorbeeld: de referentie heeft betrekking
op de aangifte die geannuleerd moet worden door deze aangifte, of op de aangifte die vervangen moet
worden door deze aangifte, of op de aangifte die gewijzigd moet worden, of op de aangifte die aan de
oorsprong ligt 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
9 = de referentie is een gestructureerde mededeling die moet worden gebruikt in het kader van een
betaling en verwijst naar dit formulier
1 voor de multifunctionele kwartaalaangiften

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
Niet toegelaten
Fout op kardinaliteit
Fout op volgorde

00221-001
00221-002
00221-008
00221-093
00221-146
00221-090
00221-091

B
B
B
B
B
B
B
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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 

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 

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 
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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 

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 

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 
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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 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 

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 
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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) 

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 

FAO-FBZ 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 

FAO-FBZ bijdrage 013 Kansarme jongeren Speciale handarbeiders 3 2003/1 9999/4 01/01/1900 01/01/9999 

FAO-FBZ bijdrage 015 Werklieden en gelijkgestelden, inbegrepen huispersoneel Gewone handarbeiders 3 2003/1 9999/4 01/01/1900 01/01/9999 

FAO-FBZ bijdrage 016 Mijnwerkers Mijnwerkers (handarbeiders) 3 2003/1 9999/4 01/01/1900 01/01/9999 

FAO-FBZ bijdrage 027 Leerplichtige werklieden en stagiairs Leerplichtige gewone 
handarbeiders 

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

FAO-FBZ 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 

FAO-FBZ 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 

FAO-FBZ bijdrage 487 Leerplichtige hoofdarbeiders en stagiairs Leerplichtige hoofdarbeiders 3 2003/1 9999/4 01/01/1900 01/01/9999 

FAO-FBZ 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 

FAO-FBZ 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 
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Type van 
werknemers-

kengetal 
Code Omschrijving Type werknemer Aanwezigheid 

Geldig 
vanaf 

trimester 

Geldig 
tot 

trimester 

Begindatum 
geldigheid 

Einddatum 
geldigheid 

FAO-FBZ 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 

FAO-FBZ 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 

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 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 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) voor wie de 
bijdrage aan het Bosuitbatingsfonds niet verschuldigd is, aan te 
geven door werkgevers met de werkgeverscategorie 029 ;  c) 
gelegenheidsarbeiders aan te geven met reële lonen door de 
werkgevers met werkgeverscategorieën 116 en 117;  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 (FAO-FBZ bijdrage 
verschuldigd) 

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

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 
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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 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 9999/4 01/01/1900 01/01/9999 

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 

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 
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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 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 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 

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 
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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 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 

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 

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 Parents d'accueil reconnus 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 (FAO-FBZ bijdrage 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 
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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 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 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 

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 
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Type van 
werknemers-

kengetal 
Code Omschrijving Type werknemer Aanwezigheid 

Geldig 
vanaf 

trimester 

Geldig 
tot 

trimester 

Begindatum 
geldigheid 

Einddatum 
geldigheid 

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 

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 
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Type van 
werknemers-

kengetal 
Code Omschrijving Type werknemer Aanwezigheid 

Geldig 
vanaf 

trimester 

Geldig 
tot 

trimester 

Begindatum 
geldigheid 

Einddatum 
geldigheid 

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 persoonlijk gebruik van een 
bedrijfsvoertuig 

Andere (type werknemers) 2 2003/1 2004/4 01/01/1900 31/12/2004 

Supplementaire bijdrage 863 Solidariteitsbijdrage wegens ontbrekende Dimona Andere (type werknemers) 2 2009/1 9999/4 01/01/2009 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 

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) 
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- 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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Aanwezigheid 
blok "Detail 

Gegevensver-
mindering" 

0001 L Vermindering van de persoonlijke bijdragen 
voor de werknemers met een werkbonus 

2000/1 9999/4 Federaal - - - - Verboden Verplicht Verboden Verboden Verboden Verboden Optioneel Werknemerslijn Neen 

0501 BS Vermindering van de persoonlijke bijdragen in 
de baggersector 

2000/1 2014/2 Federaal - - - - Verplicht Verplicht Verboden Verboden Verboden Verboden Optioneel Werknemerslijn Neen 

0600  Vermindering van de persoonlijke bijdragen 
voor werknemers ontslagen in het kader van 
een herstructurering - arbeidsovereenkomst 
afgesloten voor 1.1.2007 

2004/3 2007/2 Federaal - - - - Verboden Verplicht Verboden Verboden Verboden Verboden Optioneel Werknemerslijn Neen 

0601  Vermindering van de persoonlijke bijdragen 
voor werknemers ontslagen in het kader van 
een herstructurering 

2007/1 9999/4 Federaal - - - - Verboden Verplicht Verplicht Verboden Verboden Verboden Optioneel Werknemerslijn Neen 

1001 S Structurele vermindering 1999/1 2003/4 Federaal - - - - Verboden Verplicht Verboden Verboden Verboden Verboden Optioneel Tewerkstelling 
van de 
werknemerslijn 

Neen 

1101 B1 Banenplan voor werkzoekenden die 
beantwoorden aan de voorwaarde van 12 
maanden 

1995/1 2003/4 Federaal - - - - Verplicht Verplicht Verplicht Verboden Verboden Verboden Optioneel Tewerkstelling 
van de 
werknemerslijn 

Neen 

1101 B1 Overgangsperiode.  Banenplan voor 
werkzoekenden die beantwoorden aan de 
voorwaarde van 12 maanden 

2004/1 2004/1 Federaal - - - - Verboden Verplicht Verplicht Verboden Verboden Verboden Optioneel Tewerkstelling 
van de 
werknemerslijn 

Neen 

1102 B2 Banenplan voor werkzoekenden die 
beantwoorden aan de voorwaarde van 24 
maanden 

1995/1 2003/4 Federaal - - - - Verplicht Verplicht Verplicht Verboden Verboden Verboden Optioneel Tewerkstelling 
van de 
werknemerslijn 

Neen 

1102 B2 Overgangsperiode.  Banenplan voor 
werkzoekenden die beantwoorden aan de 
voorwaarde van 24 maanden 

2004/1 2004/1 Federaal - - - - Verboden Verplicht Verplicht Verboden Verboden Verboden Optioneel Tewerkstelling 
van de 
werknemerslijn 

Neen 

1103 B3 Overgangsperiode.  Banenplan voor 
werkzoekenden - inschakelingsbedrijven 

2004/1 2007/4 Federaal - - - - Verboden Verplicht Verplicht Verboden Verboden Verboden Optioneel Tewerkstelling 
van de 
werknemerslijn 

Neen 

1103 B3 Banenplan voor werkzoekenden - 
inschakelingsbedrijven 

1996/3 2003/4 Federaal - - - - Verplicht Verplicht Verplicht Verboden Verboden Verboden Optioneel Tewerkstelling 
van de 
werknemerslijn 

Neen 

1104 B4 Banenplan voor werkzoekenden ouder dan 50 
jaar 

1996/1 2003/4 Federaal - - - - Verplicht Verplicht Verplicht Verboden Verboden Verboden Optioneel Tewerkstelling 
van de 
werknemerslijn 

Neen 

1105 B1 Banenplan voor werkzoekenden die 
beantwoorden aan de voorwaarde van 12 
maanden (>45 jaar) 

2000/3 2003/4 Federaal - - - - Verplicht Verplicht Verplicht Verboden Verboden Verboden Optioneel Tewerkstelling 
van de 
werknemerslijn 

Neen 

1105 B1 Overgangsperiode.  Banenplan voor 
werkzoekenden die beantwoorden aan de 
voorwaarde van 12 maanden (>45 jaar) 

2004/1 2008/1 Federaal - - - - Verboden Verplicht Verplicht Verboden Verboden Verboden Optioneel Tewerkstelling 
van de 
werknemerslijn 

