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AANDUIDING VIA-DEELSECTORCODES 

INTEGRATIE IN DMFA VANAF 2019/1 

1 CONTEXT 

De Vlaamse Intersectorale Akkoorden voor de socialprofitsectoren (zgn. VIA)  zijn periodieke en tripartite 

akkoorden tussen de sociale partners van de Vlaamse socialprofitsectoren en de Vlaamse Regering. De 

akkoorden hebben betrekking op het private en het publieke segment van de socialprofitsectoren die behoren 

tot de bevoegdheid van de Vlaamse Gemeenschap of het Vlaams Gewest en bevatten (inter)sectorale 

afspraken die betrekking hebben op diverse sociaaleconomische thema’s (koopkracht, kwaliteit, …). De 

akkoorden hebben een loopduur van vijf jaar. 

In het kader van deze VIA-akkoorden is een informatie- en veiligheidsovereenkomst gesloten waarin een 

afsprakenkader is vastgelegd voor het verzamelen van de nodige loon- en tewerkstellingsgegevens  via de 

DmfA en de DmfAPPL met de expliciete doelstelling om de nodige beleidsmatige analyses te kunnen uitvoeren 

in het kader van de voorbereiding en de monitoring van de VIA-akkoorden.  

Deze nota geeft meer toelichting bij de invoering van VIA-deelsectorcodes in de DmfA en DmfAAPPL (nieuwe 

zone) voor de private en de openbare socialprofitsectoren die onder bevoegdheid van de Vlaamse overheid 

ressorteren. Maar deze nieuwe zone heeft ook enkele implicaties voor socialprofitsectoren die ressorteren 

onder bevoegdheid van andere (regionale/federale) overheden. 

Er wordt ook opgemerkt dat de invoering van de nieuwe VIA-deelsectorcodes evenzeer betrekking heeft op de 

private en publieke werkgevers die actief zijn in betreffende deelsectoren zelfs wanneer ze geen of slechts 

gedeeltelijke subsidies ontvangen in het kader van de VIA-akkoorden. 

 

2 TOEPASSINGSGEBIED 

Privésector 

Betrokken paritaire subcomités : 

PC Benaming 

318.02 Paritair Subcomité voor de diensten voor gezins- en bejaardenhulp van de Vlaamse Gemeenschap 

319.01 Paritair Subcomité voor de opvoedings- en huisvestingsinrichtingen en -diensten van de Vlaamse 
Gemeenschap  

327.01 Paritair Subcomité voor de Vlaamse sector van de beschutte werkplaatsen, de sociale 
werkplaatsen en de maatwerkbedrijven 

329.01 Paritair Subcomité voor de socio-culturele sector van de Vlaamse Gemeenschap 

330.01.10 Paritair sub-subcomité voor de privé-ziekenhuizen en de psychiatrische verzorgingstehuizen 

330.01.20 Paritair sub-subcomité voor de rusthuizen, rust- en verzorgingstehuizen, service flats, 
dagverzorgingscentra voor bejaarden, dagcentra voor bejaarden 
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PC Benaming 

330.01.41 Paritair sub-subcomité voor de autonome revalidatiecentra gelegen in het Vlaamse Gewest en de 
Nederlandstalige revalidatiecentra die gelegen zijn in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest 

330.01.51 Paritair sub-subcomité voor de initiatieven voor Beschut wonen in het Vlaamse Gewest en de 
Nederlandstalige initiatieven in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest 

330.04 Paritair Subcomité voor de overige diensten en instellingen, niet vallend binnen het sociaal 
federaal akkoord en met uitsluiting van de bicommunautaire diensten en van de inrichtingen voor 
tandprothesen. Het betreft onder andere, de eerste- hulpdiensten, de ondernemingen uit de 
bedrijfstak van het onafhankelijk ziekenvervoer, de kabinetten van huisartsen en/of specialisten, 
de kabinetten van kinesitherapeuten, de tandartspraktijken, de medisch-pediatrische centra, de 
andere paramedische praktijken, de overlegplatforms van psychiatrische instellingen en diensten, 
de polyklinieken, de palliatieve thuiszorg, de externe diensten voor preventie en bescherming op 
het werk, de laboratoria, de medische controlediensten 

