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Historiek 

Datum Versie Opmerking Statuut Verspreiding 

03.12.05 3.0 - AllowanceScaleCode - RFFB1 en RFFD1:  2 
posities alfanumeriek ipv 7 (op vraag van VI) 

- VoluntaryPartTimeWorker - Grp 14 (nieuw) - 
bestaande QTYC1 krijgt nu 2 occurrences: 
qualifier ”632” (aantal halve uitkeringen) en 
qualifier “641” (vergoedbaarheidsregime)  

Aangepast aan de 
laatste opmerkingen 
van de werkgroep met 
NIC/VI‟s, RIZIV, RVA, 
UI‟s, SmalsS-MvM, 
KSZ op 23.11.05 

Werkgroep 

31.10.06 4.0 Aanpassingen n.a.v.  werkgroepvergaderingen 
van 10.10.06  en 27.10.06 : 

- Zone „identificatie van het subrisico‟: nieuwe 
waarden „6‟ en „7‟ 

- Zone „onderzoek huidige aanvraag‟: nieuwe 
waarde „2‟, „3‟ en „4‟ 

- Zone „indicator van 13 dagen gecontroleerde 
dagen werkloosheid‟ wordt optioneel 

- Zones „bedrag van uitkering samenwonende 
werknemer‟ en „indicator bedrag 
samenwonende onderworpen aan 
bedrijfsvoorheffing‟  worden optioneel  

- Zone „code specifiek statuut‟: de waarde „06‟ 
wordt geschrapt 

- Zones  „inkomensgarantie-uitkering‟ en 
„werkloosheidsuitkering‟ voor deeltijds werker 
met behoud van rechten: aangepaste 
definities 

Besproken op 
werkgroepvergadering 
van 09.11.06 

Werkgroep 

 

17.11.06 5.0 Aanpassingen n.a.v. werkgroepvergadering van 
09.11.06 

- zone „Identificatie van het subrisico‟: 
correctie omschrijving waarde 007  

- zone „ Indicator onderzoek huidige 
aanvraag‟: vervolledigen omschrijving 
waarde 1 

- groep 5 „gegevens met betrekking tot het 
laatste vak werkloosheid‟: vermelding 
verband met mogelijke waarden van de zone 
„indicator onderzoek huidige aanvraag‟ 

- groep 10 „wijziging gezinssituatie‟: blijft 
aanwezig, maar wordt niet meer opgevuld 

- zone „ vrijwillig deeltijds werknemer -aantal 
halve werkloosheidsuitkeringen‟ wordt 
geschrapt 

- zone „cijfercode‟: nieuwe waarde „59‟ 

- groep 4 „gegevens met betrekking tot het 
beroepsverleden‟: verplicht aanwezig in 
geval van een positief antwoord 

- toevoegen lijst met gehanteerde codes „aard 
werkloosheid‟  

- vervangen term‟werkloosheid‟ door „volledige 
werkloosheid‟ 

- indien voorafgaande kalendermaand niet 
representatief is, wordt het gegeven 
meegedeeld zoals beschikbaar voor de 
kalendermaand waarin het risico zich 
voordoet. 

 Werkgroep 
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19.12.06 6.0 Aanpassingen n.a.v. werkgroepvergadering van 
30.11.06 

- zone „Identificatie van het subrisico‟: Voor de 
waarden 006 en 007 worden er minimaal 
gegevens met betrekking tot het 
beroepsverleden meegedeeld. Indien 
uitsluitend gegevens met betrekking tot het 
beroepsverleden meegedeeld dienen te 
worden, zullen de VI‟s in de vraag de 
„indicator enkel beroepsverleden‟ op „1‟ 
moeten zetten. 

- zone „datum risico‟: de datum risico bevat de 
aanvangsdatum van het risico en niet de 
begindatum van de 
vergoedbaarheidsperiode. 

- de lijst met gehanteerde codes „aard 
werkloosheid‟ wordt opgesplitst in een lijst 
met meegedeelde waarden en een lijst met 
waarden die enkel gebruikt wordt voor de 
selectie door de UI‟s. 

- zone „werkloosheidsuitkering deeltijds 
werknemer met behoud van rechten van een 
inkomensgarantie‟: correctie omschrijving 

- groep 4 „gegevens met betrekking tot het 
beroepsverleden‟: het aantal dagen 
gecontroleerde volledige werkloosheid wordt 
meegedeeld in 3 posities. 

- Enkel voor de deeltijdse werknemer met 
behoud van rechten die een 
inkomensgarantie-uitkering geniet, zal het 
gegeven worden meegedeeld zoals 
beschikbaar voor de kalendermaand waarin 
het risico zich voordoet. indien het gegeven 
van de voorafgaande kalendermaand niet 
beschikbaar is. 

 Werkgroep 

01.02.07 7.0 Aanpassingen n.a.v. werkgroepvergadering van 
18.01.07 

- zone „indicator 13 dagen gecontroleerde 
werkloosheid‟ terug veplicht en houdt 
rekening met volledige werkloosheid en 
tijdelijke werkloosheid 

- zone „begindatum vrijstelling‟: verduidelijking 
omschrijving 

- zone „deeltijds werknemer met behoud van 
rechten met inkomensgarantie‟: artikels 
Ministerieel Besluit toegevoegd 

- zone „gegevens met betrekking tot 
beroepsverleden‟: verduidelijking 
omschrijving 

