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Werklozen in beroepsopleiding worden
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4.0

Verbetering omwisseling beschrijving artikel
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4.1
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uitsluiting en artikel sanctie
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4.4

Toevoegen nieuwe statuten voor opschorten
onderhoud

Werkgroep

02.07.2012
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Toevoegen nieuw statuut voor het sturen van
de informatiebrief (in afwachting van de
nieuwe DISPO-procedure)

Werkgroep

03.08.2012

4.6

Op 30 juli 2012 is de nieuwe reglementering
betreffende de (jonge) werklozen die
inschakelingsuitkeringen genieten
gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad.
Deze reglementering treedt in werking op 9
augustus 2012. Er zullen nieuwe statussen
gebruikt worden in het kader van de
procedure activering van het zoekgedrag
naar werk.
Deze statussen zullen worden geïntegreerd in
de flux A039.

22.08.2012

4.7

Aanpassing lijst D vrijstellingen

Website KSZ

18.10.2012

4.8

Aanpassing lijst A prefixen

Website KSZ

19/02/2013

4.9

Add lijst “Nummer van het
werkloosheidsbureau”

Website KSZ

19/04/2013

4.10

Website KSZ

03/06/2013

4.11

Nieuwe statussen gedefinieerd in de
procedure DISPO W
artikel KB dispenses 47&1,2 et 91,96 toe te
voegen

23/07/2013

4.12

Website KSZ

24/09/2013

4.13

22/10/2013

4.14

25/10/2013

4.15

21/11/2013

4.16

16/12/2013

4.17

18/02/2014

4.18

Het toevoegen van nieuwe codes in
Statuut dossier (STSA1 /
Dossier<Status>)
Update lijst code SEQA1
Aanpassing lijst aard van de
werkloosheid
Het toevoegen van nieuwe codes in
Statuut dossier (STSA1 /
Dossier<Status>)
Het toevoegen van nieuwe codes in
Statuut dossier (STSA1 /
Dossier<Status>)
Het toevoegen van nieuwe codes in
STSA1, SEQA1, SEQB1 en RFFC1.
Het toevoegen van nieuwe codes in
Statuut dossier (STSA1 /
Dossier<Status>)

05/03/2014

5.0

Website KSZ

03/04/2014

5.1

30/06/2014

5.2

30/07/2014

5.3

29/09/2014

5.4

Full review van de documentatie en
toevoeging van de informatie voor versie 2.0
van het schema.
Toegevoegde informatie over veranderingen
in de stroom en nieuwe waarden Dispo J
Aanpassing van procedure activering van het
zoekgedrag naar werk - DISPO J
Aanpassing van procedure activering van het
zoekgedrag naar werk - DISPO J
Aanpassing voor activering uitkering
Aanpassing van de lijst van de codes van het
element "RFFD1 / BWR"

Website KSZ

24/12/2014

5.5

Website KSZ

Website KSZ
Website KSZ
Website KSZ

Website KSZ

Website KSZ
Website KSZ

Website KSZ
Website KSZ
Website KSZ
Website KSZ
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21/03/2016

5.6

09/01/2017

5.7

31/07/2017

5.8

30/04/2019

5.9

13/06/2019

5.10

20/09/2019

5.11

16/07/2020

5.12

Toegevoegde waarden “zonder
verdienvermogen” en “in element “Aard
arbeids-ongeschiktheid”
Update lijste artikel betreffend de vrijstelling

Website KSZ

Niew opmerking rond “Beroep ingesteld
tegen de mutualiteit”
Add code artikel 59B,10
Update definitie inbrengvergoeding
Toegevoegde waarden voor sancties
Toegevoegde waarden voor sancties

Website KSZ

Toegevoegde waarden voor sancties (niettoeleidbare)
Volgende 3 velden van het bloc « Beroep
ingesteld tegen de mutualiteit (Group 18 GSPA1/ LawsuitMutuality)» optioneel
maken :
 Einddatum toegelaten tot het recht op

Site BCSS

Website KSZ

Website KSZ
Website KSZ

Website KSZ

uitkeringen
 Einddatum geschiktheid volgens

rechtbank
 Einddatum ongeschiktheid volgens

rechtbank
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1 Situering van het project
1.1

Inleiding

Dit document beschrijft de gegevensstroom A039 waarmee de RVA enerzijds alle genomen beslissingen
meedeelt aan de gewestelijke diensten voor arbeidsbemiddeling, VDAB, Actiris, FOREM en ADG en aan het
"Institut bruxellois francophone pour la formation professionnelle" (IBFFP), en anderzijds ook de gegevens
voor de actieve begeleiding en opvolging van de werklozen.
In het kader van een beter beheer van de dossiers van werkzoekenden worden alle door de RVA genomen
beslissingen regelmatig (1 keer per week) overgemaakt aan de gewestelijke diensten voor arbeidsbemiddeling
VDAB, Actiris, FOREM en ADG. Door de integratie van deze gegevens in hun eigen database kunnen de
bemiddelingsdiensten een betere en snellere opvolging van de dossiers van de werkzoekenden verzekeren.
In uitvoering van het samenwerkingsakkoord van 30 april 2004 tussen de federale Staat en de diverse
gemeenschappen en gewesten, dat tot doel heeft de actieve begeleiding en opvolging van werklozen te
versterken en aldus de werkloosheid te bestrijden, is de gegevensuitwisseling uitgebreid met de mededeling
door de RVA van de identiteitsgegevens van de werklozen die tot de doelgroep behoren.
Tijdens de vergadering van 24.04.06 hebben de GDAB zich akkoord verklaard om de werklozen in
beroepsopleiding terug op te nemen in de gegevensstroom.
Toevoeging van de gegevens voor de opvolging van de gegevens doorgestuurd door de GDAB aan de RVA,
meer bepaald de attesten A7 en A8.
Overzicht transmissie A8
Herhaaldelijk afwezig met geldige reden
Als de werkzoekende 3 maal niet komt opdagen met een geldige reden, wordt een aangetekend
schrijven verstuurd naar de werkzoekende met de vraag om de consultent te contacteren binnen de 8
dagen om in overleg een nieuwe datum af te spreken. Als de werkzoekende hieraan geen gevolg geeft,
wordt het attest A8 “Herhaaldelijk niet ingaan op een uitnodiging” opgemaakt na 18 kalenderdagen, te
rekenen vanaf de verzendingdatum van het aangetekend schrijven, waarin de consulent de feiten
vermeld waarom de herhaaldelijke afwezigheid niet kan aanvaard worden.
Weigering ondertekenen van trajectovereenkomst
In een trajectplan worden alle verschillende acties, stappen vermeld die belangrijk zijn voor de activering
van de werkzoekende. Alle gewenste acties (zowel arbeidsmarktgerelateerde als nietarbeidsmarktgerelateerde acties) moeten opgenomen worden en gemotiveerd zijn waarom de actie
belangrijk is voor de werkzoekende.
Weigering uitvoering trajectovereenkomst
Indien de werkzoekende 1 of meerdere stappen uit zijn projectplan niet wil uitvoeren, wordt het attest A8
“Weigering uitvoering trajectovereenkomst” opgemaakt.
Werkweigering
Bij de consulent: Wanneer een werkzoekende tijdens een gesprek met een consulent een
werkaanbieding krijgt die hij afwijst, en de consulent oordeelt dat de aangehaalde reden niet geldig is
conform de "Criteria passende dienstbetrekking", dan wordt een A8 “Werkweigering” opgemaakt.
(Behalve indien geweigerd om medische redenen, zie transmissie A10)
Bij de werkgever: Een werkzoekende krijgt tijdens een gesprek met de consulent een werkaanbieding
die hij aanvaardt. Hij biedt zich niet aan bij de werkgever of hij biedt zich aan bij de werkgever en wordt
niet aanvaard om redenen die te wijten zijn aan de houding van de werkzoekende of omdat de
werkzoekende medische redenen aanhaalt.
Om de reden te onderzoeken nodigt de medewerker de werkzoekende opnieuw uit om te praten over
zijn niet-aanmelding/niet-aanvaarding bij de werkgever. Als de werkzoekende geen geldige reden geeft,
of zich niet aanmeldt dan wordt de A8 “Werkweigering” naar RVA gestuurd.
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Werkweigering beroepsopleiding
Alss een werkzoekende zich engageert voor het volgen van een opleiding en bereid is de
selectieprocedure te doorlopen, maar alsnog afzegt met een ongeldige reden of niet reageert op een
brief (ivm wachttijden, uitnodiging), kan de A8 “Weigering beroepsopleiding” opgemaakt worden.
Stopzetting beroepsopleiding
Als een werkzoekende de opleiding stopzet wegens ongeldige reden of als de VDAB de opleiding
wegens orde en tucht (na 2 verwittigingen) stopzet, kan de A8 “Stopzetting beroepsopleiding”
opgemaakt worden.
Werkweigering individuele beroepsopleiding in de onderneming (IBO)
Als een werkzoekende zich, op een bepaald moment en bewust, engageert voor een IBO en de
volledige selectieprocedure bij de werkgever/VDAB heeft doorlopen, maar alsnog afzegt na een
volledige selectieprocedure omwille van weigering IBO, kan de A8 “Weigering IBO” opgemaakt worden.
Stopzetting individuele beroepsopleiding in de onderneming (IBO)
Als de VDAB de opleiding stopzet wegens foutieve houding van de cursist of wegens een geschil tussen
de werkgever en de cursist waarbij de consulent geen standpunt kan innemen ten gunste van de
werkzoekende, wordt de A8 “Stopzetting IBO” opgemaakt.
Overzicht transmissie A10
Werkweigering omwille van medische redenen
Wanneer een werkzoekende tijdens een gesprek met een consulent een werkaanbieding afwijst omwille van
medische redenen, zal de consulent een A10AMO opmaken met de vermelding van de ingeroepen medische
reden(en). Het uitvoeren van het medisch onderzoek wordt overgelaten aan de RVA.

Wijziging augustus 2010
In augustus 2010, werden er 6 nieuwe statuten aangemaakt voor de gevallen dat de facilitatoren een gesprek
moeten opschorten (zie nota met referentie 23020/2010-273-JFP/CH):
88C : gesprek 1 afgesloten door facilitator;
88E : gesprek 2 afgesloten door facilitator;
88G : gesprek 3 afgesloten door facilitator;
88B : selectie na afsluiting gesprek 1;
88D : selectie na afsluiting gesprek 2;
88F : selectie na afsluiting gesprek 3.
Wijziging juli 2012
In afwachting van de nieuwe DISPO-procedure voor de rechthebbenden op inschakelingsuitkeringen blijft de
“klassieke” Dispo-procedure gelden voor de jongeren die momenteel in een beroepsinschakelingstijd zitten en
die deze in principe op 26 juli 2012 beëindigen. Voor hen zal de “klassieke” DISPO-procedure gelden tot aan
een eventuele positieve evaluatie. Ze hebben op 07/06/2012 een informatiebrief ontvangen. De template van
de informatiebrief en de folder werden daartoe bijgewerkt.
Zij zullen worden uitgenodigd na 15 maanden werkloosheid (stage inbegrepen), dit wil zeggen vanaf
november 2012. Zij zullen worden uitgenodigd voor klassieke DISPO-gesprekken.
De status gebruikt voor het sturen van die informatiebrief is de status 11A: Infobrief stage verzonden.

1.2

Machtiging van het Sectoraal Comité van de sociale zekerheid

Beraadslaging nr. 04/021 van 6 juli 2004 m.b.t. de uitwisseling van sociale gegevens van persoonlijke aard
tussen de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening (RVA), de Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling (VDAB),
het Office Wallon de la Formation Professionnelle et de l’Emploi (FOREM), de Brusselse Gewestelijke Dienst
voor Arbeidsbemiddeling (BGDA), het Arbeidsamt der Deutschsprachigen Gemeinschaft (ADG) en het Institut
Bruxellois Francophone pour la Formation Professionnelle (IBFFP) met het oog op de actieve begeleiding en
opvolging van werklozen
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Beraadslaging nr. 05/006 van 18 januari 2005 m.b.t. de mededeling van persoonsgegevens aan het
Arbeidsamt der Deutschsprachigen Gemeinschaft (ADG) met het oog op het uitvoeren van zijn opdrachten

1.3

Details van de uitwisseling (Stroom – Foramt – Integratiecontrole)

Het bericht A039 M is een eenvoudige distributie van de RVA naar de gewestelijke diensten voor
arbeidsbemiddeling (GDA). Het volgt het standaard scenario van de A1-mutaties zoals hierna beschreven.
Versturen van de mutaties naar de GDA:
1° De RVA verstuurt het attest naar de KSZ.
2° De KSZ verricht een aantal validaties en maakt het attest over aan de GDA’s die het mogen krijgen
(integratiecontrole).
3° De KSZ stuurt een bericht naar de RVA en geeft aan of het bericht al dan niet de validaties heeft
doorstaan en of het aan één of meerdere GDA’s werd overgemaakt.

Actiris
RVA

1

2

KSZ

ADG
Forem
VDAB

Figure 1 - Stroom – Mutatie RVA naar GDA

RVA

3

KSZ

Figure 2 - Stroom – Antwoord van de verwerking door de KSZ aan de RVA

Aangezien de partner het formaat mag kiezen waarin hij de berichten verwerkt (inhouse of XML), vermelden
we in de tabel hierna het formaat dat door de partner betrokken bij de uitwisseling wordt gebruikt. De
noodzakelijke omzettingen worden door de KSZ verricht.
Partner
RVA
Actiris
ADG
Forem
VDAB

Formaat (Inhouse of XML)
Inhouse
Inhouse
Inhouse
XML
Inhouse
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In punt 2 van het scenario hebben we aangegeven dat de KSZ de attesten overmaakte aan de partners onder
meer in functie van de integratiecontroles. Hierna vindt u de integratiecontroles die op dit ogenblik in productie
worden gerealiseerd in het kader van deze stroom.
Partner
RVA
Actiris
ADG
Forem
VDAB

Type integratiecontrole
Actieve controle tijdens de periode met 1 dag
overlap
Actieve controle tijdens de periode met 1 dag
overlap
Actieve controle tijdens de periode met 1 dag
overlap
Actieve controle tijdens de periode met 1 dag
overlap
Actieve controle tijdens de periode met 1 dag
overlap
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2 Lijst van meegedeelde gegevens
2.1

Attest identificatie (Group 0 / AttestationIdentification)

Verplicht Group
Naam

Definitie

Gebruik/Structuur

Inhouse

XML

NISS

Identificatie van het sociaalverzekerd via
zijn identificatienummer sociale
zekerheid

Verplicht
11 positions numériques

/

INSS

Datum uitgifte
bericht

Datum waarop de RVA het attest
aanmaakt

Verplicht

DTMA1\137

CreationDate

BGMA1

AttestationID

IHFN-formaat:
 8 posities; numeriek
 Formaat : JJJJMMDD
XML-formaat:
 10 posities; alfanumeriek
 Formaat: JJJJ-MM-DD
Nummer van
het bericht

Uniek volgnummer per bericht. Elk
record krijgt dus een nummer.

Verplicht
15 posities; numeriek
Formaat:
 eerste 2 posities: jaar waarin bericht is aangemaakt
 volgende posities: numeriek gedeelte van het
formulier (in casu 039)
 8 volgende posities: volgnummer toegekend door
RVA
 laatste 2 posities: check digit
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Voorbeeld : 010390000016280
Aard van het
bericht

De aard van het overgemaakte bericht

Verplicht

BGMA1

AttestationStatus

BGMA1

SituationNbr

Mogelijke waarden:
 0 = origineel;
Behoudens tegenbericht zal de RVA uitsluitend originele
attesten overmaken; mocht de KSZ een attest weigeren, zal
de RVA het attest bij een latere zending opnieuw proberen
over te maken.
1 positie; numeriek
Versie van het
bericht

Conform de standaardisatienota van de
KSZ, het versie- of volgnummer van een
bepaald bericht

Verplicht
Mogelijke waarden:
 0 = geen versie;
Behoudens tegenbericht zal de RVA uitsluitend originele
attesten overmaken
1 positie; numeriek

2.2

Administratieve beslissing (Group 1 / AdministrativeDecision)

Facultatief Group
Naam

Definitie

Gebruik/Structuur

Inhouse

XML

Aard van de
beslissing

Geeft de soort van beslissing aan die
meegedeeld wordt in het attest

Verplicht

ATTA1

DecisionCode

Mogelijke waarden:
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De meegedeelde gegevens worden in de volgende 10
soorten van beslissingen onderverdeeld:















1 = beslissingen inzake de eerste toelaatbaarheid van
een werkloze;
2 = beslissingen inzake de niet-toelaatbaarheid en de
reden hiervoor;
3 = beslissingen inzake de sancties en de uitsluitingen
en de reden hiervoor;
4 = beslissingen inzake de nieuwe
toelaatbaarheid/vergoedbaarheid;
5 = beslissingen inzake de vrijstellingen;
6 = beslissingen inzake de langdurige werkloosheid
en de stand van de procedure;
7 = beslissingen inzake de niet-vergoedbaarheid van
deeltijdse werknemers;
8 = beslissingen inzake de vrijwillige verzaking aan
het recht op uitkeringen;
9 = beslissingen inzake de vrijstelling van toepassing
op de +50-jarigen;
10 = gegevens betreffende alle contacten in het kader
van de procedure voor de toetsing van het actief
zoekgedrag tussen de werkloze en de RVA zoals
voorzien in de werkloosheidsreglementering en zoals
nader gespecifieerd in hoofdstuk 5 en bijlage 2 van
het Samenwerkingsakkoord: telkens de RVA aan een
werkloze behorende tot de doelgroep een brief stuurt,
zal de RVA de bevoegde instelling hiervan verwittigen
11 = info suivi A7/A8 – info opvolging A7/A8
12 = beslissingen betreffende de inbrengvergoeding
13 = data rondeen actie tegen de mutualiteit rond een
aarbeidongeschiktheid.

2 posities; numeriek
Nummer van
het

Het betreft het nummer van
werkloosheidsbureau
waarvan

het Verplicht
de

GIRA1

UnemploymentOffic
eID
12

werkloosheidsb
ureau

werkzoekende, over wie gegevens 2 posities; numeriek
worden meegedeeld, afhangt. De lijst
wordt beheerd door de RVA.
Mogelijke waarden: zien « Lijst Nummer van
werkloosheidsbureau ».
Voor de 9 Duitstalige gemeenten die in Wallonië gelegen zijn,
wordt door de RVA een fictief werkloosheidsbureau (‘69’)
meegedeeld.

Aard
werkloosheid

Geeft de hoedanigheid van de betrokken
werkloze aan binnen de
werkloosheidsreglementering.

Facultatief

RFFA1

UnemploymentCode

AGRA1/520

RelatedKbArArticle

AGRA1/527

IndemnisabilityArticl
e

AGRA1/528

AdmissibilityArticle

Mogelijke waarden: zien « Lijst “Aard werkloosheid” »
2 posities; numeriek
Verwijzing
artikel KB

Geeft de verwijzing naar het artikel uit
het Koninklijk Besluit van 25.11.1991
houdende de
werkloosheidsreglementering op basis
waarvan de beslissing is genomen.

Facultatief
Mogelijke waarden: zien « Lijst van artikels KB voor voor de
administrative beslissing »
12 posities; alfanumeriek

Vergoedbaarhei
dsartikel

Facultatief
Mogelijke waarden: zien « Lijst van
vergoedbaarheidsartikelen voor de administratieve
beslissing »
12 posities; alfanumeriek

Toelaatbaarheid
sartikel

Facultatief
Mogelijke waarden: zien « Lijst van Toelaatbaarheidsartikel
en voor de administratieve beslissing »
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12 posities; alfanumeriek
Referentie aan
het
reglementering

Vlag die aangeeft of de informatie
Facultatief
betrekking heeft op de nieuwe of de oude
regels.
1 positie; alfanumeriek

ATTE1/646

LegislationLink

DTMB1\657

DecisionDate

DTMB1\645

ReAdmissionDate

DTMB1\646

SanctionDate

Group 2 - GSAA1 / Dates
Facultatief

Datum
beslissing

Geeft de datum weer waarop de
betrokkene voor het eerst toelaatbaar
werd of waarop de betrokkene niettoelaatbaar of niet-vergoedbaar werd
verklaard of ook nog vanaf wanneer de
betrokkene vrijwillig aan het recht
verzaakt heeft

Verplicht in geval van mededeling beslissing type 1, 2 7 of 8
IHFN-formaat:
 8 posities; numeriek
 Formaat : JJJJMMDD
XML-formaat:
 10 posities; alfanumeriek
 Formaat: JJJJ-MM-DD

Datum nieuwe
toelaatbaar/vergoedbaarhei
d

Geeft de datum vanaf wanneer iemand
na bijvoorbeeld een sanctie, schorsing of
uitsluiting opnieuw toelaatbaar tot het
recht op werkloosheidsuitkeringen of
vergoedbaar wordt verklaard

Verplicht in geval van nieuwe toelaatbaarheid of
vergoedbaarheid(beslissing type 4)
IHFN-formaat:
 8 posities; numeriek
 Formaat : JJJJMMDD
XML-formaat:
 10 posities; alfanumeriek
 Formaat: JJJJ-MM-DD

Begindatum
sanctie/uitsluitin
g

Geeft de datum weer waarop de sanctie
of de uitsluiting ingaat

Verplicht in geval van sanctie/uitsluiting (beslissingen type 2,
3 of 7)
IHFN-formaat:
 8 posities; numeriek
 Formaat : JJJJMMDD
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XML-formaat:
 10 posities; alfanumeriek
 Formaat: JJJJ-MM-DD
Ingangsdatum
vrijstelling

Geeft de datum weer vanaf wanneer een
werkloze een bepaalde vrijstelling geniet

Verplicht in geval van vrijstelling (beslissing type 5);

DTMB1\647

PrickExemptionStart
Date

DTMB1\648

PrickExemptionEnd
Date

DTMB1\570

CommunicationDate

Facultatief in geval van eerste of nieuwe toelaatbaarheid
(beslissing type 1 of 4)
IHFN-formaat:
 8 posities; numeriek
 Formaat : JJJJMMDD
XML-formaat:
 10 posities; alfanumeriek
 Formaat: JJJJ-MM-DD
Einddatum
vrijstelling

Geeft de datum weer vanaf wanneer de
vrijstelling eindigt

Facultatief in geval van vrijstelling (beslissing type 5);
IHFN-formaat:



8 posities; numeriek
Formaat : JJJJMMDD

XML-formaat:
 10 posities; alfanumeriek
 Formaat: JJJJ-MM-DD
Datum
verwittiging

Geeft de datum weer waarop een
werkloze verwittigd wordt dat hij de
werkloosheidsduur zal overschrijden

Facultatief in geval van beslissing type 6
IHFN-formaat:
 8 posities; numeriek
 Formaat : JJJJMMDD
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XML-formaat:
 10 posities; alfanumeriek
 Formaat: JJJJ-MM-DD
Datum
overschrijding
werkloosheidsd
uur

Geeft de datum weer waarop de
werkloze de toepasselijke
werkloosheidsduur overschrijdt

Facultatief in geval van beslissing type 6

DTMB1\649

OutOfDurationDate

DTMB1\650

EffectiveSuspension
Date

DTMB1\651

AppealDate

IHFN-formaat:
 8 posities; numeriek
 Formaat : JJJJMMDD
XML-formaat:
 10 posities; alfanumeriek
 Formaat: JJJJ-MM-DD

Datum
effectieve
schorsing

Geeft de datum weer waarop de
werkloze effectief wordt geschorst
wegens langdurige werkloosheid

Facultatief in geval van beslissing type 6
IHFN-formaat:
 8 posities; numeriek
 Formaat : JJJJMMDD
XML-formaat:
 10 posities; alfanumeriek
 Formaat: JJJJ-MM-DD

Datum beroep
bij de NAC

Geeft de datum weer waarop de
werkloze tegen de schorsing een beroep
indient bij de Nationale Administratieve
Commissie

Facultatief in geval van beslissing type 6
IHFN-formaat:
 8 posities; numeriek
 Formaat : JJJJMMDD
XML-formaat:
 10 posities; alfanumeriek
 Formaat: JJJJ-MM-DD
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Datum
aanvaarden
beroep

Geeft de datum weer waarop de
Nationale Administratieve Commissie het
ingediende beroep gegrond verklaart

Facultatief in geval van beslissing type 6

DTMB1\652

AppealAcceptionDat
e

DTMB1\692

JobSeekerWithdraw
alDate

DTMB1\693

JobSeekerReRegistr
ationDate

DTMB1\767

RightsEndingDate

IHFN-formaat:



8 posities; numeriek
Formaat : JJJJMMDD

XML-formaat:
 10 posities; alfanumeriek
 Formaat: JJJJ-MM-DD
Datum
uitschrijving
werkzoekende

Geeft de datum weer waarop de
betrokken werkloze in toepassing van
een welbepaald artikel uit de
werkloosheidsreglementering (code
89&1 – 89,1 – 89,2 – 89,1A – 49 of 50,4)
vrijgesteld is van de verplichting
ingeschreven te zijn als werkzoekende

Facultatief in geval van beslissing type 9
IHFN-formaat:
 8 posities; numeriek
 Formaat : JJJJMMDD
XML-formaat:
 10 posities; alfanumeriek
 Formaat: JJJJ-MM-DD

Datum
herinschrijving
werkzoekende

Geeft de datum weer waarop de
werkloze zich opnieuw heeft
ingeschreven als werkzoekende en een
uitkeringsaanvraag heeft ingediend

Facultatief in geval van beslissing type 4
IHFN-formaat:



8 posities; numeriek
Formaat : JJJJMMDD

XML-formaat:
 10 posities; alfanumeriek
 Formaat: JJJJ-MM-DD
Einddatum van
recht op de
inschakelingsuit
kering

IHFN-formaat:
 8 posities; numeriek
17



Formaat : JJJJMMDD

XML-formaat:
 10 posities; alfanumeriek
 Formaat: JJJJ-MM-DD
Duur (in weken)
sanctie/uitsluitin
g

Geeft de duur van de opgelegde sanctie
of uitsluiting weer, uitgedrukt in weken

Facultatief

QTYA1

NbrOfWeeks

Gebruik/Structuur

Inhouse

XML

Verplicht in geval van mededeling beslissing type 10

STSA1

Status

GIRB1

TargetGroupID

Mogelijke waarden: Tussen 0 en 99 (= uitsluiting voor
onbepaalde duur)
2 posities; numeriek

2.3

Informatie met betrekking tot het werkzoekend gedrag (Group 3 - GSBA1 / JobLookingBehaviour)

Facultatief Group
Naam

Definitie

Dossier (Group 9 - GSHA1 / Dossier)
Facultatief

Statuut dossier

Geeft het statuut weer van het dossier
van de werkzoekende. De RVA
identificeert de bewegingen in de
databank door middel van dit statuut.

