Addendum bij de versie 2020/2 van de glossaria Personnel File Consultation Answer en Notification
Gecorrigeerde versie van 01/09/2020

Glossaria Personnel File Consultation Answer en Notification:


Toegelaten domein van de zone 00655 AARD WERKNEMER (WorkerType): Toevoeging van de waarde “PMP”:

ER STAAT
A17 (Artikel 17) = specifieke werknemerscategorie (animator, monitor,
sportmanifestatie...)
BCW (Build & Construction Worker) = werknemer in de bouwsector (met uitzondering
van IVT, RTA, STU en DWD)
DWD (Dimona without DmfA) = werknemer niet onderworpen aan bijdragen
EXT (Extra worker) = gelegenheidswerknemer
FLX (Flexi-Job) = werknemer die geniet van een flexiloon
IVT (Individual Vocational Training) = individuele beroepsopleiding
PMP (Parlementair mandaat) = Federaal / regionaal parlements
RTA (Registered Trainees or Assimilated) = erkende leerling of gelijkgestelde in de
bouwsector. De leerlingen in de andere sectoren worden aangegeven via OTH.
STU (Student) = student
STX (Student extra) = gelegenheidswerknemer student (! Opgelet, vanaf het kwartaal
2014/1 is het niet meer mogelijk een aangifte in te voeren van dit type werknemer)
TEA (Teacher) = personeel van de onderwijsinstellingen (code E in DmfAPPL)
TRI (Transition Internship) = instapstage
STG (Stagiair) = stagiair arbeidsongevallenregeling
OTH = andere

MOET ZIJN
A17 (Artikel 17) = specifieke werknemerscategorie (animator, monitor,
sportmanifestatie...)
BCW (Build & Construction Worker) = werknemer in de bouwsector (met uitzondering
van IVT, RTA, STU en DWD)
DWD (Dimona without DmfA) = werknemer niet onderworpen aan bijdragen
EXT (Extra worker) = gelegenheidswerknemer
FLX (Flexi-Job) = werknemer die geniet van een flexiloon
IVT (Individual Vocational Training) = individuele beroepsopleiding
PMP (Parlementair mandaat) = Federaal / regionaal parlements- of regeringslid
QUA (Quarantaine) = gelegenheidswerknemer in quarantaine
RTA (Registered Trainees or Assimilated) = erkende leerling of gelijkgestelde in de
bouwsector. De leerlingen in de andere sectoren worden aangegeven via OTH.
STU (Student) = student
STX (Student extra) = gelegenheidswerknemer student (! Opgelet, vanaf het kwartaal
2014/1 is het niet meer mogelijk een aangifte in te voeren van dit type werknemer)
TEA (Teacher) = personeel van de onderwijsinstellingen (code E in DmfAPPL)
TRI (Transition Internship) = instapstage
STG (Stagiair) = stagiair arbeidsongevallenregeling
OTH = andere
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XML-schemas


De waarde “QUA“ is aan de lijst toegevoegd:

ER STAAT
A17
BCW
DWD
EXT
FLX
IVT
PMP
RTA
STU
STX
TEA
TRI
STG
OTH

MOET ZIJN
A17
BCW
DWD
EXT
FLX
IVT
PMP
QUA
RTA
STU
STX
TEA
TRI
STG
OTH

De XML-schemas werden aangepast.
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