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ZONENUMMER: 00070 VERSIE: 2019/2 PUBLICATIEDATUM: 28/05/2019

BEZOLDIGING
(XML label : RemunAmount)

FUNCTIONEEL BLOK: Bezoldiging van de tewerkstelling werknemerslijn - Actie

Code(s): 90228

Xml label(s): RemunAction
BESCHRIJVING: Totaal van de bezoldigingen die overeenkomen met het type bezoldiging (bezoldigingscode eventueel

in combinatie met de betalingsfrequentie van de premie in maanden of het percentage van de
bezoldiging op jaarbasis) voor de tewerkstelling van de werknemer.

"Toegelaten domein"  is gewijzigd:
TOEGELATEN DOMEIN: Positief geheel getal en element van [0; 99999999999].

De waarde nul is alleen toegelaten voor het saldo van het mobiliteitsbudget (bezoldigingscode 029).
Het bedrag wordt uitgedrukt in eurocenten.

WETTELIJKE REFERENTIE:
TYPE: Numeriek
LENGTE: 11
AANWEZIGHEID: Onmisbaar
FORMAAT:
FOUTCODE OP ONTVANGSTBEWIJS:

Foutbeschrijving Foutcode Ernst
fout

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

00070-001
00070-002
00070-008
00070-044
00070-093
00070-146
00070-090

B
B
B
P
B
B
B



ZONENUMMER: 01217 VERSIE: 2019/2 PUBLICATIEDATUM: 28/05/2019

MILIEUVRIENDELIJK VOERTUIG
(XML label : EcoVehicle)

FUNCTIONEEL BLOK: Bedrijfsvoertuig - Aangegeven deel; Bedrijfsvoertuig - Deel verbetering

Code(s): 90299; 90300

Xml label(s): CompanyVehicleDclPart; CompanyVehicleCorrectedPart
BESCHRIJVING: Zone waarin wordt aangeduid of de nummerplaat betrekking heeft op een milieuvriendelijk

bedrijfsvoertuig dat ter beschikking gesteld wordt in het kader van het mobiliteitsbudget.

TOEGELATEN DOMEIN: 0 = de nummerplaat heeft geen betrekking op een milieuvriendelijk bedrijfsvoertuig dat ter beschikking
gesteld wordt in het kader van het mobiliteitsbudget
1 = de nummerplaat heeft betrekking op een milieuvriendelijk bedrijfsvoertuig dat ter beschikking
gesteld wordt in het kader van het mobiliteitsbudget

WETTELIJKE REFERENTIE:
TYPE: Numeriek
LENGTE: 1
AANWEZIGHEID: Verplicht indien de nummerplaat betrekking heeft op een milieuvriendelijk bedrijfsvoertuig dat ter

beschikking gesteld wordt in het kader van het mobiliteitsbudget.
FORMAAT:
FOUTCODE OP ONTVANGSTBEWIJS:

Foutbeschrijving Foutcode Ernst
fout
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Code RSZ 
RSZ-
PPO 

Omschrijving Opmerking 
Geldig vanaf 

trimester 
Geldig tot 
trimester 

Geldig vanaf Geldig tot 

TW No Yes Werkzoekende tijdelijke 
werkervaring in het Vlaams 
Gewest, aangeworven op 
basis van artikel 60, §7, van 
de OCMW-wet van 8 juli 
1976 

 2019/2 9999/4 01/04/2019 31/12/9999 

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 
Vlaamse Gemeenschap 

Onthaalouders met werknemersstatuut tewerkgesteld bij 
bepaalde organisatoren met een vergunning voor 
gezinsopvang en, voor de privésector, die ressorteren onder 
het PC 331.00.10 

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

D2 Yes Yes Thuiswerker Onthaalouder 
Franse Gemeenschap 

Onthaalouders met werknemersstatuut tewerkgesteld bij 
bepaalde organisatoren met een vergunning voor 
gezinsopvang en, voor de privésector, die ressorteren onder 
het PC 332.00.10 

2018/1 9999/4 01/01/2018 31/12/9999 
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Code RSZ 
RSZ-
PPO 

Omschrijving Opmerking 
Geldig vanaf 

trimester 
Geldig tot 
trimester 

Geldig vanaf Geldig tot 

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 of 
de code ET vermeld worden. 

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

ET No Yes Tijdelijke statutairen in het 
onderwijs waarvoor een 
Dimona-aangifte werd 
ingediend door een 
plaatselijke of provinciale 
overheid 

Het betreft de werknemers die onderworpen zijn aan het 
statuut van de tijdelijken in het gemeentelijk of provinciaal 
onderwijs en die worden bezoldigd door het gemeente- of 
provinciebestuur. Diegenen die gebonden zijn door een 
arbeidsovereenkomst worden uitgesloten (wet 3 juli 1978). 

2017/2 9999/4 01/04/2017 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 

MA Yes No Contractuele mandatarissen 
in een overheidsdienst aan 
wie een aanvullend voordeel 
inzake pensioen wordt 
toegekend 

Contractuele personen (niet aangegeven met 
werknemerskengetal 673) die werden aangesteld om een 
management- of staffunctie uit te oefenen in een 
overheidsdienst en aan wie een aanvullend voordeel inzake 
pensioen, voorzien door de wet van 4 maart 2004, wordt 
toegekend. 

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

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 
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Code RSZ 
RSZ-
PPO 

Omschrijving Opmerking 
Geldig vanaf 

trimester 
Geldig tot 
trimester 

Geldig vanaf Geldig tot 

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 

SS Yes No Statutairen die stage lopen 
en niet onderworpen zijn aan 
een pensioenregeling van de 
overheidssector 

Het betreft voornamelijk de gerechtelijke stagiairs die 
onderworpen zijn aan het statuut, maar onderworpen zullen 
zijn aan de pensioenregeling van de ambtenaren vanaf de 
datum van hun definitieve benoeming. 

2017/2 9999/4 01/04/2017 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 

TS Yes No Tijdelijke statutairen in het 
onderwijs, bezoldigd door 
een gemeenschap of door 
een universiteit of een 
hogeschool 

Het betreft de werknemers die onderworpen zijn aan het 
statuut van de tijdelijken in het onderwijs. Diegenen die 
gebonden zijn door een arbeidsovereenkomst worden dus 
uitgesloten (wet 3 juli 1978). 

2017/2 9999/4 01/04/2017 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 

VA Yes Yes Vrijwillige ambulancier of 
vrijwilliger van de Civiele 
Bescherming 

Het betreft de vrijwillige ambulanciers (die geen vrijwillige 
brandweerman zijn) bij een hulpverleningszone, de 
gebrevetteerde vrijwillige hulpverleners-ambulanciers bij 
een erkende ambulancedienst en de vrijwilligers van de 
Civiele Bescherming. 

