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Beschrijving van de URL-parameters in Limosa 

De QR-code op de Limosamelding levert de Limosagegevens in de volgende vorm: 

https://qr.limosa.be/mp/faces/checkDeclaration.xhtml?selectedId=24910162133405072&1=010115010116&2=
12345678910&3=LastName&4=FirstName&5=3&6=FRAB999999999&7=NameOfForeignEntreprise&8=1&9=123
456789123  

 

In de tabel hieronder vindt u de beschrijving van de parameters die u nodig heeft om de gegevens te interpreteren. 

Naam 
para-
meter 

Beschrijving Begindatu
m 

Einddatum 

id Limosa-aangiftenummer – 17 posities – numeriek 7/10/2013  

1 Tewerkstellingsperiode (van – tot) volgens het formaat 
DDMMJJDDMMJJ.  

Voorbeeld: "&1=010115010116" voor de periode 01/01/2015 – 
01/01/2016 

14/4/2015  

2 INSZ van de werknemer (identificatienummer van de sociale 
zekerheid) – 11 posities – numeriek 

14/4/2015  

3 Familienaam van de werknemer 14/4/2015  

4 Voornaam van de werknemer 14/4/2015  

5 Identificatietype van de buitenlandse onderneming. 

Waarden: 

• 1 = KBO-nummer (uniek ondernemingsnummer toegekend 
door de Kruispuntbank van Ondernemingen in België. 10 
numerieke posities) 
 

• 2 = BTW-nummer in het land waar de onderneming gevestigd 
is (BTW-nummer toegekend door de fiscale administratie van 
het land waar de onderneming gevestigd is) 

 
• 3 = INSZ (nummer waarmee een persoon geïdentificeerd kan 

worden bij de Belgische sociale zekerheid – 11 numerieke 
posities) 

 
• 4 = FEEN (identificatienummer van buitenlandse entiteiten 

gegeven door de Rijkdienst voor Sociale Zekerheid – 12 
numerieke posities) - niet meer gebruikt sinds mei 2019 

 

14/4/2015  
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• 5 = RSZ-stamnummer (identificatienummer van Belgische 
ondernemingen bij de Belgische Rijksdienst voor Sociale 
Zekerheid – 10 numerieke posities) 
 

• 6 = Interne identificatie (identificatienummer van 
buitenlandse ondernemingen uitgereikt door de Rijkdienst 
voor Sociale Zekerheid – 19 numerieke posities – vanaf 9 mei 
2019) 
 

6 Identificatie van de buitenlandse onderneming. Het geleverde 
identificatietype wordt gepreciseerd in parameter 5. 

14/4/2015  

7 Benaming van de buitenlandse onderneming 14/4/2015  

8 Identificatietype van de Belgische klant 

Mogelijke waarden: 

• 1 = KBO-nummer (uniek ondernemingsnummer toegekend 
door de Kruispuntbank van Ondernemingen in België. 10 
numerieke posities) 
 

• 2 = BTW-nummer in het land waar de onderneming gevestigd 
is (BTW-nummer toegekend door de fiscale administratie van 
het land waar de onderneming gevestigd is) 

 
• 3 = INSZ (nummer waarmee een persoon geïdentificeerd kan 

worden bij de Belgische sociale zekerheid – 11 numerieke 
posities) 

 
• 4 = FEEN (identificatienummer voor buitenlandse entiteiten 

die gebruikmaken van de Belgische openbare diensten – 12 
numerieke posities) - niet meer gebruikt sinds mei 2019 

 
• 5 = RSZ-stamnummer (identificatienummer van Belgische 

ondernemingen bij de Belgische Rijksdienst voor Sociale 
Zekerheid – 10 numerieke posities) 

14/4/2015  

9 Identificatiewaarde van de Belgische klant. Het geleverde 
identificatietype wordt gepreciseerd in parameter 8. 

14/4/2015  

 

Opmerking: sinds 15 december 2016 wordt de URL gecodeerd met de ‘percent encoding’- of ‘URL encoding’-
techniek. Die techniek vervangt bepaalde vreemde tekens (karakters met accenten, spaties enz.) door een triplet 
met de vorm ‘%NN’. Dit maakt dat alle soorten informaticasystemen alle parameters eenduidig kunnen 
interpreteren.  