331.00.10 Paritair sub-subcomité voor de kinderopvang, de kinderkribben, de peutertuinen, de diensten 
voor opvanggezinnen, de diensten voor thuisopvang van zieke kinderen, de buitenschoolse 
kinderopvang 

331.00.20 Paritair sub-subcomité voor de 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 

337 Aanvullend Paritair Comité voor de non-profitsector 

 

Openbare sector 

 een groot aantal lokale besturen aangegeven in de DmfAPPL 

 een klein aantal regionale besturen aangegeven in de DmfA 

o Vlaams Gemeenschapsonderwijs 

o Kind & Gezin (hoofdbestuur) 

o Universiteit Antwerpen Universitair Ziekenhuis Antwerpen 

o Universiteit Gent 

o Vrije Universiteit Brussel 

o Vlaamse Gemeenschapscommissie (o.m. lokaal gezondheidsoverleg Brussel) 

 

3 AANGIFTE IN DMFA EN DMFAPPL 

3.1 NIEUWE ZONE 

Er wordt een nieuwe zone  in het blok "tewerkstelling - inlichtingen" gecreëerd in de DmfA en de DmfAPPL. In 

de zone wordt een code ter aanduiding van de deelsector ingevuld als de werknemer behoort tot de Vlaamse 

bevoegdheid inzake de social profit. De vermelde code betreft de activiteit waaraan de werknemer in het 
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betrokken kwartaal in hoofdzaak (= grootste aantal arbeidsuren) verbonden was. De tewerkstelling moet dus 

niet opgesplitst worden in functie van dit gegeven. 

 

Privésector (DmfA):  

De zone moet ingevuld worden in de volgende gevallen; 

 de tewerkstelling ressorteert onder het paritair (sub)comité 318.02, 319.01, 327.01, 329.01, 331.00.10 

of 331.00.20  alle werkgevers in deze sectoren behoren tot de Vlaamse bevoegdheid en moeten 

voor elke werknemer een deelsectorcode invullen (zie bijlage 46); 

 de tewerkstelling ressorteert onder het paritair (sub)comité 330.01.10, 330.01.20, 330.01.41, 

330.01.51 én de tewerkstelling gebeurt binnen een deelsector vermeld in bijlage 46 (zie verder)   dit 

zijn ‘hybride sectoren’ die gedeeltelijk tot de Vlaamse bevoegdheid behoren. Er zijn aparte 

deelsectorcodes voor activiteiten die onder Vlaamse bevoegdheid vallen én voor activiteiten die 

behoren tot de bevoegdheden van andere federale/regionale overheden, die telkens door de 

betrokken werkgevers moeten worden ingevuld per tewerkgestelde werknemer. 

 de tewerkstelling ressorteert onder het paritair comité 330.04 of 337 én de tewerkstelling gebeurt 

binnen een deelsector vermeld in bijlage 46. Dit zijn eveneens ‘hybride sectoren’ die gedeeltelijk 

onder Vlaamse bevoegdheid vallen. Enkel voor de twee vermelde deelsectoren (i.c. multidisciplinaire 

begeleidingsequipes palliatieve zorg en PAB/PVB-assistenten
1
) moet de betreffende code gebruikt 

worden. In alle andere gevallen moet niets ingevuld worden. 

 

Openbare sector (DmfA en DmfAPPL) 

De zone moet ingevuld door de openbare werkgevers worden voor elke tewerkstelling die gebeurt binnen 

de deelsectoren opgenomen en beschreven in bijlage 46 (zie verder). De werkgevers van de publieke 

sector moeten dus geen specifieke code invullen voor de tewerkstelling van werknemers die buiten deze 

deelsectoren vallen. 

