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1. Inleiding 
 

1.1 Aanwijzingen om dit document beter te begrijpen: 
Naast een beknopte inleidende tekst geeft elke simulatie de inhoud weer van de door 
de werkgever afgeleverde aangifte, in de vorm van een tabel met 3 kolommen. 
 
In de eerste kolom wordt elk gegeven omschreven; in de tweede volgt de code uit de 
referentielijst, de waarde van het gegeven.  De weergave ervan hangt af van de lay-
out die wordt voorgesteld door het glossarium waarin het voorkomt. 
 
Het voorbeeld hieronder dat betrekking heeft op de uitgiftedatum van het bericht zou 
het voorgaande moeten verduidelijken 
 
Datum  NNNN 20031222 

 
 
Omschrijving 
(jaar – 4 pos./maand – 2 pos./dag – 2 
pos.) 
 

Code- of 
identi-
ficatienummer 

Waarde van het 
gegeven 
Een streepje geeft aan 
dat het gegeven niet is 
meegedeeld 

 

Om de simulaties goed te begrijpen, moet de lezer over het glossarium met betrekking tot de 

bijlage bij de aangifte beschikken.  Anderzijds is er eveneens de nota met beginselen in 

verband met de ASR; deze nota heeft tot doel een overzicht te geven van de beginselen die de 

ASR in verschillende sectoren gemeen hebben. 
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2  Simulaties 

2.1 Hervatting van aangepaste arbeid gedurende een periode van 
arbeidsongeschiktheid: Scenario 2 

2.1.1 Beschrijving van de situatie 
Een voltijds tewerkgestelde arbeidster werkt 38 uur/week in een vijfdaagse 
werkregeling en is sinds 29.1.2005 arbeidsongeschikt.  De werkgever heeft, bij het 
verstrijken van de periode van gewaarborgd loon, een ASR (Scenario 1) opgestuurd. 
Op vrijdag 4.3.2005 hervat ze het werk, met de toestemming van de adviserend 
geneesheer.  Ze werkt op dinsdag, donderdag en vrijdag, gedurende 4 uur per dag, 
voor een bruto-uurloon van 11,8989 EUR.  
De werkgever dient maandelijks een scenario 2 in bij het ziekenfonds.  Het gaat om 
een formulier zonder mini-kwartaalaangifte.  De simulatie hieronder geeft het 
scenario 2 weer voor de maand maart 2005. Aangezien het om de eerste 
maandelijkse aangifte gaat, wordt deze op aanvraag van de verzekeringsinstelling 
opgestuurd (de nakomende scenarii 2 worden op initiatief opgestuurd). 

2.1.2 Simulatie: maandelijkse aangifte voor de maand maart 

Gegevens Nr 
gegeven 

Waarde 

Formulier  
Identificatie van het formulier 00296 ZIMA002 
Datum van creatie van het formulier 00218 2005-03-31 
Precies uur van creatie van het formulier 00299 10:15:26.780 
Status van het attest 00110 0 
Type van het formulier 00297 FA 
   

Identificatie risico  
Identificatie van het risico 00430 001 
   

Referentie  
Type van de referentie 00221 1 
Herkomst van de referentie 00298 1 
Referentienummer 00222 1111111111 
   

Referentie  
Type van de referentie 00221 1 
Herkomst van de referentie 00298 2 
Referentienummer 00222 666666 

  
Link met aangifte werkgever  

RSZ- inschrijvingsnummer 00011 042745862 
Notie curatele 00012 0 
Uniek ondernemingsnummer 00014 3333333333 
   

Natuurlijk persoon  
Volgnummer natuurlijke persoon 00023 0000702 
Identificatienummer bij de sociale zekerheid - insz 00024 65052599999 
Nummer van de sociale identiteitskaart 00167 - 
Naam van de werknemer 00025 DUPONT 
Voornaam van de werknemer 00026 JEANNETTE 
Initiaal van de tweede voornaam van de 
werknemer 

