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Lijst van de wijzigingen
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Glossarium

90082 - Referentie
00221 - TYPE VAN DE REFERENTIE

90256 - Identificatie van de werkgever
00948 - VOORLOPIG RSZ-NUMMER

90498 - Identificatie van een natuurlijk persoon of rechtspersoon
00948 - VOORLOPIG RSZ-NUMMER



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

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

Foutbeschrijving Foutcode Ernst
fout



ZONENUMMER: 00948 VERSIE: 2016/4 PUBLICATIEDATUM: 29/11/2016

VOORLOPIG RSZ-NUMMER
(XML label : ProvisionalNSSONbr)

FUNCTIONEEL BLOK: Identificatie van de werkgever; Identificatie van een natuurlijk persoon of rechtspersoon

Code(s): 90256; 90498

Xml label(s): EmployerId; PersonIdentification
BESCHRIJVING: Iedere werkgever, of het nu een natuurlijke persoon, een groepering van natuurlijke personen of een

rechtspersoon betreft, die personeel in dienst heeft dat onderworpen is aan de wet van 27 juni 1969,
moet ingeschreven zijn bij de RSZ.
Het gaat om een voorlopig RSZ-nummer dat aan de nieuwe werkgever toegekend is.
Dit voorlopig nummer mag niet meer gebruikt worden zodra de RSZ het definitieve nummer heeft
meegedeeld.

TOEGELATEN DOMEIN: Geheel getal en element van [5000000120;5999999989]

WETTELIJKE REFERENTIE:
TYPE: Numeriek
LENGTE: 10
AANWEZIGHEID: Verboden

"Formaat" is gewijzigd:
FORMAAT: 0 of NNNNNNNNCC

· NNNNNNNN is het nummer
· CC is het controlegetal.

FOUTCODE OP ONTVANGSTBEWIJS:

Foutbeschrijving Foutcode Ernst
fout
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