 

Opmerkingen 

 Om binnen de hybride sectoren te bepalen of een tewerkstelling al dan niet onder Vlaamse 

bevoegdheid valt, kan de vestigingseenheid waaraan de tewerkstelling (werknemer) verbonden is als 

indicatief gegeven gebruikt worden. Een vestigingseenheid gelegen in het Vlaams gewest behoort tot 

de Vlaamse bevoegdheid, een vestigingseenheid in het Waals Gewest behoort niet tot de Vlaamse 

bevoegdheid. Indien de vestigingseenheid in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest gelegen is, dan is de 

vestigingseenheid geen indicatie op zich. In dit geval is bijkomend onderzoek vereist. (bv. Welke 

koppeling tussen de activiteit en de bevoegdheden van de Vlaamse Gemeenschap? Welke ‘taalrol’ is 

van toepassing? …) 

 Betrokken werkgevers die aangesloten zijn bij een sociaal secretariaat, zullen voor de implementatie 

van de deelsectorcodes in de toekomst gecontacteerd worden door hun sociaal secretariaat dat hiertoe 

                                                                 

1
 PAB = Persoonlijk Assistentiebudget; PVB = Persoonsvolgend Budget 
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de nodige initiatieven zal nemen. Voor eventuele vragen over de werkwijze van uw sociaal 

secretariaat, dient contact opgenomen te worden met het aanspreekpunt bij uw betreffende sociaal 

secretariaat. 

 Indien u niet weet welke code u al dan niet moet aangeven, dan kan u steeds contact opnemen met uw 

erkennende/vergunnende (en eventueel subsidiërende) overheid of uw werkgeversfederatie. 

 

De zone heeft de volgende specificaties: 

Nieuwe zone 

Benaming: Sectordetail 

Nummer: 01215 

XML-label: SectorDetail 

Functioneel blok: Tewerkstelling – Inlichtingen 
(Code: 90313, XML-label: OccupationInformations) 

Beschrijving: Aanduiding van de deelsector die tot de Vlaamse bevoegdheid inzake social profit 
activiteiten (Vlaams Intersectoraal Akkoord) behoort. 

Toegelaten domein: Zie bijlage 46 – Sectordetail 

Type: Numeriek 

Lengte: Maximum 4 

Aanwezigheid: Verplicht indien de tewerkstelling gebeurt in een deelsector die behoort tot de 
Vlaamse bevoegdheid inzake social profit activiteiten. 
Dit gegeven mag niet gebruikt worden voor de aangiften voorafgaand aan het 1ste 
kwartaal 2019. 

 

3.2 NIEUWE GESTRUCTUREERDE BIJLAGE 

Er wordt een nieuwe gestructureerde bijlage (46 – Sectordetails) gecreëerd. Deze bijlage wordt gebruikt voor 

de DmfA en de DmfAPPL.  

Deze bijlage bevat de volgende elementen: 

Kolom (NL / FR / DE) Mogelijke waarden 

Sector  Vrije tekst 

Code  Max. 4 cijfers 

Omschrijving Vrije tekst 

Opmerking  Vrije tekst 

Paritair comité  Geldig paritair (sub(sub))comité of blanco 

Privésector  0 of 1  
wordt bij de weergave vertaald naar Nee of Ja 

Openbare sector  0 of 1  
wordt bij de weergave vertaald naar Nee of Ja 

Geldig vanaf trimester  Kwartaal groter dan of gelijk aan 2019/1 

Geldig tot trimester  Kwartaal groter dan of gelijk aan 2019/1 

Begindatum geldigheid  Datum groter dan of gelijk aan 01/01/2019 

Einddatum geldigheid Datum groter dan of gelijk aan 31/03/2019 
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Om de leesbaarheid te verhogen worden de kolommen “begin- en einddatum van geldigheid” niet getoond. 