00027 M 

  4 / 19 



Gegevens Nr 
gegeven 

Waarde 

Datum waarop de werknemer geboren is 00028 1965-05-25 
Gemeente - geboorteplaats van de werknemer 00168 Etterbeek 
Herkomst van de referentie 00169 00150 
Geslacht van de werknemer 00029 2 
Straat van de werknemer 00030 - 
Nummer van het adres van de werknemer 00031 - 
Brievenbus van de werknemer 00032 - 
Postcode van de werknemer 00033 - 
Gemeente van de werknemer 00034 - 
Landcode van de werknemer 00035 - 
Nationaliteit van de werknemer 00119  
Referentie gebruiker 00615 - 
   

Link met werknemerslijn  
Werkgeverscategorie 00036 010 
Werknemerskengetal 00037 015 
   

Link met tewerkstelling 
werknemerslijn 

 

Datum waarop de tewerkstelling begint 00044 2005-03-04 
Datum waarop de tewerkstelling eindigt 00045 - 

Nummer van paritair comite 00046 118 

Aantal dagen per week van de arbeidsregeling 00047 300 
Gemiddeld aantal uren per week van de 
werknemer 

00048 1200 

Gemiddeld aantal uren per week van de 
maatpersoon 

00049 3800 

Statuut van de werknemer 00053 - 
Notie gepensioneerd 00054 - 
Type leerling 00055 - 
Type arbeidsovereenkomst 00050 - 
Bezoldigingswijze 00056 - 
   

Referteperiode 
Datum waarop de referteperiode begint 00074 2005-03-04 
Datum waarop de referteperiode eindigt 00075 2005-03-31 
   

Exact loon 
Code exact loon 00122 01 
Bedrag code exact loon 00124 00057114 
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2.1.3 Beschrijving van de situatie 
 
De betrokkene neemt gedurende de maand april 2005, op 15.4, 19.4 en 21.4, 3 
dagen wettelijke vakantie. 
 

2.1.4 Simulatie: Maandelijkse aangifte van de maand april 2005 
 
Gegevens Nr. 

gegeven
Waarde 

Formulier  
Identificatie van het formulier 00296 ZIMA002 
Datum van creatie van het formulier 00218 2005-04-30 
Precies uur van creatie van het formulier 00299 10:15:26.780 
Status van het attest 00110 0 
Type van het formulier 00297 SU 
   

Identificatie risico  
Identificatie van het risico 00430 001 
   

Referentie  
Type van de referentie 00221 1 
Herkomst van de referentie 00298 1 
Referentienummer 00222 1111111111 

  
Link met aangifte werkgever  

RSZ- inschrijvingsnummer 00011 042745862 
Notie curatele 00012 0 
Uniek ondernemingsnummer 00014 3333333333 
   

Natuurlijk persoon  
Volgnummer natuurlijke persoon 00023 0000702 
Identificatienummer bij de sociale zekerheid - insz 00024 65052599999 
Nummer van de sociale identiteitskaart 00167 - 
Naam van de werknemer 00025 DUPONT 
Voornaam van de werknemer 00026 JEANNETTE 
Initiaal van de tweede voornaam van de 
werknemer 

00027 M 

Datum waarop de werknemer geboren is 00028 1965-05-25 
Gemeente - geboorteplaats van de werknemer 00168 Etterbeek 
Herkomst van de referentie 00169 00150 
Geslacht van de werknemer 00029 2 
Straat van de werknemer 00030 - 
Nummer van het adres van de werknemer 00031 - 
Brievenbus van de werknemer 00032 - 
Postcode van de werknemer 00033 - 
Gemeente van de werknemer 00034 - 
Landcode van de werknemer 00035 - 
Nationaliteit van de werknemer 00119 - 
Referentie gebruiker 00615 - 
   

Link met werknemerslijn  
Werkgeverscategorie 00036 010 
Werknemerskengetal 00037 015 
   

Link met tewerkstelling 
werknemerslijn 

 