- nieuwe lijst returncodes 

 Werkgroep 

17.04.07 7.1 Aanpassingen n.a.v. werkgroepvergadering van 
06.03.07 

- zone „Identificatie enkel beroepsverleden‟: 
verduidelijking 

- zone „cijfer- of lettercode 
werkloosheidsuitkering‟: verduidelijking 

- zone „vergoedbaarheidsregime‟: 
verduidelijking 

- zones „bedrag inkomensgarantie‟ en 

 Werkgroep 
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„bedrag werkloosheidsuitkering‟: correctie 

24.04.07 7.2 Aanpassingen n.a.v. werkgroepvergadering van 
23.04.07: 

- zone „bedrag inkomensgarantie‟ 

- zone „cijfer- of lettercode laatste dag 
gecontroleerde werkloosheid‟: 
verduidelijking 

- returncode „300020‟: verbetering 

- zone „datum hervatiing werkloosheid‟ 

 Werkgroep 

05.06.07 8.0 Aanpassingen n.a.v. werkgroepvergadering van 
05.06.07: 

- zone „onderzoek huidige aanvraag‟: nieuwe 
waarde „5‟ 

- aanpassingen lijsten codes „aard 
werkloosheid‟ voor selectie + meededeling 

- zone „cijfer-/lettercode‟ voor deeltijds 
werknemer (groep 11): niet meer gebruikt 

- uitgrijzen zones die in het bericht behouden 
blijven maar niet meer ingevuld worden 

 Werkgroep 

05.07.07 8.1 Aanpassing n.a.v. werkgroepvergadering van 
03.07.07: 

- zone „aantal vakantiedagen die de 
betrokkene heeft genomen vóór de aanvang 
van het risico‟ : verduidelijking meedeling 
halve dagen 

 

 Werkgroep 

24.09.07 9 Aanpassing n.a.v. werkgroepvergadering van 
18.09.07: 

- zone „onderzoek huidige aanvraag‟: nieuwe 
waarden „6‟ en „7‟ 

 Werkgroep 

 

24.10.07 10 Toevoegen machtiging voor RIZIV van het 
Sectoraal Comité van de sociale zekerheid 

 Website  

03.12.07 11 Aanpassing n.a.v. werkgroepvergadering van 
27.11.07: 

- aard werkloosheid: nieuwe waarde „31‟ 

- zone cijfer-/lettercode: nieuwe waarden „I‟ en 
„H‟ 

 Werkgroep  

22.02.08 12 Aanpassing n.a.v. werkgroepvergadering van 
14.02.08: 

- aard werkloosheid: nieuwe waarde  „40‟ 

- zone cijfer-/lettercode: nieuwe waarde „V‟ 

-  toevoegen uitleg: 

- zone „onderzoek huidige aanvraag‟ 

- code specifiek statuut 

- aantal dagen gecontroleerde volledige 
werkloosheid in beroepsverleden 

Toevoegen returncodes gehanteerd door RVA 

 Werkgroep  

20.03.08 13 Aanpassing n.a.v. werkgroepvergadering van 
12.03.08: 

- zone „onderzoek huidige aanvraag‟: nieuwe 
waarde „8‟ + verduidelijking waarde „7‟ 

- opnemen afspraken i.v.m. overschakeling 
papieren circuit 

- aard werkloosheid „31‟: verbetering 
omschrijving 

 Werkgroep 
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- nieuwe lijst codes „aard werkloosheid‟ voor 
code onderzoek huidige aanvraag „8‟ 

17.04.08 14 Aanpassing n.a.v. werkgroepvergadering van 
17.04.08: 

- zone onderzoek huidige aanvraag ‟8‟: 
verduidelijking 

- opnemen afspraken i.v.m. overschakeling 
papieren circuit: correctie zone onderzoek 
„3‟ 

- toevoegen reglementering betreffende de 
termijn van aangifte sociaal risico  

- uitkeringsbedragen zijn bedragen geldig de 
dag voorafgaand aan het risico (indexering) 

 Werkgroep 

17.10.08 15 Aanpassing n.a.v. werkgroepvergadering van 
26.09.08: 

- zone „onderzoek huidige aanvraag‟: nieuwe 
waarde „9‟ 

 Werkgroep  

30.04.09 16 Aanpassing n.a.v. werkgroepvergadering van 
17.03.09: 

- nieuwe vergoedingsregeling voor volledig 
werklozen vanaf 01.01.09 

- cijfercode: nieuwe waarden tot „70‟ 

 Werkgroep  

25.10.12 17 Aanpassing n.a.v. degressiviteit van de 
werkloosheidsuitkeringen 

 Werkgroep 

14.01.2013 18 Aanpassing n.a.v. werkgroepvergadering van 
10.01.13: 

- lettercode “P” vervangen door “F” = 
forfait 

Aanpassing n.a.v. instructies verstuurd door 
RIZIV van 10.01.13: 

- beschrijving risicocode „006‟ = 
geboorteverlof 

Aanpassing n.a.v. reglementeringswijzigingen 

- wachtuitkering vervangen door 
inschakelingsuitkering 

- brugpensioen vervangen door 
werkloosheid met bedrijfstoeslag 

- cijfercode: nieuwe waarden tot „72‟ 

 Werkgroep 

18.03.2013 19 Aanpassing n.a.v werkgroepvergadering van  
12/03/2013 :  

- AllowanceScaleCode : modificatie 
toegestane waarden 

- AllowanceScaleFullCode : beschrijving 
toegevoegd 

AtExpiration optionele gemaakt 

 Werkgroep 

29.10.2013 20 Aanpassing van verschillende lijst codes  Web Site 
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SSiittuueerriinngg  vvaann  hheett  pprroojjeecctt  
 

 
Inleiding 
 

Dit document beschrijft het elektronische inlichtingenblad, met name de gegevensstroom 
L500. Deze gegevensstroom kadert in de aangifte van een sociaal risico in de sector van de 
uitkeringen van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen. 
 