Neen 

1106 B2 Overgangsperiode.  Banenplan voor 
werkzoekenden die beantwoorden aan de 
voorwaarde van 24 maanden (>45 jaar) 

2004/1 2008/1 Federaal - - - - Verboden Verplicht Verplicht Verboden Verboden Verboden Optioneel Tewerkstelling 
van de 
werknemerslijn 

Neen 

1106 B2 Banenplan voor werkzoekenden die 
beantwoorden aan de voorwaarde van 24 
maanden (>45 jaar) 

2000/3 2003/4 Federaal - - - - Verplicht Verplicht Verplicht Verboden Verboden Verboden Optioneel Tewerkstelling 
van de 
werknemerslijn 

Neen 
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1111 B7 Activaplan - bevordering van de tewerkstelling 
van langdurig werkzoekenden  - 75% 

2002/1 2003/4 Federaal - - - - Verplicht Verplicht Verplicht Verboden Verboden Verboden Optioneel Tewerkstelling 
van de 
werknemerslijn 

Neen 

1111 B7 Overgangsperiode.  Activaplan afgesloten voor 
1.1.2004 - bevordering van de tewerkstelling 
van langdurig werkzoekenden  - 75% 

2004/1 2008/4 Federaal - - - - Verboden Verplicht Verplicht Verboden Verboden Verboden Optioneel Tewerkstelling 
van de 
werknemerslijn 

Neen 

1112 B8 Activaplan - bevordering van de tewerkstelling 
van langdurig werkzoekenden  - 100% 

2002/1 2003/4 Federaal - - - - Verplicht Verplicht Verplicht Verboden Verboden Verboden Optioneel Tewerkstelling 
van de 
werknemerslijn 

Neen 

1112 B8 Overgangsperiode.  Activaplan afgesloten voor 
1.1.2004 - bevordering van de tewerkstelling 
van langdurig werkzoekenden - 100% 

2004/1 2008/4 Federaal - - - - Verboden Verplicht Verplicht Verboden Verboden Verboden Optioneel Tewerkstelling 
van de 
werknemerslijn 

Neen 

1121 P Overgangsperiode.  Plus-één-plan 2004/1 2006/4 Federaal - - - - Verboden Verplicht Verplicht Verboden Verboden Verboden Optioneel Tewerkstelling 
van de 
werknemerslijn 

Neen 

1121 P Plus-één-plan 1994/1 2003/4 Federaal - - - - Verplicht Verplicht Verplicht Verboden Verboden Optioneel Optioneel Tewerkstelling 
van de 
werknemerslijn 

Neen 

1122 P2 Plus-twee-plan 1997/1 2003/4 Federaal - - - - Verplicht Verplicht Verplicht Verboden Verboden Optioneel Optioneel Tewerkstelling 
van de 
werknemerslijn 

Neen 

1122 P2 Overgangsperiode.  Plus-twee-plan 2004/1 2006/4 Federaal - - - - Verboden Verplicht Verplicht Verboden Verboden Verboden Optioneel Tewerkstelling 
van de 
werknemerslijn 

Neen 

1123 P3 Plus-drie-plan 1997/1 2003/4 Federaal - - - - Verplicht Verplicht Verplicht Verboden Verboden Optioneel Optioneel Tewerkstelling 
van de 
werknemerslijn 

Neen 

1123 P3 Overgangsperiode.  Plus-drie-plan 2004/1 2005/4 Federaal - - - - Verboden Verplicht Verplicht Verboden Verboden Verboden Optioneel Tewerkstelling 
van de 
werknemerslijn 

Neen 

1124 P4 Plus-één-plan - gewezen interimaris 1998/4 2003/4 Federaal - - - - Verplicht Verplicht Verplicht Verboden Verboden Optioneel Optioneel Tewerkstelling 
van de 
werknemerslijn 

Neen 

1124 P4 Overgangsperiode.  Plus-één-plan - gewezen 
interimaris 

2004/1 2006/4 Federaal - - - - Verboden Verplicht Verplicht Verboden Verboden Verboden Optioneel Tewerkstelling 
van de 
werknemerslijn 

Neen 

1125 P5 Plus-twee-plan - gewezen interimaris 1998/4 2003/4 Federaal - - - - Verplicht Verplicht Verplicht Verboden Verboden Optioneel Optioneel Tewerkstelling 
van de 
werknemerslijn 

Neen 

1125 P5 Overgangsperiode.  Plus-twee-plan - gewezen 
interimaris 

2004/1 2006/4 Federaal - - - - Verboden Verplicht Verplicht Verboden Verboden Verboden Optioneel Tewerkstelling 
van de 
werknemerslijn 

Neen 

1126 P6 Overgangsperiode.  Plus-drie-plan - gewezen 
interimaris 

2004/1 2005/4 Federaal - - - - Verboden Verplicht Verplicht Verboden Verboden Verboden Optioneel Tewerkstelling 
van de 
werknemerslijn 

Neen 

1126 P6 Plus-drie-plan - gewezen interimaris 1998/4 2003/4 Federaal - - - - Verplicht Verplicht Verplicht Verboden Verboden Optioneel Optioneel Tewerkstelling 
van de 
werknemerslijn 

Neen 
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1131 X Vermindering KB 483 - vermindering voor de 
aanwerving van een eerste werknemer in de 
hoedanigheid van huispersoneel 
(huisbedienden (hand- en hoofdarbeiders); 
dienstboden) 

1987/1 2013/4 Federaal - - - - Verplicht Verplicht Verboden Verboden Verboden Verboden Optioneel Tewerkstelling 
van de 
werknemerslijn 

Neen 

1141 SB Activering van de werkloosheidsvergoeding 1998/1 2003/4 Federaal - - - - Verplicht Verplicht Verboden Verboden Verboden Verboden Optioneel Tewerkstelling 
van de 
werknemerslijn 

Neen 

1141 SB Overgangsperiode.  Activering van de 
werkloosheidsvergoeding 

2004/1 2004/4 Federaal - - - - Verboden Verplicht Verboden Verboden Verboden Verboden Optioneel Tewerkstelling 
van de 
werknemerslijn 

Neen 

1142 BC Sociale inschakelingseconomie afgesloten voor 
1-1-2004 

1999/3 2003/4 Federaal - - - - Verplicht Verplicht Verboden Verboden Verboden Verboden Optioneel Tewerkstelling 
van de 
werknemerslijn 

Neen 

1142 BC Overgangsperiode sociale 
inschakelingseconomie afgesloten voor 1-1-
2004 

2004/1 9999/4 Regionaal Ja Ja Ja Ja Verboden Verplicht Verboden Verboden Verboden Verboden Optioneel Tewerkstelling 
van de 
werknemerslijn 

Neen 

1201  Overgangsperiode. Startbaanovereenkomst 
voor jongeren afgesloten vóór 1.1.2004 

2004/1 2014/3 Regionaal Ja Ja Ja Ja Verboden Verplicht Verplicht Verboden Verboden Verboden Optioneel Tewerkstelling 
van de 
werknemerslijn 

Neen 

1201 F1 Startbaanovereenkomst voor jongeren, 
werk/opleiding, 495,79 EUR 

2000/2 2003/4 Federaal - - - - Verboden Verplicht Verplicht Verboden Verboden Verboden Optioneel Tewerkstelling 
van de 
werknemerslijn 

Neen 

1202 F2 Startbaanovereenkomst voor jongeren, 
werk/opleiding, 1115,52 EUR 

2000/2 2003/4 Federaal - - - - Verboden Verplicht Verplicht Verboden Verboden Verboden Optioneel Tewerkstelling 
van de 
werknemerslijn 

Neen 

1203 K1 Startbaanovereenkomst voor jongeren, 495,79 
EUR 

2000/2 2003/4 Federaal - - - - Verboden Verplicht Verplicht Verboden Verboden Verboden Optioneel Tewerkstelling 
van de 
werknemerslijn 