Mogelijke waarden: zien « Lijst dossier statussen».
3 posities; alfanumeriek

Doelgroep (Group 4 - GSCA1 / TargetGroup)
Facultatief

Identificatie
doelgroep

Geeft de identificatie weer van de
doelgroep die in aanmerking komt voor
actieve begeleiding en opvolging

Facultatief in geval van beslissing type 10
Mogelijke waarden: ?
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2 posities; numeriek
Indicator
IN/OUT

Geeft weer of de werkloze is ingetreden
in, uitgetreden of tijdelijk geschort uit de
doelgroep voor de maatregel inzake
actief zoekgedrag

Verplicht in geval van beslissing type 10

BIIA1

RegistrationIndicator

DTMC1\500

RegistrationDate

DTMC1\501

StrikingOffDate

Mogelijke waarden:
 01 = inschrijving in doelgroep
 02 = schrapping uit doelgroep
 03 = tijdelijke opschorting van de procedure
2 posities; alfanumeriek

Datum
inschrijving
doelgroep

Geeft de datum weer waarop de
werkzoekende is ingeschreven in de
doelgroep
Een dossier komt in de doelgroep op het
ogenblik dat er een infobrief wordt
overgemaakt.

Facultatief in geval van beslissing type 10
IHFN-formaat:
 8 posities; numeriek
 Formaat : JJJJMMDD
XML-formaat:

Indien de procedure tijdelijk wordt
opgeschort voor een minimum van drie
kalendermaanden, zal deze opschorting
aangeduid worden in het blok
"doelgroep" via de nieuwe code "03" in
de zone ‘indicator IN/OUT’.
Datum
schrapping
doelgroep

Geeft de datum weer waarop de
werkzoekende is geschrapt uit de
doelgroep
Een dossier gaat uit de doelgroep indien:
 er een positieve evaluatie volgt
na een gesprek;
 het dossier gedurende meer dan
27 maanden niet meer voldoet
aan de selectiecriteria met




10 posities; alfanumeriek
Formaat: JJJJ-MM-DD

Facultatief in geval van beslissing type 10
IHFN-formaat:
 8 posities; numeriek
 Formaat : JJJJMMDD
XML-formaat:
 10 posities; alfanumeriek
 Formaat: JJJJ-MM-DD
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betrekking tot een uitnodiging
voor een gesprek.
Indien de procedure tijdelijk wordt
opgeschort voor een minimum van drie
kalendermaanden, zal deze opschorting
aangeduid worden in het blok
"doelgroep" via de nieuwe code "03" in
de zone ‘indicator IN/OUT’.
Datum tijdelijke
opschorting
doelgroep

Geeft de datum weer waarop de
procedure van actieve begeleiding en
opvolging van de werkzoekende tijdelijk
is opgeschort

Facultatief in geval van beslissing type 10

DTMC1\502

TemporarySuspensi
onDate

RFFB1

DisablementType

IHFN-formaat:
 8 posities; numeriek
 Formaat : JJJJMMDD
XML-formaat:
 10 posities; alfanumeriek
 Formaat: JJJJ-MM-DD

Arbeidsongeschiktheid (Group 5 - GSDA1 / Disablement)
Facultatief

Aard
arbeidsongesch
iktheid

Geeft weer of het gaat over een tijdelijke
dan wel langdurige
arbeidsongeschiktheid door een erkend
geneesheer vastgesteld bij van de
werkzoekende die in het kader van deze
procedure is weerhouden

Kan enkel voorkomen in geval van beslissing type 10.
Verplicht in geval van arbeidsongeschiktheid
Mogelijke waarden:
 01 = blijvende arbeidsongeschiktheid / behoort tot
doelgroep Dispo,
 02 = langdurige arbeidsongeschiktheid / behoort tot
doelgroep Dispo,
 03 : blijvende arbeidsongeschiktheid / behoort niet tot
de doelgroep Dispo,
 04 : langdurige arbeidsongeschiktheid / behoort niet tot
de doelgroep Dispo.
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05 = tijdelijke arbeidsongeschiktheid van minstens
33% gedurende minder dan 2 jaar
06 = geen arbeidsongeschiktheid van minstens 33%
(de RVA-geneesheer heeft vastgesteld dat de
betrokkene volledig werkbekwaam is of een
ongeschiktheid heeft van minder dan 33%)
07 = de betrokkene werd erkend als
arbeidsongeschikt voor meer dan 66 % in de zin van
de wetgeving betreffende de ziekte- en
invaliditeitsverzekering

2 posities; alfanumeriek
Begindatum
arbeidsongesch
iktheid

Geeft de datum weer waarop de
werkzoekende arbeidsongeschikt werd
verklaard door een erkend geneesheer

Kan enkel voorkomen in geval van beslissing type 10;
Verplicht in geval van arbeidsongeschiktheid

DTMD1\679

DisablementBeginD
ate

DTMD1\696

DisablementEndDat
e

IHFN-formaat:
 8 posities; numeriek
 Formaat : JJJJMMDD
XML-formaat:
 10 posities; alfanumeriek
 Formaat: JJJJ-MM-DD
Einddatum
arbeidsongesch
iktheid

Geeft de datum weer waarop de
arbeidsongeschiktheid van de
werkzoekende eindigt.

Kan enkel voorkomen in geval van beslissing type 10;
Facultatief in geval van arbeidsongeschiktheid
IHFN-formaat:
 8 posities; numeriek
 Formaat : JJJJMMDD
XML-formaat:
 10 posities; alfanumeriek
 Formaat: JJJJ-MM-DD
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Zonder verdienvermogen (Group 17 - GSOA1 / NoEarningCapacity)
Facultatief

Begin datum
zonder
verdienvermoge
n

Datum vanaf welke de werkzoekende is
gezegd als “Zonder verdienvermogen”

Verplicht in geval van “Zonder verdienvermogen”

DTMM1\76
9

NoEarningCapacityB
eginDate

IHFN-formaat:
 8 posities; numeriek
 Formaat : JJJJMMDD
XML-formaat:
 10 posities; alfanumeriek
 Formaat: JJJJ-MM-DD

Beroep ingesteld tegen de mutualiteit (Group 18 - GSPA1/ LawsuitMutuality)
Facultatief
Opmerking : In de zone einddatum encoderen de werkloosheidsbureaus een datum van herziening van het dossier.
De eerste keer dat deze datum wordt ingevuld, is het steeds 12 maanden na de voorlopige toelating omdat betrokkene binnen het jaar moet bewijzen dat er effectief een
rechtsvordering werd ingesteld.
Daarna volgt het werkloosheidsbureau het dossier op tot er een uitspraak is. Deze opvolging gebeurt in principe om de 6 maanden. De einddatum wordt bij dat nazicht ook
telkens opgeschoven. Deze aanpassing genereert telkens een bericht A39. Er is in feite geen verandering in het dossier, alleen in de zone einddatum komt nu de volgende
datum van het nazicht.

Type van
« beroep
ingesteld tegen
de mutualiteit »

Het gaat om gegevens omtrent een
beroep ingesteld tegen de mutualiteit
inzake arbeidsgeschiktheid

Facultatief in geval van beslissing type 13

Begin datum
toegelaten tot
het recht op
uitkeringen

Geeft de datum weer vanaf wanneer de
werkzoekende voorlopig werd toegelaten
tot het recht op uitkeringen ingevolge zijn
beroep tegen de mutualiteit

Verplicht als « Type van « beroep ingesteld tegen de
mutualiteit » = 09.

RFFF1\725

LawsuitMutualityTyp
e

DTMN1\770

ProvAdmissionBegin
Date

Mogelijke waarden:
 09 : Beroep tegen de mutualiteit inzake
arbeidsongeschiktheid
 10 : Betrokkene deed afstand van geding
 11 : Het beroep is zonder voorwerp
 12 : Het beroep is onontvankelijk
 13 : Betrokkene verliest zijn beroep, hij is GESCHIKT
 14 : Betrokkene wint zijn beroep, hij is ONGESCHIKT
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IHFN-formaat:
 8 posities; numeriek
 Formaat : JJJJMMDD
XML-formaat:
 10 posities; alfanumeriek
 Formaat: JJJJ-MM-DD
Einddatum
toegelaten tot
het recht op
uitkeringen

Geeft de datum weer vanaf wanneer de
voorlopige toelating een einde neemt

Facultatief.

DTMN1\771

ProvAdmissionEndD
ate

DTMN1\772

VerdictAbleBeginDat
e

DTMN1\773

VerdictAbleEndDate

IHFN-formaat:
 8 posities; numeriek
 Formaat : JJJJMMDD
XML-formaat:
 10 posities; alfanumeriek
 Formaat: JJJJ-MM-DD

Begin datum
geschiktheid
volgens
rechtbank

Geeft de datum weer vanaf wanneer de
werkzoekende geschikt is volgens de
rechtbank

Verplicht als « Type van « beroep ingesteld tegen de
mutualiteit » = 13.
IHFN-formaat:
 8 posities; numeriek
 Formaat : JJJJMMDD
XML-formaat:
 10 posities; alfanumeriek
 Formaat: JJJJ-MM-DD

Einddatum
geschiktheid
volgens
rechtbank

Geeft de datum weer tot wanneer de
werkzoekende geschikt is volgens de
rechtbank

Facultatief.
IHFN-formaat:
 8 posities; numeriek
 Formaat : JJJJMMDD
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XML-formaat:
 10 posities; alfanumeriek
 Formaat: JJJJ-MM-DD
Begin datum
ongeschiktheid
volgens
rechtbank

Geeft de datum weer vanaf wanneer de
werkzoekende ongeschikt is volgens de
rechtbank

Verplicht als « Type van « beroep ingesteld tegen de
mutualiteit » = 14.

DTMN1\774

VerdictDisablement
BeginDate

DTMN1\775

VerdictDisablement
EndDate

ATTB1

NoticeCode

IHFN-formaat:
 8 posities; numeriek
 Formaat : JJJJMMDD
XML-formaat:
 10 posities; alfanumeriek
 Formaat: JJJJ-MM-DD

Einddatum
ongeschiktheid
volgens
rechtbank

Geeft de datum weer tot wanneer de
werkzoekende ongeschikt is volgens de
rechtbank

Facultatief.
IHFN-formaat:
 8 posities; numeriek
 Formaat : JJJJMMDD
XML-formaat:



10 posities; alfanumeriek
Formaat: JJJJ-MM-DD

Verwittigingsbrief (Group 6 - GSEA1 / NoticeLetter)
Facultatief

Aard brief

Geeft de aard van de verwittigingsbrief
weer

Kan enkel voorkomen in geval van beslissing type 10;
Verplicht in geval een verwittigingsbrief wordt meegedeeld
Mogelijke waarden:
 01 = eerste brief
 02 = herneming procedure
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2 posities; alfanumeriek
Datum
verzending
verwittigingsbrie
f

Geeft de datum weer waarop de
verwittingsbrief werd verstuurd naar de
werkzoekende

Kan enkel voorkomen in geval van beslissing type 10;
Verplicht in geval een verwittigingsbrief wordt meegedeeld

DTME1\149

SendingDate

DTME1\697

UnemploymentStart
Date

DTME1\698

FollowUpInterviewD
ate

IHFN-formaat:
 8 posities; numeriek
 Formaat : JJJJMMDD
XML-formaat:
 10 posities; alfanumeriek
 Formaat: JJJJ-MM-DD

Begindatum
werkloosheid

Vroegste datum
opvolgingsgesp
rek

Geeft de datum weer waarop de
werkzoekende werkloos is geworden

Kan enkel voorkomen in geval van beslissing type 10;
Facultatief

In geal van een eerste
wachtuitkeringsaanvraag (toelating op
grond van de studies na de
wachtperiode), wordt de
werkloosheidsduur niet berekend en is er
dus geen begindatum van de
werkloosheid. De reden hiervoor is dat
de wachttijd is inbegrepen in de
werkloosheidsduur. Tijdens de selectie
bereiken deze gevallen steeds de
vereiste minimumduur voor de
verzending van een verwittigingsbrief.

IHFN-formaat:
 8 posities; numeriek
 Formaat : JJJJMMDD

Geeft de datum weer waarop het
vroegste een opvolgingsgesprek met de
werkzoekende zal plaatsvinden

Kan enkel voorkomen in geval van beslissing type 10;
Verplicht in geval een verwittigingsbrief wordt meegedeeld

XML-formaat:
 10 posities; alfanumeriek
 Formaat: JJJJ-MM-DD

IHFN-formaat:
 8 posities; numeriek
 Formaat : JJJJMMDD
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XML-formaat:
 10 posities; alfanumeriek
 Formaat: JJJJ-MM-DD
Uitnodigingsbrief (Group 7 - GSFA1 / InvitationLetter)
Facultatief

Aard uitnodiging Geeft de aard van de uitnodigingsbrief
weer

Kan enkel voorkomen in geval van beslissing type 10;
Verplicht in geval een uitnodigingsbrief wordt meegedeeld

SEQA1

InvitationIndex

Mogelijke waarden:
















01 = uitnodiging voor een eerste gesprek
02 = uitnodiging voor een tweede gesprek
03 = uitnodiging voor een derde gesprek
04 = heruitnodiging voor een eerste gesprek
05 = heruitnodiging voor een tweede gesprek
06 = heruitnodiging voor een derde gesprek
07 = tekenen verbintenis na een eerste gesprek
08 = tekenen verbintenis na een tweede gesprek
09 = vraag om informatie
10 = aangetekende vraag om informatie
11 = 1er evaluatie na heruitnodiging
12 = definitieve evaluatie na heruitnodiging
13 = evaluatie tijdens de 7e maand van de
inschakelingtijd
14 = evaluatie tijdens de 11e maand van de
inschakelingtijd
15 = evaluatie op verzoek van de betrokkene

2 posities; alfanumeriek
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Datum
verzending
uitnodigingsbrie
f

Geeft de datum weer waarop de
uitnodigingsbrief werd verstuurd naar de
werkzoekende

Kan enkel voorkomen in geval van beslissing type 10;
Verplicht in geval een uitnodigingsbrief wordt meegedeeld

DTMF1\149

SendingDate

DTMF1\699

ProposeInterviewDat
e

SEQB1

InterviewIndex

IHFN-formaat:
 8 posities; numeriek
 Formaat : JJJJMMDD
XML-formaat:
 10 posities; alfanumeriek
 Formaat: JJJJ-MM-DD

Voorgestelde
datum gesprek

Geeft de datum weer die aan de
werkzoekende is voorgesteld voor een
gesprek

Kan enkel voorkomen in geval van beslissing type 10;
Verplicht in geval een uitnodigingsbrief wordt meegedeeld
IHFN-formaat:
 8 posities; numeriek
 Formaat : JJJJMMDD
XML-formaat:
 10 posities; alfanumeriek
 Formaat: JJJJ-MM-DD

Interview (Group 8 - GSGA1 / Interview)
Facultatief

Aard gesprek

Geeft de aard van het gesprek weer
waarvoor de werkloze wordt uitgenodigd

Kan enkel voorkomen in geval van beslissing type 10;
Verplicht in geval een gesprek wordt meegedeeld
Mogelijke waarden:
 01 = eerste gesprek
 02 = tweede gesprek
 03 = derde gesprek
 04 = eerste gesprek na heruitnodiging
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05 = tweede gesprek na heruitnodiging
06 = derde gesprek na heruitnodiging
07 = tekenen verbintenis na eerste gesprek
08 = evaluatie gesprek
09 = definitieve evaluatie
10 = evaluatie gesprek na heruitnodiging
11 = definitieve evaluatiena heruitnodiging
12 = antwoord op het verzoek om inlichtingen
13 = evaluatie na uitsluiting
14 = evaluatie tijdens de 7e maand van de
inschakelingtijd
15 = evaluatie tijdens de 11e maand van de
inschakelingtijd
16 = evaluatie op verzoek van de betrokkene

2 posities; alfanumeriek
Datum gesprek

Geeft de datum weer waarop het
gesprek met de werkzoekende
plaatsvindt

Kan enkel voorkomen in geval van beslissing type 10;

DTMG1

InterviewDate

BIIB1\538

PresenceIndicator

Verplicht in geval een gesprek wordt meegedeeld
IHFN-formaat:
 8 posities; numeriek
 Formaat : JJJJMMDD
XML-formaat:
 10 posities; alfanumeriek
 Formaat: JJJJ-MM-DD

Indicator
aanwezigheid
gesprek

Geeft weer of de werkzoekende
aanwezig was op het gesprek waarvoor
hij/zij was uitgenodigd

Kan enkel voorkomen in geval van beslissing type 10;
Verplicht in geval een gesprek wordt meegedeeld
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Mogelijke waarden:
 1 = aanwezig
 2 = afwezig
1 positie; alfanumeriek
Indicator
inspanningen

Aanduiding waarmee de RVA aangeeft
of de werkzoekende voldoende
inspanningen heeft geleverd om werk te
vinden

Kan enkel voorkomen in geval van beslissing type 10;

BIIB1\539

SufficientEffortsIndic
ator

DTMH1

EarliestInterviewDat
e

RFFC1

EarliestInterviewCod
e

Facultatief
Mogelijke waarden:
 1 = voldoende inspanningen
 2 = onvoldoende inspanningen
1 positie; alfanumeriek

Datum vroegste
gesprek

Geeft de datum weer waarop het
vroegste eerstvolgende gesprek met de
werkzoekende zal plaatsvinden

Kan enkel voorkomen in geval van beslissing type 10;
Facultatief
IHFN-formaat:
 8 posities; numeriek
 Formaat : JJJJMMDD
XML-formaat:
 10 posities; alfanumeriek
 Formaat: JJJJ-MM-DD

Code vroegste
gesprek

Geeft de aard weer van het vroegste
eerstvolgende gesprek met de
werkzoekende

Kan enkel voorkomen in geval van beslissing type 10;
Facultatief
Mogelijke waarden:
 01 = eerste gesprek
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02 = tweede gesprek
03 = derde gesprek
04 = informatie aanvraag
05 = evaluatie gesprek
06 = definitieve gesprek
07 = evaluatie tijdens de 7e maand van de
inschakelingtijd
08 = evaluatie tijdens de 11e maand van de
inschakelingtijd
09 = evaluatie op verzoek van de betrokkene.
10 = eind van DISPO J procedure

2 posities; alfanumeriek
Indicator
overeenkomst
werkzoekende

Geeft weer of de werkzoekende een
verbintenis tot het ondernemen van
acties met de RVA heeft afgesloten

Kan enkel voorkomen in geval van beslissing type 10;

BIIC1

AgreementIndicator

ATTC1

DecisionCode

Facultatief
Mogelijke waarden:
 1 = verbintenis getekend
 2 = verbintenis niet getekend
1 positie; alfanumeriek

Administratieve
beslissing

Geeft de aard van de administratieve
beslissing weer die de RVA heeft
genomen

Kan enkel voorkomen in geval van beslissing type 10;
Facultatief
Mogelijke waarden:




1 = artikel 70
2 = beperkte ontzegging
3 = schorsing
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1 positie; alfanumeriek

2.4

Communicatie naar de Gewesten (Group 11 - GSIA1 / REBCommunication)

Facultatief Group
Naam

Definitie

Gebruik/Structuur

Inhouse

XML

Verplicht

RFFD1

REB

DTMI1

REBReceiptDate

RELA1

TicketID

Identificatie (Group 12 - GSJA1 / Identification)
Verplicht

Gewesten

Bevat informatie over de gewestelijke
dienst die de informatie heeft verstuurd.

Mogelijke waarden:
 1 = VDAB
 2 = Forem
 3 = Actiris
 4 = ADG
1 positie; numeriek
Datum van
ontvangst

Het betreft de datum van ontvangst van
de informatie die door een van de
vormelde gewestelijke instellingen werd
meegedeeld.

Verplicht
IHFN-formaat:
 8 posities; numeriek
 Formaat : JJJJMMDD
XML-formaat:
 10 posities; alfanumeriek
 Formaat: JJJJ-MM-DD

Ticket nummer

Er worden 2 situaties voor dit gegeven
onderscheiden: ofwel bestaat het
ticketnummer al omdat het via stroom

Verplicht
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A080 werd meegedeeld ofwel wordt het
manueel aangemaakt wanneer de
informatie van de gewestelijke dienst op
papier toekomt.

Ticketnummer automatisch aangemaakt naar aanleiding van
de elektronische overmaking van de informatie van de
Gewesten via stroom A080.
16 posities; alfanumeriek
Ticketnummer manueel aangemaakt bij overmaking van de
informatie van de Gewesten op papier.
Deze zone bestaat uit 16 alfanumerieke tekens.
 ONERVA : dit betekent dat de informatie manueel
werd aangemaakt door de RVA
 AA : aanduiding van het jaar waarin de creatie
plaatsvond (bv.: in 2006 = « 06 », in 2007 = « 07 »,
…) ;
 BC : het betreft het nummer van het
werkloosheidsbureau dat het ticketnummer heeft
aangemaakt. Het gaat om het nummer van het
werkloosheidsbureau (WB) waar module S01 van het
overeenstemmende dossier zich bevindt en die op het
ogenblik van de creatie geldig is ;
 NUMERO D’ORDRE / VOLGNUMMER : dit nummer
bestaat uit 6 cijfers, het wordt per jaar en per WB
toegekend.

Soort
mededeling

In deze zone duiden de Gewesten aan
om welke gegevens het gaat. Er zijn 2
mogelijke situaties.

Deze zone is niet verplicht. Ze moet echter worden ingevuld
indien het een werkzoekende betreft en de waardecode 1
wordt meegedeeld (hoedanigheidscode = 004).

ATTD1

CommunicationType

De mededeling A7-A8 (waardecode 2) bestaat enkel voor de
werklozen (hoedanigheidscode werkloosheid 001).

Mogelijke waarden:
 Indien de soort mededeling een bericht
« schrapping » voor een werkzoekende
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(hoedanigheidscode = 004) inhoudt, dan wordt een
code 1 toegekend.
Voor alle acties ander dan de hiervoor vermelde wordt
het bericht « A7 – A8 » verkregen. In dat geval wordt
code 2 toegekend.

