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1. Inleiding 

1.1. Context 

Om historische gegevens van lokale politieke mandatarissen te kunnen ingeven, zijn er nieuwe schermen 
toegevoegd aan de website «Capelo-DHG» voor deze functie.  

1.2. Doel van dit document 

Dit document heeft tot doel de anomalieën te beschrijven die een gebruiker kan tegenkomen in het kader van 
de historische gegevens van lokale politieke mandatarissen.  
 

Dit document is een van de drie documenten die ter beschikking staan van de werkgever in het kader van lokale 
mandatarissen: 

 

Document Beschrijving 

Administratieve instructies van mandatarissen Document dat de regels beschrijft met betrekking tot de 
aangifte van de historische gegevens van mandatarissen. 

Handleiding gebruikersinterface van 
mandatarissen 

Document dat de werking beschrijft van de website die 
gebruikt zal worden voor het beheer van historische 
gegevensattesten van mandatarissen. 

Beschrijving van de anomalieën van 
mandatarissen 

Overzicht van alle anomalieën en warnings met 
betrekking tot de aangifte van de historische gegevens 
van mandatarissen. 
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2. Anomalieën van mandatarissen 

2.1. Beschrijving 

De anomalieën zijn het resultaat van controles die uitgevoerd worden wanneer een gebruiker de actie 
«Opslaan» uitvoert. Wanneer een attest een anomalie bevat, wordt er een boodschap getoond op het scherm 
die de gebruiker vraagt om de gegevens te verbeteren.  

Voorbeeld 

 

Om een anomalie te verbeteren, moet u de betrokken zone(s) verbeteren en de actie «Opslaan» uitvoeren. 

Belangrijkheid 

Er zijn twee types anomalieën: 

- De anomalieën met belangrijkheid «Warning» (W). 
Dit type anomalie is een eenvoudige verwittiging die de aandacht vestigt op een (mogelijke) 
inconsistentie in de aangifte. De aanwezigheid van dit type anomalie houdt de validatie van het attest 
niet tegen. 
 

- De andere anomalieën, namelijk die met belangrijkheid «Niet-percentueel» (NP) en « Blokkerend» (B). 
Dit type anomalie wijst op een (aangetoonde) inconsistentie in de aangifte. De aanwezigheid van dit 
type anomalie verhindert de validatie van het attest. Het is dus noodzakelijk het gegeven te verbeteren 
om het attest te kunnen overmaken aan de FPD.  
In de web toepassing is er geen onderscheid tussen de belangrijkheid «Niet-percentueel» en 
«Blokkerend».  

2.2. Lijst van anomalieën van mandatarissen 

Anomalie Ernst 
fout 

Omschrijving 

00051-050 
Element: Maatregel tot reorganisatie van 
de arbeidstijd 
Anomalie: Niet voorzien voor deze 
werkgever 

NP Enkel de maatregelen tot reorganisatie 510 en 517 zijn 
toegelaten voor een mandataris 

00776-001 
Element: Contactpersoon 
Anomalie: Niet aanwezig 

NP Het attest moet een contactpersoon vermelden met een 
ingevulde benaming 

00961-379 
Element: Instellingstype van de 
overheidssector 
Anomalie: Waarde niet toegelaten voor 
deze werkgever 

NP Het instellingstype moet geautoriseerd zijn voor deze 
werkgever (op basis van de DMFA-Atlas referentietabel) 
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00961-381 
Element: Instellingstype van de 
overheidssector 
Anomalie: Onverenigbaar met de 
personeelscategorie 

W Het instellingstype moet compatibel zijn met het 
mandaattype 

00962-379 
Element: Personeelscategorie van de 
overheidssector  
Anomalie: Waarde niet toegelaten voor 
deze werkgever 

NP De personeelscategorie moet in het toepassingsveld van 
mandatarissen liggen (15 tot 23) en geautoriseerd zijn voor 
deze werkgever (op basis van de DMFA-Atlas referentietabel) 

00962-380 
Element: Personeelscategorie van de 
overheidssector  
Anomalie: Waarde niet toegelaten voor 
deze periode 

NP De personeelscategorie moet geldig zijn tijdens de ganse duur 
van het mandaat (op basis van de DMFA-Atlas referentietabel) 

00969-008 
Element: Reden van het einde van de 
statutaire relatie 
Anomalie: Niet in het toegelaten domein 

NP Enkel de redenen van het einde 4, 9 en 10 zijn toegelaten voor 
een mandataris 

00970-399 
Element: Begindatum - baremieke wedde 
Anomalie: Begindatum kleiner dan 
begindatum van het ouderblok 

NP Het begin van een wedde moet binnen de periode van het 
mandaat vallen 

00970-414 
Element: Begindatum - baremieke wedde 
Anomalie: Onverenigbaar met de 
begindatum van het ouderblok 

NP Minstens één wedde moet op dezelfde datum beginnen als 
het mandaat 

00971-014 
Element: Einddatum - baremieke wedde 
Anomalie: Einddatum voorafgaand aan de 
begindatum 

NP De einddatum van de wedde moet na de startdatum van de 
wedde liggen 

00971-392 
Element: Einddatum - baremieke wedde 
Anomalie: Onverenigbaar met de 
einddatum van het ouderblok 

NP Minstens één wedde moet eindigen op dezelfde datum als het 
mandaat 

00971-400 
Element: Einddatum - baremieke wedde 
Anomalie: Einddatum groter dan 
einddatum van het ouderblok 

NP Het einde van een wedde moet binnen de periode van het 
mandaat vallen 

00973-379 
Element: Referentie van de weddeschaal 
Anomalie: Waarde niet toegelaten voor 
deze werkgever 

NP De referentie van de weddeschalen moet in het 
toepassingsgebied van de mandatarissen liggen en 
geautoriseerd zijn voor deze werkgever (op basis van de 
DMFA-Atlas referentietabel) 

00973-380 
Element: Referentie van de weddeschaal 
Anomalie: Waarde niet toegelaten voor 
deze periode 

NP De weddeschaal moet geldig zijn tijdens de volledige duur van 
de wedde (op basis van de DMFA-Atlas referentietabel). 