Neen 

1204 K2 Startbaanovereenkomst voor jongeren, 
1115,52 EUR 

2000/2 2003/4 Federaal - - - - Verboden Verplicht Verplicht Verboden Verboden Verboden Optioneel Tewerkstelling 
van de 
werknemerslijn 

Neen 

1205 AC Werknemers die aan het einde van de 
startbaanovereenkomst voor jongeren in dienst 
blijven 

2000/2 2003/4 Federaal - - - - Verplicht Verplicht Verplicht Verboden Verboden Verboden Optioneel Tewerkstelling 
van de 
werknemerslijn 

Neen 

1205 AC Overgangsperiode.  Werknemers die aan het 
einde van de startbaanovereenkomst voor 
jongeren in dienst blijven 

2004/1 2004/4 Federaal - - - - Verboden Verplicht Verplicht Verboden Verboden Verboden Optioneel Tewerkstelling 
van de 
werknemerslijn 

Neen 

1211 U1 Jongeren met een overeenkomst 
werk/opleiding  (K.B. 495) afgesloten voor 
1.1.2004 

1991/3 2003/4 Federaal - - - - Verplicht Verplicht Verboden Verboden Verboden Verboden Optioneel Tewerkstelling 
van de 
werknemerslijn 

Neen 

1211 U1 Overgangsperiode.  Jongeren met een 
overeenkomst werk/opleiding  (K.B. 495) 
afgesloten voor 1.1.2004 

2004/1 2006/4 Federaal - - - - Verboden Verplicht Verplicht Verboden Verboden Verboden Optioneel Tewerkstelling 
van de 
werknemerslijn 

Neen 

1212 U2 Jongeren met een arbeids- of 
stageovereenkomst in het kader van de 
deeltijdse leerplicht  (K.B. 495) 

1991/3 2003/4 Federaal - - - - Verplicht Verplicht Verboden Verboden Verboden Verboden Optioneel Tewerkstelling 
van de 
werknemerslijn 

Neen 
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1213 U3 Overgangsperiode.  Erkende leerlingen  (K.B. 
495) 

2004/1 2006/4 Federaal - - - - Verboden Verplicht Verplicht Verboden Verboden Verboden Optioneel Tewerkstelling 
van de 
werknemerslijn 

Neen 

1213 U3 Erkende leerlingen  (K.B. 495) 1987/3 2003/4 Federaal - - - - Verplicht Verplicht Verboden Verboden Verboden Verboden Optioneel Tewerkstelling 
van de 
werknemerslijn 

Neen 

1311 D1 Deeltijdse vervanger van een werknemer in 
loopbaanonderbreking 

1996/1 2003/4 Federaal - - - - Verplicht Verplicht Verplicht Verboden Verplicht Verboden Optioneel Tewerkstelling 
van de 
werknemerslijn 

Neen 

1312 D2 Voltijdse vervanger van een werknemer in 
loopbaanonderbreking 

1996/1 2002/4 Federaal - - - - Verplicht Verplicht Verplicht Verboden Verplicht Verboden Optioneel Tewerkstelling 
van de 
werknemerslijn 

Neen 

1321 G1 Deeltijdse vervanger van een werknemer met 
halftijds brugpensioen 

1996/1 2003/4 Federaal - - - - Verplicht Verplicht Verplicht Verboden Verplicht Verboden Optioneel Tewerkstelling 
van de 
werknemerslijn 

Neen 

1322 G2 Voltijdse vervanger van een werknemer met 
halftijds brugpensioen 

1996/1 2003/4 Federaal - - - - Verplicht Verplicht Verplicht Verboden Verplicht Verboden Optioneel Tewerkstelling 
van de 
werknemerslijn 

Neen 

1331 V1 Overgangsperiode.  Plan Vande Lanotte 1 2004/1 2005/3 Federaal - - - - Verboden Verplicht Verboden Verboden Verboden Verboden Optioneel Tewerkstelling 
van de 
werknemerslijn 

Neen 

1331 V1 Plan Vande Lanotte 1 1997/1 2003/4 Federaal - - - - Verboden Verplicht Verboden Verboden Verboden Verboden Optioneel Werknemerslijn Neen 
1332 V2 Plan Vande Lanotte 2 1998/1 2003/4 Federaal - - - - Verboden Verplicht Verboden Verboden Verboden Verboden Optioneel Werknemerslijn Neen 
1333 V3 Overgangsperiode.  Plan Vande Lanotte 3 2004/1 2005/4 Federaal - - - - Verboden Verplicht Verboden Verboden Verboden Verboden Optioneel Tewerkstelling 

van de 
werknemerslijn 

Neen 

1333 V3 Plan Vande Lanotte 3 1998/4 2003/4 Federaal - - - - Verboden Verplicht Verboden Verboden Verboden Verboden Optioneel Werknemerslijn Neen 
1341 S4 Overgangsperiode. Vierdagenweek (wet 26 

maart 1999) 
2004/1 2005/1 Federaal - - - - Verboden Verplicht Verboden Verboden Verboden Verboden Optioneel Tewerkstelling 

van de 
werknemerslijn 

Neen 

1341 S4 Vierdagenweek  (wet 26 maart 1999) 1998/4 2003/4 Federaal - - - - Verboden Verplicht Verplicht Verboden Verboden Verboden Optioneel Tewerkstelling 
van de 
werknemerslijn 

Neen 

1345 R5 Arbeidsduurvermindering vierdagenweek - 
eenmalige premie in 1 schijf 

2002/1 2003/4 Federaal - - - - Verboden Verplicht Verboden Verboden Verboden Verboden Optioneel Werknemerslijn Ja 

1346 R6 Arbeidsduurvermindering vierdagenweek - 
eenmalige premie in 4 schijven 

2002/1 2003/4 Federaal - - - - Verboden Verplicht Verboden Verboden Verboden Verboden Optioneel Werknemerslijn Ja 

1350 R1 Arbeidsduurvermindering tot 38 uur per week 2001/4 2003/1 Federaal - - - - Verboden Verplicht Verboden Verboden Verboden Verboden Optioneel Werknemerslijn Ja 
1351 R2 Arbeidsduurvermindering onder 38 uur per 

week- eenmalige premie in 1 schijf 
2002/1 2003/4 Federaal - - - - Verboden Verplicht Verboden Verboden Verboden Verboden Optioneel Werknemerslijn Ja 

1352 R3 Arbeidsduurvermindering onder 38 uur per 
week- eenmalige premie in 4 schijven 

2002/1 2003/4 Federaal - - - - Verboden Verplicht Verboden Verboden Verboden Verboden Optioneel Werknemerslijn Ja 

1353 R4 Overgangsperiode.  Arbeidsduurvermindering 
onder 38 uur per week- opvolgingspremie 

2004/1 2007/4 Federaal - - - - Verboden Verplicht Verboden Verboden Verboden Verboden Optioneel Tewerkstelling 
van de 
werknemerslijn 

Ja 

1353 R4 Arbeidsduurvermindering onder 38 uur per 
week- opvolgingspremie 

2002/1 2003/4 Federaal - - - - Verboden Verplicht Verplicht Verboden Verboden Verboden Optioneel Werknemerslijn Ja 
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1501 BA Vermindering van de werkgeversbijdragen voor 
de baggersector 

1997/1 2014/2 Regionaal Ja Ja Ja Ja Verplicht Verplicht Verboden Verboden Verboden Verboden Optioneel Tewerkstelling 
van de 
werknemerslijn 

Neen 

1511 WO Wetenschappelijk onderzoek 1996/4 9999/4 Federaal - - - - Verplicht Verplicht Verboden Verboden Verboden Verboden Optioneel Tewerkstelling 
van de 
werknemerslijn 