2018/1 9999/4 01/01/2018 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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Code 

PPO
Omschrijving

Code 

RSZ

Aanwezigheids-

code

Werknemers-

type

Begindatum 

geldigheid

Einddatum 

geldigheid

101 Contractuele handarbeiders 15 3 1 01/01/1900 01/01/9999

102 Contractuele handarbeiders ter vervanging van een werknemer die heeft 

gekozen voor de (vrijwillige) vierdagenweek

15 3 1 01/01/1900 31/12/2013

102 Contractuele handarbeiders ter vervanging van een werknemer die heeft 

gekozen voor de (vrijwillige) vierdagenweek

21 3 1 01/01/2014 01/01/9999

103 Contractuele handarbeiders  - syndicaal gedetacheerden 15 3 1 01/07/2009 31/12/2016

104 Contractuele handarbeiders - mindervaliden tewerkgesteld in een 

beschutte werkplaats

12 3 1 01/07/2009 01/01/9999

109 Stagiairs met het oog op een vaste benoeming - socialezekerheidsregeling 

contractuelen - handarbeiders

15 3 1 01/07/2012 31/03/2014

111 Handarbeiders-geco's - CONTINGENT 24 3 1 01/01/1900 31/03/2014

112 Handarbeiders-geco's - PROJECTEN 24 3 1 01/01/1900 31/03/2014

113 Handarbeiders-geco's - openbare besturen 24 3 1 01/01/1900 31/03/2014

114 Handarbeiders - gesubsidieerde contractuelen 24 3 1 01/01/2014 01/01/9999

121 Handarbeiders aangeworven in het kader van art. 60, § 7 van de wet 

van 8 juli 1976 betreffende de OCMW's (vanaf 2019/2 enkel geldig in 

het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, het Waals Gewest en de Duitstalige 

gemeenten)

090 3 1 01/01/1900 01/01/9999

131 Handarbeiders - jongeren tot en met het vierde kwartaal van het jaar 

waarin ze 18 jaar worden - art. 5bis van het KB van 28.11.1969

27 3 1 01/01/1900 01/01/9999

132 Handarbeiders - jongeren tussen 18 en 25 jaar tewerkgesteld in het 

stelsel van alternerende tewerkstelling en opleiding - KB nr. 495 van 

31.12.1986

15 3 1 01/01/1900 30/06/2007

133 Handarbeiders - leerlingen tot het vierde kwartaal van het kalenderjaar 

dat ze 18 jaar worden - artikel 4 van het KB van 28.11.1969

35 3 1 01/01/1900 01/01/9999

201 Contractuele hoofdarbeiders 495 3 2 01/01/1900 01/01/9999

202 Contractuele hoofdarbeiders ter vervanging van een werknemer die heeft 

gekozen voor de (vrijwillige) vierdagenweek

495 3 2 01/01/1900 31/12/2013

202 Contractuele hoofdarbeiders ter vervanging van een werknemer die heeft 

gekozen voor de (vrijwillige) vierdagenweek

481 3 2 01/01/2014 01/01/9999

203 Contractuele hoofdarbeiders - syndicaal gedetacheerden 495 3 2 01/07/2009 31/12/2016
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Code 

PPO
Omschrijving

Code 

RSZ

Aanwezigheids-

code

Werknemers-

type

Begindatum 

geldigheid

Einddatum 

geldigheid

204 Contractuele hoofdarbeiders - mindervaliden tewerkgesteld in een 

beschutte werkplaats

492 3 2 01/07/2009 01/01/9999

209 Stagiairs met het oog op een vaste benoeming - socialezekerheidsregeling 

contractuelen - hoofdarbeiders

495 3 2 01/07/2012 31/03/2014

211 Hoofdarbeiders-geco's - CONTINGENT 484 3 2 01/01/1900 31/03/2014

212 Hoofdarbeiders-geco's - PROJECTEN 484 3 2 01/01/1900 31/03/2014

213 Hoofdarbeiders-geco's - openbare besturen 484 3 2 01/01/1900 31/03/2014

214 Hoofdarbeiders - gesubsidieerde contractuelen 484 3 2 01/01/2014 01/01/9999

221 Hoofdarbeiders aangeworven in het kader van art. 60, § 7 van de wet 

van 8 juli 1976 betreffende de OCMW's (vanaf 2019/2 enkel geldig in 

het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, het Waals Gewest en de Duitstalige 

gemeenten)

400 3 2 01/01/1900 01/01/9999

231 Hoofdarbeiders - jongeren tot en met het vierde kwartaal van het jaar 

waarin ze 18 jaar worden - art. 5bis van het KB van 28.11.1969

487 3 2 01/01/1900 01/01/9999

232 Hoofdarbeiders - jongeren tussen 18 en 25 jaar tewerkgesteld in het 

stelsel van alternerende tewerkstelling en opleiding - KB nr. 495 van 

31.12.1986

495 3 2 01/01/1900 30/06/2007

233 Hoofdarbeiders - leerlingen tot het vierde kwartaal van het kalenderjaar 

dat ze 18 jaar worden - artikel 4 van het KB van 28.11.1969

439 3 2 01/01/1900 01/01/9999

251 Geneesheren in opleiding - art. 15bis van het KB van 28.11.1969 403 3 2 01/01/1900 01/01/9999

252 Contractuele geneesheren vrijgesteld van bijdragen op basis van art. 1, § 

3 van de wet van 27.06.1969

402 3 2 01/01/1900 01/01/9999

301 Basispensioenbijdrage - gesolidariseerd pensioenfonds - ex-

gemeenschappelijk pensioenstelsel

/ 2 10 01/01/2012 01/01/9999

302 Basispensioenbijdrage - gesolidariseerd pensioenfonds - ex-

pensioenstelsel nieuwe bij de Rijksdienst aangeslotenen + aangeslotenen 

na 31-12-2011 met hoge bijdragevoet

/ 2 10 01/01/2012 01/01/9999

303 Basispensioenbijdrage - gesolidariseerd pensioenfonds - lokale politie / 2 10 01/01/2012 01/01/9999

304 Basispensioenbijdrage - gesolidariseerd pensioenfonds - aangeslotenen 

na 31-12-2011 met lage bijdragevoet

/ 2 10 01/01/2012 01/01/9999
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Code 

PPO
Omschrijving

Code 

RSZ

Aanwezigheids-

code

Werknemers-

type

Begindatum 

geldigheid

Einddatum 

geldigheid

306 Basispensioenbijdrage - gesolidariseerd pensioenfonds - ex-

voorzorgsinstelling met specifieke bijdragevoet

/ 2 10 01/01/2012 01/01/9999

307 Pensioenbijdrage - pool der parastatalen (wet van 28-4-1958) / 2 10 01/01/2015 01/01/9999

308 Pensioenbijdrage - pensioen ten laste van Schatkist / 2 10 01/01/2015 01/01/9999

601 Vastbenoemden 675 3 3 01/01/1900 01/01/9999

602 Vastbenoemden - kinderbijslag niet DIBISS (enkel GER en GOM) 675 3 3 01/01/1900 31/12/2006

603 Vastbenoemden - syndicaal gedetacheerden 675 3 3 01/07/2009 31/12/2016

604 Vastbenoemden - mindervaliden tewerkgesteld in een beschutte 

werkplaats

675 3 3 01/07/2009 01/01/9999

608 Stagiairs met het oog op een vaste benoeming - vakantieregeling 

privésector

675 3 3 01/04/2014 01/01/9999

609 Stagiairs met het oog op een vaste benoeming - vakantieregeling 

openbare sector

675 3 3 01/07/2012 01/01/9999

642 Vastbenoemde geneesheren onderworpen aan 

socialezekerheidsbijdragen en die op basis van art. 158 van de 

ziekenhuiswet van 10-7-2008 geen recht hebben op een 

overheidspensioen

675 3 3 01/01/1900 01/01/9999

651 Vastbenoemde geneesheren vrijgesteld van socialezekerheidsbijdragen 

op basis van art. 1, § 3 van de wet van 27.06.1969 en die op basis van art. 