Datum waarop de tewerkstelling begint 00044 2005-03-04 
Datum waarop de tewerkstelling eindigt 00045 - 

Nummer van paritair comite 00046 118 
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Gegevens Nr. 
gegeven

Waarde 

Aantal dagen per week van de arbeidsregeling 00047 300 
Gemiddeld aantal uren per week van de 
werknemer 

00048 1200 

Gemiddeld aantal uren per week van de 
maatpersoon 

00049 3800 

Statuut van de werknemer 00053 - 
Notie gepensioneerd 00054 - 
Type leerling 00055 - 
Type arbeidsovereenkomst 00050 - 
Bezoldigingswijze 00056 - 
   

Referteperiode 
Datum waarop de referteperiode begint 00074 2005-04-01 
Datum waarop de referteperiode eindigt 00075 2005-04-30 
   

Exact loon 
Code exact loon 00122 01 
Bedrag code exact loon 00124 00042836 
   

Aard van de dag   

Aanduiding van de dag 00178 --04-15  
Code aard van de dag 00179 3.1 
Aantal uren 00180 0400 

Aard van de dag   

Aanduiding van de dag 00178 --04-19  
Code aard van de dag 00179 3.1 
Aantal uren 00180 0400 

Aard van de dag   

Aanduiding van de dag 00178 --04-21 
Code aard van de dag 00179 3.1 
Aantal uren 00180 0400 
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2.2 Moederschapsbescherming: volledige verwijdering van een zwangere 
bediende bij werkgever A en voortzetting van de activiteit bij werkgever 
(B): Scenario 2 

 

2.2.1 Beschrijving van de situatie 
 
Een bediende werkt bij de werkgevers A en B.  Bij werkgever A werkt ze 3 dagen per 
week, 7,6 uur per dag, voor een maandloon van 545,38 EUR, en bij werkgever B 
werkt ze 2 dagen per week, 7 uur per dag, voor een maandloon van 665,84 EUR.  Ze 
wordt op 20 juni 2005 bij werkgever A van het werk verwijderd en ze zet haar 
activiteit bij werkgever B voort. 
 
De werkgever B vult een ASR (scenario 2) in, op verzoek van de mutualiteit. 
 

2.2.2 Simulatie: Maandelijkse aangifte 

Gegevens Nr. Waarde 

Formulier  
Identificatie van het formulier 00296 ZIMA002 
Datum van creatie van het formulier 00218 2005-06-30 
Precies uur van creatie van het formulier 00299 10:15:26.780 
Status van het attest 00110 0 
Type van het formulier 00297 FA 
   

Identificatie risico  
Identificatie van het risico 00430 003 
   

Referentie  
Type van de referentie 00221 1 
Herkomst van de referentie 00298 1 
Referentienummer 00222 1111111111 

  
Referentie  

Type van de referentie 00221 1 
Herkomst van de referentie 00298 2 
Referentienummer 00222 123456 (referentie van de aanvraag) 

  
Link met aangifte werkgever  

RSZ- inschrijvingsnummer 00011 042745862 
Notie curatele 00012 0 
Uniek ondernemingsnummer 00014 3333333333 
   

Natuurlijk persoon  
Volgnummer natuurlijke persoon 00023 0000001 
Identificatienummer bij de sociale zekerheid - insz 00024 65052599999 
Nummer van de sociale identiteitskaart 00167 -
Naam van de werknemer 00025 DUPONT 
Voornaam van de werknemer 00026 JEANNETTE 
Initiaal van de tweede voornaam van de 
werknemer 

00027 M 

Datum waarop de werknemer geboren is 00028 1965-05-25 
Gemeente - geboorteplaats van de werknemer 00168 Etterbeek 
Herkomst van de referentie 00169 00150 
Geslacht van de werknemer 00029 2 
Straat van de werknemer 00030 -
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Gegevens Nr. Waarde 

Nummer van het adres van de werknemer 00031 -
Brievenbus van de werknemer 00032 -
Postcode van de werknemer 00033 -
Gemeente van de werknemer 00034 -
Landcode van de werknemer 00035 -
Nationaliteit van de werknemer 00119 - 
Referentie gebruiker 00615 - 
   