Neen 

1521  Vermindering van de werkgeversbijdragen voor  
erkende onthaalouders 

2003/2 2013/4 Federaal - - - - Verboden Verplicht Verboden Verboden Verboden Verboden Optioneel Tewerkstelling 
van de 
werknemerslijn 

Neen 

1531  Vermindering van de werkgeversbijdragen voor 
kunstenaars 

2003/3 2013/4 Federaal - - - - Verboden Verplicht Verboden Verboden Verboden Verboden Optioneel Tewerkstelling 
van de 
werknemerslijn 

Neen 

2001 Z1 Terugbetaling administratiekosten E.S.S. - 
eerste werknemer 

2004/1 9999/4 Federaal - - - - Verboden Verboden Verboden Verboden Verboden Verboden Optioneel Werknemerslijn Neen 

2001 Z1 Terugbetaling administratiekosten E.S.S. - 
eerste werknemer 

1994/1 2003/4 Federaal - - - - Verboden Verboden Verboden Verplicht Verboden Verboden Optioneel Werknemerslijn Neen 

2002 Z2 Terugbetaling administratiekosten E.S.S. - 
tweede werknemer 

1994/1 2003/4 Federaal - - - - Verboden Verboden Verboden Verplicht Verboden Verboden Optioneel Werknemerslijn Neen 

3000  Structurele vermindering 2004/1 9999/4 Federaal - - - - Verboden Verplicht Verboden Verboden Verboden Verboden Optioneel Tewerkstelling 
van de 
werknemerslijn 

Neen 

3100  Oudere werknemers van minstens 57 jaar 2004/1 2012/4 Federaal - - - - Verboden Verplicht Verboden Verboden Verboden Verboden Optioneel Tewerkstelling 
van de 
werknemerslijn 

Neen 

3101  Oudere werknemers van 50 tot 56 jaar 2007/2 2012/4 Federaal - - - - Verboden Verplicht Verboden Verboden Verboden Verboden Optioneel Tewerkstelling 
van de 
werknemerslijn 

Neen 

3102  Oudere werknemers 2013/1 2016/2 Regionaal Ja Ja Ja Ja Verboden Verplicht Verboden Verboden Verboden Verboden Optioneel Tewerkstelling 
van de 
werknemerslijn 

Neen 

3102  Oudere werknemers 2016/3 2016/3 Regionaal Nee Ja Ja Ja Verboden Verplicht Verboden Verboden Verboden Verboden Optioneel Tewerkstelling 
van de 
werknemerslijn 

Neen 

3102  Oudere werknemers 2016/4 9999/4 Regionaal Nee Nee Ja Ja Verboden Verplicht Verboden Verboden Verboden Verboden Optioneel Tewerkstelling 
van de 
werknemerslijn 

Neen 

3200  Activaplan - Langdurig werkzoekenden jonger 
dan 25 jaar 312 dagen in periode van 18 
maanden of jonger dan 45 jaar 312 dagen in 
periode van 18 maanden of 156 dagen in 
periode van 9 maanden voor de 
werkzoekenden na een sluiting van een 
onderneming RVA code : C1, C20, C25, C30, C34 
of C36 

2004/1 9999/4 Regionaal Ja Ja Ja Ja Verboden Verplicht Verplicht Verboden Verboden Verboden Optioneel Tewerkstelling 
van de 
werknemerslijn 

Neen 

3201  Activaplan - Langdurig werkzoekenden jonger 
dan 45j 624 dagen in periode van 36 maanden 
RVA code : C3, C4, C26, C31 of C37 

2004/1 9999/4 Regionaal Ja Ja Ja Ja Verboden Verplicht Verplicht Verboden Verboden Verboden Optioneel Tewerkstelling 
van de 
werknemerslijn 

Neen 
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3202  Activaplan - Langdurig werkzoekenden  jonger 
dan 45j  936 dagen in periode van 54 maanden  
RVA code : C5, C6, C27, C32 of C38 

2004/1 9999/4 Regionaal Ja Ja Ja Ja Verboden Verplicht Verplicht Verboden Verboden Verboden Optioneel Tewerkstelling 
van de 
werknemerslijn 

Neen 

3203  Activaplan - Langdurig werkzoekenden  jonger 
dan 45j  1560 dagen in periode van 90 
maanden  RVA code : C7, C8, C28, C33 of C39 

2004/1 9999/4 Regionaal Ja Ja Ja Ja Verboden Verplicht Verplicht Verboden Verboden Verboden Optioneel Tewerkstelling 
van de 
werknemerslijn 

Neen 

3204  Activaplan - Preventie- en Veiligheidspersoneel 
Langdurig werkzoekenden jonger dan 25 jaar 
312 dagen in periode van 18 maanden of van 
minstens 25 j en jonger dan 45j 624 dagen in 
periode van 36 maanden RVA code : C9, C10, 
C21 of C22 

2004/1 9999/4 Regionaal Ja Ja Ja Ja Verboden Verplicht Verplicht Verboden Verboden Verboden Optioneel Tewerkstelling 
van de 
werknemerslijn 

Neen 

3205  Activaplan - Langdurig werkzoekenden  jonger 
dan 27j 312 dagen in periode van 18 maanden  
en laaggeschoold RVA codes : C40, C41, of 
vanaf 2014/1 langdurig werkzoekenden  jonger 
dan 30j 156 dagen in periode van 9 maanden 
en laaggeschoold RVA codes : C42 of C43 

2013/3 9999/4 Regionaal Ja Ja Ja Ja Verboden Verplicht Verplicht Verboden Verboden Verboden Optioneel Tewerkstelling 
van de 
werknemerslijn 

Neen 

3210  Activaplan - Langdurig werkzoekenden  van 
minstens 45j  156 dagen in periode van 9 
maanden  RVA code : D1, D13 of D19 

2004/1 9999/4 Regionaal Ja Ja Ja Ja Verboden Verplicht Verplicht Verboden Verboden Verboden Optioneel Tewerkstelling 
van de 
werknemerslijn 

Neen 

3211  Activaplan - Langdurig werkzoekenden  van 
minstens 45j  312 dagen in periode van 18 
maanden of 468 dagen in periode van 27 
maanden   RVA code : D3, D4, D5, D6, D14, D15, 
D16, D17, D20 of D21 

2004/1 9999/4 Regionaal Ja Ja Ja Ja Verboden Verplicht Verplicht Verboden Verboden Verboden Optioneel Tewerkstelling 
van de 
werknemerslijn 

Neen 

3212  Activaplan - Preventie- en Veiligheidspersoneel  
Langdurig werkzoekenden  van minstens 45j  
156 dagen in periode van 9 maanden  RVA code 
: D7 of D8 

2004/1 9999/4 Regionaal Ja Ja Ja Ja Verboden Verplicht Verplicht Verboden Verboden Verboden Optioneel Tewerkstelling 
van de 
werknemerslijn 

Neen 

3220  Doorstromingsprogramma jonger dan 25 jaar 
laaggeschoold minstens 9 maanden uitkeringen 
of jonger dan 45 jaar minstens 12 maanden 
uitkeringen 

2004/1 2015/3 Regionaal Ja Ja Ja Ja Verboden Verplicht Verboden Verboden Verboden Verboden Optioneel Tewerkstelling 
van de 
werknemerslijn 

Neen 

3220  Doorstromingsprogramma jonger dan 25 jaar 
laaggeschoold minstens 9 maanden uitkeringen 
of jonger dan 45 jaar minstens 12 maanden 
uitkeringen 

2015/4 2016/3 Regionaal Nee Ja Ja Ja Verboden Verplicht Verboden Verboden Verboden Verboden Optioneel Tewerkstelling 
van de 
werknemerslijn 

Neen 

3220  Doorstromingsprogramma jonger dan 25 jaar 
laaggeschoold minstens 9 maanden 
uitkeringen of jonger dan 45 jaar minstens 12 
maanden uitkeringen 