In de sector uitkeringen dient een aangifte van een sociaal risico verricht te worden wanneer 
zich een sociaal risico voordoet dat aanleiding geeft tot uitkeringen verschuldigd in uitvoering 
van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen en de 
moederschapsverzekering of in het raam van een vaderschapsverlof of adoptieverlof. 
 
 

Machtiging van het Sectoraal Comité van de sociale zekerheid 
 

Beraadslaging nr. 05/022 van 3 mei 2005 m.b.t. de aangiften van sociale risico‟s in de sector 
“uitkeringen” – raadpleging van gegevensbanken door de verzekeringsinstelling met het oog 
op de routering van de ASR-aanvraag naar de werkgever en/of de uitbetalingsinstelling voor 
werkloosheidsuitkeringen – routering van het door de uitbetalingsinstelling voor 
werkloosheidsuitkeringen ingevulde elektronische inlichtingenblad (L500) naar de 
verzekeringsinstelling 
 
Beraadslaging nr. 07/052 van 2 oktober 2007 m.b.t. de mededeling van persoonsgegevens 
door de sector werkloosheid aan het Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering, 
met tussenkomst van de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid, met het oog op het 
vervullen van zijn controleopdrachten (elektronisch bericht L500) 
 
 

Beschrijving van de gegevensstroom 
 
De sociaal verzekerde doet aangifte van het sociaal risico bij zijn verzekeringsinstelling 
(attest van arbeidsongeschiktheid, aanvraag van moederschapsrust, vaderschaps- of 
adoptieverlof, attest van de werkgever betreffende de maatregel voor 
moederschapsbescherming). Zie verder voor meer uitleg betreffende de termijn voor aangifte 
van het sociaal risico door de betrokkene. 
 
Bij ontvangst van deze aangifte van de sociaal verzekerde, gaat de verzekeringsinstelling 
verschillende gegevensbanken raadplegen om te bepalen naar wie de ASR-aanvraag 
verstuurd moet worden.  

 
a) het verwijzingsrepertorium van de KSZ (via het bericht L609) om na te gaan of er een 

integratie bestaat voor de referenties van het NIC, de werkloosheidssector of 
DIMONA op basis waarvan de hierna vermelde raadplegingen uitgevoerd kunnen 
worden; 

b) de DIMONA-gegevensbank om de werkgever(s) te identificeren; 
c) de gegevensbank “tewerkstelling” om te bepalen of de werknemer voltijds of deeltijds 

tewerkgesteld is (indien de betrokkene niet als voltijds werkend kan beschouwd 
worden, kan het zijn dat de betrokkene een werkloosheidsuitkering geniet en er 
bijgevolg een bericht naar deze sector gerouteerd dient te worden); 

d) de gegevensbank “e-communication” die administratieve gegevens bevat betreffende 
de bestemmeling van de ASR-aanvraag (werkgever, sociaal secretariaat of 
dienstverlener), alsook betreffende het circuit (elektronisch / papier) waarlangs hij 
gecontacteerd wenst te worden door de instellingen van sociale zekerheid; 
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e) de gegevensbank “LDAP ondernemingen” om het door de bestemmeling gekozen 
kanaal te identificeren, alsook het adres waarnaar het bericht dient te worden 
gestuurd; 

f) de gegevensbank “personeelsbestand” om de ASR-aanvraag aan te vullen. 
 
Het resultaat van deze raadplegingen wordt via de KSZ overgemaakt aan de 
verzekeringsinstelling. Op basis van de resultaten kan bepaald worden naar wie het 
elektronische bericht verstuurd moet worden:  

- naar de werkgever(s) of zijn (hun) lasthebber(s),  
- de uitbetalingsinstelling(en) voor werkloosheidsuitkeringen,  
- eventueel naar beide types van bestemmelingen. 
 

Indien uit de raadpleging van de verschillende gegevensbanken blijkt dat de werknemer in 
aanmerking komt voor een uitkering ten laste van de werkloosheidssector: 
 

a) de KSZ stuurt het elektronische bericht L500 naar de RVA die een tussentijds 
antwoord naar de KSZ stuurt; 

b) op basis van dit antwoord deelt de KSZ mee naar hoeveel uitbetalingsinstellingen 
voor werkloosheidsuitkeringen het bericht L500 verstuurd werd en hoeveel 
antwoorden het NIC bijgevolg kan verwachten; 

c) de RVA stuurt het bericht L500 door naar de bevoegde uitbetalingsinstelling(en) voor 
werkloosheidsuitkeringen; 

d) de bevoegde uitbetalingsinstelling(en) voor werkloosheidsuitkeringen deelt (delen) 
het ingevulde elektronische bericht L500 mee aan de RVA; 

e) de RVA stuurt het ingevulde elektronische bericht L500 naar de KSZ; 
f) de KSZ stuurt het ingevulde elektronische bericht L500 naar het NIC; 
g) het NIC stuurt het ingevulde elektronische bericht L500 naar de bevoegde 

verzekeringsinstelling. 
 

 
Formaat van de gegevensstroom 
 
De gegevensstroom wordt doorgegeven in het formaat: prefix A1 (plat) en gegevensgedeelte 
in IHFN ofwel prefix A1 (plat) en gegevensgedeelte in XML. 
 
 

Integratiecontrole 
 
Voor deze gegevensstroom zal de KSZ een blokkerende integratiecontrole verrichten zowel 
ten opzichte van de afzender als van de bestemmeling.  
 