1 positie; numeriek
Dossier (Group 13 - GSKA1 / Dossier)
Verplicht

Soort dossier:
werkloze/wachttijd

In deze zone wordt de categorie
werkzoekenden aangeduid voor wie de
RVA de beslissing heeft genomen.

Verplicht

STSB1

DossierType

GISA1

FollowUpInd

DTMJ1\740

NEODecisionDate

Mogelijke waarden:
 Indien het een volledige werkloze betreft, krijgt hij
waarde 1
 Indien het een jonge werkzoekende in de wachttijd
betreft, krijgt hij waarde 2.
1 positie; numeriek

Verleende
gevolg

In deze zone vermeldt het
werkloosheidsbureau de beslissing die
werd genomen in het kader van de
opvolging van de door de Gewesten
overgemaakte gegevens met betrekking
tot een dossier waarvan de
hoedanigheidscode werkloosheid = type
001.

Verplicht voor een type dossier met als waarde =1.

Mogelijke waarden:
 wanneer het dossier met gevolg werd verwerkt, krijgt
het waarde 1.
 wanneer het dossier zonder gevolg werd verwerkt,
krijgt het waarde 2.
1 positie; numeriek

FollowUp (groupe 14 - GSLA1 / FollowUp)
Facultatief

RVA Beslissing
Datum

Deze zone bevat de datum waarop het
werkloosheidsbureau van de RVA zijn
beslissing heeft genomen.

Ze is verplicht wanneer de zone VERLEENDE GEVOLG
werd ingevuld.
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IHFN-formaat:
 8 posities; numeriek
 Formaat : JJJJMMDD
XML-formaat:
 10 posities; alfanumeriek
 Formaat: JJJJ-MM-DD
Uitsluiting
Datum
(beslissing met
gevolg)

Het betreft de datum waarop de
beslissing tot uitsluiting werd ingebracht
door de RVA.

Hoewel het om een facultatieve zone gaat, is ze wel verplicht
wanneer het dossiers betreft waarvan de zone verleende
gevolg de waarde 1 heeft (met gevolg)

DTMJ1\741

ExclusionDate

DTMJ1\742

SanctionDate

AGRB1\525

ExclusionArticle

IHFN-formaat:
 8 posities; numeriek
 Formaat : JJJJMMDD
XML-formaat:
 10 posities; alfanumeriek
 Formaat: JJJJ-MM-DD
Sanctie Datum
(beslissing met
gevolg)

Het betreft de begindatum van de
sanctieperiode die door de RVA werd
ingebracht.

Deze zone is verplicht wanneer de zone verleende gevolg de
waarde 1 heeft en de zone datum van sanctie ingevuld is.
IHFN-formaat:
 8 posities; numeriek
 Formaat : JJJJMMDD
XML-formaat:
 10 posities; alfanumeriek
 Formaat: JJJJ-MM-DD

Artikel
Uitsluiting

In deze rubriek wordt het artikel van de
toegepaste uitsluiting vermeld.

Dit gegeven is facultatief: ze is aanwezig wanneer de zone
verleende gevolg de waarde 1 heeft.
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9 posities; alfanumeriek
Mogelijke waarden: zien « Lijst Artikels Uitsluiting »
Artikel Sanctie

In deze rubriek wordt het artikel van de
toegepaste sanctie vermeld.

Dit gegeven is facultatief: ze is aanwezig wanneer de zone
verleende gevolg de waarde 1 heeft.

AGRB1\526

SanctionArticle

QTYB1

NbrOfWeeksExclusi
on

RFFE1

ReasonCode

DTMK1\743

BeginDate

9 posities; alfanumeriek
Mogelijke waarden: zien « Lijst Artikels Sanctie »
Duur van de
uitsluiting

In deze zone wordt de duur in weken
vermeld van de uitsluiting die door de
RVA voor de werkloze wordt toegepast.

Ze is facultatief en betreft enkel de volledig
uitkeringsgerechtigde werklozen (hoedanigheidscode = 001).
Max 2 posities; numeriek

NoFollowUp (Group 15 - GSMA1 / NoFollowUp)
Facultatief

Reden zonder
gevolg

Wanneer de zone verleende gevolg met
het resultaat « zonder gevolg » werd
ingevuld, is het de bedoeling om een
code toe te voegen die overeenstemt
met de reden van de seponering van dit
dossier.

Deze zone is verplicht wanneer de zone verleende gevolg de
waarde 2 heeft.

Mogelijke waarden: zien « Lisjt Redenen zonder gevolg »
2 posities; numeriek

Zone « vanaf »

Een begindatum is verplicht wanneer in
de zone reden zonder gevolg één van de
volgende codes werd geselecteerd:
 22 = tewerkgesteld
 23 = arbeidsongeschikt
 24 = vrijstelling wegens opleiding,
studie (art 91 tot en met 95)
 25 = vrijstelling wegens sociale
en famiale redenen
 26 = andere vrijstellingen

IHFN-formaat:
 8 posities; numeriek
 Formaat : JJJJMMDD
XML-formaat:
 10 posities; alfanumeriek
 Formaat: JJJJ-MM-DD
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Zone « tot »

27 = niet uitkeringsgerechtigd
wegens sanctie, uitsluiting,
verzaking

In deze facultatieve zone kan een
einddatum staan wanneer de zone
« vanaf » een begindatum bevat.

IHFN-formaat:
 8 posities; numeriek
 Formaat : JJJJMMDD

DTMK1\744

EndDate

FTXA1

Comment

DTML1

InfoLetterDate

XML-formaat:
 10 posities; alfanumeriek
 Formaat: JJJJ-MM-DD
Commentaar

Commentaars

Deze zone moet verplicht worden ingevuld wanneer de zone
reden zonder gevolg in de volgende gevallen werd ingevuld:
 28 = onaangepast werk
 29 = overmacht
 30 = andere reden die door het WB werd aanvaard.
Max 50 posities; alfanumeriek

Jongere in wachttijd (Group 16 - GSNA1 / YoungOnWaitingPeriod)
Facultatief

Infobrief

Deze zone betreft enkel de jonge
werkzoekenden in wachttijd
(hoedanigheidscode: 004).
Het gaat om de datum waarop het
werkloosheidsbureau een infobrief
overmaakt aan de jongeren in wachttijd
waarbij ze worden herinnerd aan hun
rechten en plichten als werkzoekende.

De zone is dus verplicht voor de werkzoekenden in wachttijd
type dossier = waarde 2 (hoedanigheidscode: 004) en wordt
nooit gebruikt voor werklozen type dossier = waarde 1
(hoedanigheidscode: 001).
IHFN-formaat:
 8 posities; numeriek
 Formaat : JJJJMMDD
XML-formaat:
 10 posities; alfanumeriek
 Formaat: JJJJ-MM-DD
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3 Principes
Principes betreffende de gegevensstroom A039 (RVA 05/03/2007)
basisregels/ règles de base
geldige prefix + art.
 UVW
préfixe valable+ art.
 CCI

 IWZ (11/ = de facto IWZ)/ behoudens vrijstelling
 IDE (11/ = de facto IDE)/ sauf si dispense

prefix 00/ + art.
préfixe 00/ +art.

 geen UVW
 pas CCI

 geen IWZ/ tenzij beroep arbeidsrechtbank/ behoudens vrijstelling
 pas IDE/ sauf si appel cours du travail / sauf si dispense

art. vrijstelling
art. dispense

 UVW of niet
 CCI ou pas

 geen IWZ
 pas IDE

lijst A prefixen - liste A préfixes
regel - règle
geldige prefix
préfixe valable

 UVW
 CCI

 IWZ (11/ = de facto IWZ)/ behoudens vrijstelling
 IDE (11/ = de facto IDE)/ sauf si dispense

prefix 00/
préfixe 00/

 geen UVW
 pas CCI

 geen IWZ/ tenzij beroep arbeidsrechtbank/ behoudens vrijstelling
 pas IDE/ sauf si appel cours du travail / sauf si dispense

uitzonderingen/ exceptions:
98/ en 99/
 geen UVW
98/ et 99/
 pas CCI
prefix 15/
préfixe 15/

 UVW
 CCI

 geen IWZ
 pas IDE

 beslissing type 7
 décision type 7

 geen IWZ
 pas IDE

lijst B.1 toelaatbaarheidsartikelen als prefix 00/ - liste B.1 articles d’admission si préfix 00/
regel - règle
prefix 00/ + art.
préfixe 00/ + art.

 geen UVW
 pas CCI

uitzondering / exception:
00/ + 36,1
wachttijd niet volbracht
 geen UVW
stage non accompli
 pas CCI

 geen IWZ/ tenzij beroep arbeidsrechtbank/ behoudens vrijstelling
 pas IDE / sauf si appel cours du travail / sauf si dispense

 beslissing type 2
 décision type 2

 IWZ noodzakelijk om wachttijd te volbrengen
 IDE nécessaire pour accomplir stage
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lijst B.2 toelaatbaarheidsartikelen als prefix 01/  57/ behalve 15/ - liste B.12 articles d’admission si préfix 01/  57/ sauf 15/
regel - règle
geldige prefix + art.
préfixe valable+ art.

 UVW
 CCI

 beslissing type 1
 décision type 1

 IWZ / behoudens vrijstelling
 IDE / sauf si dispense

lijst C.1 vergoedbaarheidsartikel als prefix 00/ - liste C.1 articles d’indemnisation si préfix 00/
regel - règle
prefix 00/ + art.
préfixe 00/ + art.

 geen UVW
 pas CCI

 geen IWZ/ tenzij beroep arbeidsrechtbank/ behoudens vrijstelling
 pas IDE / sauf si appel cours du travail / sauf si dispense

 beslissing type 2 , 3 en 6
 décision type 2, 3 en 6

uitzonderingen/ exceptions:
- 00/ + 55,7
zaterdagen niet vergoedbaar
 geen UVW
 IWZ behouden
samedis non indemnisables
 pas CCI
 IDE behouden
- combinatie van 00/ met sommige artikelen in principe niet mogelijk of enkel bij tijdelijke werkloosheid (gearceerd in lijst)
combinaison de 00/ avec certains articles en principe pas possibles ou seulement en cas de chômage temporaire (hachuré dans la liste)
lijst C.2 vergoedbaarheidsartikel als prefix 01/  57/ behalve 15/ - liste C.2 articles d’indemnisation si préfix 01/  57/ sauf 15/
regel - règle
geldige prefix + art.
préfixe valable+ art.

 UVW
 CCI

 IWZ / behoudens vrijstelling
 IDE / sauf si dispense

uitzonderingen/ exceptions:
- geldige prefix + 79&10 , 79TER, 125
 UVW/ CCI
- combinatie van geldige code met sommige artikelen in principe niet mogelijk (gearceerd in lijst)
combinaison de code valable avec certains articles en principe pas possibles (hachuré dans la liste)

 beslissing type 4
 décision type 4
 maar:vrijstelling IWZ/ dispense de IDE

lijst D vrijstellingen - liste D dispenses
regel - règle
art. vrijstelling
art. dispense

 UVW of niet
 CCI ou pas

 geen IWZ
 pas IDE

 beslissing type 5 en 9
 décision type 5 en 9

uitzonderingen / exceptions:
- (49) /(50,4) / 89,1/ 89,1A : wel IWZ/ IDE
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4 Overzicht per types beslissingen
Bericht A039 – overzicht types beslissingen (RVA 05/03/2007)
*(plus utilisé actuellement/ actueel niet meer gebruikt)
type 1 DECISIONS DE PREMIERE ADMISSION
BESLISSINGEN EERSTE TOELAATBAARHEID
Préfixes/ prefixen: 01/, 03/, (05/)*,08/, 09/, 10/, 11/, (12/)*, 15/, 57/ (lijst/liste A)
+
Article d’admission/ toelaatbaarheidsartikel (lijst/liste B.2)

type 2 DECISIONS DE NON-ADMISSION
BESLISSINGEN VAN NIET-TOELAATBAARHEID
Préfixe/ prefix: 00/
+
Article d’admission/ toelaatbaarheidsartikel (lijst/liste B.1)
Of/ ou
Article d’indemnisation/ vergoedbaarheidsartikel: 29&2B, 131 BIS (lijst/liste C.1)

type 3 DECISIONS RELATIVES AUX SANCTIONS ET EXCLUSIONS
BESLISSINGEN INZAKE SANCTIES EN UITSLUITINGEN
Préfixe/ prefix 00/
+
Article d’indemnisation/ vergoedbaarheidsartikel (lijst/liste C.1)
+
Si module S10 : date de commencement et durée de la sanction ou de l’exclusion
Indien module S10: begindatum en duur van de sanctie of uitsluiting

type 4 DECISIONS DE READMISSION APRES SANCTIONS OU EXCLUSIONS
BESLISSINGEN VAN WEDERTOELAATBAARHEID NA SANCTIES EN UITSLUITINGEN
Préfixes/ prefixen: 01/, 03/, (05/)*,08/, 09/, 10/, 11/, (12/)*, 15/, 57/ (lijst/liste A)
+
Article d’indemnisation/ vergoedbaarheidsartikel (lijst/liste C.2)
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type 5 DECISIONS RELATIVES AUX DISPENSES
BESLISSINGEN INZAKE VRIJSTELLINGEN
Articles sélectionnés/ geselecteerde artikelen (lijst/liste D)

type 6 DECISIONS RELATIVES AU CHOMAGE DE LONGUE DUREE
BESLISSINGEN INZAKE LANGDURIGE WERKLOOSHEID
Préfixe/ prefix: 00/
Article d’indemnisation/ vergoedbaarheidsartikel 83&1, 83N (lijst/liste C.1)

type 7 DECISIONS RELATIVES AUX TRAVAILLEURS A TEMPS REDUIT AVEC MAINTIEN DES DROITS
BESLISSINGEN INZAKE DEELTIJDSE WERKNEMERS MET BEHOUD VAN RECHTEN
Préfixes/prefixes: 98/, 99/ (lijst/liste A)
+
Article d’admission/ toelaatbaarheidsartikel (betekenis artikelen/ signification des articles lijst/liste B.2)

type 9 DISPENSES POUR CHOMEURS DE « + 50 ANS »
VRIJSTELLINGEN VOOR WERKLOZEN VAN “+ 50 jaar”
Articles sélectionnés/ geselecteerde artikelen (lijst/liste D)
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5 Lijst
5.1

Lijst van werkloosheid kantoren
Code numérique

Kantoren

11

Antwerpen

12

Mechelen

13

Turnhout

15

Boom

21

Bruxelles - Brussel

22

Leuven

23

Nivelles

24

Vilvoorde

31

Brugge

33

Ieper

34

Kortrijk

35

Oostende

36

Roeselare

41

Aalst

42

Dendermonde

44

Gent

45

Oudenaarde

46

Sint-Niklaas

52

Charleroi

53

Mons

54

La Louvière

55

Mouscron

56

Tournai

61

Huy

62

Liège

63

Verviers

69

Communes germanophones situées en Wallonie

71

Hasselt

73

Tongeren

81

Arlon

92

Namur
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5.2

Lijst “Aard werkloosheid”

ONEM 01/10/2013
( ) = plus utilisé actuellement / actueel niet meer gebruikt / uitzondering op basisregels – exception sur règles de base
prefix
préfix
00

01

03

(05)

09

10

betekenis
signification
Niet vergoedbaar of niet toelaatbaar

UVW?
CCI?
geen UVW

Non indemnisable ou non admissible

pas CCI

Volledige werkloosheid voltijds toelaatbaarheid

UVW

verplichte IWZ?
IDE obligatoire?
geen IWZ tenzij
beroep
pas IDE sauf si
appel
IWZ

Chômage complet admission à temps plein

CCI

IDE

Volledige werkloosheid toelaatbaar als vrijwillig deeltijdse
werknemer art.103

UVW

IWZ

Chômage complet admission à temps partiel volontaire art.103

CCI

IDE

Deeltijdse werknemer rechthebbend op de inkomensgarantieuitkering (IGU) art. 131 bis en die nog altijd kan genieten van de
regeling IGU die van toepassing was voor 01/07/2005

UVW

IWZ

CCI

IDE

UVW

IWZ

enkel bruggepensioneerden die moeten IWZ zijn, worden
opgenomen in A039

CCI

IDE

UVW

IWZ

CCI

IDE

dans le message A039 sont repris uniquement les
prépensionnés qui doivent être IDE
enkel bruggepensioneerden die moeten IWZ zijn, worden
opgenomen in A039
dans le message A039 sont repris uniquement les
prépensionnés qui doivent être IDE

Travailleur à temps partiel ayant droit à l’allocation de garantie de
revenu (AGR) art. 131 bis et qui peut toujours prétendre aux
dispositions de l'AGR en vigueur avant le 01/07/2005
Werkloosheid met bedrijfstoeslag : toelaatbaar als voltijdse
werknemer
Régime de chômage avec complément d’entreprise en admission
à temps plein
Werkloosheid met bedrijfstoeslag : toelaatbaar als vrijwillig
deeltijdse werknemer
Régime de chômage avec complément d’entreprise en admission
comme travailleur à temps partiel volontaire

bijzonderheden inzake IWZ
spécificités concernant IDE
IWZ enkel noodzakelijk indien beroep bij arbeidsrechtbank/
behoudens vrijstelling
IDE uniquement nécessaire si appel auprès du tribunal du
travail/ sauf dispense
bewijs van I WZ bij elke UA/ inschrijving binnen de 8 dagen
volgend op dag van UA/ UA na onderbreking van ten minste 4
weken/ behoudens vrijstelling
preuve d’IDE en cas d ‘une demande d’allocations/ inscription
dans les 8 jours qui suivent la DA/ DA après une interruption
d’au moins 4 semaines/ sauf dispense
bewijs van IWZ bij elke UA/ inschrijving binnen de 8 dagen
volgend op dag van UA/ UA na onderbreking van ten minste 4
weken/ behoudens vrijstelling
preuve d’IDE en cas d ‘une demande d’allocations/ inscription
dans les 8 jours qui suivent la DA/ DA après une interruption
d’au moins 4 semaines/ sauf dispense
IWZ voor voltijdse betrekking/ aangifte en IWZ binnen de 2
maanden volgend op dag van aanvang deeltijdse
tewerkstelling / behoudens vrijstelling
IDE pour un emploi à plein temps/ déclaration et IDE dans les
2 mois qui suivent le jour du début de l’emploi à temps partiel/
sauf dispense
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11

Beroepsopleiding

UVW

IWZ

(12)

Formation professionnelle
Tewerkstelling beschuttende werkplaats

CCI
UVW

IDE
IWZ

15

Occupation en atelier protégé
Bejaarde grensarbeiders

CCI
UVW

IDE
geen IWZ

devaient être inscrits comme DE
vrijstelling van IWZ

Travailleur frontalier âgé

CCI
UVW

pas IDE
IWZ

CCI

IDE

UVW

IWZ

CCI

IDE

dispense d’IDE
bewijs van I WZ bij elke UA/ inschrijving binnen de 8 dagen
volgend op dag van UA/ UA na onderbreking van ten minste 4
weken/ behoudens vrijstelling
preuve d’IDE en cas d ‘une demande d’allocations/ inscription
dans les 8 jours qui suivent la DA/ DA après une interruption
d’au moins 4 semaines/ sauf dispens
bewijs van I WZ bij elke UA/ inschrijving binnen de 8 dagen
volgend op dag van UA/ UA na onderbreking van ten minste 4
weken/ behoudens vrijstelling
preuve d’IDE en cas d ‘une demande d’allocations/ inscription
dans les 8 jours qui suivent la DA/ DA après une interruption
d’au moins 4 semaines/ sauf dispens

UVW

IWZ

IWZ voor voltijdse betrekking/ aangifte en IWZ binnen de 2
maanden volgend op dag van aanvang deeltijdse
tewerkstelling / behoudens vrijstelling

CCI

IDE

IDE pour un emploi à plein temps/ déclaration et IDE dans les
2 mois qui suivent le jour du début de l’emploi à temps partiel/
sauf dispense

16

17

Verhoogde werkloosheidsuitkering gedurende de laatste
maand van de beroepsopleiding - voltijdse werknemer
Octroi de la prime durant le dernier mois de la formation chômeur à temps plein
Verhoogde werkloosheidsuitkering gedurende de laatste
maand van de beroepsopleiding - vrijwillig deeltijdse
werknemer
Octroi de la prime durant le dernier mois de la formation chômeur à temps partiel volontaire

57

Deeltijdse werknemer rechthebbend op de inkomensgarantieuitkering (IGU) art. 131 bis en die slechts kan genieten van de
regeling IGU die van toepassing is vanaf 01/07/2005
Travailleur à temps partiel ayant droit à l’allocation de garantie de
revenu (AGR) art. 131 bis et qui ne peut prétendre qu'aux
dispositions de l'AGR en vigueur à partir du 01/07/2005

70

vrijstelling van IWZ/ maar blijven de facto ingeschreven als
WZ
dispense d’IDE mais restent de facto inscrits comme DE
moesten ingeschreven blijven als WZ

Voorlopige beslissing art.70
Décision provisoire art.70

71

Voorlopige beslissing art.53,2
Décision provisoire art.53,2

72

Voorlopige beslissing ingevolge onvolledig dossier
Décision provisoire suite à un dossier incomplet

73

Voorlopige beslissing in afwachting E301
Décision provisoire en attente E301
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79

activering uitkering
Allocations d’activation

98/

Werknemer die overgaat van voltijdse arbeid naar deeltijdse in
toepassing van het artikel 29 § 2, e (bedrijfsplan,
tewerkstellingsakkoord, CAO
(code bruikbaar vanaf de geldigheidsdatum 20/07/1994)
Travailleur qui passe d’un travail à temps plein à un travail à temps
partiel dans le cadre d’un plan d’entreprise de redistribution du
travail conclu conformément aux dispositions du titre IV de l’A.R .
du 24/12/1993 portant exécution de la loi du 06/01/1989 de
sauvegarde de la compétitivité du pays (code utilisable à partir de
la date valeur du 20/07/1994)
Statuut van deeltijdse werknemer met behoud van rechten zonder
inkomensgarantie-uitkeringsaanvraag (I.G.U.) of deeltijdse
werknemer zonder recht op I.G.U.

99/

Statut de travailleur à temps partiel avec maintien des droits sans
demande d’allocation de garantie de revenu (A.G.R.) ou travailleur
à temps partiel n’ayant pas droit à l’A.G.R.