00974-379 
Element: Bedrag van de baremieke wedde 
Anomalie: Waarde niet toegelaten voor 
deze werkgever 

NP Het bedrag van de wedde moet tussen het minimum- en 
maximumbedrag liggen dat toegelaten is voor de werkgever 
(op basis van de DMFA-Atlas referentietabel) 

00977-379 
Element: Referentie van de weddebijslag 
Anomalie: Waarde niet toegelaten voor 
deze werkgever 

NP De referentie van de weddebijslag moet in het 
toepassingsgebied van de mandatarissen liggen en 
geautoriseerd zijn voor deze werkgever (op basis van de 
DMFA-Atlas referentietabel) 

00977-380 
Element: Referentie van de weddebijslag 
Anomalie: Waarde niet toegelaten voor 
deze periode 

NP De referentie van de weddebijslag moet geldig zijn tijdens de 
volledige duur van de bijslag (op basis van de DMFA-Atlas 
referentietabel). 

00978-399 
Element: Begindatum - weddebijslag 
Anomalie: Begindatum kleiner dan 
begindatum van het ouderblok 

NP Het begin van de bijslag moet binnen de période van de 
wedde vallen 
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00979-014 
Element: Einddatum - weddebijslag 
Anomalie: Einddatum voorafgaand aan de 
begindatum 

NP De einddatum van de bijslag moet na de begindatum van de 
bijslag liggen 

00979-400 
Element: Einddatum - weddebijslag 
Anomalie: Einddatum groter dan 
einddatum van het ouderblok 

NP De einddatum van de weddebijslag moet binnen de periode 
van de wedde vallen 

00994-008 
Element: Begindatum van het element van 
de loopbaangeschiedenis 
Anomalie: Niet in het toegelaten domein 

NP Een mandaat kan niet beginnen vóór 01/01/1959 

00995-014 
Element: Einddatum van het element van 
de loopbaangeschiedenis 
Anomalie: Einddatum voorafgaand aan de 
begindatum 

NP De einddatum van het mandaat moet na de begindatum van 
het mandaat liggen 

00995-416 
Element: Einddatum van het element van 
de loopbaangeschiedenis 
Anomalie: Einddatum van het 
loopbaanelement later dan 31/12/2021 

NP De einddatum van het mandaat moet vóór 01/01/2022 liggen 

90416-445 
Element: Aangifte van de werkgever over 
de loopbaangeschiedenis van de 
werknemer 
Anomalie: Geen loopbaanelement bij de 
aangevende werkgever 

NP De aangifte moet minstens 1 mandaat bevatten 

90418-390 
Element: Identificatie van een werkgever in 
de loopbaangeschiedenis van de 
werknemer 
Anomalie: Hiaat tussen tewerkstellingen (of 
loopbaanelementen) 

NP Voor twee mandaten die elkaar opvolgen, is een reden van 
einde verplicht als er  
 - een discontinuïteit is tussen de datums (= GAP tussen 2 
mandaten) 
 - een discontinuïteit is in het mandaattype (= 
personeelscategorie wijzigt tussen twee opeenvolgende 
mandaten) 
Een reden van einde is bijvoorbeeld verplicht als een schepen 
burgemeester wordt. 

90419-169 
Element: Element van de 
loopbaangeschiedenis van de werknemer 
Anomalie: uittredingsvergoeding aanwezig 
met andere vergoeding 

NP Eenzelfde mandaatsperiode kan geen vergoedingen van het 
type "vergoeding voor het uitoefenen" en vergoedingen van 
het type "uittredingsvergoeding" bevatten.  
 
De uittredingsvergoedingen moeten aangegeven worden in 
een aparte mandaatsperiode. 
 
Een voorbeeld wordt beschreven in paragraaf «7.7 Reden 
beëindiging politiek mandaat»  van de administratieve 
instructies. 

90419-334 
Element: Element van de 
loopbaangeschiedenis van de werknemer 
Anomalie: Overlappend 

W De mandaten zonder maatregelen tot reorganisatie van de 
arbeidstijd mogen niet overlappen. 

90419-341 
Element: Element van de 
loopbaangeschiedenis van de werknemer 
Anomalie: Te lange periode 

W Een mandaatlijn mag slechts over één mandaat gaan. Twee 
gelijke opeenvolgende mandaten moeten dus via twee 
mandaatlijnen worden aangegeven. 
Er wordt een waarschuwing weergegeven als de periode van 
een mandaat langer is dan 7 jaar. 

90419-391 
Element: Element van de 
loopbaangeschiedenis van de werknemer 
Anomalie: Hiaat tussen wedden 

NP De wedden moeten de volledige période van het mandaat 
overspannen. 
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90420-334 
Element: Baremieke wedde 
Anomalie: Overlappend 

NP De wedden mogen niet overlappen (= geen overlap). 

CAP-004 
technische fout 

B Er heeft zich een onvoorziene fout voorgedaan. Gelieve bij 
contact met de helpdesk het volgende foutnummer door te 
geven: CAP-004. 

CAP01-381 
Element: Type vergoeding 
Anomalie: Onverenigbaar met de 
personeelscategorie 

NP De ontslagvergoedingen mogen enkel aangegeven worden 
voor de provinciaal afgevaardigden. 

 