158 van de ziekenhuiswet van 10-7-2008 recht hebben op een 

overheidspensioen

690 3 3 01/01/1900 01/01/9999

652 Vastbenoemde geneesheren vrijgesteld van socialezekerheidsbijdragen 

op basis van art. 1, § 3 van de wet van 27.06.1969 en die op basis van art. 

158 van de ziekenhuiswet van 10-7-2008 geen recht hebben op een 

overheidspensioen

691 3 3 01/01/1900 01/01/9999

671 Bijdrage voor ontslagen statutair personeel - Stelsel van de ZIV-uitkering 876 1 8 01/01/1900 01/01/9999

672 Bijdrage voor ontslagen statutair personeel - Werkloosheidsstelsel 877 1 8 01/01/1900 01/01/9999

701 Studenten tewerkgesteld in het kader van een overeenkomst voor 

studenten en voor wie de solidariteitsbijdrage verschuldigd is

840 1 7 01/01/1900 01/01/9999

702 Monitoren en socio-culturele animatoren vrijgesteld op grond van art. 17 

van het KB van 28.11.1969

699 3 6 01/01/1900 01/01/9999
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Code 

PPO
Omschrijving

Code 

RSZ

Aanwezigheids-

code

Werknemers-

type

Begindatum 

geldigheid

Einddatum 

geldigheid

711 Bedienaars eredienst en afgevaardigden Vrijzinnige Raad - art. 13 van het 

KB van 28.11.1969

675 3 6 01/01/1900 01/01/9999

721 Niet beschermde lokale mandatarissen - artikel 37quater van de wet van 

29.6.1981

404 3 6 01/01/1900 01/01/9999

722 Beschermde lokale mandatarissen 405 3 6 01/01/2010 01/01/9999

731 Vrijwillige brandweerlieden en vrijwillige ambulanciers - handarbeiders 091 3 6 01/01/1900 01/01/9999

732 Vrijwillige brandweerlieden en vrijwillige ambulanciers - hoofdarbeiders 401 3 6 01/01/1900 01/01/9999

741 Kunstenaars 46 3 4 01/01/1900 01/01/9999

761 Erkende onthaalouders 497 3 5 01/04/2003 01/01/9999

771 Werklozen met bedrijfstoeslag (SWT) 879 1 15 01/04/2010 01/01/9999

842 Bijdrage aanvullend pensioenstelsel contractanten 835 2 10 01/01/2010 01/01/9999

843 Bijdrage aanvullend pensioenstelsel - contractanten - Antwerpen en 

Brugge

835 2 10 01/01/2010 01/01/9999

844 Bijdrage aanvullend pensioenstelsel contractanten - bonus 835 2 10 01/01/2014 01/01/9999

845 Bijdrage voor de Gemeenschappelijke Sociale Dienst van de FPD / 2 12 01/01/2005 01/01/9999

846 Bijdrage voor de Gemeenschappelijke Sociale Dienst van de politie / 2 12 01/01/2005 01/01/9999

847 Bijdrage voor de Gemeenschappelijke Sociale Dienst - Vlaanderen / 2 12 01/01/2010 01/01/9999

851 Bijzondere bijdrage op stortingen van werkgevers voor de vorming van 

een buitenwettelijk pensioen

851 5 9 01/01/1900 30/09/2011

855 Werkloosheidsbijdrage van 1,69 % (KB 401) / 2 9 01/01/1900 01/01/9999

856 Bijzondere bijdrage bestemd voor de financiering van de sociale 

zekerheid (wet van 30 maart 1994 houdende financiering van de sociale 

zekerheid)

/ 2 9 01/01/1900 01/01/9999

857 Werkloosheidsbijdrage van 1,60 % (KB 401) / 2 9 01/07/2009 01/01/9999

860 Solidariteitsbijdrage op het bedrag van de mobiliteitsvergoeding 860 2 9 01/01/2018 31/12/9999

861 Solidariteitsbijdrage op de winstparticipaties 861 5 9 01/01/2010 01/01/9999

862 Solidariteitsbijdrage op het gebruik van een bedrijfsvoertuig voor 

persoonlijke doeleinden of voor woon-werkverkeer

862 4 14 01/01/2005 01/01/9999

864 Bijzondere bijdrage op stortingen van werkgevers voor de vorming van 

een buitenwettelijk pensioen ; rechtstreekse stortingen aan ex-

werknemers

864 5 9 01/10/2011 01/01/9999
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Code 

PPO
Omschrijving

Code 

RSZ

Aanwezigheids-

code

Werknemers-

type

Begindatum 

geldigheid

Einddatum 

geldigheid

865 Bijzondere bijdrage op stortingen van werkgevers voor de vorming van 

een buitenwettelijk pensioen ; stortingen in het kader van een 

ondernemingsplan

865 5 9 01/10/2011 01/01/9999

867 Bijzondere aanvullende bijdrage op stortingen van werkgevers voor de 

vorming van een buitenwettelijk pensioen die een vastgesteld bedrag 

overschrijden

867 4 14 01/10/2012 01/01/9999

868 Solidariteitsbijdrage op de milieuvriendelijke bedrijfswagen ter 

beschikking gesteld in het kader van het mobiliteitsbudget

868 2 9 01/01/2019 01/01/9999

869 Bijzondere bijdrage op het saldo van het mobiliteitsbudget uitbetaald in 

geld en dat overeenstemt met de 3de  pijler

869 2 9 01/01/2019 01/01/9999

870 Bijdrage verschuldigd op het (dubbel) vakantiegeld met uitzondering van 

de mandatarissen en het contractueel politiepersoneel

/ 5 9 01/01/1900 01/01/9999

871 Bijdrage verschuldigd op het (dubbel) vakantiegeld van de mandatarissen, 

het contractueel politiepersoneel en de stagiairs met het oog op een van 

vaste benoeming - vakantieregeling privésector

/ 5 9 01/01/2005 01/01/9999

872 Verminderde bijzondere werkgeversbijdrage voor een werknemer in het 

stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag (SWT) - non-profitsector -

aanvang SWT vanaf 01/04/2012 (uitz.: gevallen gelijkgesteld aan kgt 880)

277 2 15 01/04/2012 01/01/9999

873 Bijzondere werkgeversbijdrage voor een werknemer in het stelsel van 

werkloosheid met bedrijfstoeslag (SWT) - aanvang van het SWT vanaf 

01/04/2012 (uitz.: gevallen gelijkgesteld aan kgt 879 of 881)

276 2 15 01/04/2012 01/01/9999

874 Verminderde bijzondere werkgeversbijdrage voor een werknemer in het 

stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag (SWT) tijdens een periode 

van erkenning als onderneming in herstructurering - aanvang SWT vanaf 

01/04/2012 (uitz.: gevallen gelijkgesteld aan kgt 884)

278 2 15 01/04/2012 01/01/9999

879 Bijzondere werkgeversbijdrage voor een werknemer in het stelsel van 

werkloosheid met bedrijfstoeslag (SWT) - aanvang SWT vóór 01/04/2010 

of gelijkgesteld

270 2 15 01/04/2010 01/01/9999

880 Verminderde bijzondere werkgeversbijdrage voor een werknemer in het 

stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag (SWT) - non profitsector -

aanvang SWT vóór 01/04/2012 of gelijgesteld

271 2 15 01/04/2010 01/01/9999
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Code 