5.3

geen UVW

geen IWZ

geen IWZ-verplichting

pas CCI

pas IDE

pas d’obligation d’IDE

geen UVW

geen IWZ

geen IWZ-verplichting

pas CCI

pas IDE

pas d’obligation d’IDE

Lijst van artikels KB voor voor de administrative beslissing

Lijst artikel codes betreffende de vrijstelling, van toepassing vanaf de afschaffing van de stempelcontrole
RVATech 06/01/2017
( ) = plus actif depuis fin 2016/ niet meer actif vanaf eind 2016 / uitzondering op basisregels – exception sur règles de base

artikel
article

betekenis
signification

UVW?
CCI?

verplichte IWZ?
IDE obligatoire?

bijzonderheden inzake IWZ
spécificités concernant IDE

Zoeken naar een betrekking in het buitenland
39,2

Recherche d'emploi à l'étranger

45

Deelname culturele manifestatie ingericht door een
instantie erkend door een belgische, buitenlandse of
internationale overheid

39,4

Participation à manifestation culturelle organisée par une
instance reconnue par autorité belge, étrangère ou
internationale

Deelname sportmanifestatie of een oefenkamp in het
buitenland

39,5
50,3

66,2

79&4B33

Participation à manifestation sportive ou camp d'entraînement
à l'étranger
Vrijstelling werkloze met bedrijfstoeslag - sector Bouw dossier in onderzoek
Dispense chômeur avec complément entreprise- secteur
construction - dossier en examen
Vrijstelling v/d minister voor verblijf in buitenland
Dispense du ministre pour un séjour à l'étranger
PWA-er na voldoende PWA-activiteit, met 33% blijvende
arbeidsongeschiktheid – PWA-maximum vrijstelling (geldig
vanaf 01/10/2004)

UVW

Travailleur ALE après une activité ALE suffisante avec 33%
d'inaptitude permanente au travail - dispense ALE maximale
(valable à partir du 01/10/2004)

geen IWZ

pas IDE

Maxi-vrijstelling PWA => vrijstelling van IWZ voor 6
maanden (evt. + ziekte / opleiding)

Maxi-dispense ALE => dispense d’IDE pour 6 mois (evt. +
maladie/ formation)

CCI
79&4BIS

Vrijstelling 6 maanden PWA minimaal - 180 uren prestaties

79TER&5

Dispense 6 mois ALE minimale - 180 H de prestations
Stadswachter (geldig vanaf 01/01/1996)

Assistant de prévention et de sécurité pendant leur activité dispense ALE maximale (valable à partir du 01/01/1996)
89,2

Oudere werkloze vanaf 50 jaar die geniet van een maxivrijstelling

UVW

geen IWZ

CCI
UVW

pas IDE
geen IWZ

Maxi-vrijstelling PWA => vrijstelling van IWZ voor duur
tewerkstelling als stadswacht
Maxi-dispense ALE => dispense d’IDE pour la durée
d’occupation comme assistant de prévention et de sécurité
Vrijstelling van IWZ

46

89,1A

Chômeur âgé à partir de 50 ans bénéficiant d'une dispense
maximale
Vrijgestelde werkloze op basis van het vroegere art. 89§1, die
een mini- vrijstelling vraagt
Chômeur dispensé sur base de l'ancien art. 89&1 demandant
la dispense minimale

89,22

CCI
UVW

pas IDE
IWZ

Dispense d’IDE
geen vrijstelling van inschrijving – sinds 15.12.2005 IWZ op
initiatief van de werkloze

CCI

IDE

pas de dispense d’IDE – depuis 15.12.2005 IDE sur
initiative du chômeur (plus d’office)

UVW

geen IWZ

Vrijstelling van IWZ

SWT algemeen stelsel, ontslagen vanaf 01.01.2015 SWT BPS3C1 en BPS3D1 (=SWT onderneming met
begin erkenningsperiode na 8 oktober 2014)
RCC régime général, licencié à partir du 01.01.2015 - RCC
BPS3C1 et BPS3D1 (= RCC entreprise début reconnaissance
après le 8 octobre 2014 )

89,2N

Gewone werkloze met 1ste UA na 01.01.2015 of die op
31.12.2014 niet voldeed aan de voorwaarden voor de
vrijstelling voor oudere werkloze
Chômeur ordinaire avec 1ère DA après le 01.01.2015 ou qui,
au 31.12.2014, ne répondait pas aux conditions de la dispense
pour chômeur âgé

89,2S

Vrijstelling op aanvraag voor SWT BPS3A1 en BPS3A2
op basis van artikel 89§2 KB zoals van toepassing <
01.01.2015
Dispense sur demande des RCC BPS3A1 et BPS3A2 sur
base de l’article 89 § 2 AR tel que d’application < 01.01.2015

89,22T

8922T

901

1

Ambtshalve vrijstelling voor SWT op basis van
overgangsmaatregelen
Dispense d’office des RCC sur base des mesures
transitoires
Ambtshalve vrijstelling voor SWT op basis van
overgangsmaatregelen
Dispense d'office des RCC sur base des mesures transitoires
Vrijstelling voor sociale/familiale redenen

Nog actief voor de Regio zelf als niet meer actief in RVATech.
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(91,0)

(91,0X)

91,1

Dispense pour raisons sociales / familiales
Deeltijdse beroepsopleiding (< 17h30)

CCI

pas IDE

Dispense d’IDE

UVW

geen IWZ

Vrijstelling IWZ/ maar blijven de facto ingeschreven als WZ

CCI

pas IDE

Dispense d’IDE mais restent de facto inscrits comme DE

UVW

geen IWZ

Vrijstelling IWZ/ maar blijven de facto ingeschreven als WZ

CCI
UVW

pas IDE
geen IWZ

Dispense d’IDE mais restent de facto inscrits comme DE
Vrijstelling IWZ/ maar blijven de facto ingeschreven als WZ

CCI

pas IDE

Dispense d’IDE mais restent de facto inscrits comme DE

geen UVW

geen IWZ

Vrijstelling IWZ/ maar blijven de facto ingeschreven als WZ

geen CCI
UVW

pas IDE
geen IWZ

Dispense d’IDE mais restent de facto inscrits comme DE
Vrijstelling IWZ/ maar blijven de facto ingeschreven als WZ

Formation professionelle à temps partiel (< 17h30)
Deeltijdse beroepsopleiding - knelpuntberoep (< 17h30)
Formation professionnelle à temps partiel - métier en pénurie
(< 17h30)
Collectieve voltijdse beroepsopleiding

91,1X

Formation professionnelle collective à temps plein
Voltijdse beroepsopleiding – knelpuntberoep

(91,3)

Formation à temps plein - métier en pénurie
Individuele voltijdse beroepsopleiding in een onderwijsinrichting
Formation professionnelle individuelle à temps plein dans un
établissement d’enseignement

91,4

91,4X

(91,9)

91,91

91,92

Collectieve deeltijdse beroepsopleiding
Formation professionnelle collective à temps partiel
Deeltijdse beroepsopleiding – knelpuntberoep
Formation professionnelle à temps partiel - métier à pénurie
OKOT ( Onderwijskwalificerende opleidingstrajecten VDAB)
voltijds
OKOT( Onderwijskwalificerende opleidingstrajecten VDAB)
temps plein
Stage-uitkeringen
Stage de transition
Deeltijdse stage voor niet uitkeringsgerechtigde werklozen
(geldig vanaf 01/04/2006)
Stage à temps partiel pour des chômeurs n’ayant pas droit à
des allocations (valable à partir du 01/04/2006)

91,94

Deeltijdse stage voor uitkeringsgerechtigde werklozen (geldig
vanaf 01/04/2006)

48

Stage à temps partiel pour des chômeurs ayant droit à des
allocations (valable à partir du 01/04/2006)
91,96

92

92X

93

93,6X

94

Formation à temps partiel
Opleiding voor zelfstandige activiteit
Formation pour activité indépendante
Andere Middenstandsopleiding (art. 92 KB) – knelpuntberoep
Autre formation Classes Moyennes (art. 92 AR) – métier en
pénurie
Studies met volledig leerplan (geldig vanaf 01/01/1996)
Reprise d’études de plein exercice (valable à partir du
01/01/1996)
Voorbereidendende studies op beroep met significant tekort
aan arbeidskrachten
Etudes préparatoires à des
significative de main d'oeuvre
Andere studies/opleiding

professions

avec

94X

Autres études/ formation
Andere opleiding (art.94, §1 KB) – knelpuntberoep

94,2

Autres formation (art.94, §1 AR) - métier en pénurie
Opleiding individueel actieplan(art.94, §1, al. 2 KB)

94,2X

94,3

94,3X

CCI

pas IDE

Dispense d’IDE mais restent de facto inscrits comme DE

UVW

geen IWZ

Vrijstelling van IWZ

CCI

pas IDE

Dispense d’IDE

UVW

geen IWZ

Vrijstelling van IWZ

CCI

pas IDE

Dispense d’IDE

UVW

geen IWZ

Vrijstelling van IWZ

CCI

pas IDE

Dispense d’IDE

UVW

geen IWZ

Vrijstelling van IWZ

CCI

pas IDE

Dispense d’IDE

Deeltijde opleiding

pénurie

Formation plan d’action individuel (article 94 § 1er al 2 AR)
Opleiding individueel actieplan (artikel 94, §1 al 2 KB) –
knelpuntberoep
Formation plan d’action individuel (article 94 § 1er al 2 AR) métier en pénurie
Opleiding of stage in het Buitenland
Formation ou stage à l’étranger
Andere opleiding in het buitenland (artikel 94§3 KB) –
knelpuntberoep
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94,4

Autre formation à l’étranger (article 94§3 AR) - métier en
pénurie
Opleiding in een « entreprise de formation par le travail » of een
« atelier de formation par le travail »
Formation dans une entreprise de formation par le travail ou
un atelier de formation par le travail

94,4X

94,5

94,7

94,7X

94BIS

geen IWZ

Vrijstelling van IWZ

CCI

pas IDE

Dispense d’IDE

UVW

geen IWZ

Vrijstelling van IWZ

CCI

pas IDE

Dispense d’IDE

UVW

geen IWZ

Vrijstelling van IWZ gedurende de maanden juli en augustus

CCI

pas IDE

Dispense IDE pendant les mois de juillet et août

UVW

geen IWZ

Vrijstelling van IWZ gedurende de maanden juli en augustus

CCI

pas IDE

Dispense IDE pendant les mois de juillet et août

UVW

geen IWZ

Vrijstelling van IWZ

Opleiding in een "Entreprise de Formation pour le Travail" (EFT)
of een "Centre d'insertion socioprofessionnelle" (CISP) –
knelpuntberoep
Formation dans une "Entreprise de Formation pour le Travail"
(EFT) ou une "Centre d'insertion socioprofessionnelle" (CISP) métier en pénurie
Overeenkomst ACCO
Convention COAC
Alternerende opleiding art. 1bis KB 28.11.1969 (artikel 94 §6
KB)
Formation en alternance art. 1bis AR 28.11.1969 (article 94 §6
AR)
Alternerende opleiding art. 1bis KB 28.11.1969 (artikel 94 §6
KB) – knelpuntberoep
Formation en alternance art. 1bis AR 28.11.1969 (article 94 §6
AR) – métier en pénurie
Vrijwillige militair inzet (nieuwe regime)

96,1

Engagement volontaire militaire (nouveau régime)
Vrijstelling onderwijzend personeel – recht op uitgestelde
bezoldiging

96,2

Dispense personnel enseignant – droit à remuneration différé
Vrijstelling onderwijzend personeel – geen recht op uitgestelde
bezoldiging

97,1

UVW

Dispense personnel enseignant – pas de droit à remuneration
différé
Vrijwillige activiteit in het buitenland vanaf 50 jaar (geldig vanaf
01/01/1996)

50

Activité bénévole à l'étranger à partir de 50 ans (valable à
partir du 01/01/1996)
97,2

CCI
UVW

pas IDE
geen IWZ

Dispense d’IDE
Vrijstelling van IWZ

Humanitaire acties (geldig vanaf 01/01/1996)

CCI
UVW

pas IDE
geen IWZ

Dispense d’IDE
Vrijstelling van IWZ

Actions humanitaires (valable à partir du 01/01/1996)

CCI

pas IDE

Dispense d’IDE

Verwerven beroepservaring als coöperant in buitenland van
een op wachtuitkeringen gerechtigde werkloze (geldig vanaf
01/01/1996)
Expérience professionnelle acquise à l'étranger comme
coopérant par un chômeur ayant droit aux allocations d’attente
(valable à partir du 01/01/1996)

97,3

Dispenses de la Région Flamande
Réglementation : Artikel 111 van het Besluit van de Vlaamse Regering van 5 juni 2009 houdende de organisatie van de arbeidsbemiddeling
en de beroepsopleiding.
Andere studies, opleiding, stage – voltijds
111/32V
Autres études, formations, stages – temps plein
Andere studies, opleiding, stage – deeltijds
111/32D
111/32,3
V
111/32,3
D

Autres études, formations, stages – temps partiel
Buitenlandse studies, opleiding, stage – voltijds
Études, formations, stages à l’étranger – temps plein
Buitenlandse studies, opleiding, stage – deeltijds
Études, formations, stages à l’étranger – temps partiel
VDAB-opleidings- stageovereenkomst – voltijds

111/33V
VDAB – formations -

111/33D
111/34V

VDAB-opleidings- stageovereenkomst - deeltijds
OKOT (Onderwijskwalificerende opleidingstrajecten) –
voltijds
51

111/34D

OKOT (Onderwijskwalificerende opleidingstrajecten) –
deeltijds
Studies secundair onderwijs - voltijds

111/35V
Enseignement secondaire – temps plein
Studies secundair onderwijs – deeltijds
111/35D
111/35,2
V
111/35,2
D

111/36V

111/36D

Enseignement secondaire – temps partiel
Alternerende opleiding – voltijds
Formation en alternance – temps complet
Alternerende opleiding – deeltijds
Formation en alternance – temps partiel
Studies hoger onderwijs knelpuntberoep – voltijds
Études enseignement supérieur métier en pénurie –
temps plein
Studies hoger onderwijs knelpuntberoep – deeltijds
Etudes enseignement supérieur métier en pénurie –
temps partiel
Middenstandsopleiding – voltijds

111/37V
- temps plein
Middenstandsopleiding – deeltijds
111/37D
- temps partiel
Activiteitencoöperatie – voltijds
111/38V
- temps plein
Activiteitencoöperatie – deeltijds
111/38D
- temps partiel

Lijst toelaatbaarheidsartikelen als aard werkloosheid = « 00 »
ONEM 05/03/2007
52

( ) = plus utilisé actuellement/ actueel niet meer gebruikt / uitzondering op basisregels – exception sur règles de base
artikel
article
26N6

29&2

betekenis
signification
Niet-toelating volgens artikel 36, omdat betrokkene die zijn
aanvraag tot inschakelingsuitkeringen indient geen twee
positieve evaluaties in het kader van Dispo J bewijst.
Non-admission selon l’article 36 parce que l’intéressé qui fait
sa demande d’allocations d’insertion ne prouve pas deux
évaluations positive Dispo J.
Niet toelaatbaar als deeltijdse werknemer met behoud van
rechten
Pas admissible comme travailleur à temps partiel avec
maintien des droits

UVW?
CCI?

Geen UVW

Pas CCI
30,1 →
30,3,10

Niet toelaatbaar op basis van arbeidsprestaties

Geen UVW

verplichte IWZ?
IDE obligatoire?

bijzonderheden inzake IWZ
spécificités concernant IDE

Geen IWZ tenzij
beroep

IWZ enkel noodzakelijk indien men IGU vraagt en beroep bij
de arbeidsrechtbank / behoudens vrijstelling

Pas de IDE sauf si
appel

IDE uniquement nécessaire si on demande AGR et appel
auprès du tribunal du travail/ sauf dispense

Geen IWZ tenzij
beroep

IWZ enkel noodzakelijk indien beroep bij de
arbeidsrechtbank / behoudens vrijstelling

Pas de IDE sauf si
appel

IDE uniquement nécessaire si appel auprès du tribunal du
travail/ sauf dispense

Geen IWZ tenzij
beroep

IWZ + 1 X per maand (zeevissers) of 1 X per dag
(havenarbeiders) aanmelden bij GDAB, enkel noodzakelijk
indien beroep bij de arbeidsrechtbank / behoudens
vrijstelling

Pas de IDE sauf si
appel

IDE + 1 X par mois (pêcheurs de mer) ou 1 X par jour
(travailleurs des ports) se présenter auprès du SRE,
uniquement nécessaire si appel auprès du tribunal du
travail/ sauf dispense

Geen IWZ tenzij
beroep

IWZ enkel noodzakelijk indien beroep bij de
arbeidsrechtbank/ behoudens vrijstelling

Pas de IDE sauf si
appel

IDE uniquement nécessaire si appel auprès du tribunal du
travail/ sauf dispense

Geen IWZ tenzij
beroep

IWZ enkel noodzakelijk indien beroep bij de
arbeidsrechtbank / behoudens vrijstelling

Pas admissible sur base des prestations de travail
Pas CCI

31

Niet toelaatbaar als havenarbeiders / zeevissers

Geen UVW

Pas admissible comme travailleur des ports / pêcheur mer

Pas CCI

32 → 32,2

Niet toelaatbaar op basis van het beroepsverleden

Geen UVW

33

Pas admissible sur base du passé professionnel
Niet toelaatbaar als vrijwillig deeltijdse werknemers (art.103104)

Pas CCI
Geen UVW

53

Pas admissible comme travailleur temps partiel volontaire
(art.103 - 104)

(35)

Geen recht op overbruggingsuitkeringen

Pas CCI
Geen UVW

36,1

Pas de droit aux allocations de transition
Wachttijd niet volbracht

Pas CCI
Geen UVW

36,2

37

42&1,1 →

Stage non accompli

Pas CCI

Niet toelaatbaar art.36

Geen UVW

Pas admissible art.36
Geen geldige arbeidsdagen

Pas CCI
Geen UVW

Pas de journées de travail valables
Niet toelaatbaar op basis van onderbreking werkloosheid < 3
jaar (eventueel verlengd)

Pas CCI
Geen UVW

Pas de IDE sauf si
appel

IDE uniquement nécessaire si appel auprès du tribunal du
travail/ sauf dispense

Geen IWZ tenzij
beroep

IWZ enkel noodzakelijk indien beroep bij de
arbeidsrechtbank / behoudens vrijstelling

Pas de IDE sauf si
appel

IDE uniquement nécessaire si appel auprès du tribunal du
travail/ sauf dispense

IWZ (voortzetting
wachttijd) + indien
beroep

IWZ noodzakelijk om wachttijd te volbrengen + indien
beroep bij de arbeidsrechtbank / behoudens vrijstelling

IDE (poursuite stage
d’attente) + si appel
Geen IWZ tenzij
beroep

IDE nécessaire pour poursuivre le stage d’attente + si appel
auprès du tribunal du travail/ sauf dispense
IWZ enkel noodzakelijk indien beroep bij de
arbeidsrechtbank / behoudens vrijstelling

Pas de IDE sauf si
appel

IDE uniquement nécessaire si appel auprès du tribunal du
travail/ sauf dispense

Geen IWZ tenzij
beroep

IWZ enkel noodzakelijk indien beroep bij de
arbeidsrechtbank / behoudens vrijstelling

Pas de IDE sauf si
appel

IDE uniquement nécessaire si appel auprès du tribunal du
travail/ sauf dispense

Geen IWZ tenzij
beroep

IWZ enkel noodzakelijk indien beroep bij de
arbeidsrechtbank / behoudens vrijstelling

Pas de IDE sauf si
appel

IDE uniquement nécessaire si appel auprès du tribunal du
travail/ sauf dispense

Geen IWZ tenzij
beroep

IWZ enkel noodzakelijk indien beroep bij de
arbeidsrechtbank / behoudens vrijstelling

Pas de IDE sauf si
appel

IDE uniquement nécessaire si appel auprès du tribunal du
travail/ sauf dispense

Geen IWZ tenzij
beroep

IWZ enkel noodzakelijk indien beroep bij de
arbeidsrechtbank / behoudens vrijstelling

Pas de IDE sauf si
appel

IDE uniquement nécessaire si appel auprès du tribunal du
travail/ sauf dispense

42&2,11
Pas admissible sur base d’ interruption chômage < 3ans
(éventuellement prolongé)
43

129&1A

129&3C

Niet toelaatbaar als vreemde werknemer

Pas CCI
Geen UVW

Pas admissible comme travailleur étranger
Geen recht hebben op de werkhervattingstoeslag

Pas CCI
Geen UVW

Pas avoir droit au complément de reprise du travail
Pas CCI

54

Lijst toelaatbaarheidsartikelen als aard werkloosheid: 01 à 57 behalve 15
ONEM 05/03/2007
( ) = plus utilisé actuellement/ actueel niet meer gebruikt
artikel
article
29&2

betekenis
signification
Toelaatbaar als deeltijdse werknemer met behoud van rechten

UVW?
CCI?
UVW

verplichte IWZ?
IDE obligatoire?
IWZ

CCI
UVW

IDE
IWZ

Admissible comme travailleur à temps partiel avec maintien
des droits

30,1 →
30,3,10

Toelaatbaar op basis van arbeidsprestaties

bijzonderheden inzake IWZ
spécificités concernant IDE
IWZ voor voltijdse betrekking tenzij geen IGU/ aangifte en IWZ
binnen de 2 maanden volgend op dag van aanvang deeltijdse
tewerkstelling / behoudens vrijstelling
IDE pour un emploi à plein temps sauf si pas AGR/ déclaration
et IDE dans les 2 mois qui suivent le jour du début de l’emploi
à temps partiel/ sauf dispense

bewijs van IWZ bij elke UA/ inschrijving binnen de 8 dagen
volgend op dag van UA/ UA na onderbreking van ten minste 4
weken/ behoudens vrijstelling

Admissible sur base des prestations de travail

31

Toelaatbaar als havenarbeider / zeevisser

CCI
UVW

IDE
IWZ

preuve d’IDE en cas d ‘une demande d’allocations/ inscription
dans les 8 jours qui suivent la DA/ DA après une interruption
d’au moins 4 semaines/ sauf dispense
IWZ + 1 X per maand (zeevissers) of 1 X per dag
(havenarbeiders) aanmelden bij GDAB/ behoudens vrijstelling

Admissible comme travailleur des ports / pêcheur mer

32 → 32,2

33

Toelaatbaar op basis van het beroepsverleden

CCI

IDE

UVW

IWZ

Admissible sur base du passé professionnel

CCI

IDE

Toelaatbaar als vrijwillig deeltijdse werknemer (art.103 - 104)

UVW

IWZ

IDE + 1 X par mois (pêcheurs de mer) ou 1 X par jour
(travailleurs des ports) se présenter auprès du SRE/ sauf
dispense
bewijs van I WZ bij elke UA/ inschrijving binnen de 8 dagen
volgend op dag van UA/ UA na onderbreking van ten minste 4
weken/ behoudens vrijstelling
preuve d’IDE en cas d ‘une demande d’allocations/ inscription
dans les 8 jours qui suivent la DA/ DA après une interruption
d’au moins 4 semaines/ sauf dispense
bewijs van IWZ bij elke UA/ inschrijving binnen de 8 dagen
volgend op dag van UA/ UA na onderbreking van ten minste 4
weken/ behoudens vrijstelling

Travailleur temps partiel volontaire (art.103 - 104)

(35)

Recht op overbruggingsuitkeringen

CCI

IDE

UVW

IWZ

preuve d’IDE en cas d ‘une demande d’allocations/ inscription
dans les 8 jours qui suivent la DA/ DA après une interruption
d’au moins 4 semaines/ sauf dispense
opgeheven, behalve bij tijdelijke werkloosheid

55

36

36

Droit aux allocations transition

CCI

IDE

abrogé, sauf en cas de chômage temporaire

Recht op wachtuitkeringen

UVW

IWZ

bewijs van IWZ bij elke UA/ inschrijving binnen de 8 dagen
volgend op dag van UA/ UA na onderbreking van ten minste 4
weken/ behoudens vrijstelling

Droit aux allocations d’attente

CCI

IDE

preuve d’IDE en cas d ‘une demande d’allocations/ inscription
dans les 8 jours qui suivent la DA/ DA après une interruption
d’au moins 4 semaines/ sauf dispense

Recht op opleidings- of stage-uitkeringen (geldig vanaf
01/04/2006)

UVW

IWZ

vrijstelling van IWZ/ maar blijven de facto ingeschreven als WZ
dispense d’IDE mais restent de facto inscrits comme DE

quinquies
Droit aux allocations de formation ou de stage (valable du
01/04/2006)
37

42&1,1 →

Toelaatbaar wegens geldige arbeidsdagen

CCI
UVW

IDE
IWZ

Admissible à cause de journées de travail valables

CCI

IDE

Behoud toelaatbaarheid wegens onderbreking werkloosheid <
3 jaar (eventueel verlengd)

UVW

IWZ

42&2,11

43

Maintien d’admissibilité à cause d’une interruption chômage <
3ans (éventuellement prolongé)

CCI

IDE

Toelaatbaar als vreemde werknemer

UVW

IWZ

bewijs van IWZ bij elke UA/ inschrijving binnen de 8 dagen
volgend op dag van UA/ UA na onderbreking van ten minste 4
weken/ behoudens vrijstelling
preuve d’IDE en cas d ‘une demande d’allocations/ inscription
dans les 8 jours qui suivent la DA/ DA après une interruption
d’au moins 4 semaines/ sauf dispense

bewijs van IWZ bij elke UA/ inschrijving binnen de 8 dagen
volgend op dag van UA/ UA na onderbreking van ten minste 4
weken/ behoudens vrijstelling
preuve d’IDE en cas d ‘une demande d’allocations/ inscription
dans les 8 jours qui suivent la DA/ DA après une interruption
d’au moins 4 semaines/ sauf dispense

bewijs van IWZ bij elke UA/ inschrijving binnen de 8 dagen
volgend op dag van UA/ UA na onderbreking van ten minste 4
weken/ behoudens vrijstelling

56

Admissible comme travailleur étranger

CCI

IDE

preuve d’IDE en cas d ‘une demande d’allocations/ inscription
dans les 8 jours qui suivent la DA/ DA après une interruption
d’au moins 4 semaines/ sauf dispense

Lijst vergoedbaarheidsartikelen als aard werkloosheid = 00
ONEM 05/03/2007
( ) = plus utilisé actuellement/ actueel niet meer gebruikt / uitzondering op basisregels – exception sur règles de base

artikel
article
28&3,3

betekenis
signification
Werknemer die valt onder het paritair subcomité voor de
handel in brandstoffen in Oost-Vlaanderen

UVW?
CCI?

verplichte IWZ?
IDE obligatoire?