Dit houdt dus in dat de consultatie met betrekking tot de sociaal verzekerde, die niet door het 
NIC met de juiste hoedanigheid „001‟ (persoon voor wie een dossier verzekerbaarheid 
gezondheidszorg bestaat bij een verzekeringsinstelling) en periode werden geïntegreerd in 
het personenrepertorium van de KSZ, wordt verworpen en teruggestuurd. Deze consultatie 
wordt niet aan de sector werkloosheid overgemaakt. 
 
De leverancier (sector werkloosheid) zal gegevens overmaken voor dossiers van personen 
die ze geïntegreerd heeft met hoedanigheidcode „001‟ (gecontroleerde werkloze). 
 
Om aan de integratiecontrole te voldoen, is een overlapping van 1 dag tussen de periode 
bericht zoals meegegeven in het repertorium gedeelte van het prefix en de periode van 
integratie in het verwijzingsrepertorium, voldoende. De periode bericht wordt meegegeven in 
het prefix van de vraag en bevat de periode voor dewelke de gegevens worden opgevraagd.  
 
Indien meerdere uitbetalingsinstellingen bevoegd zijn, zal de RVA de antwoorden die ze 
ontvangt van de verschillende uitbetalingsinstellingen samenvoegen, zonder ze echter te 
wijzigen, vooraleer één geassembleerd antwoord naar de KSZ te versturen. 
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Termijn aangifte sociaal risico 
 

Ci-dessous, les principales dispositions réglementaires applicables en matière de délai de 
déclaration. 
 
Le délai de déclaration est en principe de 2 jours mais peut être prolongé à 14 jours pour un 
ouvrier ou à 28 jours pour un employé (art.2). Une dispense de déclaration est en outre 
prévue (art. 3 et 4) notamment en cas d‟hospitalisation. 
Het is wel zo dat de VI een verjaringstermijn van 2 jaar moet respecteren en dat er een 
financiële sanctie bestaat voor een laattijdige aangifte (- 10%). 
 
 

VERORDENING VAN 16 APRIL 1997 TOT UITVOERING VAN ARTIKEL 80, 5° VAN 
DE WET BETREFFENDE DE VERPLICHTE VERZEKERING VOOR 
GENEESKUNDIGE VERZORGING EN UITKERINGEN, GECOÖRDINEERD OP 14 
JULI 1994 
(Belgisch Staatsblad 26-11-1997 – 1ste ed.) 
  
Afdeling II 
Bepalingen die van toepassing zijn als er geen erkende dienst voor geneeskundige 
controle is 
  
          Art. 2. Om recht op arbeidsongeschiktheidsuitkeringen te verkrijgen, moet de 
gerechtigde, als bedoeld in artikel 86, § 1 van de wet betreffende de verplichte 
verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 
1994, hierna de gecoördineerde wet genoemd, zijn ongeschiktheid doen vaststellen 
onder de hierna bepaalde voorwaarden. 
  
 
          Uiterlijk de tweede kalenderdag na de aanvang van zijn ongeschiktheid moet 
de gerechtigde over de post aan de adviserend geneesheer van zijn 
verzekeringsinstelling een geneeskundig getuigschrift zenden dat is ingevuld, 
gedateerd en ondertekend en dat de redenen van zijn ongeschiktheid vermeldt, 
waarbij de poststempel bewijskracht heeft, of hem dat getuigschrift tegen 
ontvangstbewijs afgeven. Dat getuigschrift moet de gegevens vermelden die 
voorkomen op het model in bijlage I. 
          De gerechtigde die bij de aanvang van zijn arbeidsongeschiktheid 
gecontroleerd werkloze is, moet binnen de hiervoren vastgestelde termijn, hetzij de 
door het werkloosheidsbureau uitgereikte kennisgeving van arbeidsongeschiktheid 
over de post aan de adviserend geneesheer van zijn verzekeringsinstelling zenden, 
waarbij de poststempel bewijskracht heeft, of hem die kennisgeving afgeven tegen 
ontvangstbewijs, hetzij de in het vorige lid bepaalde formaliteiten vervullen. 
          De gerechtigde die hervalt in de zin van de artikelen 87 en 93 van de 
gecoördineerde wet moet van zijn arbeidsongeschiktheid aangifte doen binnen de 
termijn voorzien in het tweede lid. 
          [V – Verord. 20-6-01 – B.S. 18-07; W – Verord. 17-10-01 – B.S. 31-10 – ed. 2] 
(°) Voor de gerechtigde die, bij de aanvang van zijn arbeidsongeschiktheid, 
verbonden is door een arbeidsovereenkomst voor arbeider of bediende, wordt de 
termijn evenwel verlengd tot de veertiende, respectievelijk de achtentwintigste 
kalenderdag te rekenen vanaf de aanvang van de arbeidsongeschiktheid.   In geval 
van een herval wordt de termijn van twee dagen verlengd ten belope van het saldo 
van veertien of achtentwintig kalenderdagen. 
  
          Art. 3. De gerechtigde van wiens arbeidsongeschiktheid aangifte is gedaan in 
het kader van de wetgeving op de arbeidsongevallen, is vrijgesteld van de in artikel 2 
bepaalde verplichtingen. 
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          Art. 4. § 1. Wanneer de gerechtigde geacht wordt de in artikel 100 van de 
gecoördineerde wet bedoelde ongeschiktheidsgraad te bereiken, is hij vrijgesteld van 
de formaliteiten voorzien in artikel 2 voor de duur van de hierna omschreven 
tijdvakken: 
          a)       het tijdvak van opneming in een verplegingsinrichting, erkend door de 
Minister die de Volksgezondheid onder zijn bevoegdheid heeft, of in een militair 
hospitaal; 
          b)       de in artikel 239, § 1, van het koninklijk besluit van 3 juli 1996 bepaalde 
tijdvakken tijdens welke het de gerechtigde verboden is naar zijn werk te gaan omdat 
hij in contact is gekomen met iemand die is aangetast door één van de in datzelfde 
artikel genoemde besmettelijke ziekten. 
          De vrijstelling van aangifte bedoeld onder a) en b) wordt verleend op grond van 
elk stuk dat die vrijstelling wettigt. 
  