Link met werknemerslijn  
Werkgeverscategorie 00036 010 
Werknemerskengetal 00037 495 
   

Link met tewerkstelling 
werknemerslijn 

 

Datum waarop de tewerkstelling begint 00044 2003-01-15 
Datum waarop de tewerkstelling eindigt 00045 - 

Nummer van paritair comite 00046 118 

Aantal dagen per week van de arbeidsregeling 00047 200 
Gemiddeld aantal uren per week van de 
werknemer 

00048 1400 

Gemiddeld aantal uren per week van de 
maatpersoon 

00049 3800 

Statuut van de werknemer 00053 -
Notie gepensioneerd 00054 -
Type leerling 00055 -
Type arbeidsovereenkomst 00050 - 
Bezoldigingswijze 00056 -
   
   

Referteperiode 
Datum waarop de referteperiode begint 00074 2005-06-20 
Datum waarop de referteperiode eindigt 00075 2005-06-30 
   

Exact loon 
Code exact loon 00122 01 
Bedrag code exact loon 00124 00033292 
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2.3 Uitoefening van aangepaste arbeid gedurende een tijdvak van 
moederschapsbescherming: Scenario 2 

2.3.1 Beschrijving van de situatie 
Op aanraden van de arbeidsgeneesheer beslist de werkgever een zwangere 
werkneemster, die in de afdeling aanvulling van de rekken is tewerkgesteld, vanaf 
10.2.2005 te verwijderen uit (verbod om zware lasten te tillen).  Vanaf die datum 
krijgt ze vervangend werk toegewezen (caissière). 
 
In het raam van haar gewoonlijke werk ontvangt ze 12,8905 EUR per uur en werkt ze 
38 uur per week in een vijfdaagse werkregeling.  De werkgever stuurt een ASR 
(scenario 1) op, om de gegevens van het werk waarvan de gerechtigde is verwijderd, 
mee te delen. 
 
In het raam van haar vervangende activiteit werkt ze 20 uur per week (5 x 4 uur) voor 
een bruto-uurloon van 13,8820 EUR. 
De werkgever deelt de gegevens met betrekking tot het vervangende werk mee via 
scenario 2. 

2.3.2 Simulation : DRS  (scénario 2) 
 
Gegevens Nr. 

gegeven
Waarde 

Formulier  
Identificatie van het formulier 00296 ZIMA002 
Datum van creatie van het formulier 00218 2005-02-28 
Precies uur van creatie van het formulier 00299 10:15:26.780 
Status van het attest 00110 0 
Type van het formulier 00297 FA 
   

Identificatie risico  
Identificatie van het risico 00430 002 
   

Referentie  
Type van de referentie 00221 1 
Herkomst van de referentie 00298 1 
Referentienummer 00222 1111111111 

  
Referentie  

Type van de referentie 00221 1 
Herkomst van de referentie 00298 2 
Referentienummer 00222 123456789 

  
Link met aangifte werkgever  

RSZ- inschrijvingsnummer 00011 042745862 
Notie curatele 00012 0 
Uniek ondernemingsnummer 00014 3333333333 
   

Natuurlijk persoon  
Volgnummer natuurlijke persoon 00023 0000702 
Identificatienummer bij de sociale zekerheid - insz 00024 65052599999 
Nummer van de sociale identiteitskaart 00167 - 
Naam van de werknemer 00025 DUPONT 
Voornaam van de werknemer 00026 JEANNETTE 
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Gegevens Nr. 
gegeven