Travailleur relevant de la sous-commission paritaire pour le
commerce des combustibles en Flandre orientale
28&3,4

Erkende zeevisser (geldig vanaf 01/09/2004)

29&2B

Pêcheur de mer reconnu (valable à partir du 01/08/2004)
Geen regularisatie deeltijdse werknemer met behoud van
rechten

44

combinaison en principe pas possible
combinatie in principe niet mogelijk

geen UVW

geen IWZ tenzij
beroep

Pas régularisation travailleur à temps partiel avec maintien des
droits
Niet onvrijwillig zonder arbeid en/of zonder loon

pas CCI

pas IDE sauf si appel

geen UVW

geen IWZ tenzij
beroep

Pas involontairement privé de travail et/ou de rémunération

pas CCI

pas IDE sauf si appel

geen UVW

geen IWZ tenzij
beroep

44B

Lening zelfstandige

45

Prêt pour installation comme indépendant
Geen recht op vestigingsuitkering (geldig vanaf 01/04/2006)

bijzonderheden inzake IWZ
spécificités concernant IDE
combinatie in principe niet mogelijk

combinaison en principe pas possible
IWZ enkel noodzakelijk indien men IGU vraagt en beroep bij
de arbeidsrechtbank, behoudens vrijstelling
IDE uniquement nécessaire si on demande AGR et appel
auprès du tribunal du travail/ sauf dispense
IWZ enkel noodzakelijk indien beroep bij de
arbeidsrechtbank, behoudens vrijstelling
IDE uniquement nécessaire si appel auprès du tribunal du
travail/ sauf dispense
combinatie in principe niet mogelijk
combinaison en principe pas possible
IWZ enkel noodzakelijk indien beroep bij de
arbeidsrechtbank, behoudens vrijstelling

57

46

Pas de droit aux allocations d'établissement (valable à partir
du 01/04/2006)
Werknemer betrokken bij het faillissement SABENA

47

Travailleur victime de la faillite SABENA
Voorlopige uitkeringen C4.2

48

Allocations provisoires C4.2 et C4.2 BIS
Bijberoep uitoefenen of hulp aan zelfstandige

(50)

51A

51C

combinaison en principe pas possible
IWZ enkel noodzakelijk indien beroep bij de
arbeidsrechtbank, behoudens vrijstelling

geen IWZ tenzij
beroep

pas CCI

pas IDE sauf si appel

IDE uniquement nécessaire si appel auprès du tribunal du
travail/ sauf dispense

geen UVW

geen IWZ tenzij
beroep

IWZ enkel noodzakelijk indien beroep bij de
arbeidsrechtbank, behoudens vrijstelling

Exerce activité accessoire ou aide un travailleur indépendant

pas CCI

pas IDE sauf si appel

Samenwonen met zelfstandige

geen UVW

geen IWZ tenzij
beroep

Cohabitation avec un indépendant

pas CCI

pas IDE sauf si appel

Werkverlating, stage, beroepsopleiding, of eerste
werkervaringscontract

geen UVW

geen IWZ tenzij
beroep

IDE uniquement nécessaire si appel auprès du tribunal du
travail/ sauf dispense
Opgeheven
IWZ enkel noodzakelijk indien beroep bij de
arbeidsrechtbank, behoudens vrijstelling
Abrogé
IDE uniquement nécessaire si appel auprès du tribunal du
travail/ sauf dispense
IWZ enkel noodzakelijk indien beroep bij de
arbeidsrechtbank, behoudens vrijstelling

pas CCI

pas IDE sauf si appel

Ontslag dienstbetrekking, stage, beroepsopleiding of eerste
werkervaringscontract

geen UVW

geen IWZ tenzij
beroep

Licenciement emploi, stage, F.P. ou contrat de première
expérience professionnelle

pas CCI

pas IDE sauf si appel

Weigering dienstbetrekking, stage, beroepsopleiding of eerste
werkervaringscontract

geen UVW

geen IWZ tenzij
beroep

pas CCI

pas IDE sauf si appel

geen UVW

geen IWZ tenzij
beroep

pas CCI

pas IDE sauf si appel

Refus d’emploi, stage, F.P. ou contrat de première expérience
professionnelle
51D

IDE uniquement nécessaire si appel auprès du tribunal du
travail/ sauf dispense
combinatie in principe niet mogelijk

geen UVW

Abandon d’emploi, stage, F.P. ou contrat de première
expérience professionnelle
51B

pas IDE sauf si appel
pas CCI

Geen aanbieding bij de werkgever na verwijzing van de
plaatsingsdiensten
Non-présentation au placement ou chez l’employeur

IDE uniquement nécessaire si appel auprès du tribunal du
travail/ sauf dispense
IWZ enkel noodzakelijk indien beroep bij de
arbeidsrechtbank, behoudens vrijstelling
IDE uniquement nécessaire si appel auprès du tribunal du
travail/ sauf dispense
IWZ enkel noodzakelijk indien beroep bij de
arbeidsrechtbank, behoudens vrijstelling
IDE uniquement nécessaire si appel auprès du tribunal du
travail/ sauf dispense
IWZ enkel noodzakelijk indien beroep bij de
arbeidsrechtbank, behoudens vrijstelling
IDE uniquement nécessaire si appel auprès du tribunal du
travail/ sauf dispense
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51E

51F

51G

51H

51I

51J

52&4

Geen aanbieding na uitnodiging bij de plaatsingsdiensten of bij
de dienst beroepsopleiding

geen UVW

geen IWZ tenzij
beroep

IWZ enkel noodzakelijk indien beroep bij de
arbeidsrechtbank, behoudens vrijstelling

Non-présentation après convocation par le service placement
ou la F.P.

pas CCI

pas IDE sauf si appel

Weigeren deel te nemen aan een begeleidingsplan

geen UVW

geen IWZ tenzij
beroep

IDE uniquement nécessaire si appel auprès du tribunal du
travail/ sauf dispense
IWZ enkel noodzakelijk indien beroep bij de
arbeidsrechtbank, behoudens vrijstelling

Refus de participer au plan d’accompagnement

pas CCI

pas IDE sauf si appel

Stopzetting of mislukking van een begeleidingsplan

geen UVW

geen IWZ tenzij
beroep

Echec ou arrêt du plan d’accompagnement à la suite d'une
attitude fautive

pas CCI

pas IDE sauf si appel

Weigering outplacement (geldig vanaf 01/04/2006)

geen UVW

geen IWZ tenzij
beroep

Refus outplacement (valable à partir du 01/04/2006

pas CCI

pas IDE sauf si appel

Weigering inschrijving tewerkstellingscel (geldig vanaf
01/04/2006)

geen UVW

geen IWZ tenzij
beroep

Refus inscription cellule emploi (valable à partir du 01/04/2006

pas CCI

pas IDE sauf si appel

Afwezigheid aanvraag outplacement (geldig vanaf 01/04/2006)

geen UVW

geen IWZ tenzij
beroep

Absence demande outplacement (valable à partir du
01/04/2006)

pas CCI

pas IDE sauf si appel

Nieuwe toelaatbaarheid na uitsluiting

geen UVW

geen IWZ tenzij
beroep

pas CCI

pas IDE sauf si appel

Aanvang sanctie

geen UVW

geen IWZ tenzij
beroep

Prise de cours de la sanction

pas CCI

pas IDE sauf si appel

IDE uniquement nécessaire si appel auprès du tribunal du
travail/ sauf dispense
IWZ enkel noodzakelijk indien beroep bij de
arbeidsrechtbank, behoudens vrijstelling
IDE uniquement nécessaire si appel auprès du tribunal du
travail/ sauf dispense
IWZ enkel noodzakelijk indien beroep bij de
arbeidsrechtbank, behoudens vrijstelling
IDE uniquement nécessaire si appel auprès du tribunal du
travail/ sauf dispense
IWZ enkel noodzakelijk indien beroep bij de
arbeidsrechtbank, behoudens vrijstelling
IDE uniquement nécessaire si appel auprès du tribunal du
travail/ sauf dispense
IWZ enkel noodzakelijk indien beroep bij de
arbeidsrechtbank, behoudens vrijstelling
IDE uniquement nécessaire si appel auprès du tribunal du
travail/ sauf dispense
IWZ enkel noodzakelijk indien beroep bij de
arbeidsrechtbank, behoudens vrijstelling

Nouvelle admission après exclusion

53

53,2

IDE uniquement nécessaire si appel auprès du tribunal du
travail/ sauf dispense
IWZ enkel noodzakelijk indien beroep bij de
arbeidsrechtbank, behoudens vrijstelling

Voorlopige schorsing van de uitkeringen

IDE uniquement nécessaire si appel auprès du tribunal du
travail/ sauf dispense
combinatie in principe niet mogelijk

Suspension provisoire des allocations

combinaison en principe pas possible

59

54

55,1

55,2

55,3

55,4

55,7

56,B

56,C

Uitsluiting na werkverlating om andere dienstbetrekking uit te
oefenen (4 weken)

geen UVW

geen IWZ tenzij
beroep

IWZ enkel noodzakelijk indien beroep bij de
arbeidsrechtbank, behoudens vrijstelling

Exclusion suite abandon emploi pour en exercer un autre (4
semaines)

pas CCI

pas IDE sauf si appel

Niet vergoedbare dagen, ingevolge gebruiken in de sector, ...

geen UVW

geen IWZ tenzij
beroep

IDE uniquement nécessaire si appel auprès du tribunal du
travail/ sauf dispense
IWZ enkel noodzakelijk indien beroep bij de
arbeidsrechtbank, behoudens vrijstelling

Jours non indemnisables, en raison des usages dans le
secteur, …

pas CCI

pas IDE sauf si appel

Verlaten dienstbetrekking om beroep uit te oefenen dat niet
valt onder de RSZ (6 m.)

geen UVW

geen IWZ tenzij
beroep

Abandon de travail pour exercer activité non assujettie à
l'ONSS (6 mois)

pas CCI

pas IDE sauf si appel

IDE uniquement nécessaire si appel auprès du tribunal du
travail/ sauf dispense

Tijdelijke onderbreking van een activiteit die niet valt onder de
RSZ

geen UVW

geen IWZ tenzij
beroep

IWZ enkel noodzakelijk indien beroep bij de
arbeidsrechtbank, behoudens vrijstelling

Suspension temporaire activité non assujettie à l'ONSS

pas CCI

pas IDE sauf si appel

IDE uniquement nécessaire si appel auprès du tribunal du
travail/ sauf dispense

Verlaten van een dienstbetrekking om kind op te voeden (6
maanden)

geen UVW

geen IWZ tenzij
beroep

IWZ enkel noodzakelijk indien beroep bij de
arbeidsrechtbank, behoudens vrijstelling

Abandon d'emploi pour éducation des enfants (6 mois)

pas CCI

pas IDE sauf si appel

IDE uniquement nécessaire si appel auprès du tribunal du
travail/ sauf dispense

Zaterdagen of halve zaterdagen niet vergoedbaar

geen UVW

IWZ behouden

Samedis ou demi-samedis non indemnisables

pas CCI
geen UVW

maintien CCI
geen IWZ tenzij
beroep

Indisponibilité subjective non déclarée spontanément par le
chômeur

pas CCI

pas IDE sauf si appel

Objectieve onbeschikbaarheid die vastgesteld wordt door het
wb (bv.: de niet-aangifte van een adreswijziging door de
werkloze)

geen UVW

geen IWZ tenzij
beroep

Elke subjectieve onbeschikbaarheid die niet spontaan door de
werkloze werd verklaard

IDE uniquement nécessaire si appel auprès du tribunal du
travail/ sauf dispense
IWZ enkel noodzakelijk indien beroep bij de
arbeidsrechtbank, behoudens vrijstelling

IWZ enkel noodzakelijk indien beroep bij de
arbeidsrechtbank, behoudens vrijstelling
IDE uniquement nécessaire si appel auprès du tribunal du
travail/ sauf dispense
IWZ enkel noodzakelijk indien beroep bij de
arbeidsrechtbank, behoudens vrijstelling

Indisponibilité objective constatée par le B.C. (ex.:
changement d’adresse non signalé)

60

58

59

59B

59B,10

59,53

59,54

59,55

pas CCI

pas IDE sauf si appel

IDE uniquement nécessaire si appel auprès du tribunal du
travail/ sauf dispense

geen UVW

geen IWZ tenzij
beroep

IWZ enkel noodzakelijk indien beroep bij de
arbeidsrechtbank, behoudens vrijstelling

Pas d’ inscription comme demandeur d’emploi du chômeur
complet

pas CCI

pas IDE sauf si appel

IDE uniquement nécessaire si appel auprès du tribunal du
travail/ sauf dispense

Niet -inschrijving als werkzoekende van een tijdelijke werkloze

geen UVW

geen IWZ tenzij
beroep

IWZ enkel noodzakelijk indien beroep bij de
arbeidsrechtbank, behoudens vrijstelling

Pas d’inscription comme demandeur d’emploi du chômeur
temporaire

pas CCI

pas IDE sauf si appel

Samenwonende of schoolverlater – Beperkte schorsing 4
maanden – Gesprek 1 – 2 (geldig vanaf 01/07/2004)

geen UVW

geen IWZ tenzij
beroep

IDE uniquement nécessaire si appel auprès du tribunal du
travail/ sauf dispense
IWZ enkel noodzakelijk indien beroep bij de
arbeidsrechtbank, behoudens vrijstelling

Cohabitant ou jeune ayant quitté l'école - Suspension limitée 4
mois - Entretien 1 - 2 (valable à partir du 01/07/2004

pas CCI

pas IDE sauf si appel

De werkloze ziet af van uitkeringen overeenkomstig artikel
59bis of artikel 58/3, §5

geen UVW

geen IWZ

IDE uniquement nécessaire si appel auprès du tribunal du
travail/ sauf dispense
IWZ niet noodzakelijk

pas CCI

pas IDE

IDE pas nécessaire

geen UVW

geen IWZ tenzij
beroep

IWZ enkel noodzakelijk indien beroep bij de
arbeidsrechtbank, behoudens vrijstelling

Jeune ayant quité l'école - Exclusion - Entretien 2 (valable à
partir du 01/07/2004)

pas CCI

pas IDE sauf si appel

IDE uniquement nécessaire si appel auprès du tribunal du
travail/ sauf dispense

Samenwonende – Uitsluiting - Gesprek 2 (geldig vanaf
01/07/2004)

geen UVW

geen IWZ tenzij
beroep

IWZ enkel noodzakelijk indien beroep bij de
arbeidsrechtbank, behoudens vrijstelling

Cohabitant - Exclusion - Entretien 2 (valable à partir du
01/07/2004)

pas CCI

pas IDE sauf si appel

IDE uniquement nécessaire si appel auprès du tribunal du
travail/ sauf dispense

Samenwonende < netto belastbaar inkomen van het gezin –
Na 6 maanden  uitsluiting - Gesprek 2 (geldig vanaf
01/07/2004)
Cohabitant < revenus nets imposables du ménage - Après 6
mois --> exclusion - Entretien 2 (valable à partir du
01/07/2004)

geen UVW

geen IWZ tenzij
beroep

IWZ enkel noodzakelijk indien beroep bij de
arbeidsrechtbank, behoudens vrijstelling

Niet - inschrijving als werkzoekende van een volledige
werkloze

Le chômeur renonce aux allocations conformément à l’article
59bis ou article 58/3, §3
Schoolverlater – Uitsluiting – Gesprek 2 (geldig vanaf
01/07/2004)

61

59,56

59,61

59,62

59,63

59,64

60B

pas CCI

pas IDE sauf si appel

Alleenstaande of gezinshoofd – Na 6 maanden  uitsluiting –
Gesprek 2 (geldig vanaf 01/07/2004)

geen UVW

geen IWZ tenzij
beroep

Isolé ou allocataire ayant charge de famille - Après 6 mois -->
exclusion - Entretien 2 (valable à partir du 01/07/2004)

pas CCI

pas IDE sauf si appel

IDE uniquement nécessaire si appel auprès du tribunal du
travail/ sauf dispense

Schoolverlater – Uitsluiting – Gesprek 3 (geldig vanaf
01/07/2004)

geen UVW

geen IWZ tenzij
beroep

IWZ enkel noodzakelijk indien beroep bij de
arbeidsrechtbank, behoudens vrijstelling

Jeune ayant quitté l'école - exclusion - entretien 3 (valable à
partir du 01/07/2004)

pas CCI

pas IDE sauf si appel

IDE uniquement nécessaire si appel auprès du tribunal du
travail/ sauf dispense

Samenwonende – Uitsluiting - Gesprek 3 (geldig vanaf
01/07/2004)

geen UVW

geen IWZ tenzij
beroep

IWZ enkel noodzakelijk indien beroep bij de
arbeidsrechtbank, behoudens vrijstelling

Cohabitant - Exclusion - Entretien 3 (valable à partir du
01/07/2004)

pas CCI

pas IDE sauf si appel

IDE uniquement nécessaire si appel auprès du tribunal du
travail/ sauf dispense

Samenwonende < netto belastbaar inkomen van het gezin –
Na 6 maanden  uitsluiting - Gesprek 3 (geldig vanaf
01/07/2004)
Cohabitant < revenus nets imposables du ménage - Après 6
mois --> exclusion - Entretien 3 (valable à partir du
01/07/2004)

geen UVW

geen IWZ tenzij
beroep

IWZ enkel noodzakelijk indien beroep bij de
arbeidsrechtbank, behoudens vrijstelling

pas CCI

pas IDE sauf si appel

IDE uniquement nécessaire si appel auprès du tribunal du
travail/ sauf dispense

Alleenstaande of gezinshoofd – Na 6 maanden  uitsluiting –
Gesprek 3 (geldig vanaf 01/07/2004)

geen UVW

geen IWZ tenzij
beroep

IWZ enkel noodzakelijk indien beroep bij de
arbeidsrechtbank, behoudens vrijstelling

Isolé ou allocataire ayant charge de famille - Après 6 mois -->
exclusion - Entretien 3 (valable à partir du 01/07/2004)

pas CCI

pas IDE sauf si appel

IDE uniquement nécessaire si appel auprès du tribunal du
travail/ sauf dispense

Inkomen partner als loontrekkende is ongekend of groter dan
het grensbedrag bepaald in art.60 M.B.

combinatie in principe niet mogelijk

Revenu partenaire salarié est inconnu ou supérieur au
montant limite déterminé par l’art.60 A.M.
61&1,1

Verbod op cumul werkloosheid en R.I.Z. I.V.

IDE uniquement nécessaire si appel auprès du tribunal du
travail/ sauf dispense
IWZ enkel noodzakelijk indien beroep bij de
arbeidsrechtbank, behoudens vrijstelling

geen UVW

geen IWZ tenzij
beroep

combinaison en principe pas possible
IWZ enkel noodzakelijk indien beroep bij de
arbeidsrechtbank, behoudens vrijstelling

Interdiction cumul INAMI et chômage

62

pas IDE sauf si appel
pas CCI
61&1,2

61&2,1

IDE uniquement nécessaire si appel auprès du tribunal du
travail/ sauf dispense

Cumul R.I.Z.I.V. en tijdelijke werkloosheid

Combinatie enkel bij tijdelijke werkloosheid

Cumul entre INAMI et allocations de chômage temporaire

Combinaison uniquement dans le cas du chômage
temporaire
IWZ enkel noodzakelijk indien beroep bij de
arbeidsrechtbank, behoudens vrijstelling

Verbod cumul uitkeringen arbeidsongeval / beroepsziekte en
werkloosheid

geen UVW

geen IWZ tenzij
beroep

Interdiction cumul indemnisation accident travail / maladie
professionnelle et chômage

pas CCI

pas IDE sauf si appel

IDE uniquement nécessaire si appel auprès du tribunal du
travail/ sauf dispense

Cumul uitkeringen arbeidsongeval / beroepsziekte en tijdelijke
werkloosheid

Combinatie enkel bij tijdelijke werkloosheid

Cumul entre indemnisation accident travail / maladie
professionnelle et chômage temporaire
Verbod cumul buitenlandse r.i.z.i.v. en werkloosheid

geen UVW

geen IWZ tenzij
beroep

Combinaison uniquement dans le cas du chômage
temporaire
IWZ enkel noodzakelijk indien beroep bij de
arbeidsrechtbank, behoudens vrijstelling

Interdiction cumul INAMI étranger et allocation de chômage

pas CCI

pas IDE sauf si appel

Ongeschikt tot werken volgens r.v.a geneesheer

geen UVW

geen IWZ tenzij
beroep

Inapte au travail constaté par le médecin de l'ONEM

pas CCI

pas IDE sauf si appel

Niet vergoedbaar ingevolge schoolplicht

geen UVW

geen IWZ tenzij
beroep

Non indemnisable suite obligation scolaire

pas CCI

pas IDE sauf si appel

Niet vergoedbaar overbruggingsuitkering tijdelijke
werkloosheid

geen UVW

geen IWZ tenzij
beroep

Pas indemnisable allocation de transition tijdelijke
werkloosheid

pas CCI

pas IDE sauf si appel

61&2,2

61&3,1

62&1,1

62&2,1

Beroep beslissing r.i.z.i.v.