          § 2. De termijnen voor het indienen van de in het artikel 2 bedoelde 
getuigschriften worden verlengd tot de tweede kalenderdag volgend op het einde van 
een van de in § 1 omschreven tijdvakken, indien dit tijdvak aanvangt tijdens de 
termijnen voorzien in artikel 2. 

 

Nieuwe vergoedingsregeling voor volledig werklozen vanaf 01.01.2009 
 
Ingevolge de maatregelen in het kader van het werkloosheidsluik van het Herstelplan van 
11.12.2008, uitgewerkt door de regering, gelden vanaf 01.01.2009 voor volledig werklozen: 

 hogere loongrenzen waardoor een hoger brutoloon in rekening kan worden gebracht 
voor het vaststellen van het bedrag van de uitkeringen ;  

 een nieuwe vergoedbaarheidsregeling (opdeling van de eerste vergoedingsperiode in 
2 periodes van 6 maanden) voor alle volledig werklozen, ongeacht de 
gezinscategorie waartoe ze behoren ; 

 een hoger vergoedingspercentage (60 % in plaats van 58 %) voor samenwonenden 
in de eerste periode ;  

 wijzigingen in de regeling inzake beletsels voor de anciënniteitstoeslag ; 
 nieuwe barema‟s. 

 
 

Hervorming van de werkloosheidsverzekering vanaf november 2012 
 
Vanaf november 2012 zijn er belangrijke wijzigingen in het recht op uitkeringen in geval van 
volledige werkloosheid. De regering heeft beslist om de regels voor de geleidelijke 
vermindering van het uitkeringsbedrag (“de degressiviteit”) uit te breiden en te verscherpen, 
in functie van de werkloosheidsduur en het beroepsverleden als loontrekkende. De actuele 
minimabedragen blijven echter ongewijzigd. 
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LLiijjsstt  vvaann  mmeeeeggeeddeeeellddee  ggeeggeevveennss    

 

Request – Grp1 - Lijst met door VI opgevraagde gegevens  
 - verplicht 

   

RiskDescription : Signaletiek van het risico  

 

RiskID – GIRA1 
 

 Definitie : 
 

Identificatie van het subrisico  
 
 Gebruik :  

 
verplicht 

 
 Structuur : 

 
3 posities alfanumeriek met als mogelijke waarden: 
 
001 = arbeidsongeschiktheid / incapacité de travail 
002 = moederschapsrust / repos de maternité 
003 = volledige werkverwijdering als maatregel inzake  moederschapsbescherming / 

écartement complet du travail en tant que mesure de protection de la maternité  
004 = gedeeltelijke werkverwijdering als maatregel inzake 

moederschapsbescherming / écartement partiel du travail en tant que mesure 
de protection de la maternité  

005 = vaderschapsverlof / congé de paternité (art 39 arbeidswet (overlijden of 
hospitalisatie van de moeder) / Loi sur le  travail (décès ou hospitalisation de la 
mère)) 

006 = geboorteverlof (10 dagen) / congé de naissance (10 jours) 
007 = adoptieverlof / congé d‟adoption 
 

OnlyProfessionalPastInd – GISA1  
 

 Definitie: 
 

indicator enkel beroepsverleden : verzekerbaarheidsgegevens (miniDmfA wlh)  
 
Voor de waarden 006(geboorteverlof) en 007 (adoptieverlof) voor de voorafgaande 
zone „identificatie van het subrisico‟ zijn er uitsluitend  gegevens met betrekking tot 
het beroepsverleden vereist. In dit geval, zal de „indicator enkel beroepsverleden‟ op 
„1‟ gezet worden door het transferpunt van de sociale zekerheid zodat de VI‟s kunnen 
nagaan of aan de verzekerbaarheidsvoorwaarden is voldaan.  
 
Indien de VI een aanvraag rechtstreeks richt tot de sector werkloosheid en indien 
uitsluitend gegevens met betrekking tot het beroepsverleden meegedeeld moeten 
worden, zetten de VI‟s in de aanvraag de „indicator enkel beroepsverleden‟ op „1‟. 
Indien de aanvraag de andere gegevens van het elektronische bericht beoogt te 
verkrijgen, dan vermeldt de VI de waarde „0‟.  
 

 Gebruik :  
 

verplicht 
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 Structuur : 

 
1 positie numeriek met als mogelijke waarden:  

 
0 = neen / non,  
1 = ja / oui 

 

RiskDate  - DTMA1 
 

 Definitie: 
 
aanvangsdatum van het risico (niet de begindatum van de vergoedbaarheidsperiode)  
 

 Gebruik :  
 
verplicht 
 

 Structuur : 
 
8 posities numeriek voor IHFN, 10 posities date voor XML 
structuur: IHFN CCYYMMDD, bvb.15 oktober 2005 => 20051015  
 XML 15 oktober 2005 => 2005-10-15  

2 is géén geldige waarde! 
 