Waarde 

Initiaal van de tweede voornaam van de 
werknemer 

00027 M 

Datum waarop de werknemer geboren is 00028 1965-05-25 
Gemeente - geboorteplaats van de werknemer 00168 Etterbeek 
Herkomst van de referentie 00169 00150 
Geslacht van de werknemer 00029 2 
Straat van de werknemer 00030 - 
Nummer van het adres van de werknemer 00031 - 
Brievenbus van de werknemer 00032 - 
Postcode van de werknemer 00033 - 
Gemeente van de werknemer 00034 - 
Landcode van de werknemer 00035 - 
Nationaliteit van de werknemer 00119  
Referentie gebruiker 00615 - 
   

Link met werknemerslijn  
Werkgeverscategorie 00036 010 
Werknemerskengetal 00037 015 

  
Link met tewerkstelling 
werknemerslijn 

 

Datum waarop de tewerkstelling begint 00044 2005-02-10 
Datum waarop de tewerkstelling eindigt 00045 - 
Nummer van paritair comite 00046 118 

Aantal dagen per week van de arbeidsregeling 00047 500 
Gemiddeld aantal uren per week van de 
werknemer 

00048 2000 

Gemiddeld aantal uren per week van de 
maatpersoon 

00049 3800 

Statuut van de werknemer 00053 - 
Notie gepensioneerd 00054 - 
Type leerling 00055 - 
Type arbeidsovereenkomst 00050 - 
Bezoldigingswijze 00056 - 
   
   

Referteperiode 
Datum waarop de referteperiode begint 00074 2005-02-10 
Datum waarop de referteperiode eindigt 00075 2005-02-28 
   

Exact loon 
Code exact loon 00122 01 
Bedrag code exact loon 00124 00072186 
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2.4 Vakantiedagen van een bediende in arbeidsongeschiktheid (Jaarlijkse 
stroom): Scenario 5 

 

2.4.1 Beschrijving van de situatie: 
Een bediende is arbeidsongeschikt van 29.3.2005 tot 16.6.2007. 
 
In de loop van de maand oktober 2005 deelt de werkgever, op verzoek van het 
ziekenfonds, het aantal wettelijke en bijkomende vakantiedagen mee die de 
bediende niet genomen heeft.  
De gegevens in verband met de bijkomende vakantiedagen moeten alleen worden 
meegedeeld als deze dagen niet naar het volgende jaar overgedragen mogen 
worden en bezoldigd worden als zij niet genomen zijn. 
 
In 2005 heeft de werkneemster recht op 20 wettelijke vakantiedagen, waarvan ze er 
10 heeft opgenomen, en 12 bijkomende vakantiedagen, waarvan 2 werden in 2005 
opgenomen en 10 resterende dagen werden niet betaald. 
 
In oktober 2006 vraagt het ziekenfonds een nieuwe jaarlijkse aangifte van de 
vakantiedagen (vakantiejaar 2006). De werkneemster heeft recht op 20 wettelijke 
vakantiedagen in 2006. 
 
Het scenario 5 is een scenario zonder mini. 
 

2.4.2 Simulatie: Aanvraag voor de aangifte “Vakantiedagen” 
In te vullen. 
 
 

2.4.3 Simulatie: Jaarlijkse aangifte 2005 
 
Gegevens Nr. 

gegeven
Waarde 

Formulier  
Identificatie van het formulier 00296 ZIMA005 
Datum van creatie van het formulier 00218 2005-10-25 
Precies uur van creatie van het formulier 00299 10:15:26.780 
Status van het attest 00110 0 
Type van het formulier 00297 FA 
   

Identificatie risico  
Identificatie van het risico 00430 001 

  
Referentie  

Type van de referentie 00221 1 
Herkomst van de referentie 00298 1 
Referentienummer 00222 1111111111 

  
Referentie  

Type van de referentie 00221 1 
Herkomst van de referentie 00298 2 
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Gegevens Nr. 
gegeven

Waarde 

Referentienummer 00222 123456789 

  
Link met aangifte werkgever  

RSZ- inschrijvingsnummer 00011 042745862 
Notie curatele 00012 0 
Uniek ondernemingsnummer 00014 3333333333 
   