Sector Code Omschrijving Privésector Openbare 
sector 

Paritair comité 
(privésector) 

Opmerking Geldig vanaf 
trimester 

Geldig tot 
trimester 

Vlaamse diensten voor gezins- en 
bejaardenhulp 

100 Vlaamse sector van de gezinszorg  Ja Ja 318.02   2019/1 9999/4 

101 Vlaamse sector van de aanvullende 
thuiszorg  

Ja Ja 318.02   2019/1 9999/4 

102 Vlaamse sector van de dienstencheques  Ja Ja 318.02   2019/1 9999/4 

103 Vlaamse sector van de opvang van zieke 
kinderen  

Ja Ja 318.02 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 

2019/1 9999/4 

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

Ja Ja 318.02 Code te gebruiken voor 
activiteiten die niet behoren tot 
de specifieke deelsectoren. 

2019/1 9999/4 

105 Vlaamse sector van de gezins- en 
bejaardenhulp - deelsector onbekend 

Ja Ja 318.02 Code te gebruiken indien geen 
gegevens beschikbaar over 
deelsector. Deze code moet op 
termijn worden vervangen door 
een specifiekere code. 

2019/1 9999/4 

Vlaamse opvoedings- en 
huisvestingsinrichtingen en -diensten 

200 Vlaamse sector van de ondersteuning voor 
personen met een handicap  

Ja Ja 319.01   2019/1 9999/4 

201 Vlaamse sector van de jeugdhulp  Ja Ja 319.01   2019/1 9999/4 

202 Vlaamse sector van de algemeen 
welzijnswerk (incl. thuislozenwerking) 

Ja Ja 319.01   2019/1 9999/4 

203 Vlaamse sector van de centra voor integrale 
gezinszorg  

Ja Ja 319.01   2019/1 9999/4 

204 Vlaamse sector van de centra voor 
kinderzorg en gezinsondersteuning  

Ja Ja 319.01   2019/1 9999/4 

205 Vlaamse sector van de sociale 
verhuurkantoren  

Ja Ja 319.01   2019/1 9999/4 

206 Vlaamse sector van de huurdersbonden   Ja Ja 319.01   2019/1 9999/4 

207 Vlaamse sector van de overige opvoedings- 
en huisvestingsinrichtingen en -diensten  

Ja Ja 319.01 Code te gebruiken voor 
activiteiten die niet behoren tot 
de specifieke deelsectoren. 

2019/1 9999/4 
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Sector Code Omschrijving Privésector Openbare 
sector 

Paritair comité 
(privésector) 

Opmerking Geldig vanaf 
trimester 

Geldig tot 
trimester 

208 Vlaamse sector van de opvoedings- en 
huisvestingsinrichtingen en -diensten - 
deelsector onbekend 

Ja Ja 319.01 Code te gebruiken indien geen 
gegevens beschikbaar over 
deelsector. Deze code moet op 
termijn worden vervangen door 
een specifiekere code. 

2019/1 9999/4 

Non-profitsector - PVB/PAB 209 Vlaamse sector van de werkgevers van 
persoonlijk assistenten  in kader PVB 
(persoonsvolgend budget) en PAB 
(persoonlijk assistentiebudget) 

Ja Nee 337 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 

2019/1 9999/4 

Vlaamse sector van de beschutte 
werkplaatsen, de sociale werkplaatsen en 
de maatwerkbedrijven 

400 Vlaamse sector van de sociale werkplaatsen  Ja Nee 327.01   2019/1 9999/4 

401 Vlaamse sector van de beschutte 
werkplaatsen  

Ja Nee 327.01   2019/1 9999/4 

402 Vlaamse sector van de maatwerkbedrijven Ja Nee 327.01 Voorlopig nog niet te gebruiken, 
tot zolang er onderscheid 
bestaat in o.a. loons- en 
arbeidsvoorwaarden en RSZ 

2019/1 9999/4 

Vlaamse socio-culturele sector 500 Vlaamse sector van sociaal-cultureel werk  Ja Ja 329.01   2019/1 9999/4 

501 Vlaamse sector van cultuurspreiding  Ja Ja 329.01 voor de publieke sector gaat het 
o.a. om bibliotheken, 
cultuurdiensten, 
cultuurinfrastructuur, musea, 
cultureel-erfgoedwerking  