 
 

NaturalPerson : Identificatie natuurlijke persoon  

 

INSS – PNAA1 
 

 Definitie: 
 

inschrijvingsnummer van de sociaal verzekerde binnen de sociale zekerheid (INSZ)  
 

 Gebruik :  
 

verplicht 
 

 Structuur : 
 

11 posities numeriek voor IHFN en XML, vb.59111403039  
 

SISCardNbr – GIRC1 
 

 Definitie: 
 

nummer SIS-kaart van de sociaal verzekerde  
 

 Gebruik :  
 
voorwaardelijk / niet verplicht 
 

 Structuur : 
 

10 posities : alfanumeriek voor IHFN en xs.string (= alfanumeriek) voor XML: 
0336296160 
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IdentityCardNbr – IDEA1 
 

 Definitie: 
 

nummer van de elektronische identiteitskaart van de sociaal verzekerde  
 

 Gebruik :  
 
voorwaardelijk / niet verplicht 

 
 Structuur : 

 
12 posities : alfanumeriek voor IHFN en xs.string voor XML 

 
 

InformationSheet – Grp 2 – Lijst met door UI mee te delen 
werkloosheidsgegevens in het inlichtingenblad  

 - voorwaardelijk / niet verplicht  

2.1 OutstandingResearchInd – GISB1 
 

  Definitie: 
 

indicator onderzoek huidige aanvraag  
 

 Gebruik:  
 

verplicht 
 

 Structuur: 
 

1 positie numeriek voor IHFN, 1 positie (integer) voor XML met als mogelijke 
waarden:  
0 = geen onderzoek lopend / pas d‟examen en cours, 
1 = onderzoek toelaatbaarheid bezig/examend‟admissibilité en cours, 
2 = onderzoek afgesloten, het recht is toegekend maar er is een 

vergoedbaarheidsbeletsel / examen d‟admissibilité clôturé, le droit a été accordé 
mais il existe un obstacle à l‟indemnisation, 

3 = deeltijds werknemer met behoud van rechten zonder 
inkomensgarantie / travailleur à temps partiel avec maintien 
des droits sans allocation de garantie de revenus, 

4 = sanctie, de sociaal verzekerde is gesanctioneerd maar blijft niettemin 
onderworpen aan de controle controle / sanction, l‟assuré 
social a encore la qualité de chômeur contrôlé, 

5 = werkloosheid met bedrijfstoeslag (voorheen voltijds brugpensioen) / complément 
d‟entreprise (anciennement prépension à temps plein), 

6 = halftijds brugpensioen / prépension mi-temps, 
7 = sanctie, de sociaal verzekerde is gesanctioneerd en niet langer onderworpen aan 

de controle / sanction, l‟assuré social n‟a plus la qualité de chômeur contrôlé 
8 = gezien de aard werkloosheid, kunnen geen gegevens worden meegedeeld / vu la 

nature de chômage, aucunes données ne peuvent être communiqués 
9 = mogelijk variërende uitkeringsbedragen 
 
Met de waarde 1 geeft de UI te kennen dat ze nog geen gegevens kan meedelen 
omdat het onderzoek bij RVA  nog bezig is.  
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Met de waarde 2 geeft de UI aan dat de RVA het recht heeft toegekend, maar dat de 
UI nog geen uitbetaling kan doen.  
 
Met de waarde 3 geeft de UI aan dat het een deeltijds werknemer met behoud van 
rechten zonder inkomensgarantie betreft (codes aard werkloosheid „98‟ en „99‟).  
 
Met de waarde 4 geeft de UI aan dat er geen uitkeringen zijn wegens sanctie (codes 
aard werkloosheid „00‟,  „71‟, „72‟, „73‟ en „97‟).  
 
Met de waarde 5 geeft de UI aan dat het een werkloze met bedrijfstoeslag (voorheen 
voltijds bruggepensioneerde) betreft (codes aard werkloosheid „09‟ en „10‟).  
 
Met de waarde 6 geeft de UI aan dat het een halftijds bruggepensioneerde betreft 
(code aard werkloosheid „18‟).  
 
Met de waarde 7 geeft de UI aan dat er geen uitkeringen zijn wegens sanctie en dat 
de sociaal verzekerde niet langer gecontroleerd wordt. Let wel, Indien de sociaal 
verzekerde overgaat naar een andere UI, wordt de sociaal verzekerde uitgesloten 
wegens overgang bij de oude UI. Hiervoor wordt de code sanctie „132‟ gebruikt. 
Indien er meerdere UI‟s bevoegd zijn in het opgevraagde kwartaal, zal de VI moeten 
wachten totdat alle antwoorden binnen zijn om te kunnen uitmaken of de sociaal 
verzekerde daadwerkelijk gesanctioneerd is of dat het een overgang naar een andere 
UI betreft. 
 
Met de waarde 8 geeft de UI aan dat ze geen gegevens kan meedelen gezien de 
aard van de werkloosheid.  
 
Met de waarde 9 geeft de UI aan dat de uitkeringsbedragen kunnen variëren. De 
gewijzigde bedragen worden niet meegedeeld via de stroom L500.  
Voorbeelden van dergelijke situaties zijn: 

 werklozen die samenwonen met een partner die een inkomen uit arbeid 
geniet waarvan het loon van maand tot maand varieert: indien blijkt dat het 
inkomen van de partner in een bepaalde maand onder een wettelijk bepaald 
bedrag zakt, heeft de sociaal verzekerde recht op het bedrag van gezinshoofd 
i.p.v. het bedrag van samenwonende; 

 in het kader van co-ouderschap kunnen de bedragen (wekelijks) variëren en 
kan de werkloze een uitkering als alleenstaande dan wel als gezinshoofd 
ontvangen.  