Natuurlijk persoon  
Volgnummer natuurlijke persoon 00023 0000702 
Identificatienummer bij de sociale zekerheid - insz 00024 65052599999 
Nummer van de sociale identiteitskaart 00167 -
Naam van de werknemer 00025 DUPONT 
Voornaam van de werknemer 00026 JEANNETTE 
Initiaal van de tweede voornaam van de 
werknemer 

00027 M 

Datum waarop de werknemer geboren is 00028 1965-05-25 
Gemeente - geboorteplaats van de werknemer 00168 Etterbeek 
Herkomst van de referentie 00169 00150 
Geslacht van de werknemer 00029 2 
Straat van de werknemer 00030 -
Nummer van het adres van de werknemer 00031 -
Brievenbus van de werknemer 00032 -
Postcode van de werknemer 00033 -
Gemeente van de werknemer 00034 -
Landcode van de werknemer 00035 -
Nationaliteit van de werknemer 00119 - 
Referentie gebruiker 00615 - 
   

Link met werknemerslijn  
Werkgeverscategorie 00036 010 
Werknemerskengetal 00037 495 
   

Link met tewerkstelling 
werknemerslijn 

 

Datum waarop de tewerkstelling begint 00044 2000-01-01 
Datum waarop de tewerkstelling eindigt 00045 - 

Nummer van paritair comite 00046 118 

Aantal dagen per week van de arbeidsregeling 00047 500 
Gemiddeld aantal uren per week van de 
werknemer 

00048 3800 

Gemiddeld aantal uren per week van de 
maatpersoon 

00049 3800 

Statuut van de werknemer 00053 -
Notie gepensioneerd 00054 -
Type leerling 00055 -
Type arbeidsovereenkomst 00050 - 
Bezoldigingswijze 00056 -
   

Vakantiesector 
Aanduiding van de vakantiesector 00194 1 
   

Vakantiejaar 
Jaar - vakantiejaar waarop de vakantie betrekking 
heeft 

00125 2005 

   

Detail vakantie 
Code vakantie 00196 8 
Aantal vakantiedagen (afgerond op halve dag) 00197 100 
Aantal vakantie-uren 00198  

Detail vakantie 
Code vakantie 00196 9 
Aantal vakantiedagen (afgerond op halve dag) 00197 000 
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Gegevens Nr. 
gegeven

Waarde 

Aantal vakantie-uren 00198  

2.4.4 Simulatie: Aanvraag voor de aangifte “Vakantiedagen” 
In te vullen. 
 

2.4.5 Simulatie: Jaarlijkse aangifte 2006 
Gegevens Nr. 

gegeven
Waarde 

Formulier  
Identificatie van het formulier 00296 ZIMA005 
Datum van creatie van het formulier 00218 2006-10-25 
Precies uur van creatie van het formulier 00299 10:15:26.780 
Status van het attest 00110 0 
Type van het formulier 00297 FA 
   

Identificatie risico  
Identificatie van het risico 00430 001 

  
Referentie  

Type van de referentie 00221 1 
Herkomst van de referentie 00298 1 
Referentienummer 00222 1111111111 

  
Referentie  

Type van de referentie 00221 1 
Herkomst van de referentie 00298 2 
Referentienummer 00222 123456789 

  
Link met aangifte werkgever  

RSZ- inschrijvingsnummer 00011 042745862 
Notie curatele 00012 0 
Uniek ondernemingsnummer 00014 3333333333 
   

Natuurlijk persoon  
Volgnummer natuurlijke persoon 00023 0000702 
Identificatienummer bij de sociale zekerheid - insz 00024 65052599999 
Nummer van de sociale identiteitskaart 00167 -
Naam van de werknemer 00025 DUPONT 
Voornaam van de werknemer 00026 JEANNETTE 
Initiaal van de tweede voornaam van de 
werknemer 