PPO
Omschrijving

Code 

RSZ

Aanwezigheids-

code

Werknemers-

type

Begindatum 

geldigheid

Einddatum 

geldigheid

881 Bijzondere werkgeversbijdrage voor een werknemer in het stelsel van 

werkloosheid met bedrijfstoeslag (SWT) - aanvang SWT tussen 

01/04/2010 en 31/03/2012 of gelijkgesteld

273 2 15 01/04/2010 31/12/9999

882 Verminderde bijzondere werkgeversbijdrage voor een werknemer in het 

stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag (SWT) - tijdens een periode 

van erkenning als onderneming in moeilijkheden

274 2 15 01/04/2010 01/01/9999

884 Verminderde bijzondere werkgeversbijdrage voor een werknemer in het 

stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag (SWT) - periode van 

erkenning als onderneming in herstructurering - aanvang SWT tussen 

01/04/2010 en 31/03/2012 of gelijkgesteld

275 2 15 01/04/2010 31/12/9999

886 Persoonlijke inhouding voor een werknemer in het stelsel van 

werkloosheid met bedrijfstoeslag (SWT)

295 2 15 01/04/2010 01/01/9999

889 Solidariteitsbijdrage op door de werkgever terugbetaalde verkeersboetes 889 2 9 01/01/2009 01/01/9999

891 Pensioenbijdragen vastbenoemden gemeenschappelijk pensioenstelsel / 2 10 01/01/1900 31/12/2011

892 Pensioenbijdragen vastbenoemden stelsel van de Nieuwe bij de 

Rijksdienst aangeslotenen

/ 2 10 01/01/1900 31/12/2011

893 Pensioenbijdragen vastbenoemden van de geïntegreerde lokale politie / 2 10 01/01/1900 31/12/2011

894 Pensioenbijdragen - vastbenoemden - syndicaal gedetacheerden / 2 11 01/07/2009 31/12/2016

896 Werkloosheidsbijdrage van 1,69 % (KB 401) - syndicaal gedetacheerden / 2 11 01/07/2009 31/12/2016

897 Socialezekerheidsbijdragen - syndicaal gedetacheerden / 2 11 01/07/2009 31/12/2016

898 Bijdrage op vergoeding voor periode van tijdelijke arbeidsongeschiktheid 

wegens (erkende) beroepsziekte

/ 2 13 01/01/1900 01/01/9999

899 Volledige vrijstelling van bijdragen / 2 11 01/01/1900 01/01/9999

Commentaar code aanwezigheid

1 = kan alleen gebruikt worden voor de werknemerscode (zone 00037)

2 = kan alleen gebruikt worden voor werknemerscode bijdrage (zone 00082)

3 = kan gebruikt worden voor de werknemerscode (zone 00037) en de werknemerscode bijdrage (zone 00082)

4 = kan alleen gebruikt worden voor werknemerscode voor een bijdrage die niet gebonden is aan een natuurlijke persoon (zone 00020)

5 = kan gebruikt worden voor werknemerscode bijdrage (zone 00082) en de werknemerscode voor een bijdrage die
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niet gebonden is aan een natuurlijke persoon (zone 00020)

Commentaar Werknemerstype

1 Arbeider

2 Bediende

3 Statutair

4 Kunstenaar

5 Erkende onthaalouder

6 Andere gewone bijdrage

7 Student

8 Ontslagen statutair

9 Supplementaire bijdrage

10 Pensioenbijdrage

11 Onverschuldigde bijdrage

12 Andere bijzondere bijdragen

13 Beroepsziekten

14 Bijdrage die niet gebonden is aan een natuurlijke persoon

15 Bruggepensioneerde
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Sector Code Omschrijving Par. Comm. Privé 

sector

Openbare 

sector

Opmerking Geldig 

vanaf

Geldig tot

Centra voor geboorteregeling, de centra voor tele-

onthaal, de sociale vrijwilligersorganisaties, de 

diensten voor de strijd tegen toxicomanie (zonder 

revalidatieovereenkomst), de centra voor 

huwelijkscontacten, de centra voor prenatale 

raadpleging, de consultatiebureaus voor het jonge 

kind, de vertrouwenscentra kindermishandeling, de 

diensten voor adoptie, de centra voor 

ontwikkelingsstoornissen, de consultatiecentra voor 

gehandicaptenzorg, de samenwerkingsinitiatieven 

inzake thuisverzorging, de centra voor geestelijke 

gezondheidszorg, de diensten en centra voor 

gezondheidspromotie en preventie

713 Vlaamse sector van de centra 

geestelijke gezondheidszorg

331.00.20 Ja Ja 01/01/2019 31/12/9999

Centra voor geboorteregeling, de centra voor tele-

onthaal, de sociale vrijwilligersorganisaties, de 

diensten voor de strijd tegen toxicomanie (zonder 

revalidatieovereenkomst), de centra voor 

huwelijkscontacten, de centra voor prenatale 

raadpleging, de consultatiebureaus voor het jonge 

kind, de vertrouwenscentra kindermishandeling, de 

diensten voor adoptie, de centra voor

ontwikkelingsstoornissen, de consultatiecentra voor 

gehandicaptenzorg, de samenwerkingsinitiatieven 

inzake thuisverzorging, de centra voor geestelijke 

gezondheidszorg, de diensten en centra voor 

gezondheidspromotie en preventie

714 Vlaamse sector van de 

Consultatiebureaus voor het jonge 

kind, centra voor prenatale 

raadpleging, inloopteams

331.00.20 Ja Ja 01/01/2019 31/12/9999

Centra voor geboorteregeling, de centra voor tele-

onthaal, de sociale vrijwilligersorganisaties, de 

diensten voor de strijd tegen toxicomanie (zonder 

revalidatieovereenkomst), de centra voor 

huwelijkscontacten, de centra voor prenatale 

raadpleging, de consultatiebureaus voor het jonge 

kind, de vertrouwenscentra kindermishandeling, de 

diensten voor adoptie, de centra voor 

ontwikkelingsstoornissen, de consultatiecentra voor 

gehandicaptenzorg, de samenwerkingsinitiatieven 

inzake thuisverzorging, de centra voor geestelijke 

gezondheidszorg, de diensten en centra voor 

gezondheidspromotie en preventie

715 Vlaamse sector van de 

vertrouwenscentra 

kindermishandeling

331.00.20 Ja Ja 01/01/2019 31/12/9999
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Sector Code Omschrijving Par. Comm. Privé 