IDE uniquement nécessaire si appel auprès du tribunal du
travail/ sauf dispense
IWZ enkel noodzakelijk indien beroep bij de
arbeidsrechtbank, behoudens vrijstelling
IDE uniquement nécessaire si appel auprès du tribunal du
travail/ sauf dispense
combinatie in principe niet mogelijk

Conteste décision INAMI
63,1

63,2

combinaison en principe pas possible
IWZ enkel noodzakelijk indien beroep bij de
arbeidsrechtbank, behoudens vrijstelling
IDE uniquement nécessaire si appel auprès du tribunal du
travail/ sauf dispense
IWZ enkel noodzakelijk indien beroep bij de
arbeidsrechtbank, behoudens vrijstelling
IDE uniquement nécessaire si appel auprès du tribunal du
travail/ sauf dispense

63

64

Pensioenleeftijd bereikt

geen UVW

geen IWZ tenzij
beroep

Atteint l'âge de la pension légale

65&1

66

pas CCI

pas IDE sauf si appel

Verbod cumul pensioen en werkloosheid

geen UVW

geen IWZ tenzij
beroep

Interdiction de cumul pension et chômage

pas CCI

pas IDE sauf si appel

Verplichte verblijfplaats in België

geen UVW

geen IWZ tenzij
beroep

pas CCI

pas IDE sauf si appel

Niet vergoedbaar tijdens militaire dienst / hechtenis

geen UVW

geen IWZ tenzij
beroep

Non octroi d’allocations durant service militaire / détention /
emprisonnement

pas CCI

pas IDE sauf si appel

Uitsluiting - hervatting studies met volledig leerplan

geen UVW

geen IWZ tenzij
beroep

Exclusion suite reprise d’études de plein exercice

pas CCI

pas IDE sauf si appel

Uitsluiting - hervatting middenstandsopleiding

geen UVW

geen IWZ tenzij
beroep

Exclusion suite formation classes moyennes

pas CCI

pas IDE sauf si appel

Niet vergoedbaar als vreemde werknemers (VV + AV)

geen UVW

geen IWZ tenzij
beroep

Pas indemnisable comme travailleur étranger (PS + PT)

pas CCI

pas IDE sauf si appel

Afwezigheid bij oproeping

geen UVW

geen IWZ tenzij
beroep

Absent à une convocation

pas CCI

pas IDE sauf si appel

IWZ enkel noodzakelijk indien beroep bij de
arbeidsrechtbank, behoudens vrijstelling / vanaf 58 jaar
vrijstelling op verzoek
IDE uniquement nécessaire si appel auprès du tribunal du
travail/ sauf dispense/ à partir de 58 ans dispense sur
demande
IWZ enkel noodzakelijk indien beroep bij de
arbeidsrechtbank, behoudens vrijstelling / vanaf 58 jaar
vrijstelling op verzoek
IDE uniquement nécessaire si appel auprès du tribunal du
travail/ sauf dispense/ à partir de 58 ans dispense sur
demande
IWZ enkel noodzakelijk indien beroep bij de
arbeidsrechtbank, behoudens vrijstelling

Obligation de résidence habituelle et effective en Belgique

67

68,1

68,2

69

70

IDE uniquement nécessaire si appel auprès du tribunal du
travail/ sauf dispense
IWZ enkel noodzakelijk indien beroep bij de
arbeidsrechtbank, behoudens vrijstelling
IDE uniquement nécessaire si appel auprès du tribunal du
travail/ sauf dispense
IWZ enkel noodzakelijk indien beroep bij de
arbeidsrechtbank, behoudens vrijstelling
IDE uniquement nécessaire si appel auprès du tribunal du
travail/ sauf dispense
IWZ enkel noodzakelijk indien beroep bij de
arbeidsrechtbank, behoudens vrijstelling
IDE uniquement nécessaire si appel auprès du tribunal du
travail/ sauf dispense
IWZ enkel noodzakelijk indien beroep bij de
arbeidsrechtbank, behoudens vrijstelling
IDE uniquement nécessaire si appel auprès du tribunal du
travail/ sauf dispense
IWZ enkel noodzakelijk indien beroep bij de
arbeidsrechtbank, behoudens vrijstelling
IDE uniquement nécessaire si appel auprès du tribunal du
travail/ sauf dispense

64

70,1

70,2

70,3

70,4

70,5

73

Geen reactie op uitnodiging om de verwittigingsbrief te komen
afhalen op het WB (geldig vanaf 01/07/2004)

geen UVW

geen IWZ tenzij
beroep

IWZ enkel noodzakelijk indien beroep bij de
arbeidsrechtbank, behoudens vrijstelling

Absence de réaction à l'invitation à venir retirer la lettre
d'avertissement au BC (valable à partir du 01/07/2004)
Ongerechtvaardigde afwezigheid op het 1ste gesprek (geldig
01/07/2004)

pas CCI

pas IDE sauf si appel

geen UVW

geen IWZ tenzij
beroep

IDE uniquement nécessaire si appel auprès du tribunal du
travail/ sauf dispense
IWZ enkel noodzakelijk indien beroep bij de
arbeidsrechtbank, behoudens vrijstelling

Absence injustifiée au 1er entretien (valable à partir du
01/07/2004)
Ongerechtvaardigde afwezigheid op het 2de gesprek (geldig
01/07/2004)

pas CCI

pas IDE sauf si appel

geen UVW

geen IWZ tenzij
beroep

Absence injustifiée au 2ème entretien (valable à partir du
01/07/2004)
Geen reactie na vraag tekenen contract na 1ste gesprek
(geldig vanaf 01/07/2004)

pas CCI

pas IDE sauf si appel

geen UVW

geen IWZ tenzij
beroep

Aucune réaction à la demande de signer le contrat après le
1er entretien (valable à partir du 01/07/2004
Geen reactie na uitnodiging voor het opmaken van het
contract na 1ste gesprek (geldig vanaf 01/07/2004)

pas CCI

pas IDE sauf si appel

geen UVW

geen IWZ tenzij
beroep

Aucune réaction à l'invitation d'établir le contrat après le 1er
entretien (valable à partir du 01/07/2004)
Niet vergoedbaar tgv staking, lock-out

pas CCI

pas IDE sauf si appel

Pas indemnisation suite grève ou lock-out
Vergoedbare 1/2 dagen havenarbeiders of gelijkgestelden

75

Indemnisation ½ jours travailleurs des ports ou assimilés
Geen recht op uitkeringen als huisarbeider

geen UVW

geen IWZ tenzij
beroep

Pas droit aux allocations comme travailleurs à domicile

pas CCI

pas IDE sauf si appel

Beslissing tot schorsing in toepassing van artikel 79§5 (PWA)

geen UVW

geen IWZ tenzij
beroep

Suspension en application de l’article 79§5 (ALE)

pas CCI

pas IDE sauf si appel

PWA : arbeidsongeval

geen UVW

geen IWZ tenzij
beroep

79&10

IDE uniquement nécessaire si appel auprès du tribunal du
travail/ sauf dispense
IWZ enkel noodzakelijk indien beroep bij de
arbeidsrechtbank, behoudens vrijstelling
IDE uniquement nécessaire si appel auprès du tribunal du
travail/ sauf dispense
IWZ enkel noodzakelijk indien beroep bij de
arbeidsrechtbank, behoudens vrijstelling
IDE uniquement nécessaire si appel auprès du tribunal du
travail/ sauf dispense
Combinatie enkel bij tijdelijke werkloosheid
Combinaison uniquement dans le cas du chômage
temporaire
combinatie in principe niet mogelijk

74

79&5

IDE uniquement nécessaire si appel auprès du tribunal du
travail/ sauf dispense
IWZ enkel noodzakelijk indien beroep bij de
arbeidsrechtbank, behoudens vrijstelling

combinaison en principe pas possible
IWZ enkel noodzakelijk indien beroep bij de
arbeidsrechtbank, behoudens vrijstelling
IDE uniquement nécessaire si appel auprès du tribunal du
travail/ sauf dispense
IWZ enkel noodzakelijk indien beroep bij de
arbeidsrechtbank, behoudens vrijstelling
IDE uniquement nécessaire si appel auprès du tribunal du
travail/ sauf dispense
IWZ enkel noodzakelijk indien beroep bij de
arbeidsrechtbank, behoudens vrijstelling (deze groep is
vrijgesteld van IWZ)

65

IDE uniquement nécessaire si appel auprès du tribunal du
travail/ sauf dispense (ce groupe est dispensé d’IDE)
pas IDE sauf si appel
83&1

ALE : accident de travail
Beslissing uitsluiting langdurige werkloosheid

pas CCI
geen UVW

geen IWZ tenzij
beroep

IWZ enkel noodzakelijk indien beroep bij de
arbeidsrechtbank, behoudens vrijstelling

pas IDE sauf si appel

IDE uniquement nécessaire si appel auprès du tribunal du
travail/ sauf dispense

Exclusion chômage de longue durée

pas CCI

Herneming van de schorsing na toepassing art.84 of
voorlopige 00/-code in afwachting effectieve schorsingsdatum

geen UVW

geen IWZ tenzij
beroep

IWZ enkel noodzakelijk indien beroep bij de
arbeidsrechtbank, behoudens vrijstelling

pas CCI

pas IDE sauf si appel

84

Reprise de l’exclusion après application art.84 ou code 00/provisoire en attente date effective d'exclusion
Opschorting schorsing op basis gezinsinkomen loon of
wijziging gezinstoestand ("A" of "N")
Levée sur base des revenus du ménage ou modification
situation familiale ("A" ou "N")

IDE uniquement nécessaire si appel auprès du tribunal du
travail/ sauf dispense
combinatie in principe niet mogelijk

85

Opnieuw toelaatbaar op basis arbeidsdagen

combinaison en principe pas possible
combinatie in principe niet mogelijk

90

A nouveau admissible sur base des jours de travail
Einde vrijstelling voor sociale/familiale redenen

combinaison en principe pas possible
combinatie in principe niet mogelijk

93,3AM

Fin de dispense pour raisons sociales / familiales
Voorlopige beslissing artikel 93§3 van het M.B.

83N

94,4

103

combinaison en principe pas possible
IWZ enkel noodzakelijk indien beroep bij de
arbeidsrechtbank, behoudens vrijstelling

geen UVW

geen IWZ tenzij
beroep

pas CCI

pas IDE sauf si appel

IDE uniquement nécessaire si appel auprès du tribunal du
travail/ sauf dispense

geen UVW

geen IWZ tenzij
beroep

IWZ enkel noodzakelijk indien beroep bij de
arbeidsrechtbank, behoudens vrijstelling

pas CCI

pas IDE sauf si appel

Refus dispense
Geen vrijwillig deeltijdse werknemer

IDE uniquement nécessaire si appel auprès du tribunal du
travail/ sauf dispense

geen UVW

geen IWZ tenzij
beroep

IWZ enkel noodzakelijk indien beroep bij de
arbeidsrechtbank, behoudens vrijstelling

Pas de travailleur à temps partiel volontaire

pas CCI

pas IDE sauf si appel

IDE uniquement nécessaire si appel auprès du tribunal du
travail/ sauf dispense

Décision provisoire article 93§3 de l'A.M.
Weigering vrijstelling

66

104

104,1

Vrijwillig deeltijdse werknemer niet vergoedbaar ingevolge
werkhervatting

geen UVW

geen IWZ tenzij
beroep

IWZ enkel noodzakelijk indien beroep bij de
arbeidsrechtbank, behoudens vrijstelling

Travailleur à temps partiel volontaire non indemnisable suite
reprise de travail
Tijdelijke werkloosheid bij de vrijwillig deeltijdse werknemer die
de wachttijdvoorwaarden vervult - 04/ met
vergoedingsperiodes

pas CCI

pas IDE sauf si appel

IDE uniquement nécessaire si appel auprès du tribunal du
travail/ sauf dispense
Combinatie enkel bij tijdelijke werkloosheid

Chômage Temporaire du travailleur à temps partiel volontaire
qui remplit les conditions de stage - 04/- avec cascade

Combinaison uniquement dans le cas du chômage
temporaire
Combinatie enkel bij tijdelijke werkloosheid

106

Tijdelijke werkloosheid – prefix 97/ (geldig vanaf 01/01/2004)

114,4

Chômage Temporaire – préfixe 97/ (valable à partir de
01/01/2004)
Samenwonende < netto belastbaar inkomen van het gezin Verminderde uitkeringen 6 maanden - Gesprek 2 - 3 (geldig
vanaf 01/07/2004)

Combinaison uniquement dans le cas du chômage
temporaire
combinatie in principe niet mogelijk

Cohabitant < revenus nets imposables du ménage Allocations réduites 6 mois - Entretien 2 - 3 (valable à partir du
01/07/2004)

combinaison en principe pas possible

118

Herziening van de werkloosheidscode

combinatie in principe niet mogelijk

125

Révision du code chômage
vergoeding art. 90

combinaison en principe pas possible
combinatie in principe niet mogelijk

126,2

indemnisation art. 90
Werknemer die voorheen de anciënniteitstoeslag genoot

geen UVW

geen IWZ tenzij
beroep

Bénéficiait du complément d'ancienneté auparavant

pas CCI

pas IDE sauf si appel

Verblijft niet meer in België

geen UVW

geen IWZ tenzij
beroep

Ne réside plus habituellement en Belgique

pas CCI

pas IDE sauf si appel

129&2D

129&2E

combinaison en principe pas possible
IWZ enkel noodzakelijk, indien beroep wordt aangetekend
(om rechten te vrijwaren), behoudens vrijstelling
IDE uniquement nécessaire si appel auprès du tribunal du
travail/ sauf dispense
IWZ enkel noodzakelijk indien beroep bij de
arbeidsrechtbank, behoudens vrijstelling

Behoort tot de categorieën voorzien in artikel 28&3

IDE uniquement nécessaire si appel auprès du tribunal du
travail/ sauf dispense
combinatie in principe niet mogelijk

Appartient aux catégories visées à l'article 28&3

combinaison en principe pas possible

67

129TER

130B1

Werkhervattingstoeslag zelfstandige (geldig vanaf 01/04/2006)

geen UVW

geen IWZ

IWZ enkel noodzakelijk indien beroep bij de
arbeidsrechtbank, behoudens vrijstelling

Complément de reprise travail indépendant (valable à partir du
01/04/2006)

pas CCI

pas IDE

IDE uniquement nécessaire si appel auprès du tribunal du
travail/ sauf dispense
combinatie in principe niet mogelijk

Alleenstaande of gezinshoofd - Verminderde uitkeringen
4 maanden – Gesprek 1 (geldig vanaf 01/07/2004)
Isolé ou allocataire ayant charge de famille - Allocations
réduites 4 mois - Entretien 1 (valable à partir du 01/07/2004)

130B2

130B3

combinaison en principe pas possible
combinatie in principe niet mogelijk

Alleenstaande of gezinshoofd - Verminderde uitkeringen
4 maanden - Gesprek 2 (geldig vanaf 01/07/2004)
Isolé ou allocataire ayant charge de famille - Allocations
réduites 4 mois - Entretien 2 (valable à partir du 01/07/2004)
Alleenstaande of gezinshoofd - Verminderde uitkeringen
6 maanden - Gesprek 2 (geldig vanaf 01/07/2004)

combinaison en principe pas possible
combinatie in principe niet mogelijk

Isolé ou allocataire ayant charge de famille - Allocations
réduites 6 mois - Entretien 2 (valable à partir du 01/07/2004)
130B4

combinaison en principe pas possible
combinatie in principe niet mogelijk

Alleenstaande of gezinshoofd - Verminderde uitkeringen
6 maanden - Gesprek 3 (geldig vanaf 01/07/2004)
Isolé ou allocataire ayant charge de famille - Allocations
réduites 6 mois - Entretien 3 (valable à partir du 01/07/2004)

131.8

131BIS

131B&4

133

combinaison en principe pas possible
combinatie in principe niet mogelijk

Toeslag na 6 maanden beroepsopleiding
Complément après 6 mois de formation professionnelle
De betrokkene heeft de inkomensgarantie-uitkering gevraagd
maar niet verkregen omdat hij niet voltijds toelaatbaar of
vergoedbaar is of laattijdige aanvraag

geen UVW

geen IWZ tenzij
beroep

L'intéressé a demandé l’allocation de garantie de revenu, mais
ne l'a pas obtenu, car il n’est pas admissible ou indemnisable
à temps plein ou demande tardive

pas CCI

pas IDE sauf si appel

Carensperiode van 3 maanden artikel 131bis

geen UVW

geen IWZ tenzij
beroep

Période de carence de 3 mois article 131bis

pas CCI

pas IDE sauf si appel

Uitkeringsaanvraag (+ administratief dossier) onvolledig

geen UVW

geen IWZ tenzij
beroep

combinaison en principe pas possible
IWZ enkel noodzakelijk indien beroep bij de
arbeidsrechtbank, behoudens vrijstelling

IDE uniquement nécessaire si appel auprès du tribunal du
travail/ sauf dispense
IWZ enkel noodzakelijk indien beroep bij de
arbeidsrechtbank, behoudens vrijstelling
IDE uniquement nécessaire si appel auprès du tribunal du
travail/ sauf dispense
IWZ enkel noodzakelijk indien beroep bij de
arbeidsrechtbank, behoudens vrijstelling

68

pas IDE sauf si appel
133,4

Demande d’allocations (+ dossier administratif) incomplète
Uitkeringsaanvraag tijdelijke werkloosheid na 30/09

133,7

Demande de chômage temporaire après le 30/09
Nieuwe uitkeringsaanvraag na sanctie, uitsluiting of schorsing

134

Demande d’allocations après exclusion, sanction, suspension
Onvolledig administratief dossier (wijzigingsaangifte familiale
toestand)

pas CCI

IDE uniquement nécessaire si appel auprès du tribunal du
travail/ sauf dispense
combinatie enkel bij tijdelijke werkloosheid
combinaison en principe pas possible
combinatie in principe niet mogelijk
combinaison en principe pas possible
IWZ enkel noodzakelijk indien beroep bij de
arbeidsrechtbank, behoudens vrijstelling

geen UVW

geen IWZ tenzij
beroep

Dossier administratif incomplet – changement situation
familiale
Laattijdige indiening

pas CCI

pas IDE sauf si appel

geen UVW

geen IWZ tenzij
beroep

Introduction tardive

pas CCI

pas IDE sauf si appel

139

Nazicht aangifte

geen UVW

geen IWZ tenzij
beroep

pas CCI

pas IDE sauf si appel

IDE uniquement nécessaire si appel auprès du tribunal du
travail/ sauf dispense

146

Vérification déclaration
Niet gerechtigd owv onvolledig pensioen of bijberoep

geen UVW

geen IWZ tenzij
beroep

IWZ enkel noodzakelijk indien beroep bij de
arbeidsrechtbank, behoudens vrijstelling

pas CCI

pas IDE sauf si appel

149,1

Non indemnisable à cause d'une pension incomplète ou une
activité accessoire
Herziening beslissing tgv materiële en juridische vergissing

geen UVW

geen IWZ tenzij
beroep

IDE uniquement nécessaire si appel auprès du tribunal du
travail/ sauf dispense
IWZ enkel noodzakelijk indien beroep bij de
arbeidsrechtbank, behoudens vrijstelling

Révision décision suite erreur matérielle et juridique

pas CCI

pas IDE sauf si appel

Fout WB

geen UVW

geen IWZ tenzij
beroep

Erreur BC

pas CCI

pas IDE sauf si appel

Terugvordering met retro-actief effect t.g.v. valse verklaring

geen UVW

geen IWZ tenzij
beroep

138

149,2

149,3

IDE uniquement nécessaire si appel auprès du tribunal du
travail/ sauf dispense
IWZ enkel noodzakelijk indien beroep bij de
arbeidsrechtbank, behoudens vrijstelling
IDE uniquement nécessaire si appel auprès du tribunal du
travail/ sauf dispense
IWZ enkel noodzakelijk indien beroep bij de
arbeidsrechtbank, behoudens vrijstelling

IDE uniquement nécessaire si appel auprès du tribunal du
travail/ sauf dispense
IWZ enkel noodzakelijk indien beroep bij de
arbeidsrechtbank, behoudens vrijstelling
IDE uniquement nécessaire si appel auprès du tribunal du
travail/ sauf dispense
IWZ enkel noodzakelijk indien beroep bij de
arbeidsrechtbank, behoudens vrijstelling

69

pas IDE sauf si appel
149,4

149,5

153

154

155,1,1

155,1,2

155,2

156

IDE uniquement nécessaire si appel auprès du tribunal du
travail/ sauf dispense
IWZ enkel noodzakelijk indien beroep bij de
arbeidsrechtbank, behoudens vrijstelling

Récupération avec effet rétroactif suite fausse déclaration
Herziening zonder fout van het WB

pas CCI
geen UVW

Révision avec effet rétroactif sans erreur du BC

pas CCI

pas IDE sauf si appel

Herziening beslissing tgv nieuw feit

geen UVW

geen IWZ tenzij
beroep

Révision dossier suite fait nouveau

pas CCI

pas IDE sauf si appel

Onjuiste/onvolledige verklaring

geen UVW

geen IWZ tenzij
beroep

Déclaration inexacte/incomplète

pas CCI

pas IDE sauf si appel

Onrechtmatige afstempeling (cumul arbeid en werkloosheid)

geen UVW

geen IWZ tenzij
beroep

Estampillage indu (cumul travail et chômage)

pas CCI

pas IDE sauf si appel

Gebruik maken van onjuiste stukken

geen UVW

geen IWZ tenzij
beroep

Production de documents inexacts

pas CCI

pas IDE sauf si appel

IDE uniquement nécessaire si appel auprès du tribunal du
travail/ sauf dispense

Vals stempelmerk

geen UVW

geen IWZ tenzij
beroep

IWZ enkel noodzakelijk indien beroep bij de
arbeidsrechtbank, behoudens vrijstelling

pas CCI

pas IDE sauf si appel

Fausse estampille de pointage
Herhaling art.155,1

IDE uniquement nécessaire si appel auprès du tribunal du
travail/ sauf dispense

geen UVW

geen IWZ tenzij
beroep

IWZ enkel noodzakelijk indien beroep bij de
arbeidsrechtbank, behoudens vrijstelling

Récidive art.155,1

pas CCI

pas IDE sauf si appel

Verhinderen toezicht

geen UVW

geen IWZ tenzij
beroep

IDE uniquement nécessaire si appel auprès du tribunal du
travail/ sauf dispense
IWZ enkel noodzakelijk indien beroep bij de
arbeidsrechtbank, behoudens vrijstelling

geen IWZ tenzij
beroep

IDE uniquement nécessaire si appel auprès du tribunal du
travail/ sauf dispense
IWZ enkel noodzakelijk indien beroep bij de
arbeidsrechtbank, behoudens vrijstelling
IDE uniquement nécessaire si appel auprès du tribunal du
travail/ sauf dispense
IWZ enkel noodzakelijk indien beroep bij de
arbeidsrechtbank, behoudens vrijstelling
IDE uniquement nécessaire si appel auprès du tribunal du
travail/ sauf dispense
IWZ enkel noodzakelijk indien beroep bij de
arbeidsrechtbank, behoudens vrijstelling
IDE uniquement nécessaire si appel auprès du tribunal du
travail/ sauf dispense
IWZ enkel noodzakelijk indien beroep bij de
arbeidsrechtbank, behoudens vrijstelling

70

pas IDE sauf si appel
158

999

IDE uniquement nécessaire si appel auprès du tribunal du
travail/ sauf dispense
IWZ enkel noodzakelijk indien beroep bij de
arbeidsrechtbank, behoudens vrijstelling

Obstacle au contrôle
Aanvang administratieve sancties

pas CCI
geen UVW

Prise de cours des sanctions administratives

pas CCI

pas IDE sauf si appel

Werkloze overleden

geen UVW

geen IWZ

IDE uniquement nécessaire si appel auprès du tribunal du
travail/ sauf dispense
Uitschrijven

Chômeur décédé

pas CCI

pas IDE

Désinscrire

geen IWZ tenzij
beroep
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artikel
article
28&3,3

betekenis
signification
Werknemer die valt onder het paritair subcomité voor de
handel in brandstoffen in Oost-Vlaanderen

UVW?
CCI?
UVW

verplichte IWZ?
IDE obligatoire?
IWZ

bijzonderheden inzake IWZ
spécificités concernant IDE
IWZ + 1 X per maand aanmelden bij GDAB/ behoudens
vrijstelling

Travailleur relevant de la sous-commission paritaire pour le
commerce des combustibles en Flandre orientale

CCI

28&3,4

Erkende zeevisser (geldig vanaf 01/09/2004)

UVW

IDE
IWZ

29&2B

Pêcheur de mer reconnu (valable à partir du 01/08/2004)
Regularisatie deeltijdse werknemer met behoud van rechten

CCI
UVW

IDE
IWZ

IDE + 1 X par mois se présenter au SRE/ sauf dispense
IWZ enkel noodzakelijk indien men IGU vraagt / behoudens
vrijstelling

CCI

IDE

44

Régularisation travailleur à temps partiel avec maintien des
droits
Niet onvrijwillig zonder arbeid en/of zonder loon

IDE uniquement nécessaire si on demande AGR/ sauf
dispense
Combinatie in principe niet mogelijk

44B

Pas involontairement privé de travail et/ou de rémunération
Lening zelfstandige

UVW

IWZ

IDE + 1 X par mois se présenter au SRE/ sauf dispense
IWZ + 1 X per maand aanmelden bij GDAB/ behoudens
vrijstelling

Combinaison en principe pas possible
IWZ / behoudens vrijstelling

71

45

Prêt pour installation comme indépendant
Recht op vestigingsuitkering (geldig vanaf 01/04/2006)

CCI
UVW

IDE
IWZ

IDE / sauf dispense
IWZ / behoudens vrijstelling

CCI

IDE

IDE / sauf dispense

46

Droit aux allocations d'établissement (valable à partir du
01/04/2006)
Werknemer betrokken bij het faillissement SABENA

UVW

IWZ

IWZ / behoudens vrijstelling

47

Travailleur victime de la faillite SABENA
Voorlopige uitkeringen C4.2

CCI
UVW

IDE
IWZ

IDE / sauf dispense
IWZ / behoudens vrijstelling

48

Allocations provisoires C4.2 et C4.2 BIS
Bijberoep uitoefenen of hulp aan zelfstandige

CCI
UVW

IDE
IWZ

IDE / sauf dispense
IWZ / behoudens vrijstelling

50

Exerce activité accessoire ou aide un travailleur indépendant
Samenwonen met zelfstandige

CCI
UVW

IDE
IWZ

IDE / sauf dispense
Opgeheven
IWZ / behoudens vrijstelling

Cohabitation avec un indépendant

CCI

IDE

Abrogé
IDE / sauf dispense

51A

Werkverlating, stage, beroepsopleiding, of eerste
werkervaringscontract
Abandon d’emploi, stage, F.P. ou contrat de première
expérience professionnelle

51B

Ontslag dienstbetrekking, stage, beroepsopleiding of eerste
werkervaringscontract
Licenciement emploi, stage, F.P. ou contrat de première
expérience professionnelle

51C

Weigering dienstbetrekking, stage, beroepsopleiding of eerste
werkervaringscontract
Refus d’emploi, stage, F.P. ou contrat de première expérience
professionnelle

51D

Geen aanbieding bij de werkgever na verwijzing van de
plaatsingsdiensten
Non-présentation au placement ou chez l’employeur

Combinatie in principe niet mogelijk

Combinaison en principe pas possible
Combinatie in principe niet mogelijk

Combinaison en principe pas possible
Combinatie in principe niet mogelijk

Combinaison en principe pas possible
Combinatie in principe niet mogelijk

Combinaison en principe pas possible

72

51E

Geen aanbieding na uitnodiging bij de plaatsingsdiensten of bij
de dienst beroepsopleiding

Combinatie in principe niet mogelijk

Non-présentation après convocation par le service placement
ou la F.P.
51F

Weigeren deel te nemen aan een begeleidingsplan

Combinaison en principe pas possible
Combinatie in principe niet mogelijk

51G

Refus de participer au plan d’accompagnement
Stopzetting of mislukking van een begeleidingsplan

Combinaison en principe pas possible
Combinatie in principe niet mogelijk

52&4

Echec ou arrêt du plan d’accompagnement à la suite d'une
attitude fautive
Nieuwe toelating na uitsluiting

53

Nouvelle admission après exclusion
Aanvang sanctie

53,2

Prise de cours de la sanction
Voorlopige schorsing van de uitkeringen

Combinaison en principe pas possible
Combinatie in principe niet mogelijk

Suspension provisoire des allocations
Uitsluiting na werkverlating om andere dienstbetrekking uit te
oefenen (4 weken)

Combinaison en principe pas possible
Combinatie in principe niet mogelijk

Exclusion suite abandon emploi pour en exercer un autre (4
semaines)
Niet vergoedbare dagen, ingevolge gebruiken in de sector, ...