 
 Indien de waarde 0 is,  

 zal een inlichtingenblad worden aangevuld met „inhoudelijke gegevens‟  
 

Indien de waarde verschillend is van 0,   
 zullen er enkel gegevens met betrekking tot het beroepsverleden worden 

meegedeeld.  
 Bovendien: 

Indien de waarde 1 is, kan de VI onmiddellijk overgaan tot het versturen van 
een papieren inlichtingenblad.  

Indien de waarde 2 is en indien er geen push naar de werkgever is, zal de VI 
de sociaal verzekerde aanschrijven. 

Indien de waarde 3 is en indien na 5 maanden er geen bericht van 
werkhervatting is (bijvoorbeeld via DIMONA), kan de VI overgaan tot het 
versturen van een papieren inlichtingenblad. 

Indien de waarde 4 is, kan de VI onmiddellijk overgaan tot het versturen van 
een papieren inlichtingenblad. 

Indien de waarde 5 is, zal de VI de sociaal verzekerde aanschrijven. 
Indien de waarde 6 is, kan de VI de gegevens bekomen via de werkgever. 
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Indien de waarde 7 is en indien er slechts één UI bevoegd is, zal de VI de 
sociaal verzekerde aanschrijven. 

Indien de waarde 8 is en indien er geen werkgever is waarvan de gegevens 
kunnen bekomen worden, kan de VI overgaan tot het versturen van een 
papieren inlichtingenblad. 

Indien de waarde 9 is, kan de VI overgaan tot het versturen van een papieren 
inlichtingenblad. 
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Unemployment – Grp 3 – GSCA1: Werkloosheidsgegevens  
 - voorwaardelijk / niet verplicht 

 

2.1.1 Last period – Grp 5 – GSEA1: Gegevens met betrekking tot het 
laatste tijdvak van volledige werkloosheid  - 
voorwaardelijk / niet verplicht  

 
De gegevens betreffende het laatste tijdvak van volledige werkloosheid hebben betrekking op de maand waarin 

het risico zich heeft voorgedaan of op de kalendermaand die voorafgaat aan de maand van het voordoen van het 

risico. Indien er geen dagen gecontroleerde werkloosheid zijn geweest in de maand van het risico of in de 

kalendermaand voorafgaand aan het risico, zal in een aantal overeengekomen gevallen de zone „indicator 

onderzoek huidige aanvraag‟ een waarde verschillend van „0‟ bevatten en zal er enkel informatie met betrekking 

tot het beroepsverleden (groep 4) worden meegedeeld. 

 

2.1.1.1 Description – Grp 6 – GSFA1: Beschrijving     verplicht 

 

Begin Date – DTMD1 – qualifier “194” 
 

 Definitie: 
 

begindatum van het laatste tijdvak van volledige werkloosheid waarover uitkeringen 
betaald zijn aan 40%,  55%, 60%, 65%  of aan inschakelingsuitkeringen 
 

 Gebruik:  
 

verplicht 
 

 Structuur: 
 

8 posities numeriek voor IHFN, 10 posities (xs.date) voor XML 
 
structuur: IHFN: CCYYMMDD, bvb.15 oktober 2005 => 20051015 

XML: 15 oktober 2005 => 2005-10-15 
5 is géén geldige waarde! 

 

LastCheckedDay – DTMD1 – qualifier “600” 
 

 Definitie : 
 

laatste dag gecontroleerde volledige werkloosheid  
 
Indien deze informatie nog niet beschikbaar is, de laatste dag gecontroleerde 
volledige  werkloosheid van de kalendermaand die voorafgaat aan de maand van 
realisatie van het risico  
 

 Gebruik:  
 

verplicht 
 

 Structuur: 
 

8 posities numeriek voor IHFN, 10 posities (xs.date) voor XML 
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structuur:  IHFN: CCYYMMDD, bvb.15 oktober 2005 => 20051015  
 XML: 15 oktober 2005 => 2005-10-15 

6 is géén geldige waarde ! 
 

AtRiskUnemployedCode – RFFA1 
 

 Definitie : 
 

code die de volledig gecontroleerde werkloze identificeert op de laatste dag 
werkloosheid vermeld in de voorafgaande zone „laatste dag gecontroleerde volledige 
werkloosheid‟  
 
Indien deze informatie nog niet beschikbaar is, de laatste dag gecontroleerde 
volledige werkloosheid van de kalendermaand die voorafgaat aan de maand waarin 
het risico zich voordoet. 
 

 Gebruik:  
 

verplicht 
 

 Structuur: 
 

2 posities : alfanumeriek voor IHFN en xs.string voor XML,  
Lijst met mogelijke waarden meegedeeld in het bericht: 
 

01 Volledige werkloosheid voltijds toelaatbaar  

03 Volledige werkloosheid toelaatbaar als vrijwillig deeltijdse werknemer art.103 

05 Deeltijdse werknemer rechthebbend op de inkomensgarantie-uitkering 
art.131 bis 

11 Beroepsopleiding (voltijds) 

12 Tewerkstelling beschuttende werkplaats 

15 Bejaarde grensarbeiders 

16 Verhoogde werkloosheidsuitkering gedurende de laatste maand van de 
beroepsopleiding – voltijdse werknemer 

17 Verhoogde werkloosheidsuitkering gedurende de laatste maand van de 
beroepsopleiding – vrijwillig deeltijdse werknemer 