sector

Openbare 

sector

Opmerking Geldig 

vanaf

Geldig tot

Centra voor geboorteregeling, de centra voor tele-

onthaal, de sociale vrijwilligersorganisaties, de 

diensten voor de strijd tegen toxicomanie (zonder 

revalidatieovereenkomst), de centra voor 

huwelijkscontacten, de centra voor prenatale 

raadpleging, de consultatiebureaus voor het jonge 

kind, de vertrouwenscentra kindermishandeling, de 

diensten voor adoptie, de centra voor 

ontwikkelingsstoornissen, de consultatiecentra voor 

gehandicaptenzorg, de samenwerkingsinitiatieven 

inzake thuisverzorging, de centra voor geestelijke 

gezondheidszorg, de diensten en centra voor 

gezondheidspromotie en preventie

716 Vlaamse sector van de 

adoptiediensten

331.00.20 Ja Ja 01/01/2019 31/12/9999

Centra voor geboorteregeling, de centra voor tele-

onthaal, de sociale vrijwilligersorganisaties, de 

diensten voor de strijd tegen toxicomanie (zonder 

revalidatieovereenkomst), de centra voor 

huwelijkscontacten, de centra voor prenatale 

raadpleging, de consultatiebureaus voor het jonge 

kind, de vertrouwenscentra kindermishandeling, de 

diensten voor adoptie, de centra voor 

ontwikkelingsstoornissen, de consultatiecentra voor 

gehandicaptenzorg, de samenwerkingsinitiatieven 

inzake thuisverzorging, de centra voor geestelijke 

gezondheidszorg, de diensten en centra voor 

gezondheidspromotie en preventie

717 Vlaamse sector van de centra voor 

ontwikkelingsstoornissen

331.00.20 Ja Ja 01/01/2019 31/12/9999

Centra voor geboorteregeling, de centra voor tele-

onthaal, de sociale vrijwilligersorganisaties, de 

diensten voor de strijd tegen toxicomanie (zonder 

revalidatieovereenkomst), de centra voor 

huwelijkscontacten, de centra voor prenatale 

raadpleging, de consultatiebureaus voor het jonge 

kind, de vertrouwenscentra kindermishandeling, de 

diensten voor adoptie, de centra voor 

ontwikkelingsstoornissen, de consultatiecentra voor 

gehandicaptenzorg, de samenwerkingsinitiatieven 

inzake thuisverzorging, de centra voor geestelijke 

gezondheidszorg, de diensten en centra voor 

gezondheidspromotie en preventie

718 Vlaamse sector van tele-onthaal 331.00.20 Ja Ja 01/01/2019 31/12/9999
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Sector Code Omschrijving Par. Comm. Privé 

sector

Openbare 

sector

Opmerking Geldig 

vanaf

Geldig tot

Centra voor geboorteregeling, de centra voor tele-

onthaal, de sociale vrijwilligersorganisaties, de 

diensten voor de strijd tegen toxicomanie (zonder 

revalidatieovereenkomst), de centra voor 

huwelijkscontacten, de centra voor prenatale 

raadpleging, de consultatiebureaus voor het jonge 

kind, de vertrouwenscentra kindermishandeling, de 

diensten voor adoptie, de centra voor 

ontwikkelingsstoornissen, de consultatiecentra voor 

gehandicaptenzorg, de samenwerkingsinitiatieven 

inzake thuisverzorging, de centra voor geestelijke 

gezondheidszorg, de diensten en centra voor 

gezondheidspromotie en preventie

719 Vlaamse sector van de 

diensten/centra voor 

gezondheidspromotie en preventie

331.00.20 Ja Ja 01/01/2019 31/12/9999

Centra voor geboorteregeling, de centra voor tele-

onthaal, de sociale vrijwilligersorganisaties, de 

diensten voor de strijd tegen toxicomanie (zonder 

revalidatieovereenkomst), de centra voor 

huwelijkscontacten, de centra voor prenatale 

raadpleging, de consultatiebureaus voor het jonge 

kind, de vertrouwenscentra kindermishandeling, de 

diensten voor adoptie, de centra voor 

ontwikkelingsstoornissen, de consultatiecentra voor 

gehandicaptenzorg, de samenwerkingsinitiatieven 

inzake thuisverzorging, de centra voor geestelijke 

gezondheidszorg, de diensten en centra voor 

gezondheidspromotie en preventie

720 Vlaamse sector van de 

samenwerkingsinitiatieven 

Eerstelijnsgezondheidszorg

331.00.20 Ja Ja 01/01/2019 31/12/9999

Centra voor geboorteregeling, de centra voor tele-

onthaal, de sociale vrijwilligersorganisaties, de 

diensten voor de strijd tegen toxicomanie (zonder 

revalidatieovereenkomst), de centra voor 

huwelijkscontacten, de centra voor prenatale 

raadpleging, de consultatiebureaus voor het jonge 

kind, de vertrouwenscentra kindermishandeling, de 

diensten voor adoptie, de centra voor 

ontwikkelingsstoornissen, de consultatiecentra voor 

gehandicaptenzorg, de samenwerkingsinitiatieven 

inzake thuisverzorging, de centra voor geestelijke 

gezondheidszorg, de diensten en centra voor 

gezondheidspromotie en preventie

721 Vlaamse sector van de overige 

welzijns- en gezondheidsinrichtingen-

en diensten

331.00.20 Ja Ja Code te gebruiken voor 

activiteiten die niet behoren 

tot de specifieke 

deelsectoren.

01/01/2019 31/12/9999
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Sector Code Omschrijving Par. Comm. Privé 

sector

Openbare 

sector

Opmerking Geldig 

vanaf

Geldig tot

Centra voor geboorteregeling, de centra voor tele-

onthaal, de sociale vrijwilligersorganisaties, de 

diensten voor de strijd tegen toxicomanie (zonder 

revalidatieovereenkomst), de centra voor 

huwelijkscontacten, de centra voor prenatale 

raadpleging, de consultatiebureaus voor het jonge 

kind, de vertrouwenscentra kindermishandeling, de 

diensten voor adoptie, de centra voor 

ontwikkelingsstoornissen, de consultatiecentra voor 

gehandicaptenzorg, de samenwerkingsinitiatieven 

inzake thuisverzorging, de centra voor geestelijke 

gezondheidszorg, de diensten en centra voor 

gezondheidspromotie en preventie

722 Vlaamse sector van de welzijns- en 

gezondheidsinrichtingen - deelsector 

onbekend

331.00.20 Ja Ja Code te gebruiken indien 

geen gegevens beschikbaar 

over deelsector. Deze code 

moet op termijn worden 

vervangen door een 

specifiekere code.