2019/1 9999/4 

502 Vlaamse sector van samenlevingsopbouw  Ja Ja 329.01   2019/1 9999/4 

503 Vlaamse sector van integratie en 
inburgering  

Ja Ja 329.01   2019/1 9999/4 

504 Vlaamse sector van de Nederlansdstalige 
organisaties voor socioprofessioinel 
inschakeling in Brussel  

Ja Ja 329.01   2019/1 9999/4 

505 Vlaamse sector van beroepsopleiding  Ja Ja 329.01   2019/1 9999/4 

506 Vlaamse sector van sportfederaties, 
sportdiensten en sportinfrastructuur 

Ja Ja 329.01   2019/1 9999/4 

507 Vlaamse milieu- en natuursector  Ja Ja 329.01   2019/1 9999/4 
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Sector Code Omschrijving Privésector Openbare 
sector 

Paritair comité 
(privésector) 

Opmerking Geldig vanaf 
trimester 

Geldig tot 
trimester 

508 Vlaamse sector van het jeugdwerk Ja Ja 329.01 in de private sector gaat het bv. 
om landelijk en bovenlokaal 
jeugdwerk 
in de openbare sector gaat het 
bv. om jeugddiensten 

2019/1 9999/4 

509 Vlaamse sector van de 
doelgroepwerknemers-LDE  

Ja Ja 329.01   2019/1 9999/4 

510 Vlaamse sector van de andere subsectoren 
die onder VIA4-eindejaarspremie 
ressorteren  

Ja Ja 329.01   2019/1 9999/4 

511 Vlaamse sector van de overige socio-
culturele voorzieningen  

Ja Ja 329.01 Code te gebruiken voor 
activiteiten die niet behoren tot 
de specifieke deelsectoren, bv. 
vrijetijdsdiensten, centra voor 
basiseducatie en toerimse 

2019/1 9999/4 

512 Vlaamse private socio-culturele sector - 
deelsector onbekend 

Ja Nee 329.01 Code te gebruiken indien geen 
gegevens beschikbaar over 
deelsector. Deze code moet op 
termijn worden vervangen door 
een specifiekere code. 

2019/1 9999/4 

Privé-ziekenhuizen, 
revalidatieziekenhuizen en de 
psychiatrische verzorgingstehuizen 

600 Vlaamse sector van de 
revalidatieziekenhuizen 

Ja Ja 330.01.10   2019/1 9999/4 

601 Vlaamse sector van de psychiatrische 
verzorgingstehuizen  

Ja Ja 330.01.10   2019/1 9999/4 

602 Vlaamse sector van de ziekenhuizen - 
deelsector onbekend 

Ja Ja 330.01.10 Code te gebruiken indien geen 
gegevens beschikbaar over 
deelsector. Deze code moet op 
termijn worden vervangen door 
een specifiekere code. 

2019/1 9999/4 

603 sector van de ziekenhuizen die niet behoren 
tot de Vlaamse bevoegdheid 

Ja Ja 330.01.10 bv. algemene ziekenhuizen, 
psychiatrische ziekenhuizen 

2019/1 9999/4 
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Sector Code Omschrijving Privésector Openbare 
sector 

Paritair comité 
(privésector) 

Opmerking Geldig vanaf 
trimester 

Geldig tot 
trimester 

Woonzorgcentra, dagverzorgingscentra, 
dagcentra voor kortverblijf en 
assistentiewoningen 

604 Vlaamse sector van de woonzorgcentra, de 
dagverzorgingscentra en de centra voor 
kortverblijf   

Ja Ja 330.01.20   2019/1 9999/4 

605 Vlaamse sector van de assistentiewoningen  Ja Ja 330.01.20 Voor de werkgever met een 
woonzorgcentrum (WZC) en 
assistentiewoningen, moet het 
personeel van het WZC met 
code 604 te worden gecodeerd 
en het personeel van de 
assistentiewoning met de code 
605. 

2019/1 9999/4 

606 Vlaamse sector van de ouderenzorg - 
deelsector onbekend 

Ja Ja 330.01.20 Code te gebruiken indien geen 
gegevens beschikbaar over 
deelsector. Deze code moet op 
termijn worden vervangen door 
een specifiekere code. 