Combinaison en principe pas possible

54

55,1

55,2

Jours non indemnisables, en raison des usages dans le
secteur, …
Verlaten dienstbetrekking om beroep uit te oefenen dat niet
valt onder de RSZ (6 m.)
Abandon de travail pour exercer activité non assujettie à
l'ONSS (6 mois)

55,3

55,4

Tijdelijke onderbreking van een activiteit dat niet valt onder de
RSZ
Suspension temporaire activité non assujettie à l'ONSS
Verlaten van een dienstbetrekking om kind op te voeden (6
maanden)

UVW

IWZ

CCI

IDE

Combinaison en principe pas possible
IWZ / behoudens vrijstelling

Combinatie in principe niet mogelijk

Combinatie in principe niet mogelijk

Combinaison en principe pas possible
Combinatie in principe niet mogelijk

Combinaison en principe pas possible
Combinatie in principe niet mogelijk

Combinaison en principe pas possible
Combinatie in principe niet mogelijk

73

Abandon d'emploi pour éducation des enfants (6 mois
Combinaison en principe pas possible
Combinatie in principe niet mogelijk

55,7

Zaterdag niet vergoedbaar
Samedis ou demi-samedis ou demi-jours non indemnisables
Elke subjectieve onbeschikbaarheid die niet spontaan door de
werkloze werd verklaard

Combinaison en principe pas possible

56,B

Indisponibilité subjective non déclarée spontanément par le
chômeur
Objectieve onbeschikbaarheid die vastgesteld wordt door het
wb (bv.: de niet-aangifte van een adreswijziging door de
werkloze)

Combinaison en principe pas possible

Indisponi bilité objective constatée par le B.C. (ex.:
changement d’adresse non signalé)

Combinaison en principe pas possible

Inschrijving als werkzoekende van een volledige werkloze

Combinatie in principe niet mogelijk

Inscription comme demandeur d’emploi du chômeur complet
Samenwonende of schoolverlater – Beperkte schorsing 4
maanden – Gesprek 1 – 2 (geldig vanaf 01/07/2004)

Combinaison en principe pas possible

56,C

Combinatie in principe niet mogelijk

Combinatie in principe niet mogelijk

58

59B

59,53

59,54

Cohabitant ou jeune ayant quitté l'école - Suspension limitée 4
mois - Entretien 1 - 2 (valable à partir du 01/07/2004
Schoolverlater – Uitsluiting – Gesprek 2 (geldig vanaf
01/07/2004)

Combinaison en principe pas possible
Combinatie in principe niet mogelijk

Jeune ayant quité l'école - Exclusion - Entretien 2 (valable à
partir du 01/07/2004)

Combinaison en principe pas possible

Samenwonende – Uitsluiting - Gesprek 2 (geldig vanaf
01/07/2004)

Combinatie in principe niet mogelijk

Cohabitant - Exclusion - Entretien 2 (valable à partir du
01/07/2004)
59,55

Combinatie in principe niet mogelijk

Samenwonende < netto belastbaar inkomen van het gezin –
Na 6 maanden  uitsluiting - Gesprek 2 (geldig vanaf
01/07/2004)
Cohabitant < revenus nets imposables du ménage - Après 6
mois --> exclusion - Entretien 2 (valable à partir du
01/07/2004)

Combinaison en principe pas possible
Combinatie in principe niet mogelijk

Combinaison en principe pas possible

74

59,56

Alleenstaande of gezinshoofd – Na 6 maanden  uitsluiting –
Gesprek 2 (geldig vanaf 01/07/2004)

Combinatie in principe niet mogelijk

Isolé ou allocataire ayant charge de famille - Après 6 mois -->
exclusion - Entretien 2 (valable à partir du 01/07/2004)
59,61

Combinaison en principe pas possible
Combinatie in principe niet mogelijk

Schoolverlater – Uitsluiting – Gesprek 3 (geldig vanaf
01/07/2004)
Jeune ayant quitté l'école - exclusion - entretien 3 (valable à
partir du 01/07/2004)

59,62

Combinaison en principe pas possible
Combinatie in principe niet mogelijk

Samenwonende – Uitsluiting - Gesprek 3 (geldig vanaf
01/07/2004)
Cohabitant - Exclusion - Entretien 3 (valable à partir du
01/07/2004)

59,63

Combinaison en principe pas possible
Combinatie in principe niet mogelijk

Samenwonende < netto belastbaar inkomen van het gezin –
Na 6 maanden  uitsluiting - Gesprek 3 (geldig vanaf
01/07/2004)
Cohabitant < revenus nets imposables du ménage - Après 6
mois --> exclusion - Entretien 3 (valable à partir du
01/07/2004)

59,64

Combinaison en principe pas possible
Combinatie in principe niet mogelijk

Alleenstaande of gezinshoofd – Na 6 maanden  uitsluiting –
Gesprek 3 (geldig vanaf 01/07/2004)
Isolé ou allocataire ayant charge de famille - Après 6 mois -->
exclusion - Entretien 3 (valable à partir du 01/07/2004)

60B

Inkomen partner als loontrekkende is ongekend of groter dan
het grensbedrag bepaald in art.60 M.B.

UVW

Revenu partenaire salarié est inconnu ou supérieur au
montant limite déterminé par l’art.60 A.M.

CCI

IWZ

Combinaison en principe pas possible
IWZ / behoudens vrijstelling

IDE / sauf dispense
IDE

61&1,1

Verbod op cumul werkloosheid en R.I.Z. I.V.

Combinatie in principe niet mogelijk

61&2,1

Interdiction cumul INAMI et chômage
Verbod cumul uitkeringen arbeidsongeval / beroepsziekte en
werkloosheid

Combinaison en principe pas possible
Combinatie in principe niet mogelijk

75

Combinaison en principe pas possible

61&3,1

Interdiction cumul indemnisation accident travail / maladie
professionnelle et chômage
Verbod cumul buitenlandse r.i.z.i.v. en werkloosheid

62&1,1

Interdiction cumul INAMI étranger et allocation de chômage
Ongeschikt tot werken volgens r.v.a geneesheer

Combinaison en principe pas possible
Combinatie in principe niet mogelijk

62&2,1

Inapte au travail constaté par le médecin de l'ONEM
Beroep beslissing r.i.z.i.v.

63,1

Conteste décision INAMI
Niet vergoedbaar ingevolge schoolplicht

64

Non indemnisable suite obligation scolaire
Pensioenleeftijd bereikt (60 of 65 jaar)

Combinaison en principe pas possible
Combinatie in principe niet mogelijk

65&1

Atteint l'âge de la pension légale (60 ou 65 ans)
Verbod cumul pensioen en werkloosheid

Combinaison en principe pas possible
Combinatie in principe niet mogelijk

66

Interdiction de cumul pension et chômage
Verplichte verblijfplaats in België

Combinaison en principe pas possible
Combinatie in principe niet mogelijk

67

Obligation de résidence habituelle et effective en Belgique
Niet vergoedbaar tijdens militaire dienst / hechtenis

Combinaison en principe pas possible
Combinatie in principe niet mogelijk
Combinaison en principe pas possible

68,1

Non octroi d’allocations durant service militaire / détention /
emprisonnement
Uitsluiting - hervatting studies met volledig leerplan

68,2

Exclusion suite reprise d’études de plein exercice
Uitsluiting - hervatting middenstandsopleiding

Combinaison en principe pas possible
Combinatie in principe niet mogelijk

69

Exclusion suite formation classes moyennes
Vergoedbaarheid van vreemde werknemers (VV + AV)

70

Conditions d’indemnisation du travailleur étranger (PS + PT)
Afwezigheid bij oproeping
Absent à une convocation

Combinatie in principe niet mogelijk

UVW

IWZ

Combinaison en principe pas possible
IWZ / behoudens vrijstelling

CCI

IDE

IDE / sauf dispense
Combinatie in principe niet mogelijk

Combinatie in principe niet mogelijk

UVW

IWZ

CCI

IDE

Combinaison en principe pas possible
IWZ / behoudens vrijstelling
IDE / sauf dispense
Combinatie in principe niet mogelijk
Combinaison en principe pas possible

76

70,1

Geen reactie op uitnodiging om de verwittigingsbrief te komen
afhalen op het WB (geldig vanaf 01/07/2004)

Combinatie in principe niet mogelijk

Absence de réaction à l'invitation à venir retirer la lettre
d'avertissement au BC (valable à partir du 01/07/2004)
Ongerechtvaardigde afwezigheid op het 1ste gesprek (geldig
01/07/2004)

Combinaison en principe pas possible

Absence injustifiée au 1er entretien (valable à partir du
01/07/2004)
Ongerechtvaardigde afwezigheid op het 2de gesprek (geldig
01/07/2004)

Combinaison en principe pas possible

Absence injustifiée au 2ème entretien (valable à partir du
01/07/2004)
Geen reactie na vraag tekenen contract na 1ste gesprek
(geldig vanaf 01/07/2004)

Combinaison en principe pas possible

Aucune réaction à la demande de signer le contrat après le
1er entretien (valable à partir du 01/07/2004
Geen reactie na uitnodiging voor het opmaken van het
contract na 1ste gesprek (geldig vanaf 01/07/2004)

Combinaison en principe pas possible

Combinaison en principe pas possible

74

Aucune réaction à l'invitation d'établir le contrat après le 1er
entretien (valable à partir du 01/07/2004)
Vergoedbare 1/2 dag havenarbeiders of gelijkgestelden

UVW

IWZ

IWZ / behoudens vrijstelling

75

Indemnisation ½ jours travailleurs des ports ou assimilés
Huisarbeider

CCI
UVW

IDE
IWZ

IDE / sauf dispense
IWZ / behoudens vrijstelling

Travailleurs à domicile
Beslissing tot schorsing in toepassing van artikel 79§5 (PWA)

CCI

IDE

79&5

IDE / sauf dispense
Combinatie in principe niet mogelijk

79&10

Suspension en application de l’article 79§5 alinéa 2 ou 4 (ALE)
PWA : arbeidsongeval

UVW

geen IWZ

Combinaison en principe pas possible
Geen IWZ-verplichting

ALE : accident de travail

CCI

pas IDE

Pas d’obligation IDE

Stadswachter

UVW

geen IWZ

Geen IWZ-verplichting

Assistant de prévention et de sécurité

CCI

pas IDE

Pas d’obligation IDE

70,2

70,3

70,4

70,5

79TER

Combinatie in principe niet mogelijk

Combinatie in principe niet mogelijk

Combinatie in principe niet mogelijk

Combinatie in principe niet mogelijk

77

83&1

Beslissing uitsluiting langdurige werkloosheid

Combinatie in principe niet mogelijk

83N

Exclusion chômage de longue durée
Herneming van de schorsing na toepassing art.84 of
voorlopige 00/-code in afwachting effectieve schorsingsdatum

Combinaison en principe pas possible
Combinatie in principe niet mogelijk

Reprise de l’exclusion après application art.84 ou code 00/provisoire en attente date effective d'exclusion
Opschorting schorsing op basis gezinsinkomen loon of
wijziging gezinstoestand ("A" of "N")

UVW

IWZ

Combinaison en principe pas possible
IWZ / behoudens vrijstelling

CCI

IDE

IDE / sauf dispense

85

Levée sur base des revenus du ménage ou modification
situation familiale ("A" ou "N")
Opnieuw toelaatbaar op basis arbeidsdagen

UVW

IWZ

IWZ / behoudens vrijstelling

90

A nouveau admissible sur base des jours de travail
Einde vrijstelling voor sociale/familiale redenen

CCI
UVW

IDE
IWZ

IDE / sauf dispense
IWZ / behoudens vrijstelling

91,1

Fin de dispense pour raisons sociales / familiales
Collectieve voltijdse beroepsopleiding

CCI
UVW

IDE
IWZ

IDE / sauf dispense
Vrijstelling IWZ/ maar blijven de facto ingeschreven als WZ

91,2

Formation professionnelle collective à temps plein
Individuele voltijdse beroepsopleiding in een onderneming

CCI
UVW

IDE
IWZ

Dispense d’IDE mais restent de facto inscrits comme DE
Vrijstelling IWZ/ maar blijven de facto ingeschreven als WZ

Formation professionnelle individuelle à temps plein en
entreprise
Individuele voltijdse beroepsopleiding in een
onderwijsinrichting

CCI

IDE

Dispense d’IDE mais restent de facto inscrits comme DE

UVW

IWZ

Vrijstelling IWZ/ maar blijven de facto ingeschreven als WZ

CCI

IDE

Dispense d’IDE mais restent de facto inscrits comme DE

91,4

Formation professionnelle individuelle à temps plein dans un
établissement d'enseignement
Collectieve deeltijdse beroepsopleiding

UVW

IWZ

Vrijstelling IWZ/ maar blijven de facto ingeschreven als WZ

91,5

Formation professionnelle collective à temps partiel
Individuele deeltijdse beroepsopleiding in een onderneming

CCI
UVW

IDE
IWZ

Dispense d’IDE mais restent de facto inscrits comme DE
Vrijstelling IWZ/ maar blijven de facto ingeschreven als WZ

Formation professionnelle individuelle à temps partiel en
entreprise
Individuele deeltijdse beroepsopleiding in een
onderwijsinrichting

CCI
UVW

IDE
IWZ

Dispense d’IDE mais restent de facto inscrits comme DE
Vrijstelling IWZ/ maar blijven de facto ingeschreven als WZ

84

91,3

91,6

78

91,93

Formation professionnelle individuelle à temps partiel dans un
établissement d'enseignement
Instapstage voor voltijdse werknemers (geldig vanaf
01/04/2006)

CCI
UVW

IDE
IWZ

Dispense d’IDE mais restent de facto inscrits comme DE
Vrijstelling IWZ/ maar blijven de facto ingeschreven als WZ

CCI

IDE

Dispense d’IDE mais restent de facto inscrits comme DE

93,3AM

Stage d'insertion pour travailleurs à temps plein (valable à
partir du 01/04/2006)
Voorlopige beslissing artikel 93§3 van het M.B.

94,4

Décision provisoire article 93§3 de l'A.M.
Weigering vrijstelling

UVW

IWZ

Combinaison en principe pas possible
IWZ / behoudens vrijstelling

103

Refus dispense
Vrijwillig deeltijdse werknemer

CCI
UVW

IDE
IWZ

IDE / sauf dispense
IWZ / behoudens vrijstelling

Travailleur à temps partiel volontaire
Samenwonende < netto belastbaar inkomen van het gezin Verminderde uitkeringen 6 maanden - Gesprek 2 - 3 (geldig
vanaf 01/07/2004)

CCI
UVW

IDE
IWZ

IDE / sauf dispense
IWZ / behoudens vrijstelling

CCI

IDE

IDE / sauf dispense

118

Cohabitant < revenus nets imposables du ménage Allocations réduites 6 mois - Entretien 2 - 3 (valable à partir du
01/07/2004)
Herziening van de werkloosheidscode

UVW

IWZ

IWZ / behoudens vrijstelling

125

Révision du code chômage
Vergoeding art. 90

CCI
UVW

IDE
geen IWZ

IDE / sauf dispense
vrijstelling IWZ

126,2

Indemnisation art. 90
Werknemer die voorheen de anciënniteitstoeslag genoot

CCI
UVW

pas IDE
IWZ

dispense d’IDE
IWZ / behoudens vrijstelling

Bénéficiait du complément d'ancienneté auparavant
Verblijft niet meer in België

CCI

IDE

IDE / sauf dispense

129&2D

129&2E

Ne réside plus habituellement en Belgique
Behoort tot de categorieën voorzien in artikel 28&3

UVW

IWZ

IWZ / behoudens vrijstelling

Appartient aux catégories visées à l'article 28&3

CCI

IDE

IDE / sauf dispense

114,4

Combinatie in principe niet mogelijk

Combinatie in principe niet mogelijk
Combinaison en principe pas possible
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130B1

130B2

130B3

130B4

131.8

131BIS

Alleenstaande of gezinshoofd - Verminderde uitkeringen
4 maanden – Gesprek 1 (geldig vanaf 01/07/2004)

UVW

IWZ

IWZ / behoudens vrijstelling

Isolé ou allocataire ayant charge de famille - Allocations
réduites 4 mois - Entretien 1 (valable à partir du 01/07/2004)

CCI

IDE

IDE / sauf dispense

Alleenstaande of gezinshoofd - Verminderde uitkeringen
4 maanden - Gesprek 2 (geldig vanaf 01/07/2004)

UVW

IWZ

IWZ / behoudens vrijstelling

Isolé ou allocataire ayant charge de famille - Allocations
réduites 4 mois - Entretien 2 (valable à partir du 01/07/2004)

CCI

IDE

IDE / sauf dispense

Alleenstaande of gezinshoofd - Verminderde uitkeringen
6 maanden - Gesprek 2 (geldig vanaf 01/07/2004)

UVW

IWZ

IWZ / behoudens vrijstelling

Isolé ou allocataire ayant charge de famille - Allocations
réduites 6 mois - Entretien 2 (valable à partir du 01/07/2004)

CCI

IDE

IDE / sauf dispense

Alleenstaande of gezinshoofd - Verminderde uitkeringen
6 maanden - Gesprek 3 (geldig vanaf 01/07/2004)
Isolé ou allocataire ayant charge de famille - Allocations
réduites 6 mois - Entretien 3 (valable à partir du 01/07/2004)

UVW

IWZ

IWZ / behoudens vrijstelling

CCI

IDE

Toeslag na 6 maanden beroepsopleiding

UVW

IWZ

Complément après 6 mois de formation professionnelle
De betrokkene heeft de inkomensgarantie-uitkering gevraagd
maar niet verkregen omdat hij niet voltijds toelaatbaar of
vergoedbaar is of laattijdige aanvraag

CCI

IDE

L'intéressé a demandé l’allocation de garantie de revenu, mais
ne l'a pas obtenu, car il n’est pas admissible ou indemnisable
à temps plein ou demande tardive

IDE / sauf dispense
IWZ / behoudens vrijstelling
IDE / sauf dispense
Combinatie in principe niet mogelijk

131B&4

Carensperiode van 3 maanden artikel 131bis

Combinaison en principe pas possible
Combinatie in principe niet mogelijk

133

Période de carence de 3 mois article 131bis
Uitkeringsaanvraag (+ administratief dossier) onvolledig

Combinaison en principe pas possible
Combinatie in principe niet mogelijk

80

133,7

134

Demande d’allocations (+ dossier administratif) incomplète
Nieuwe uitkeringsaanvraag na sanctie, uitsluiting of schorsing
Demande d’allocations après exclusion, sanction, suspension
Onvolledig administratief dossier (wijzigingsaangifte familiale
toestand)

UVW

IWZ

CCI

IDE

Dossier administratif incomplet – changement situation
familiale
138

Laattijdige indiening

139

Introduction tardive
Nazicht aangifte

Combinaison en principe pas possible
IWZ / behoudens vrijstelling
IDE / sauf dispense
Combinatie in principe niet mogelijk

Combinaison en principe pas possible
Combinatie in principe niet mogelijk

UVW

IWZ

Combinaison en principe pas possible
IWZ / behoudens vrijstelling

Vérification déclaration
Gerechtigd op een onvolledig pensioen tenvolge van een
bijberoep

CCI
UVW

IDE
IWZ

IDE / sauf dispense
IWZ / behoudens vrijstelling

Bénéficie d'une pension incomplète suite à une activité
accessoire
Herziening beslissing tgv materiële en juridische vergissing

CCI

IDE

IDE / sauf dispense

UVW

IWZ

IWZ / behoudens vrijstelling

Révision décision suite erreur matérielle et juridique

CCI

IDE

IDE / sauf dispense

149,2

Fout WB

UVW

IWZ

IWZ / behoudens vrijstelling

Erreur BC
Terugvordering met retro-actief effect t.g.v. valse verklaring

CCI

IDE

149,3

IDE / sauf dispense
Combinatie in principe niet mogelijk

149,4

Récupération avec effet rétroactif suite fausse déclaration
Herziening zonder fout van het WB

UVW

IWZ

Combinaison en principe pas possible
IWZ / behoudens vrijstelling

149,5

Révision avec effet rétroactif sans erreur du BC
Herziening beslissing tgv nieuw feit

CCI
UVW

IDE
IWZ

IDE / sauf dispense
IWZ / behoudens vrijstelling

Révision dossier suite fait nouveau
Onjuiste/onvolledige verklaring

CCI

IDE

153

IDE / sauf dispense
Combinatie in principe niet mogelijk

146

149,1

Déclaration inexacte/incomplète

Combinaison en principe pas possible
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154

Onrechtmatige afstempeling (cumul arbeid en werkloosheid)

Combinatie in principe niet mogelijk

155,1,1

Estampillage indu (cumul travail et chômage)
Gebruik maken van onjuiste stukken

Combinaison en principe pas possible
Combinatie in principe niet mogelijk

155,1,2

Production de documents inexacts
Vals stempelmerk

Combinaison en principe pas possible
Combinatie in principe niet mogelijk

155,2

Fausse estampille de pointage
Herhaling art.155,1

Combinaison en principe pas possible
Combinatie in principe niet mogelijk

156

Récidive art.155,1
Verhinderen toezicht

Combinaison en principe pas possible
Combinatie in principe niet mogelijk

158

Obstacle au contrôle
Aanvang administratieve sancties

Combinaison en principe pas possible
Combinatie in principe niet mogelijk

999

Prise de cours des sanctions administratives
Werkloze overleden, hij is dus niet vergoedbaar

Combinaison en principe pas possible
Combinatie in principe niet mogelijk

Chômeur décédé, il est donc plus indemnisable

Combinaison en principe pas possible
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5.4

Lijst van vergoedbaarheidsartikelen voor de administratieve beslissing

5.5

Lijst van Toelaatbaarheidsartikel en voor de administratieve beslissing

5.6

Lijst Dossier Statussen

Lijst statussen die vanaf 27/02/2014 door RVA worden meegedeeld
Klassieke Dispo
Infobrief
Codes

Beschrijving

01A

Infobrief verzonden

02A

Aanvraag herafdruk infobrief

03A

Herafdruk infobrief verzonden

11A

Infobrief verzonden tijdens inschakelingstijd

51C

Infobrief verzonden 10 maanden na positieve evaluatie 1ste gesprek - nieuwe procedure

52C

Aanvraag herafdruk infobrief

53C

Herafdruk infobrief verzonden

51E

Infobrief verzonden 6 maanden na positieve evaluatie 2de gesprek - nieuwe procedure

52E

Aanvraag herafdruk infobrief

53E

Herafdruk infobrief verzonden

51G

Infobrief verzonden 6 maanden na positieve evaluatie 3de gesprek - nieuwe procedure

52G

Aanvraag herafdruk infobrief

53G

Herafdruk infobrief verzonden

Eerste gesprek
Codes

Beschrijving

99A

Zonder gevolg – Criteria NOK

02B

Uitnodiging – 1ste uitnodiging gesprek 1

03B

Uitnodiging - Geen reactie eerste uitnodiging gesprek 1

04B

Uitnodiging – 2de uitnodiging gesprek 1

09B

Uitnodiging – Verwijderd uit scherm "Geplande gesprekken

18B

Uitnodiging – Verwijderd uit scherm “Geplande gesprekken” – Overgang WB

69B

Uitnodiging - Geen reactie na tweede uitnodiging gesprek 1
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70B