2016/4 9999/4 Regionaal Nee Ja Ja Nee Verboden Verplicht Verboden Verboden Verboden Verboden Optioneel Tewerkstelling 
van de 
werknemerslijn 

Neen 

3221  Doorstromingsprogramma jonger dan 45j 
minstens 24 m uitkeringen 

2004/1 2015/3 Regionaal Ja Ja Ja Ja Verboden Verplicht Verboden Verboden Verboden Verboden Optioneel Tewerkstelling 
van de 
werknemerslijn 

Neen 

3221  Doorstromingsprogramma jonger dan 45j 
minstens 24 m uitkeringen 

2015/4 2016/3 Regionaal Nee Ja Ja Ja Verboden Verplicht Verboden Verboden Verboden Verboden Optioneel Tewerkstelling 
van de 
werknemerslijn 

Neen 
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3221  Doorstromingsprogramma jonger dan 45j 
minstens 24 m uitkeringen 

2016/4 9999/4 Regionaal Nee Ja Ja Nee Verboden Verplicht Verboden Verboden Verboden Verboden Optioneel Tewerkstelling 
van de 
werknemerslijn 

Neen 

3230  Doorstromingsprogramma minstens 45j 
minstens 12 m uitkeringen 

2004/1 2015/3 Regionaal Ja Ja Ja Ja Verboden Verplicht Verboden Verboden Verboden Verboden Optioneel Tewerkstelling 
van de 
werknemerslijn 

Neen 

3230  Doorstromingsprogramma minstens 45j 
minstens 12 m uitkeringen 

2015/4 2016/3 Regionaal Nee Ja Ja Ja Verboden Verplicht Verboden Verboden Verboden Verboden Optioneel Tewerkstelling 
van de 
werknemerslijn 

Neen 

3230  Doorstromingsprogramma minstens 45j 
minstens 12 m uitkeringen 

2016/4 9999/4 Regionaal Nee Ja Ja Nee Verboden Verplicht Verboden Verboden Verboden Verboden Optioneel Tewerkstelling 
van de 
werknemerslijn 

Neen 

3231  Doorstromingsprogramma  minstens 45j  
minstens 24 m uitkeringen 

2004/1 2015/3 Regionaal Ja Ja Ja Ja Verboden Verplicht Verboden Verboden Verboden Verboden Optioneel Tewerkstelling 
van de 
werknemerslijn 

Neen 

3231  Doorstromingsprogramma  minstens 45j  
minstens 24 m uitkeringen 

2015/4 2016/3 Regionaal Nee Ja Ja Ja Verboden Verplicht Verboden Verboden Verboden Verboden Optioneel Tewerkstelling 
van de 
werknemerslijn 

Neen 

3231  Doorstromingsprogramma  minstens 45j  
minstens 24 m uitkeringen 

2016/4 9999/4 Regionaal Nee Ja Ja Nee Verboden Verplicht Verboden Verboden Verboden Verboden Optioneel Tewerkstelling 
van de 
werknemerslijn 

Neen 

3240  Sociale Inschakelingseconomie  jonger dan 45j  
312d/18m of 156d/9m 

2004/1 9999/4 Regionaal Ja Ja Ja Ja Verboden Verplicht Verboden Verboden Verboden Verboden Optioneel Tewerkstelling 
van de 
werknemerslijn 

Neen 

3241  Sociale Inschakelingseconomie  jonger dan 45j  
624d/36m of 312d/18m 

2004/1 9999/4 Regionaal Ja Ja Ja Ja Verboden Verplicht Verboden Verboden Verboden Verboden Optioneel Tewerkstelling 
van de 
werknemerslijn 

Neen 

3250  Sociale Inschakelingseconomie  minstens 45j  
156d/9m 

2004/1 9999/4 Regionaal Ja Ja Ja Ja Verboden Verplicht Verboden Verboden Verboden Verboden Optioneel Tewerkstelling 
van de 
werknemerslijn 

Neen 

3310  Eerste aanwervingen : eerste werknemer met 
forfait 1000 

2004/1 2012/4 Federaal - - - - Verboden Verplicht Verplicht Verboden Verboden Verboden Optioneel Tewerkstelling 
van de 
werknemerslijn 

Neen 

3311  Eerste aanwervingen : eerste werknemer met 
forfait 400 

2005/2 2012/4 Federaal - - - - Verboden Verplicht Verplicht Verboden Verboden Verboden Optioneel Tewerkstelling 
van de 
werknemerslijn 

Neen 

3312  Eerste aanwervingen - eerste werknemer - 
relanceplan - eerste periode en 
overgangsmaatregel taxshift - resterende 
periodes 

2012/4 2020/3 Federaal - - - - Verboden Verplicht Verplicht Verboden Verboden Verboden Optioneel Tewerkstelling 
van de 
werknemerslijn 

Neen 

3313  Eerste aanwervingen - eerste werknemer - 
relanceplan en overgangsmaatregel taxshift - 
tweede periode 

2013/1 2019/3 Federaal - - - - Verboden Verplicht Verplicht Verboden Verboden Verboden Optioneel Tewerkstelling 
van de 
werknemerslijn 

Neen 

3314  Eerste aanwervingen - eerste werknemer - 
relanceplan en overgangsmaatregel taxshift - 
derde periode 

2013/1 2019/3 Federaal - - - - Verboden Verplicht Verplicht Verboden Verboden Verboden Optioneel Tewerkstelling 
van de 
werknemerslijn 

Neen 

3315  Eerste aanwervingen - eerste werknemer - 
taxshift 

2016/1 9999/4 Federaal - - - - Verboden Verplicht Verplicht Verboden Verboden Verboden Optioneel Tewerkstelling 
van de 
werknemerslijn 

Neen 
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3320  Eerste aanwervingen :  tweede werknemer 2004/1 2012/4 Federaal - - - - Verboden Verplicht Verplicht Verboden Verboden Verboden Optioneel Tewerkstelling 
van de 
werknemerslijn 

Neen 

3321  Eerste aanwervingen - tweede werknemer - 
relanceplan en overgangsmaatregel taxshift - 
eerste periode 

2012/4 2020/3 Federaal - - - - Verboden Verplicht Verplicht Verboden Verboden Verboden Optioneel Tewerkstelling 
van de 
werknemerslijn 

Neen 

3322  Eerste aanwervingen - tweede werknemer - 
relanceplan en overgangsmaatregel taxshift - 
tweede periode 

2013/1 2020/3 Federaal - - - - Verboden Verplicht Verplicht Verboden Verboden Verboden Optioneel Tewerkstelling 
van de 
werknemerslijn 

Neen 

3324  Eerste aanwervingen - tweede werknemer - 
taxshift - eerste periode 

2016/1 9999/4 Federaal - - - - Verboden Verplicht Verplicht Verboden Verboden Verboden Optioneel Tewerkstelling 
van de 
werknemerslijn 

Neen 

3330  Eerste aanwervingen :  derde werknemer 2004/1 2012/4 Federaal - - - - Verboden Verplicht Verplicht Verboden Verboden Verboden Optioneel Tewerkstelling 
van de 
werknemerslijn 

Neen 

3331  Eerste aanwervingen - derde werknemer - 
relanceplan en overgangsmaatregel taxshift - 
eerste periode 

2012/4 2020/3 Federaal - - - - Verboden Verplicht Verplicht Verboden Verboden Verboden Optioneel Tewerkstelling 
van de 
werknemerslijn 

Neen 

3332  Eerste aanwervingen - derde werknemer - 
relanceplan en overgangsmaatregel taxshift - 
tweede periode 

2013/1 2020/3 Federaal - - - - Verboden Verplicht Verplicht Verboden Verboden Verboden Optioneel Tewerkstelling 
van de 
werknemerslijn 