2019/1 9999/4 

607 sector van de ouderenzorg die niet behoort 
tot de Vlaamse bevoegdheid 

Ja Ja 330.01.20 bv. Waalse en Brusselse 
ouderenzorgvoorzieningen  

2019/1 9999/4 

Vlaamse autonome revalidatiecentra  608 Vlaamse sector van de 
revalidatievoorzieningen, m.u.v. de centra 
voor ambulante revalidatie en de 
behandelingscentra verslavingszorg 

Ja Ja 330.01.41   2019/1 9999/4 

609 Vlaamse sector van de centra voor 
ambulante revalidatie 

Ja Ja 330.01.41   2019/1 9999/4 

610 Vlaamse sector van de behandelingscentra 
verslavingszorg 

Ja Ja 330.01.41   2019/1 9999/4 

611 Vlaamse sector van de 
revalidatievoorzieningen - deelsector 
onbekend 

Ja Ja 330.01.41 Code te gebruiken indien geen 
gegevens beschikbaar over 
deelsector. Deze code moet op 
termijn worden vervangen door 
een specifiekere code. 

2019/1 9999/4 

612 sector van de revalidatievoorzieningen die 
niet behoren tot de Vlaamse bevoegdheid 

Ja Ja 330.01.41   2019/1 9999/4 

 Vlaamse initiatieven voor Beschut 
wonen 

613 Vlaamse sector van de initiatieven voor 
beschut wonen 

Ja Ja 330.01.51   2019/1 9999/4 

Overige diensten en instellingen - 
Vlaamse multidisciplinaire 
begeleidingsequipes palliatieve zorg  

614 Vlaamse sector van de multidisciplinaire 
begeleidingsequipes palliatieve zorg (MBE) 

Ja Ja 330.04 Indien het geen Vlaamse MBE 
betreft, wordt dit invulveld leeg 
gelaten 

2019/1 9999/4 
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Sector Code Omschrijving Privésector Openbare 
sector 

Paritair comité 
(privésector) 

Opmerking Geldig vanaf 
trimester 

Geldig tot 
trimester 

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  

Ja Ja 331.00.10   2019/1 9999/4 

701 Vlaamse sector van groepsopvang baby’s en 
peuters – subsidietrap 2A & 3  

Ja Ja 331.00.10   2019/1 9999/4 

702 Vlaamse sector van groepsopvang baby’s en 
peuters – subsidietrap 2B  

Ja Ja 331.00.10   2019/1 9999/4 

703  Vlaamse sector van gezinsopvang baby’s en 
peuters – subsidietrap 1  

Ja Ja 331.00.10   2019/1 9999/4 

704 Vlaamse sector van gezinsopvang baby’s en 
peuters – subsidietrap 2A & 3  

Ja Ja 331.00.10   2019/1 9999/4 

705 Vlaamse sector van gezinsopvang baby’s en 
peuters – subsidietrap 2B  

Ja Ja 331.00.10   2019/1 9999/4 

706 Vlaamse sector van gezinsopvang baby’s en 
peuters – onthaalouders 
werknemersstatuut  

Ja Ja 331.00.10   2019/1 9999/4 

707 Vlaamse sector van Buitenschoolse 
Opvang  met Afzonderlijke Binnenruimte 
(BOAB)  

Ja Ja 331.00.10   2019/1 9999/4 

708 Vlaamse sector van de Initiatieven 
Buitenschoolse opvang (IBO)  

Ja Ja 331.00.10   2019/1 9999/4 

709 Vlaamse sector van de FCUD-
personeelsleden  

Ja Ja 331.00.10   2019/1 9999/4 

710 Vlaamse sector van de LDE (lokale 
diensteneconomie) - kinderopvang  

Ja Ja 331.00.10   2019/1 9999/4 

711 Vlaamse sector van de overige 
kinderopvang  

Ja Ja 331.00.10 Code te gebruiken voor 
activiteiten die niet behoren tot 
de specifieke deelsectoren, bv. 
kinderopvang met subsidietrap 
0 of thuisopvang van zieke 
kinderen 

2019/1 9999/4 

712 Vlaamse sector van de kinderopvang - 
deelsector onbekend 

Ja Ja 331.00.10 Code te gebruiken indien geen 
gegevens beschikbaar over 
deelsector. Deze code moet op 
termijn worden vervangen door 
een specifiekere code. 