01/01/2019 31/12/9999

Sector Code Omschrijving Par. Comm. Privé 

sector

Openbare 

sector

Opmerking Geldig

vanaf

Geldig tot

Kinderopvang, de kinderkribben, de peutertuinen, de 

diensten voor opvanggezinnen, de diensten voor 

thuisopvang van zieke kinderen, de buitenschoolse 

kinderopvang

700 Vlaamse sector van groepsopvang 

baby's en peuters - subsidietrap 1

331.00.10 Ja Ja 01/01/2019 31/12/9999

Kinderopvang, de kinderkribben, de peutertuinen, de 

diensten voor opvanggezinnen, de diensten voor 

thuisopvang van zieke kinderen, de buitenschoolse 

kinderopvang

701 Vlaamse sector van groepsopvang 

baby's en peuters - subsidietrap 2A & 

3

331.00.10 Ja Ja 01/01/2019 31/12/9999

Kinderopvang, de kinderkribben, de peutertuinen, de 

diensten voor opvanggezinnen, de diensten voor 

thuisopvang van zieke kinderen, de buitenschoolse 

kinderopvang

702 Vlaamse sector van groepsopvang 

baby's en peuters - subsidietrap 2B

331.00.10 Ja Ja 01/01/2019 31/12/9999

Kinderopvang, de kinderkribben, de peutertuinen, de 

diensten voor opvanggezinnen, de diensten voor 

thuisopvang van zieke kinderen, de buitenschoolse 

kinderopvang

703 Vlaamse sector van gezinsopvang 

baby's en peuters - subsidietrap 1

331.00.10 Ja Ja 01/01/2019 31/12/9999



Versie 2019/2 Bijlage 46 : Sectordetail 5/13

Sector Code Omschrijving Par. Comm. Privé 

sector

Openbare 

sector

Opmerking Geldig

vanaf

Geldig tot

Kinderopvang, de kinderkribben, de peutertuinen, de 

diensten voor opvanggezinnen, de diensten voor 

thuisopvang van zieke kinderen, de buitenschoolse 

kinderopvang

704 Vlaamse sector van gezinsopvang 

baby's en peuters - subsidietrap 2A & 

3

331.00.10 Ja Ja 01/01/2019 31/12/9999

Kinderopvang, de kinderkribben, de peutertuinen, de 

diensten voor opvanggezinnen, de diensten voor 

thuisopvang van zieke kinderen, de buitenschoolse 

kinderopvang

705 Vlaamse sector van gezinsopvang 

baby's en peuters - subsidietrap 2B

331.00.10 Ja Ja 01/01/2019 31/12/9999

Kinderopvang, de kinderkribben, de peutertuinen, de 

diensten voor opvanggezinnen, de diensten voor 

thuisopvang van zieke kinderen, de buitenschoolse 

kinderopvang

706 Vlaamse sector van gezinsopvang 

baby's en peuters - onthaalouders 

werknemersstatuut

331.00.10 Ja Ja 01/01/2019 31/12/9999

Kinderopvang, de kinderkribben, de peutertuinen, de 

diensten voor opvanggezinnen, de diensten voor 

thuisopvang van zieke kinderen, de buitenschoolse 

kinderopvang

707 Vlaamse sector van Buitenschoolse 

Opvang met Afzonderlijke 

Binnenruimte (BOAB)

331.00.10 Ja Ja 01/01/2019 31/12/9999

Kinderopvang, de kinderkribben, de peutertuinen, de 

diensten voor opvanggezinnen, de diensten voor 

thuisopvang van zieke kinderen, de buitenschoolse 

kinderopvang

708 Vlaamse sector van de Initiatieven 

Buitenschoolse opvang (IBO)

331.00.10 Ja Ja 01/01/2019 31/12/9999

Kinderopvang, de kinderkribben, de peutertuinen, de 

diensten voor opvanggezinnen, de diensten voor 

thuisopvang van zieke kinderen, de buitenschoolse 

kinderopvang

709 Vlaamse sector van de FCUD-

personeelsleden

331.00.10 Ja Ja 01/01/2019 31/12/9999

Kinderopvang, de kinderkribben, de peutertuinen, de 

diensten voor opvanggezinnen, de diensten voor 

thuisopvang van zieke kinderen, de buitenschoolse 

kinderopvang

710 Vlaamse sector van de LDE (lokale 

diensteneconomie) - kinderopvang

331.00.10 Ja Ja 01/01/2019 31/12/9999
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Sector Code Omschrijving Par. Comm. Privé 

sector

Openbare 

sector

Opmerking Geldig

vanaf

Geldig tot

Kinderopvang, de kinderkribben, de peutertuinen, de 

diensten voor opvanggezinnen, de diensten voor 

thuisopvang van zieke kinderen, de buitenschoolse 

kinderopvang

711 Vlaamse sector van de overige 

kinderopvang

331.00.10 Ja Ja Code te gebruiken voor 

activiteiten die niet behoren 

tot de specifieke 

deelsectoren, bv. 

kinderopvang met 

subsidietrap 0 of 

thuisopvang van zieke 

kinderen

01/01/2019 31/12/9999

Kinderopvang, de kinderkribben, de peutertuinen, de 

diensten voor opvanggezinnen, de diensten voor 

thuisopvang van zieke kinderen, de buitenschoolse 

kinderopvang

712 Vlaamse sector van de kinderopvang -

deelsector onbekend

331.00.10 Ja Ja Code te gebruiken indien 

geen gegevens beschikbaar 

over deelsector. Deze code 

moet op termijn worden 

vervangen door een 

specifiekere code.

01/01/2019 31/12/9999

Sector Code Omschrijving Par. Comm. Privé 

sector

Openbare 

sector

Opmerking Geldig 

vanaf

Geldig tot

Non-profitsector - PVB/PAB 209 Vlaamse sector van de werkgevers 

van persoonlijk assistenten  in kader 

PVB (persoonsvolgend budget) en 

PAB (persoonlijk assistentiebudget)

337 Ja Neen Het gaat hier om werkgevers 

die persoonlijk assistenten 

aanwerven met een 

arbeidovereenkomst in het 

kader van een 

persoonsvolgend budget 

(PVB) of een persoonlijk 

assistentiebudget (PAB)

Indien het geen PVB of PAB 

betreft, wordt dit invulveld 

leeg gelaten

01/01/2019 31/12/9999
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Sector Code Omschrijving Par. Comm. Privé 

sector

Openbare 

sector

Opmerking Geldig vanaf Geldig tot

Overige diensten en instellingen - Vlaamse 

multidisciplinaire begeleidingsequipes palliatieve zorg

614 Vlaamse sector van de 

multidisciplinaire 

begeleidingsequipes palliatieve zorg 

(MBE)

330.04 Ja Ja Indien het geen Vlaamse 

MBE betreft, wordt dit 

invulveld leeg gelaten

01/01/2019 31/12/9999

Sector Code Omschrijving Par. Comm. Privé 

sector

Openbare 

sector

Opmerking Geldig vanaf Geldig tot

Privé-ziekenhuizen, revalidatieziekenhuizen en de 

psychiatrische verzorgingstehuizen

600 Vlaamse sector van de 

revalidatieziekenhuizen

330.01.10 Ja Ja 01/01/2019 31/12/9999

Privé-ziekenhuizen, revalidatieziekenhuizen en de 

psychiatrische verzorgingstehuizen

601 Vlaamse sector van de psychiatrische 

verzorgingstehuizen

330.01.10 Ja Ja 01/01/2019 31/12/9999

Privé-ziekenhuizen, revalidatieziekenhuizen en de 

psychiatrische verzorgingstehuizen

602 Vlaamse sector van de ziekenhuizen -

deelsector onbekend

330.01.10 Ja Ja Code te gebruiken indien 

geen gegevens 

beschikbaar over 

deelsector. Deze code 

moet op termijn worden 

vervangen door een 

specifiekere code.