Neen 

3333  Eerste aanwervingen - derde werknemer - 
taxshift - eerste periode 

2016/1 9999/4 Federaal - - - - Verboden Verplicht Verplicht Verboden Verboden Verboden Optioneel Tewerkstelling 
van de 
werknemerslijn 

Neen 

3340  Eerste aanwervingen - vierde werknemer - 
relanceplan en overgangsmaatregel taxshift - 
eerste periode 

2014/1 2020/3 Federaal - - - - Verboden Verplicht Verplicht Verboden Verboden Verboden Optioneel Tewerkstelling 
van de 
werknemerslijn 

Neen 

3341  Eerste aanwervingen - vierde werknemer - 
relanceplan en overgangsmaatregel taxshift - 
tweede periode 

2015/2 2020/3 Federaal - - - - Verboden Verplicht Verplicht Verboden Verboden Verboden Optioneel Tewerkstelling 
van de 
werknemerslijn 

Neen 

3342  Eerste aanwervingen - vierde werknemer - 
taxshift - eerste periode 

2016/1 9999/4 Federaal - - - - Verboden Verplicht Verplicht Verboden Verboden Verboden Optioneel Tewerkstelling 
van de 
werknemerslijn 

Neen 

3350  Eerste aanwervingen - vijfde werknemer - 
relanceplan en overgangsmaatregel taxshift - 
eerste periode 

2014/1 2020/3 Federaal - - - - Verboden Verplicht Verplicht Verboden Verboden Verboden Optioneel Tewerkstelling 
van de 
werknemerslijn 

Neen 

3351  Eerste aanwervingen - vijfde werknemer - 
relanceplan en overgangsmaatregel taxshift - 
tweede periode 

2015/2 2020/3 Federaal - - - - Verboden Verplicht Verplicht Verboden Verboden Verboden Optioneel Tewerkstelling 
van de 
werknemerslijn 

Neen 

3352  Eerste aanwervingen - vijfde werknemer - 
taxshift - eerste periode 

2016/1 9999/4 Federaal - - - - Verboden Verplicht Verplicht Verboden Verboden Verboden Optioneel Tewerkstelling 
van de 
werknemerslijn 

Neen 

3360  Eerste aanwervingen - zesde werknemer - 
taxshift - eerste periode 

2016/1 9999/4 Federaal - - - - Verboden Verplicht Verplicht Verboden Verboden Verboden Optioneel Tewerkstelling 
van de 
werknemerslijn 

Neen 

3410  Jonge werknemers SBO en laaggeschoold 2004/1 2016/2 Regionaal Ja Ja Ja Ja Verboden Verplicht Verplicht Verboden Verboden Verboden Optioneel Tewerkstelling 
van de 
werknemerslijn 

Neen 
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3410  Jonge werknemers SBO en laaggeschoold 2016/3 9999/4 Regionaal Nee Ja Ja Ja Verboden Verplicht Verplicht Verboden Verboden Verboden Optioneel Tewerkstelling 
van de 
werknemerslijn 

Neen 

3411  Jonge werknemers SBO en zeer laaggeschoold 
Of SBO en laaggeschoold en mindervalide Of 
SBO en laaggeschoold en van buitenlandse 
afkomst 

2006/2 2016/2 Regionaal Ja Ja Ja Ja Verboden Verplicht Verplicht Verboden Verboden Verboden Optioneel Tewerkstelling 
van de 
werknemerslijn 

Neen 

3411  Jonge werknemers SBO en zeer laaggeschoold 
Of SBO en laaggeschoold en mindervalide Of 
SBO en laaggeschoold en van buitenlandse 
afkomst 

2016/3 9999/4 Regionaal Nee Ja Ja Ja Verboden Verplicht Verplicht Verboden Verboden Verboden Optioneel Tewerkstelling 
van de 
werknemerslijn 

Neen 

3412  Jonge werknemers SBO en middengeschoold 2013/1 2016/2 Regionaal Ja Ja Ja Ja Verboden Verplicht Verplicht Verboden Verboden Verboden Optioneel Tewerkstelling 
van de 
werknemerslijn 

Neen 

3412  Jonge werknemers SBO en middengeschoold 2016/3 9999/4 Regionaal Nee Ja Ja Ja Verboden Verplicht Verplicht Verboden Verboden Verboden Optioneel Tewerkstelling 
van de 
werknemerslijn 

Neen 

3413  Jonge werknemers:  vanaf 1/1 van het jaar 
waarin jongere 19 wordt tot het kwartaal 
voorafgaand aan 30 jaar 

2006/3 2012/4 Federaal - - - - Verboden Verplicht Verboden Verboden Verboden Verboden Optioneel Tewerkstelling 
van de 
werknemerslijn 

Neen 

3414  Jonge werknemers:  vanaf 1/1 van het jaar 
waarin jongere 19 wordt tot het kwartaal 
voorafgaand aan 30 jaar               met  SBO en 
laaggeschoold 

2006/3 2012/4 Federaal - - - - Verboden Verplicht Verplicht Verboden Verboden Verboden Optioneel Tewerkstelling 
van de 
werknemerslijn 

Neen 

3415  Jonge werknemers:  vanaf 1/1 van het jaar 
waarin jongere 19 wordt tot het kwartaal 
voorafgaand aan 30 jaar              met  SBO en 
zeer laaggeschoold  Of met SBO en 
laaggeschoold en minder- valide  Of met SBO 
en laaggeschoold en  van buitenlandse afkomst 

2006/3 2012/4 Federaal - - - - Verboden Verplicht Verplicht Verboden Verboden Verboden Optioneel Tewerkstelling 
van de 
werknemerslijn 

Neen 

3416  Jonge werknemers:  vanaf 1/1 van het jaar 
waarin jongere 19 wordt tot het kwartaal 
voorafgaand aan 30 jaar               met  SBO en 
laaggeschoold (overgangsperiode) 

2006/3 2012/4 Federaal - - - - Verboden Verplicht Verplicht Verboden Verboden Verboden Optioneel Tewerkstelling 
van de 
werknemerslijn 

Neen 

3430  Jonge werknemers: tot 31/12 van jaar waarin 
jongeren 18 worden 

2004/1 2016/2 Regionaal Ja Ja Ja Ja Verboden Verplicht Verboden Verboden Verboden Verboden Optioneel Tewerkstelling 
van de 
werknemerslijn 

Neen 

3430  Jonge werknemers: tot 31/12 van jaar waarin 
jongeren 18 worden 

2016/3 9999/4 Regionaal Nee Ja Ja Ja Verboden Verplicht Verboden Verboden Verboden Verboden Optioneel Tewerkstelling 
van de 
werknemerslijn 

Neen 

3500  Arbeidsduurvermindering 2004/1 9999/4 Federaal - - - - Verboden Verplicht Verboden Verboden Verboden Verboden Optioneel Tewerkstelling 
van de 
werknemerslijn 

Ja 

3510  Vierdagenweek 2004/1 9999/4 Federaal - - - - Verboden Verplicht Verplicht Verboden Verboden Verboden Optioneel Tewerkstelling 
van de 
werknemerslijn 

Neen 

3520  Arbeidsduurvermindering met Vierdagenweek 2004/1 9999/4 Federaal - - - - Verboden Verplicht Verplicht Verboden Verboden Verboden Optioneel Tewerkstelling 
van de 
werknemerslijn 

Ja 
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DMFA 
Code 

LATG 
Code 

Omschrijving 

Vermin-
dering 
geldig 
vanaf 

Vermin-
dering 
geldig 

tot 

Federale / 
Regionale 
vermin-
dering 

Regionale 
vermin- 
dering - 
Vlaams 
Gewest 

Regionale 
vermindering - 

Brussels 
Hoofdstedelijk 

Gewest 

Regionale 
vermindering 

- Waals 
Gewest 
zonder 

Duitstalige 
gemeenten 

Regionale 
vermindering 

- Waals 
Gewest voor 
de Duitstalige 

gemeenten 

Bereke-
ningsbasis 

Bedrag 
Begin- 
datum 
recht 

Aantal 
maanden 
admini-

stratiekost 

INSZ van 
de 

vervangen 
persoon 

INSZ van 
de persoon 

die het 
recht heeft 

geopend 

Herkomst 
van het 
attest 

Niveau 

Aanwezigheid 
blok "Detail 

Gegevensver-
mindering" 