2019/1 9999/4 
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Sector Code Omschrijving Privésector Openbare 
sector 

Paritair comité 
(privésector) 

Opmerking Geldig vanaf 
trimester 

Geldig tot 
trimester 

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  

Ja Ja 331.00.20   2019/1 9999/4 

714 Vlaamse sector van de Consultatiebureaus 
voor het jonge kind, centra voor prenatale 
raadpleging, inloopteams  

Ja Ja 331.00.20   2019/1 9999/4 

715 Vlaamse sector van de vertrouwenscentra 
kindermishandeling  

Ja Ja 331.00.20   2019/1 9999/4 

716 Vlaamse sector van de adoptiediensten  Ja Ja 331.00.20   2019/1 9999/4 

717 Vlaamse sector van de centra voor 
ontwikkelingsstoornissen  

Ja Ja 331.00.20   2019/1 9999/4 

718 Vlaamse sector van tele-onthaal  Ja Ja 331.00.20   2019/1 9999/4 

719 Vlaamse sector van de diensten/centra 
voor gezondheidspromotie en preventie  

Ja Ja 331.00.20   2019/1 9999/4 

720 Vlaamse sector van de 
samenwerkingsinitiatieven 
Eerstelijnsgezondheidszorg  

Ja Ja 331.00.20   2019/1 9999/4 

721 Vlaamse sector van de overige welzijns- en 
gezondheidsinrichtingen- en diensten  

Ja Ja 331.00.20 Code te gebruiken voor 
activiteiten die niet behoren tot 
de specifieke deelsectoren. 

2019/1 9999/4 

722 Vlaamse sector van de welzijns- en 
gezondheidsinrichtingen - deelsector 
onbekend 

Ja Ja 331.00.20 Code te gebruiken indien geen 
gegevens beschikbaar over 
deelsector. Deze code moet op 
termijn worden vervangen door 
een specifiekere code. 

2019/1 9999/4 
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3.3 CONTROLES 

Naast de gewoonlijke vormcontroles (lengte, volgorde, …) worden de onderstaande controles uitgevoerd. 

DmfA: 

Anomalie-
code 

Omschrijving 
anomalie 

Controle Ernst 

01215-001 Sectordetail – niet 
aanwezig 

De zone moet verplicht ingevuld worden indien het paritair comité 
gelijk is aan 318.02, 319.01, 327.01, 329.01, 331.00.10, 331.00.20. 
 
(Er gebeurt geen controle voor de paritaire comités 330.01.10, 
330.01.20, 330.01.41, 330.01.51, 330.04 en 337, omdat slechts 
een gedeelte van deze sectoren betrokken is.) 

NP 

01215-008 Sectordetail – niet 
in toegelaten 
domein 

De aangegeven waarde moet bestaan in bijlage 46 voor het 
aangiftekwartaal. 

P 

01215-020 Sectordetail – 
onverenigbaar met 
paritair comité 

Als de zone ingevuld is en het paritair comité verschillend is van 
“999”, dan moet de combinatie van de aangegeven waarde en het 
aangegeven paritair comité voorkomen in bijlage 46. 

NP 

 

DmfAPPL: 

Anomalie-
code 

Omschrijving 
anomalie 

Controle Ernst 

01215-008 Sectordetail – niet in 
toegelaten domein 

De aangegeven waarde moet bestaan in bijlage 46 voor het 
aangiftekwartaal. 

B 

01215-053 Sectordetail – Niet van 
toepassing 

Enkel de codes voor de openbare sector (waarde “1” in de 
kolom “openbare sector” in bijlage 46) zijn toegelaten in de 
DmfAPPL. 

NP 

 