01/01/2019 31/12/9999

Privé-ziekenhuizen, revalidatieziekenhuizen en de 

psychiatrische verzorgingstehuizen

603 sector van de ziekenhuizen die niet 

behoren tot de Vlaamse bevoegdheid

330.01.10 Ja Ja bv. algemene ziekenhuizen 01/01/2019 31/12/9999

Sector Code Omschrijving Par. Comm. Privé 

sector

Openbare 

sector

Opmerking Geldig vanaf Geldig tot

Vlaamse autonome revalidatiecentra 608 Vlaamse sector van de 

revalidatievoorzieningen, m.u.v. de 

centra voor ambulante revalidatie en 

de behandelingscentra 

verslavingszorg

330.01.41 Ja Ja 01/01/2019 31/12/9999

Vlaamse autonome revalidatiecentra 609 Vlaamse sector van de centra voor 

ambulante revalidatie

330.01.41 Ja Ja 01/01/2019 31/12/9999
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Sector Code Omschrijving Par. Comm. Privé 

sector

Openbare 

sector

Opmerking Geldig vanaf Geldig tot

Vlaamse autonome revalidatiecentra 610 Vlaamse sector van de 

behandelingscentra verslavingszorg

330.01.41 Ja Ja 01/01/2019 31/12/9999

Vlaamse autonome revalidatiecentra 611 Vlaamse sector van de 

revalidatievoorzieningen - deelsector 

onbekend

330.01.41 Ja Ja Code te gebruiken indien 

geen gegevens 

beschikbaar over 

deelsector. Deze code 

moet op termijn worden 

vervangen door een 

specifiekere code.

01/01/2019 31/12/9999

Vlaamse autonome revalidatiecentra 612 sector van de 

revalidatievoorzieningen die niet 

behoren tot de Vlaamse bevoegdheid

330.01.41 Ja Ja 01/01/2019 31/12/9999

Sector Code Omschrijving Par. Comm. Privé 

sector

Openbare 

sector

Opmerking Geldig vanaf Geldig tot

Vlaamse diensten voor gezins- en bejaardenhulp 100 Vlaamse sector van de gezinszorg 318.02 Ja Ja 01/01/2019 31/12/9999

Vlaamse diensten voor gezins- en bejaardenhulp 101 Vlaamse sector van de aanvullende 

thuiszorg

318.02 Ja Ja 01/01/2019 31/12/9999

Vlaamse diensten voor gezins- en bejaardenhulp 102 Vlaamse sector van de 

dienstencheques

318.02 Ja Ja 01/01/2019 31/12/9999

Vlaamse diensten voor gezins- en bejaardenhulp 103 Vlaamse sector van de opvang van 

zieke kinderen

318.02 Ja Ja Een beperkt aantal 

diensten voor gezinszorg 

zijn erkend om met 

middelen van het vroegere 

“FCUD”, nu overgedragen 

aan Kind&Gezin,  oppas 

voor zieke kinderen te 

realiseren

01/01/2019 31/12/9999

Vlaamse diensten voor gezins- en bejaardenhulp 104 Vlaamse sector van de overige 

diensten voor gezins- en 

bejaardenhulp

318.02 Ja Ja Code te gebruiken voor 

activiteiten die niet 

behoren tot de specifieke 

deelsectoren.

01/01/2019 31/12/9999
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Sector Code Omschrijving Par. Comm. Privé 

sector

Openbare 

sector

Opmerking Geldig vanaf Geldig tot

Vlaamse diensten voor gezins- en bejaardenhulp 105 Vlaamse sector van de gezins- en 

bejaardenhulp - deelsector onbekend

318.02 Ja Ja Code te gebruiken indien 

geen gegevens 

beschikbaar over 

deelsector. Deze code 

moet op termijn worden 

vervangen door een 

specifiekere code.

01/01/2019 31/12/9999

Sector Code Omschrijving Par. 

Comm.

Privé 

sector

Openbare 

sector

Opmerking Geldig 

vanaf

Geldig tot

Vlaamse initiatieven voor Beschut wonen 613 Vlaamse sector van de initiatieven 

voor beschut wonen

330.01.51 Ja Ja 01/01/2019 31/12/9999

Sector Code Omschrijving Par. Comm. Privé 

sector

Openbare 

sector

Opmerking Geldig vanaf Geldig tot

Vlaamse opvoedings- en huisvestingsinrichtingen en -

diensten

200 Vlaamse sector van de ondersteuning 

voor personen met een handicap

319.01 Ja Ja 01/01/2019 31/12/9999

Vlaamse opvoedings- en huisvestingsinrichtingen en -

diensten

201 Vlaamse sector van de jeugdhulp 319.01 Ja Ja 01/01/2019 31/12/9999

Vlaamse opvoedings- en huisvestingsinrichtingen en -

diensten

202 Vlaamse sector van de algemeen 

welzijnswerk (incl. thuislozenwerking)

319.01 Ja Ja 01/01/2019 31/12/9999

Vlaamse opvoedings- en huisvestingsinrichtingen en -

diensten

203 Vlaamse sector van de centra voor 

integrale gezinszorg

319.01 Ja Ja 01/01/2019 31/12/9999

Vlaamse opvoedings- en huisvestingsinrichtingen en -

diensten

204 Vlaamse sector van de centra voor 

kinderzorg en gezinsondersteuning

319.01 Ja Ja 01/01/2019 31/12/9999

Vlaamse opvoedings- en huisvestingsinrichtingen en -

diensten

205 Vlaamse sector van de sociale 

verhuurkantoren

319.01 Ja Ja 01/01/2019 31/12/9999

Vlaamse opvoedings- en huisvestingsinrichtingen en -

diensten

206 Vlaamse sector van de 

huurdersbonden

319.01 Ja Ja 01/01/2019 31/12/9999
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Sector Code Omschrijving Par. Comm. Privé 

sector

Openbare 

sector

Opmerking Geldig vanaf Geldig tot

Vlaamse opvoedings- en huisvestingsinrichtingen en -

diensten

207 Vlaamse sector van de overige 

opvoedings- en 

huisvestingsinrichtingen en -diensten

319.01 Ja Ja Code te gebruiken voor 

activiteiten die niet 

behoren tot de specifieke 

deelsectoren.

01/01/2019 31/12/9999

Vlaamse opvoedings- en huisvestingsinrichtingen en -

diensten

208 Vlaamse sector van de opvoedings-

en huisvestingsinrichtingen en -

diensten - deelsector onbekend

319.01 Ja Ja Code te gebruiken indien 

geen gegevens 

beschikbaar over 

deelsector. Deze code 

moet op termijn worden 

vervangen door een 

specifiekere code.

01/01/2019 31/12/9999

Sector Code Omschrijving Par. Comm. Privé 

sector

Openbare 

sector

Opmerking Geldig vanaf Geldig tot

Vlaamse sector van de beschutte werkplaatsen, de 

sociale werkplaatsen en de maatwerkbedrijven

400 Vlaamse sector van de sociale 

werkplaatsen

327.01 Ja Neen 01/01/2019 31/12/9999

Vlaamse sector van de beschutte werkplaatsen, de 

sociale werkplaatsen en de maatwerkbedrijven

401 Vlaamse sector van de beschutte 

werkplaatsen

327.01 Ja Neen 01/01/2019 31/12/9999

Vlaamse sector van de beschutte werkplaatsen, de 

sociale werkplaatsen en de maatwerkbedrijven

402 Vlaamse sector van de 

maatwerkbedrijven

327.01 Ja Neen Voorlopig nog niet te 

gebruiken, tot zolang er 

onderscheid bestaat in o.a. 