Uitnodiging - Toepassing art. 70 wegens afwezigheid 1ste gesprek

97B

Opschorting procedure selectieprogramma – eerste gesprek

99B

Uitnodiging – Zonder gevolg, criteria niet OK

01C

Reactie werkloze – Geldige reden afwezigheid = werkt voltijds > 6 maanden

02C

Reactie werkloze – Geldige reden afwezigheid = werkt voltijds < 6 maanden

03C

Reactie werkloze – Geldige reden afwezigheid = werkt deeltijds

04C

Reactie werkloze – Geldige reden afwezigheid = ziekte

05C

Reactie werkloze – Geldige reden afwezigheid = verblijf buitenland

06C

Reactie werkloze – Geldige reden afwezigheid = actie Gewesten

08C

Na gesprek - Negatieve evaluatie, maar werkloze is zwanger

10C

Uitstel gesprek - Beslissing wegens aanvraag "medisch onderzoek"

22C

Brief met inlichtingen verzonden (selectieprogramma)

45C

Na gesprek - Negatieve evaluatie na uitstel beslissing facilitator - Werkloze moet worden uitgenodigd
om contract op te stellen

46C

Na gesprek - Uitgenodigd om contract op te stellen met facilitator

47C

Na opheffing toepassing art. 70 – Na gesprek - Negatieve evaluatie - Uitgenodigd om contract op te
stellen

48C

Na opheffing toepassing art. 70 – Na gesprek - Beslissing uitgesteld

49C

Na gesprek – Beslissing uitgesteld

50C

Na gesprek – Positieve evaluatie = einde procedure

55C

Na opheffing toepassing art. 70 - Na gesprek – Contract ondertekend

62C

Schriftelijke mededeling afgedrukt na vrijstelling sociale en familiale reden (geldig tot einde 2009)

63C

Na gesprek - Beslissing uitgesteld in afwachting "vrijstelling familiale reden" (geldig tot 30/06/2006)

64C

Opstellen contract - Geen reactie op uitnodiging opstellen contract

65C

Na gesprek – Negatieve evaluatie - Contract ondertekend

66C

Na gesprek – Negatieve evaluatie - Contract niet ondertekend

67C

Contract - Herinneringsbrief ondertekenen contract

68C

Contract – Weigert verbintenis te ondertekenen

69C

Contract - Geen reactie op herinneringsbrief

70C

Contract - Toepassing art. 70 wegens geen reactie op herinneringsbrief

71C

Contract - Toepassing art. 70 wegens geen reactie op uitnodiging opstellen contract

80C

Contract - Beperkte ontzegging (4 maanden) na weigering ondertekenen contract

88B

Selectie na afsluiting gesprek 1

88C

Gesprek 1 afgesloten door facilitator

97C

Opschorting procedure selectieprogramma – schermen gesprek 1

98C

Dossier zonder gevolg na zwangerschapsrust – na gesprek 1

99C

Reactie werkloze - voldoet niet meer aan de criteria

Tweede gesprek
Codes

Beschrijving
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02D

Uitnodiging – 1ste uitnodiging gesprek 2

03D

Uitnodiging - Geen reactie eerste uitnodiging gesprek 2

04D

Uitnodiging – 2de uitnodiging gesprek 2

06D

Uitnodiging - Rechtvaardiging afwezigheid na 2de uitnodiging

09D

Uitnodiging – Verwijderd uit lijst "Geplande gesprekken"

18D

Uitnodiging – Verwijderd uit scherm "Geplande gesprekken" – Overgang WB

69D

Uitnodiging - Geen reactie na tweede uitnodiging gesprek 2

70D

Uitnodiging – Toepassing art. 70 wegens afwezigheid 2e gesprek

97D

Opschorting procedure selectieprogramma – tweede gesprek

99D

Selectie – Zonder gevolg, criteria niet OK

00E

Na gesprek – Negatieve evaluatie - Contract niet ondertekend - Volledige schorsing

01E

Reactie werkloze – Geldige reden afwezigheid = werkt voltijds > 6 maanden

02E

Reactie werkloze - Geldige reden afwezigheid = werkt voltijds < 6 maanden

03E

Reactie werkloze - Geldige reden afwezigheid = werkt deeltijds

04E

Reactie werkloze - Geldige reden afwezigheid = ziekte

05E

Reactie werkloze - Geldige reden afwezigheid = verblijf buitenland

06E

Reactie werkloze - Geldige reden afwezigheid = actie Gewesten

07E

Reactie werkloze - Uitstel van het 2de gesprek wegens ziekte of werk tijdens evaluatieperiode

08E

Na gesprek - Negatieve evaluatie, maar werkloze is zwanger

10E

Uitstel gesprek - Beslissing wegens aanvraag "medisch onderzoek"

22E

Brief met inlichtingen verzonden (selectieprogramma)

45E

Na gesprek – Negatieve evaluatie na uitstel beslissing facilitator – Werkloze moet worden uitgenodigd
om contract te stellen

46E

Na gesprek - Uitgenodigd om contract op te stellen met facilitator

47E

Na gesprek ingevolg art. 70 – Na gesprek - Negatieve evaluatie - Uitgenodigd om contract te stellen

48E

Na opheffing toepassing art. 70 - Na gesprek – Beslissing uitgesteld

49E

Na gesprek - Beslissing uitgesteld

50E

Na gesprek – Positieve evaluatie = einde procedure

55E

Na opheffing toepassing art. 70 - Na gesprek – Negatieve evaluatie met contract

56E

Na opheffing toepassing art. 70 - Na gesprek – Positieve evaluatie met contract

63E

Na gesprek - Beslissing uitgesteld in afwachting "vrijstelling familiale reden" (geldig tot 30/06/2006)

64E

Opstellen contract - Geen reactie op uitnodiging opstellen contract

65E

Na gesprek – Negatieve evaluatie - Contract ondertekend

66E

Na gesprek – Negatieve evaluatie - Contract niet ondertekend

80E

Na gesprek - Negatieve evaluatie - Contract ondertekend - Beperkte ontzegging (4 maanden)

97E

Opschorting procedure selectieprogramma – schermen gesprek 2

98E

Dossier zonder gevolg na zwangerschapsrust – na gesprek 2

99E

Reactie werkloze – voldoet niet meer aan de criteria

Derde gesprek
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Codes

Beschrijving

00F

Uitnodiging - Volledige schorsing na afwezigheid derde gesprek

02F

Uitnodiging – 1ste uitnodiging gesprek 3

03F

Uitnodiging - Geen reactie eerste uitnodiging gesprek 3

04F

Uitnodiging – 2de uitnodiging gesprek 3

05F

Uitnodiging - Geen reactie 2de uitnodiging gesprek 3

06F

Uitnodiging - Rechtvaardiging afwezigheid na 2de uitnodiging

09F

Uitnodiging – Verwijderd uit lijst met "Geplande gesprekken"

12F

Uitnodiging – 1ste uitnodiging gesprek 3 na weigering contract bij eerste gesprek

13F

Uitnodiging - Geen reactie eerste uitnodiging gesprek 3 na weigering contract bij eerste gesprek

14F

Uitnodiging – 2de uitnodiging gesprek 3 na weigering contract bij eerste gesprek

15F

Uitnodiging - Geen reactie 2de uitnodiging gesprek 3 na weigering contract bij eerste gesprek

16F

Uitnodiging - Rechtvaardiging afwezigheid na 2de uitnodiging na weigering contract bij eerste gesprek

18F

Uitnodiging – Verwijderd uit scherm "Geplande gesprekken" – Overgang WB

97F

Opschorting procedure selectieprogramma – derde gesprek

99F

Selectie – Zonder gevolg, criteria niet OK

00G

Na gesprek – Negatieve evaluatie - Volledige schorsing

01G

Reactie werkloze – Geldige reden afwezigheid = werkt voltijds > 6 maanden

02G

Reactie werkloze – Geldige reden afwezigheid = werkt voltijds < 6 maanden

03G

Reactie werkloze – Geldige reden afwezigheid = werkt deeltijds

04G

Reactie werkloze – Geldige reden afwezigheid = ziekte

05G

Reactie werkloze – Geldige reden afwezigheid = verblijf buitenland

06G

Reactie werkloze – Geldige reden afwezigheid = actie Gewesten

07G

Reactie werkloze – Uitstel van het 3de gesprek wegens ziekte of werk tijdens evaluatieperiode

10G

Uitstel gesprek - Beslissing wegens aanvraag "medisch onderzoek"

22G

Brief met inlichtingen verzonden (selectieprogramma)

49G

Na gesprek – Beslissing uitgesteld

50G

Na gesprek – Positieve evaluatie = einde procedure

60G

Na gesprek – Negatieve evaluatie

98G

Dossier zonder gevolg na zwangerschapsrust – bij gesprek 3

99G

Reactie werkloze – voldoet niet meer aan de criteria

Einde van de procedure
Codes

Beschrijving

00S

Einde procedure : ³ 49 jaar

00X

Stopzetting procedure (aanvraag WB en interventie HB)

00Z

Procedure afgesloten: na positieve evaluatie – status 50n

95A

Zonder verdienmogen

95B

Zonder verdienmogen
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95C

Zonder verdienmogen

95D

Zonder verdienmogen

E

95

Zonder verdienmogen

95F

Zonder verdienmogen

95G

Zonder verdienmogen

95H

Zonder verdienmogen

95I

Zonder verdienmogen

95S

Zonder verdienmogen

95X

Zonder verdienmogen

95Z

Zonder verdienmogen

99Z

Einde procedure : na 24 maanden – status 99n

Dispo W
Infobrief
Codes

Beschrijving

21A

Infobrief verzonden na positieve evaluatie

22A

Aanvraag herafdruk infobrief na positieve evaluatie

23A

Herafdruk infobrief na positieve evaluatie

31A

Infobrief verzonden tijdens inschakelingstijd

32A

Aanvraag herafdruk infobrief tijdens inschakelingstijd

33A

Herafdruk infobrief tijdens inschakelingstijd

41A

Infobrief verzonden aan jongeren die nog geen infobrief 21A of 31A heeft ontvangen

42A

Aanvraag herafdruk infobrief aan jongeren die nog geen infobrief 21A of 31A heeft ontvangen

43A

Herafdruk infobrief aan jongeren die nog geen infobrief 21A of 31A heeft ontvangen

95A

Zonder verdienmogen

99A

Zonder gevolg, voldoet niet aan criteria

Vraag om informatie
Codes

Beschrijving

00V

Geselecteerd voor brief vraag om informatie

01V

Brief vraag om informatie verstuurd

02V

Schriftelijke procedure

03V

Teruggezonden voor ondertekening

04V

Aangetekende vraag om informatie

06V

Artikel 70 zonder gevolg – afwezigheid gerechtvaardigd

07V

Opheffing uitsluiting artikel 70 na aanmelding op WB

09V

Geen reactie binnen de maand op de vraag om informatie

10V

Toepassing artikel 70 – geen reactie vraag om informatie

11V

Werkloze vraagt evaluatiegesprek
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20V

Transfer WB vraag om informatie

22V

6 maanden uitstel na 97V

50V

Positieve evaluatie

65V

Niet doorslaggevend

94V

Evaluatieperiode te kort

95V

Zonder verdienvermogen

96V

Vrijstelling

97V

Verzeking uitkeringen / voorlopige uitkeringen

98V

Zwangerschap

99V

Zonder gevolg, voldoet niet aan criteria

Evaluatiegesprek
Codes

Beschrijving

11V

Vraagt een evaluatiegesprek

12V

Uitgenodigd voor een evaluatiegesprek

13V

Afwezig op het evaluatiegesprek

14V

Tweede keer (aangetekend) uitgenodigd voor een evaluatiegesprek

16V

Verantwoorde afwezigheid op het evaluatiegesprek

17V

Gesprek na artikel 70

18V

Uit te nodigen na verwijderen uit het scherm ‘Geplande Gesprekken’

19V

Verwijderd uit het scherm ‘Geplande Gesprekken’

20V

Transfer WB vraag om informatie

22V

6 maanden uitstel na 97V

50V

Positieve evaluatie

65V

Niet doorslaggevend

69V

Afwezig na tweede (aangetekende) uitnodiging voor evaluatiegesprek

70V

Toepassing artikel 70 – onverantwoorde afwezigheid evaluatiegesprek

94V

Evaluatieperiode te kort

95V

Zonder verdienvermogen

96V

Vrijstelling

97V

Verzaking uitkeringen / voorlopige uitkeringen

98V

Zwangershap

99V

Zonder gevolg, voldoet niet aan criteria

Definitieve evaluatie
Codes

Beschrijving

01W

Geselecteerd voor een definitieve evaluatie

02W

Uitgenodigd voor een definitieve evaluatie

03W

Afwezig op de definitieve evaluatie

04W

Tweede keer (aangetekend) uitgenodigd voor een definitieve evaluatie
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06W

Verantwoorde afwezigheid op de definitieve evaluatie

07W

Opheffing uitsluiting artikel 70 na aanmelding op WB

08W

Uit te nodigen na verwijderen uit het scherm ‘Geplande Gesprekken’

09W

Verwijderd uit scherm ‘Geplande gesprekken’

20W

Oproeping verwijdert uit het scherm Geplande Gesprek – transfer WB

50W

Positieve definitieve evaluatie

65W

Negatieve definitieve evaluatie

69W

Afwezig na tweede (aangetekende) uitnodiging voor definitieve evaluatie

70W

Toepassing artikel 70 – onverantwoorde afwezigheid definitieve evaluatie

80W

Uitsluiting 6 maand na negatieve evaluatie

94W

Evaluatieperiode te kort

95W

Zonder verdienvermogen

96W

Vrijstelling

97W

Verzaking uitkeringen / voorlopige uitkeringen

98W

Zwangerschap

99W

Zonder gevolg, voldoet niet aan criteria

Terugkeer na negatieve evaluatie
Codes

Beschrijving

10W

Indiening uitkeringsaanvraag – schriftelijk procedure

11W

Indiening uitkeringsaanvraag – vraag evaluatiegesprek

12W

Uitgenodigd voor een evaluatiegesprek na uitsluiting

25W

Brief tijdens 6 maanden uitsluiting

26W

Aanvraag herafdruk brief tijdens uitsluiting

27W

Herafdruk brief tijdens uitsluiting

51W

Positieve evaluatie na uitsluiting

66W

Negatieve evaluatie na uitsluiting

67W

Afwezig op het evaluatiegesprek

81W

Verlenging van de 6 maanden uitsluiting na negatieve evaluatie

82W

Verlenging van de 6 maanden uitsluiting – afwezig op het evaluatiegesprek

Einde van de procedure
Codes

Beschrijving

00X

Stopzetting procedure (aanvraag WB en/of interventie HB)

Dispo J
Infobrief
Codes

Beschrijving

51A

Infobrief verzonden tijdens inschakelingstijd

52A

Aanvraag herafdruk infobrief tijdens inschakelingstijd
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53A

Herafdruk infobrief tijdens inschakelingstijd

Evaluatie tijdens de 7de maand van de inschakelingsstage
Codes

Beschrijving

01P

Geselecteerd voor uitnodiging gesprek

02P

Oproepingsbrief verstuurd

03P

Geen reactie eerste uitnodiging gesprek

04P

Aangetekende uitnodiging voor een gesprek

06P

Gerechtvaardigde afwezigheid na 2de uitnodiging

08P

Uit te nodigen na verwijdering uit het scherm Geplande Gesprek

09P

Verwijderd uit het scherm Geplande Gesprekken

25P

Infobrief 5de maand na negatieve evaluatie

27P

Herafdruk brief

50P

Positieve evaluatie

65P

Negatieve evaluatie

66P

Negatieve evaluatie ten gevolge afwezigheid

67P

negatieve evaluatie - zonder verdienvermogen (SCGZV)

90P

Ambtshalve positieve evaluatie zonder gesprek

99P

Zonder gevolg

Evaluatie tijdens de 11de maand van de inschakelingsstage
Codes

Beschrijving

01Q

Geselecteerd voor uitnodiging gesprek

02Q

Oproepingsbrief verstuurd

03Q

Aangetekend uit te nodigen na afwezigheid

04Q

Aangetekende uitnodiging voor een gesprek

06Q

Gerechtvaardigde afwezigheid na 2de uitnodiging

08Q

Uit te nodigen na verwijderen uit het scherm Geplande Gesprek

09Q

Verwijderd uit het scherm Geplande Gesprekken

25Q

Infobrief 5de maand na negatieve evaluatie

27Q

Herafdruk brief

50Q

Positieve evaluatie

65Q

Negatieve evaluatie

66Q

Negatieve evaluatie ten gevolge afwezigheid

67Q

negatieve evaluatie - zonder verdienvermogen (SCGZV)

99Q

Zonder gevolg

Evaluatie op aanvraag van de jongere
Codes

Beschrijving

01R

Geselecteerd voor uitnodiging gesprek
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02R

Oproepingsbrief verstuurd

03R

Aangetekend uit te nodigen na afwezigheid

04R

Aangetekende uitnodiging voor een gesprek

06R

Gerechtvaardigde afwezigheid na 2de uitnodiging

08R

Uit te nodigen na verwijderen uit het scherm Geplande Gesprek

09R

Verwijderd uit het scherm Geplande Gesprekken

25R

Infobrief 5de maand na negatieve evaluatie

27R

Herafdruk brief

50R

Positieve evaluatie

51R

Evaluatie na prioritair gesprek: 2 positieve evaluaties

65R

Negatieve evaluatie

66R

Negatieve evaluatie ten gevolge afwezigheid

68R

Evaluatie na prioritair gesprek: negatieve evaluatie

99R

Zonder gevolg

Procedure na negatieve evaluatie
Codes

Beschrijving

24P / Q / R

Geselecteerd voor oproepingsbrief

25P / Q / R

Infobrief 5de maand na negatieve evaluatie

26P / Q / R

Aanvraag herafdruk brief

27P / Q / R

Herafdruk brief

Einde van de procedure
Codes

Beschrijving

00X

Stopzetting procedure (aanvraag WB en/of interventie HB)

5.7

Lijst Artikels uitsluiting

Code

Artikels uitsluiting

51C

Weigering dienstbetrekking, stage, beroepsopleiding of eerste werkervaringscontract

51D

Geen aanbieding bij de werkgever na verwijzing van de plaatsingsdiensten

51E

Geen aanbieding na uitnodiging bij de plaatsingsdiensten of bij de dienst beroepsopleiding

51F

Weigeren deel te nemen aan een begeleidingsplan

56,B

Elke subjectieve onbeschikbaarheid die niet spontaan door de werkloze werd verklaard

56,C

Objectieve onbeschikbaarheid die vastgesteld wordt door het WB

58

Inschrijving als werkzoekende van een volledige werkloze
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5.8

Lijst Artikels sanctie

Code

Artikels sanctie

51K

Geen voortijdige inschrijving

51L

Verlies van recht weigering medewerking niet-toeleidbare

52B&3

Geen voortijdige inschrijving

52BIS,E

Uitsluiting weigering medewerking

52BIS,EY

Verwittiging weigering medewerking

52BIS,EZ

Uitstel weigering medewerking

52BIS,H

Uitsluiting werkweigering - dienstbetrekking of stage

52BIS,HY

Verwittiging werkweigering - dienstbetrekking of stage

52BIS,HZ

Uitstel uitsluiting werkweigering - dienstbetrekking of stage

52BIS,HB

Uitsluiting werkweigering beroepsopleiding

52BIS,HBY

Verwittiging werkweigering beroepsopleiding

52BIS,HBZ

Uitstel uitsluiting werkweigering beroepsopleiding

52BIS,HW

Uitsluiting werkweigering dac – btk – gesco – ibf - prime of tewerkstelling in het kader van
een programma ter bevordering van de werkgelegenheid in de niet-commerciële sector in
het Vlaamse gewest

52BIS,HWY

Verwittiging werkweigering dac – btk – gesco – ibf - prime of tewerkstelling in het kader van
een programma ter bevordering van de werkgelegenheid in de niet-commerciële sector in
het Vlaamse gewest

52BIS,HWZ

Uitstel uitsluiting werkweigering dac – btk – gesco – ibf - prime of tewerkstelling in het kader
van een programma ter bevordering van de werkgelegenheid in de niet-commerciële sector
in het Vlaamse gewest

52BIS,J

Uitsluiting werkweigering of weigering stage met opzet

52BIS,JY

Verwittiging werkweigering of weigering stage met opzet

52BIS,JZ

Uitstel uitsluiting werkweigering of weigering stage met opzet

52BIS,JB

Uitsluiting weigering beroepsopleiding met opzet

52BIS,JBY

Verwittiging weigering beroepsopleiding met opzet

52BIS,JBZ

Uitstel uitsluiting weigering beroepsopleiding met opzet

52BIS,JW

Uitsluiting werkweigering dac – btk – gesco – ibf - prime of tewerkstelling in het kader van
een programma ter bevordering van de werkgelegenheid in de niet-commerciële sector in
het Vlaamse gewest met opzet

52BIS,JWY

Verwittiging werkweigering dac – btk – gesco – ibf - prime of tewerkstelling in het kader van
een programma ter bevordering van de werkgelegenheid in de niet-commerciële sector in
het Vlaamse gewest met opzet

52BIS,K

Uitsluiting werkweigering of weigering stage - herhaling

52BIS,KB

Uitsluiting weigering beroepsopleiding – herhaling

52BIS,KW

Uitsluiting werkweigering als dac – btk – gesco – ibf - prime of tewerkstelling in het kader
van een programma ter bevordering van de werkgelegenheid in de niet-commerciële sector
in het Vlaamse gewest – herhaling
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52BIS,L

Uitsluiting zich niet aanmelden bij een werkgever

52BIS,LY

Verwittiging zich niet aanmelden bij een werkgever

52BIS,LZ

Uitstel uitsluiting zich niet aanmelden bij een werkgever

52BIS,M

Uitsluiting niet-aanmelding bij een werkgever met opzet

52BIS,MY

Verwittiging niet-aanmelding bij een werkgever met opzet

52BIS,MZ

Uitstel uitsluiting niet-aanmelding bij een werkgever met opzet

52BIS,N

Uitsluiting ingevolge niet-aanmelding bij een werk gever - herhaling

52BIS,P

Uitsluiting zich niet aanbieden bij de plaatsingsdienst of dienst beroepsopleiding

52BIS,PY

Verwittiging zich niet aanbieden bij de plaatsingsdienst of dienst beroepsopleiding

52BIS,PZ

Uitstel uitsluiting zich niet aanbieden bij de plaatsingsdienst of dienst beroepsopleiding

52BIS,Q

Uitsluiting niet-aanbieding bij de plaatsingsdienst of dienst beroepsopleiding - herhaling

52BIS,R

Uitsluiting weigering deelname aan een inschakelingsparcours

52BIS,RY

Verwittiging weigering deelname aan een inschakelingsparcours

52BIS,RZ

Uitstel uitsluiting weigering deelname aan een inschakelingsparcours

52BIS,S

Uitsluiting ingevolge stopzetting of mislukking van een inschakelingsparcours

52BIS,SY

Verwittiging ingevolge stopzetting of mislukking van een inschakelingsparcours

52BIS,SZ

Uitstel uitsluiting ingevolge stopzetting of mislukking van een inschakelingsparcours

52BIS,T

Uitsluiting ingevolge stopzetting of mislukking van een inschakelingsparcours - herhaling

63BIS

Verlies van recht weigering medewerking niet-toeleidbare

DAC = Derde arbeidscircuit
BTK = Bijzonder tijdelijk kader
GESCO = Gesubsidieerde contractuele
IBF = Interdepartementaal begrotingsfonds

5.9

Lijst Redenen zonder gevolg

Code

Redenen zonder gevolg

01

Geen uitkeringsaanvraag

02

Een aanvraag bestaat : Niet toelaatbaar op basis van studies

03

Een aanvraag bestaat : Niet toelaatbaar op basis van arbeid

21

Was niet uitgenodigd op het juiste adres

22

Werk

23

Arbeidsongeschiktheid (ziek, ongeval)

24

Vrijstelling wegens opleiding, studies (art 91 tot 95)

25

Vrijstelling sociale en familiale redenen

26

Andere vrijstellingen (jaarlijkse vakantie, ...)

27

Niet vergoedbaar ingevolge uitsluiting, sanctie of intrekking

28

Dienstbetrekking niet passend
93

29

Overmacht

30

Andere reden toegelaten door het WB (geen fout begaan tegenstrijdigheden in de ontvangen
mededelingen)

90

Wijziging gegeven door het Gewest : de initieel mededeling is geannuleerd; een nieuwe S43 is
gecreëerd

91

Resultaat in andere module S43 (meerdere S43 werden gecreëerd voor een zelfde situatie)

92

A7 - A8 positief herzien door het Gewest

94