3600  Ontslagen werknemers in het kader van een 
herstructurering - vermindering van patronale 
bijdragen - arbeidsovereenkomst afgesloten 
voor 1.1.2007 

2004/3 2007/2 Federaal - - - - Verboden Verplicht Verboden Verboden Verboden Verboden Optioneel Tewerkstelling 
van de 
werknemerslijn 

Neen 

3601  Ontslagen werknemers in het kader van een 
herstructurering - vermindering van patronale 
bijdragen - jonger dan 45 j 

2007/1 9999/4 Regionaal Ja Ja Ja Ja Verboden Verplicht Verplicht Verboden Verboden Verboden Optioneel Tewerkstelling 
van de 
werknemerslijn 

Neen 

3611  Ontslagen werknemers in het kader van een 
herstructurering - vermindering van patronale 
bijdragen  - minstens 45 j 

2007/1 9999/4 Regionaal Ja Ja Ja Ja Verboden Verplicht Verplicht Verboden Verboden Verboden Optioneel Tewerkstelling 
van de 
werknemerslijn 

Neen 

3612  Opleiders met herstructureringskaart 2010/1 2013/3 Federaal - - - - Verboden Verplicht Verboden Verboden Verboden Verboden Optioneel Tewerkstelling 
van de 
werknemerslijn 

Neen 

3700  Tijdelijke arbeidsduurvermindering ten gevolge 
van de crisis 

2009/2 2011/1 Federaal - - - - Verboden Verplicht Verboden Verboden Verboden Verboden Optioneel Tewerkstelling 
van de 
werknemerslijn 

Ja 

3720  Tijdelijke arbeidsduurvermindering met 
vierdagenweek ten gevolge van de crisis 

2009/2 2011/1 Federaal - - - - Verboden Verplicht Verboden Verboden Verboden Verboden Optioneel Tewerkstelling 
van de 
werknemerslijn 

Ja 

3800  Mentors 2010/1 2016/3 Regionaal Ja Ja Ja Ja Verboden Verplicht Verboden Verboden Verboden Verboden Optioneel Tewerkstelling 
van de 
werknemerslijn 

Neen 

3800  Mentors 2016/4 9999/4 Regionaal Ja Ja Nee Ja Verboden Verplicht Verboden Verboden Verboden Verboden Optioneel Tewerkstelling 
van de 
werknemerslijn 

Neen 

3900  Vaste werknemers in de horeca 2014/1 9999/4 Federaal - - - - Verboden Verplicht Verboden Verboden Verboden Verboden Optioneel Tewerkstelling 
van de 
werknemerslijn 

Neen 

4000  Gesubsidieerde contractuelen 2014/1 9999/4 Regionaal Ja Ja Ja Ja Verboden Verplicht Verboden Verboden Verboden Verboden Optioneel Tewerkstelling 
van de 
werknemerslijn 

Neen 

4100  Vervangers van contractuelen en statutairen in 
de publieke sector 

2014/1 9999/4 Federaal - - - - Verboden Verplicht Verboden Verboden Verboden Verboden Optioneel Tewerkstelling 
van de 
werknemerslijn 

Neen 

4200  Huispersoneel 2014/1 9999/4 Regionaal Ja Ja Ja Ja Verboden Verplicht Verboden Verboden Verboden Verboden Optioneel Tewerkstelling 
van de 
werknemerslijn 

Neen 

4300  Kunstenaars 2014/1 9999/4 Regionaal Ja Ja Ja Ja Verboden Verplicht Verboden Verboden Verboden Verboden Optioneel Tewerkstelling 
van de 
werknemerslijn 

Neen 

4400  Erkende onthaalouders 2014/1 9999/4 Regionaal Ja Ja Ja Ja Verboden Verplicht Verboden Verboden Verboden Verboden Optioneel Tewerkstelling 
van de 
werknemerslijn 

Neen 

6030  Overgangsmaatregel - jonge werknemers SBO 
en laaggeschoold 

2016/3 2018/4 Regionaal Ja Nee Nee Nee Verboden Verplicht Verplicht Verboden Verboden Verboden Optioneel Tewerkstelling 
van de 
werknemerslijn 

Neen 
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DMFA 
Code 

LATG 
Code 

Omschrijving 

Vermin-
dering 
geldig 
vanaf 

Vermin-
dering 
geldig 

tot 

Federale / 
Regionale 
vermin-
dering 

Regionale 
vermin- 
dering - 
Vlaams 
Gewest 

Regionale 
vermindering - 

Brussels 
Hoofdstedelijk 

Gewest 

Regionale 
vermindering 

- Waals 
Gewest 
zonder 

Duitstalige 
gemeenten 

Regionale 
vermindering 

- Waals 
Gewest voor 
de Duitstalige 

gemeenten 

Bereke-
ningsbasis 

Bedrag 
Begin- 
datum 
recht 

Aantal 
maanden 
admini-

stratiekost 

INSZ van 
de 

vervangen 
persoon 

INSZ van 
de persoon 

die het 
recht heeft 

geopend 

Herkomst 
van het 
attest 

Niveau 

Aanwezigheid 
blok "Detail 

Gegevensver-
mindering" 

6031  Overgangsmaatregel - jonge werknemers SBO 
en zeer laaggeschoold Of SBO en laaggeschoold 
en mindervalide Of SBO en laaggeschoold en 
van buitenlandse afkomst 

2016/3 2018/4 Regionaal Ja Nee Nee Nee Verboden Verplicht Verplicht Verboden Verboden Verboden Optioneel Tewerkstelling 
van de 
werknemerslijn 

Neen 

6032  Overgangsmaatregel - jonge werknemers SBO 
en middengeschoold 

2016/3 2018/4 Regionaal Ja Nee Nee Nee Verboden Verplicht Verplicht Verboden Verboden Verboden Optioneel Tewerkstelling 
van de 
werknemerslijn 

Neen 

6033  Overgangsmaatregel - jonge werknemers: tot 
31/12 van jaar waarin jongeren 18 worden 

2016/3 2018/4 Regionaal Ja Nee Nee Nee Verboden Verplicht Verboden Verboden Verboden Verboden Optioneel Tewerkstelling 
van de 
werknemerslijn 

Neen 

6300  Jonge werknemers - laaggeschoold 2016/3 9999/4 Regionaal Ja Nee Nee Nee Verboden Verplicht Verplicht Verboden Verboden Verboden Optioneel Tewerkstelling 
van de 
werknemerslijn 

Neen 

6301  Jonge werknemers - middengeschoold 2016/3 9999/4 Regionaal Ja Nee Nee Nee Verboden Verplicht Verplicht Verboden Verboden Verboden Optioneel Tewerkstelling 
van de 
werknemerslijn 

Neen 

6310  Jonge werknemers - leerling 2016/3 9999/4 Regionaal Ja Nee Nee Nee Verboden Verplicht Verboden Verboden Verboden Verboden Optioneel Tewerkstelling 
van de 
werknemerslijn 

Neen 

6320  Oudere werknemers - in dienst 2016/3 9999/4 Regionaal Ja Nee Nee Nee Verboden Verplicht Verboden Verboden Verboden Verboden Optioneel Tewerkstelling 
van de 
werknemerslijn 

Neen 

6321  Oudere werknemers - nieuw aangeworven 2016/3 9999/4 Regionaal Ja Nee Nee Nee Verboden Verplicht Verplicht Verboden Verboden Verboden Optioneel Tewerkstelling 
van de 
werknemerslijn 

Neen 

7320  Oudere werknemers 2016/4 9999/4 Regionaal Nee Ja Nee Nee Verboden Verplicht Verboden Verboden Verboden Verboden Optioneel Tewerkstelling 
van de 
werknemerslijn 

Neen 
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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 

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 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 

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

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 plaatselijkbestuur 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 
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Code Omschrijving Begindatum 
geldigheid 

Einddatum 
geldigheid 

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 

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

01/01/1900 01/01/9999 
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Code Omschrijving Begindatum 
geldigheid 

Einddatum 
geldigheid 

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 

 



BLOKNUMMER: 90003 VERSIE: 2016/4 PUBLICATIEDATUM: 29/11/2016

Bijdrage werknemer-student
(XML label : StudentContribution)

BESCHRIJVING: Functioneel blok dat toelaat de solidariteitsbijdrage verschuldigd voor een student aan te geven.