loons- en 

arbeidsvoorwaarden en 

RSZ

01/01/2019 31/12/9999

Sector Code Omschrijving Par. Comm. Privé 

sector

Openbare 

sector

Opmerking Geldig vanaf Geldig tot

Vlaamse socio-culturele sector 500 Vlaamse sector van sociaal-cultureel 

werk

329.01 Ja Ja 01/01/2019 31/12/9999
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Sector Code Omschrijving Par. Comm. Privé 

sector

Openbare 

sector

Opmerking Geldig vanaf Geldig tot

Vlaamse socio-culturele sector 501 Vlaamse sector van cultuurspreiding 329.01 Ja Ja Voor de publieke sector 

gaat het o.a. om 

bibliotheken, 

cultuurdiensten, 

cultuurinfrastructuur, 

musea, cultureel-

erfgoedwerking

01/01/2019 31/12/9999

Vlaamse socio-culturele sector 502 Vlaamse sector van 

samenlevingsopbouw

329.01 Ja Ja 01/01/2019 31/12/9999

Vlaamse socio-culturele sector 503 Vlaamse sector van integratie en 

inburgering

329.01 Ja Ja 01/01/2019 31/12/9999

Vlaamse socio-culturele sector 504 Vlaamse sector van de 

Nederlansdstalige organisaties voor 

socioprofessioinel inschakeling in 

Brussel

329.01 Ja Ja 01/01/2019 31/12/9999

Vlaamse socio-culturele sector 505 Vlaamse sector van beroepsopleiding 329.01 Ja Ja 01/01/2019 31/12/9999

Vlaamse socio-culturele sector 506 Vlaamse sector van sportfederaties, 

sportdiensten en sportinfrastructuur

329.01 Ja Ja 01/01/2019 31/12/9999

Vlaamse socio-culturele sector 507 Vlaamse milieu- en natuursector 329.01 Ja Ja 01/01/2019 31/12/9999

Vlaamse socio-culturele sector 508 Vlaamse sector van het jeugdwerk 329.01 Ja Ja in de private sector gaat 

het bv. om landelijk en 

bovenlokaal jeugdwerk

in de openbare sector gaat 

het bv. om jeugddiensten

01/01/2019 31/12/9999

Vlaamse socio-culturele sector 509 Vlaamse sector van de 

doelgroepwerknemers-LDE

329.01 Ja Ja 01/01/2019 31/12/9999

Vlaamse socio-culturele sector 510 Vlaamse sector van de andere 

subsectoren die onder VIA4-

eindejaarspremie ressorteren

329.01 Ja Ja 01/01/2019 31/12/9999
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Sector Code Omschrijving Par. Comm. Privé 

sector

Openbare 

sector

Opmerking Geldig vanaf Geldig tot

Vlaamse socio-culturele sector 511 Vlaamse sector van de overige socio-

culturele voorzieningen

329.01 Ja Ja Code te gebruiken voor 

activiteiten die niet 

behoren tot de specifieke 

deelsectoren, bv. 

vrijetijdsdiensten, centra 

voor basiseducatie en 

toerimse

01/01/2019 31/12/9999

Vlaamse socio-culturele sector 512 Vlaamse private socio-culturele 

sector - deelsector onbekend

329.01 Ja Neen Code te gebruiken indien 

geen gegevens 

beschikbaar over 

deelsector. Deze code 

moet op termijn worden 

vervangen door een 

specifiekere code.

01/01/2019 31/12/9999

Sector Code Omschrijving Par. Comm. Privé 

sector

Openbare 

sector

Opmerking Geldig vanaf Geldig tot

Woonzorgcentra, dagverzorgingscentra, dagcentra 

voor kortverblijf en assistentiewoningen

604 Vlaamse sector van de 

woonzorgcentra, de 

dagverzorgingscentra en de centra 

voor kortverblijf

330.01.20 Ja Ja 01/01/2019 31/12/9999

Woonzorgcentra, dagverzorgingscentra, dagcentra 

voor kortverblijf en assistentiewoningen

605 Vlaamse sector van de 

assistentiewoningen

330.01.20 Ja Ja Voor de werkgever met 

een woonzorgcentrum 

(WZC) en 

assistentiewoningen, moet 

het personeel van het WZC 

met code 603 te worden 

gecodeerd en het 

personeel van de 

assistentiewoning met de 

code 604.

01/01/2019 31/12/9999



Versie 2019/2 Bijlage 46 : Sectordetail 13/13

Sector Code Omschrijving Par. Comm. Privé 

sector

Openbare 

sector

Opmerking Geldig vanaf Geldig tot

Woonzorgcentra, dagverzorgingscentra, dagcentra 

voor kortverblijf en assistentiewoningen

606 Vlaamse sector van de ouderenzorg -

deelsector onbekend

330.01.20 Ja Ja Code te gebruiken indien 

geen gegevens 

beschikbaar over 

deelsector. Deze code 

moet op termijn worden 

vervangen door een 

specifiekere code.

01/01/2019 31/12/9999

Woonzorgcentra, dagverzorgingscentra, dagcentra 

voor kortverblijf en assistentiewoningen

607 sector van de ouderenzorg die niet 

behoort tot de Vlaamse bevoegdheid

330.01.20 Ja Ja bv. Waalse en Brusselse 

ouderenzorgvoorzieningen

01/01/2019 31/12/9999



BLOKNUMMER: 90299 VERSIE: 2019/2 PUBLICATIEDATUM: 28/05/2019

Bedrijfsvoertuig - Aangegeven deel
(XML label : CompanyVehicleDclPart)

BESCHRIJVING: Functioneel blok dat toelaat  de gegevens aangegeven voor het bedrijfsvoertuig mee te delen.

"Zone toegevoegd"
INHOUD (ZONES): 00780 - VOLGNUMMER BEDRIJFSVOERTUIG

00781 - NUMMERPLAAT
01217 - MILIEUVRIENDELIJK VOERTUIG
00784 - NIEUW VERSIENUMMER BEDRIJFSVOERTUIG
00411 - ACTIECODE
00565 - AANDUIDING VAN BESLISSING VAN HET GEWIJZIGD ELEMENT

GELINKTE BLOKKEN:

MIN. KARDINALITEIT: 1
MAX. KARDINALITEIT: 1

AANWEZIGHEID
*VOORWAARDE: ONMISBAAR
*EXTRA BEPERKINGEN:

FOUTCODE OP ONTVANGSTBEWIJS:
Foutbeschrijving Foutcode Ernst

fout

Niet aanwezig
Fout op volgorde

90299-001
90299-091

B
B



BLOKNUMMER: 90300 VERSIE: 2019/2 PUBLICATIEDATUM: 28/05/2019

Bedrijfsvoertuig - Deel verbetering
(XML label : CompanyVehicleCorrectedPart)

BESCHRIJVING: Functioneel blok dat toelaat de verbeteringen mee te delen die werden aangebracht op de gegevens
aangegeven voor het bedrijfsvoertuig.

"Zone toegevoegd"
INHOUD (ZONES): 00780 - VOLGNUMMER BEDRIJFSVOERTUIG

00781 - NUMMERPLAAT
01217 - MILIEUVRIENDELIJK VOERTUIG
00784 - NIEUW VERSIENUMMER BEDRIJFSVOERTUIG
00411 - ACTIECODE

GELINKTE BLOKKEN:

MIN. KARDINALITEIT: 0
MAX. KARDINALITEIT: 1

AANWEZIGHEID
*VOORWAARDE: Verplicht indien een verbetering werd aangebracht op het aangegeven deel (origineel of update)
*EXTRA BEPERKINGEN:

FOUTCODE OP ONTVANGSTBEWIJS:
Foutbeschrijving Foutcode Ernst

fout

Fout op volgorde 90300-091 B
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