00027 M 

Datum waarop de werknemer geboren is 00028 1965-05-25 
Gemeente - geboorteplaats van de werknemer 00168 Etterbeek 
Herkomst van de referentie 00169 00150 
Geslacht van de werknemer 00029 2 
Straat van de werknemer 00030 -
Nummer van het adres van de werknemer 00031 -
Brievenbus van de werknemer 00032 -
Postcode van de werknemer 00033 -
Gemeente van de werknemer 00034 -
Landcode van de werknemer 00035 -
Nationaliteit van de werknemer 00119 - 
Referentie gebruiker 00615 - 
   

Link met werknemerslijn  
Werkgeverscategorie 00036 010 
Werknemerskengetal 00037 495 
   

  14 / 19 



Gegevens Nr. 
gegeven

Waarde 

Link met tewerkstelling 
werknemerslijn 

 

Datum waarop de tewerkstelling begint 00044 2000-01-01 
Datum waarop de tewerkstelling eindigt 00045 - 

Nummer van paritair comite 00046 118 

Aantal dagen per week van de arbeidsregeling 00047 500 
Gemiddeld aantal uren per week van de 
werknemer 

00048 3800 

Gemiddeld aantal uren per week van de 
maatpersoon 

00049 3800 

Statuut van de werknemer 00053 -
Notie gepensioneerd 00054 -
Type leerling 00055 -
Type arbeidsovereenkomst 00050 - 
Bezoldigingswijze 00056 -
   

Vakantiesector 
Aanduiding van de vakantiesector 00194 1 
   

Vakantiejaar 
Jaar - vakantiejaar waarop de vakantie betrekking 
heeft 

00125 2006 

   

Detail vakantie 
Code vakantie 00196 8 
Aantal vakantiedagen (afgerond op halve dag) 00197 200 
Aantal vakantie-uren 00198  

Detail vakantie 
Code vakantie 00196 9 
Aantal vakantiedagen (afgerond op halve dag) 00197 000 
Aantal vakantie-uren 00198  
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Aanvraag voor de vergoeding van de borstvoedingspauzes : Scenario 3 

2.5.1 Beschrijving van de situatie 
Een voltijdse werkneemster heeft vanaf 2 maart 2005 recht op borstvoedingspauzes 
(twee maal een half uur per dag).  Op het einde van elke maand stuurt de werkgever 
het ziekenfonds een ASR scenario 3 op initiatief. Gedurende de maand maart heeft 
ze 46 borstvoedingspauzes van een half uur (23 x 2) genomen. 
 
Ze ontvangt een maandloon van 2.107 EUR. 
 

2.5.2 Simulatie: ASR scenario 3 
Gegevens Nr. 

gegeven
Waarde 

Formulier  
Identificatie van het formulier 00296 ZIMA003 
Datum van creatie van het formulier 00218 2005-04-01 
Precies uur van creatie van het formulier 00299 10:15:26.780 
Status van het attest 00110 0 
Type van het formulier 00297 SU 
   

Identificatie risico  
Identificatie van het risico 00430 001 

  
   

Referentie  
Type van de referentie 00221 1 
Herkomst van de referentie 00298 1 
Referentienummer 00222 1111111111 

  
Link met aangifte werkgever  

RSZ- inschrijvingsnummer 00011 042745862 
Notie curatele 00012 0 
Uniek ondernemingsnummer 00014 3333333333 
   

Natuurlijk persoon  
Volgnummer natuurlijke persoon 00023 0000702 
Identificatienummer bij de sociale zekerheid - insz 00024 65052599999 
Nummer van de sociale identiteitskaart 00167 -
Naam van de werknemer 00025 DUPONT 
Voornaam van de werknemer 00026 JEANNETTE 
Initiaal van de tweede voornaam van de 
werknemer 

00027 M 

Datum waarop de werknemer geboren is 00028 1965-05-25 
Gemeente - geboorteplaats van de werknemer 00168 Etterbeek 
Herkomst van de referentie 00169 00150 
Geslacht van de werknemer 00029 2 
Straat van de werknemer 00030 -
Nummer van het adres van de werknemer 00031 -
Brievenbus van de werknemer 00032 -
Postcode van de werknemer 00033 -
Gemeente van de werknemer 00034 -
Landcode van de werknemer 00035 -
Nationaliteit van de werknemer 00119 - 
Referentie gebruiker 00615 - 
   