"Zone toegevoegd"
INHOUD (ZONES): 00076 - LOON STUDENT

00077 - BIJDRAGE STUDENT
00078 - AANTAL DAGEN STUDENT
01158 - AANTAL UREN STUDENT
00042 - IDENTIFICATIENUMMER VAN DE LOKALE EENHEID

GELINKTE BLOKKEN:

MIN. KARDINALITEIT: 0
MAX. KARDINALITEIT: 1

AANWEZIGHEID
*VOORWAARDE: Kardinaliteit 0 als de werknemerslijn geen betrekking heeft op een werknemer-student (zie bijlage 2).

Kardinaliteit 1 (onmisbaar) als de werknemerslijn betrekking heeft op een werknemer-student (zie
bijlage 2)

*EXTRA BEPERKINGEN:

FOUTCODE OP ONTVANGSTBEWIJS:
Foutbeschrijving Foutcode Ernst

fout

Onverenigbaar met werkgeverscategorie
Onverenigbaar met het werknemerskengetal
Fout op kardinaliteit
Fout op volgorde
Niet toegelaten

90003-025
90003-030
90003-090
90003-091
90003-146

B
B
B
B
B
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Code RSZ RSZ-

PPO Omschrijving Opmerking Geldig vanaf 
trimester 

Geldig tot 
trimester Geldig vanaf Geldig tot 

A Yes No Artiest Het gaat om muzikanten en schouwspelartiesten, of zij nu 
tewerkgesteld zijn in het kader van een 
arbeidsovereenkomst of presteren in omstandigheden 
gelijkaardig aan die van een arbeidsovereenkomst, zoals 
gedefinieerd in artikel 3.2° van het KB van 28 november 
1969. 

1900/1 2003/2 01/01/1900 30/06/2003 

A1 Yes No Artiest met een 
arbeidsovereenkomst 

 2014/1 9999/4 01/01/2014 31/12/9999 

A2 Yes No Artiest zonder 
arbeidsovereenkomst (artikel 
1bis) 

 2014/1 9999/4 01/01/2014 31/12/9999 

B No Yes Vrijwillige brandweerlieden  1900/1 9999/4 01/01/1900 31/12/9999 
C No Yes Conciërges Het gaat om de huisbewaarder of de toezichthouder in een 

gebouw, waarin hij inwonend is 
1900/1 9999/4 01/01/1900 31/12/9999 

CM Yes No Militair kandidaat  1900/1 2003/4 01/01/1900 31/12/2003 
D Yes No Thuiswerker Het gaat om thuiswerkers, zoals zij gedefinieerd worden in 

artikel 3.4° van het KB van 28 november 1969 tot uitvoering 
van de wet van 27 juni 1969 ter herziening van het 
wetsbesluit van 28 december 1944 betreffende de sociale 
zekerheid der werknemers. 

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

D1 Yes Yes Thuiswerker Onthaalouder Onthaalouders met werknemersstatuut tewerkgesteld bij 
bepaalde organisatoren met een vergunning voor 
gezinsopvang die ressorteren onder het PC 331.00.10 

2015/1 2016/4 01/01/2015 31/12/2016 

E No Yes Personeel van de 
onderwijsinstellingen in 
Dimona aangegeven bij een 
provinciaal of plaatselijk 
bestuur. 

Het gaat om het onderwijzend, het administratief en het 
technisch personeel van de onderwijsinstellingen dat van 
een lokaal bestuur niet-gesubsidieerde vergoedingen 
ontvangt, met uitzondering van deze die onder de code O 
vermeld worden 

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

LP Yes Yes Werknemers met 
gelimiteerde prestaties 

Het zijn de werknemers die verbonden zijn met de 
werkgever met een contract van korte duur en voor een 
tewerkstelling die per dag niet de gewoonlijke dagduur 
bereikt.  Het betreft hier bijvoorbeeld extra's in de horeca, 
monitoren in de socioculturele sector,... die voor slechts 
enkele uren worden aangeworven. 

2003/1 9999/4 01/01/2003 31/12/9999 

M No Yes Geneesheren  1900/1 9999/4 01/01/1900 31/12/9999 
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Code RSZ RSZ-
PPO Omschrijving Opmerking Geldig vanaf 

trimester 
Geldig tot 
trimester Geldig vanaf Geldig tot 

O No Yes Personeel van de 
onderwijsinstellingen in 
Dimona aangegeven bij een 
werkgever andere dan een 
provinciaal of plaatselijk 
bestuur. 

Het gaat om het onderwijzend, het administratief en het 
technisch personeel van de onderwijsinstellingen dat van 
een lokaal bestuur - uitsluitend niet-gesubsidieerde 
vergoedingen ontvangt zonder bijkomende prestaties te 
verrichten of - uitsluitend niet-gesubsidieerde vergoedingen 
ontvangt voor toezicht en busbegeleiding die als bijkomende 
prestatie worden verricht. 

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

P No Yes Politiepersoneel  1900/1 9999/4 01/01/1900 31/12/9999 
PC No Yes Burgerpersoneel van de 

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

S Yes Yes Seizoenarbeider Het gaat om werknemers die arbeidsperiodes van beperkte 
duur verrichten, hetzij omwille van de seizoensgebonden 
aard van het werk, hetzij omdat de bedrijven die hen 
aanwerven verplicht zijn personeel te rekruteren ter 
versterking op bepaalde momenten van het jaar. 

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

SA No Yes Technisch en administratief 
beroepspersoneel van de 
brandweerdiensten 

Het gaat om het technisch en administratief personeel dat 
prestaties verricht voor de brandweerdiensten en dat 
opgenomen is in het specifieke personeelskader van de 
brandweerdiensten. 

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

SP No Yes Operationeel 
beroepspersoneel van de 
brandweerdiensten 

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

T Yes Yes Tijdelijk Het gaat om werknemers aangeworven in het kader van een 
contract van bepaalde duur om te kunnen voorzien in de 
vervanging van een vaste werknemer of om te 
beantwoorden aan een tijdelijke toename van het werk of 
om de uitvoering van een uitzonderlijk werk te verzekeren 
(dit heeft geen betrekking op de uitzendkrachten die via een 
uitzendbureau ter beschikking worden gesteld van een 
werkgever). 

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

V No Yes Verplegend, verzorgend en 
paramedisch personeel dat 
niet behoort tot de federale 
gezondheidssectoren 

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

VF No Yes Verplegend, verzorgend en 
paramedisch personeel dat 
behoort tot de federale 
gezondheidssectoren 

 2005/1 9999/4 01/01/2005 31/12/9999 
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Code RSZ RSZ-
PPO Omschrijving Opmerking Geldig vanaf 

trimester 
Geldig tot 
trimester Geldig vanaf Geldig tot 

WF No Yes Personeel dat behoort tot de 
federale 
gezondheidssectoren en dat 
geen verplegend, verzorgend 
en paramedisch personeel is 

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