Link met werknemerslijn  
Werkgeverscategorie 00036 010 
Werknemerskengetal 00037 495 
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Gegevens Nr. 
gegeven

Waarde 

Link met tewerkstelling 
werknemerslijn 

 

Datum waarop de tewerkstelling begint 00044 2000-01-01 
Datum waarop de tewerkstelling eindigt 00045 - 

Nummer van paritair comite 00046 118 

Aantal dagen per week van de arbeidsregeling 00047 500 
Gemiddeld aantal uren per week van de 
werknemer 

00048 3800 

Gemiddeld aantal uren per week van de 
maatpersoon 

00049 3800 

Statuut van de werknemer 00053 -
Notie gepensioneerd 00054 -
Type leerling 00055 -
Type arbeidsovereenkomst 00050 - 
Bezoldigingswijze 00056 -

 
Referentieperiode 

Datum waarop de referteperiode begint 00074 2005-03-01 
Datum waarop de referteperiode eindigt 00075 2005-03-31 

 
Borstvoedingspauzes 

Aantal borstvoedingspauzes 00151 46 
Bruto-uurloon borstvoedingspauzes 00152 00001279 

 
Commentaar bij de aangifte 

Zone vrije tekst 00126 - 

(2.107 € x 12) 
     (38 x 52) 

 
 
 

2.6 

  17 / 19 



Aangifte van de werkhervatting : Scenario 6 

2.6.1 Beschrijving van de situatie 
Een arbeider is van 28.10.2004 tot 25.1.2005 arbeidsongeschikt geweest.  Op 
26.1.2005 hervat hij het werk bij zijn werkgever. 
Op verzoek van de werknemer bezorgt de werkgever het ziekenfonds een scenario 6 
(aangifte van de werkhervatting). 
 
Het gaat om een formulier zonder mini-kwartaalaangifte. 
 

2.6.2 Simulatie 
 
Gegevens Nr. 

gegeven
Waarde 

Formulier  
Identificatie van het formulier 00296 ZIMA006 
Datum van creatie van het formulier 00218 2005-01-28 
Precies uur van creatie van het formulier 00299 10:15:26.780 
Status van het attest 00110 0 
Type van het formulier 00297 SU 
   

Identificatie risico  
Identificatie van het risico 00430 001 

  
   

Referentie  
Type van de referentie 00221 1 
Herkomst van de referentie 00298 1 
Referentienummer 00222 1111111111 

  
Link met aangifte werkgever  

RSZ- inschrijvingsnummer 00011 042745862 
Notie curatele 00012 0 
Uniek ondernemingsnummer 00014 3333333333 
   

Natuurlijk persoon  
Volgnummer natuurlijke persoon 00023 0000702 
Identificatienummer bij de sociale zekerheid - insz 00024 65052599999 
Nummer van de sociale identiteitskaart 00167 -
Naam van de werknemer 00025 DUPONT 
Voornaam van de werknemer 00026 JEAN 
Initiaal van de tweede voornaam van de 
werknemer 

00027 M 

Datum waarop de werknemer geboren is 00028 1965-05-25 
Gemeente - geboorteplaats van de werknemer 00168 Etterbeek 
Herkomst van de referentie 00169 00150 
Geslacht van de werknemer 00029 1 
Straat van de werknemer 00030 -
Nummer van het adres van de werknemer 00031 -
Brievenbus van de werknemer 00032 -
Postcode van de werknemer 00033 -
Gemeente van de werknemer 00034 -
Landcode van de werknemer 00035 -
Nationaliteit van de werknemer 00119 - 
Referentie gebruiker 00615 - 
   

 
Werkhervatting 

Datum van werkhervatting 00128 2005-01-26 
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Gegevens Nr. 
gegeven

Waarde 

   

Commentaar bij de aangifte 
Zone vrije tekst 00126  - 
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