31 Deeltijdse of voltijdse  individuele beroepsopleiding of stage (gelijkgesteld aan 
wachtuitkering) 

40 Vestigingsuitkering (geldig vanaf 01.04.2006) 

57 Vergoedbaar als deeltijdse werknemer rechthebbend op de inkomensgarantie-
uitkering (regeling vanaf 01.07.2005) 

58 Vergoedbaar, als vrijwillig deeltijdse werknemer rechthebbende op de 
inkomensgarantie-uitkering (regeling vanaf 01/07/2013) 

 
Lijst met codes gehanteerd voor de selectie door de UI‟s:  
 

00 Niet toelaatbaar of niet vergoedbaar, behalve indien het een gecontroleerde 
werkloze betreft met een uitsluiting zonder beletsel 

09 Werkloosheid met bedrijfstoeslag (voorheen Brugpensioen) : voltijds 
toelaatbaar 

10 Werkloosheid met bedrijfstoeslag (voorheen Brugpensioen) : toelaatbaar als 
vrijwillig deeltijdse werknemer 

18 Halftijds brugpensioen  

71 Voorlopige beslissing art.53,2 

72 Voorlopige beslissing ingevolge onvolledig dossier 

73 Voorlopige beslissing in afwachting E301 

97 Persoon die niet vergoedbaar is ingevolge de inkomsten uit een  
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nevenactiviteit 

98 Niet vergoedbare deeltijdse werknemer met behoud van rechten in het kader 
van een bedrijfsplan 

99 Andere niet vergoedbare deeltijdse werknemer met behoud van rechten 

 
Lijst met codes gehanteerd voor de code indicator onderzoek huidige aanvraag „8‟ :  
 

02 Vergoedbaar als voltijds toelaatbare tijdelijke werkloze 

04 Vergoedbaar als vrijwillig deeltijds toelaatbare tijdelijke werkloze 

06 Vergoedbaar als deeltijdse werknemer enkel vergoedbaar voor tijdelijke 
werkloze 

08 Vergoedbaar als volledig werkloze ten laste van een EER-lidstaat met 
formulier E303 

21 Jeugdvakantie uitkeringen 

22 Seniorvakantie uitkeringen 

23 Begeleidingsuitkeringen 

24 Rechthebbend op een wisselkoerstoeslag 

25 ? 

26 Voltooiingspremie 

27 Rechthebbend op uitkering als onthaalouder 

29 Werkhervattingstoeslag  

90 ? 
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RealAllowanceBeforeDisablement - CheckedDaysInd – GISC1 
 

 Definitie: 
 

indicator van 13 dagen gecontroleerde dagen werkloosheid in de kalendermaand 
voorafgaand aan de maand waarin de arbeidsongeschiktheid is aangevangen  
 
Er is geen akkoord over de wijziging in de reglementering en daarom zal deze zone 
terug verplicht moeten worden meegegeven. De 13 dagen houden niet enkel 
rekening met het aantal dagen volledige werkloosheid maar ook met het aantal 
dagen tijdelijke werkloosheid. 
 

 Gebruik:  
 

verplicht 
 

 Structuur: 
 

1 positie  numeriek voor IHFN en XML met als mogelijke waarden:  
0 = neen / non,  
1 = ja / oui 
 
 

2.1.1.2 UnemploymentAllowancePayment – Grp7 – GSGA1 : 

Betaalgegevens werkloosheidsuitkering - verplicht 

 

AllowanceScaleCode – RFFB1 
 

  Definitie: 
 

cijfer- of lettercode  
 
De cijfercode komt overeen met het bedrag van het « begrensd » loon dat in 
aanmerking wordt genomen voor de berekening van het dagbedrag van de 
werkloosheidsuitkering op de laatste dag van de gecontroleerde volledige 
werkloosheid. 
 
Voorbeeld 1: voor een alleenwonende werkloze (N) zal  

 een cijfercode 72 (hoogste loongrens C) worden vermeld indien de 
arbeidsongeschiktheid valt in de eerste zes maanden werkloosheid (periodes 
11 en 12),  

 maar dit wordt een cijfercode 65 (intermediaire loongrens B) indien de 
arbeidsongeschiktheid aanvangt in de loop van de volgende zes maanden 
werkloosheid (periode 13)  

 en een cijfercode 59N (basisloongrens AY) indien de arbeidsongeschiktheid 
aanvangt na het eerste jaar werkloosheid (periode 2).  

 
Voorbeeld 2: voor een gezinshoofd (A) zal  

 een cijfercode 72 (hoogste loongrens C) worden vermeld indien de 
arbeidsongeschiktheid valt in de eerste zes maanden werkloosheid (periodes 
11 en 12),  

 maar dit wordt een cijfercode 65 (intermediaire loongrens B) indien de 
arbeidsongeschiktheid aanvangt in de loop van de volgende zes maanden 
werkloosheid (periode 13)  

 en een cijfercode 60 (basisloongrens AX) indien de arbeidsongeschiktheid 
aanvangt na het eerste jaar werkloosheid (periode 2).  
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 Gebruik:  
 

verplicht 
 

 Structuur : 
 
posities alfanumeriek voor IHFN en xs.string XML met als mogelijke waarden : 
 
cijfercode 05 tot 72 OF  
één van volgende lettercodes:  
W = inschakelingsuitkering (voorheen wachtuitkering), 
J = wachtuitkering “jongerenactiva-opleidingsplan”/allocation d‟attente “activajeunes-

formations, (dit type wachtuitkering bestaat niet meer, maar blijft behouden als 
mogelijke waarde voor gegevens uit het verleden) 

T = overbruggingsuitkering,  
F = forfait (voorheen „P‟). Deze waarde is niet toegestaan voor de risico's vanaf 

01/03/2013. Het moet worden vervangen door een cijfercode. 
I = deeltijdse of voltijdse individuele beroepsopleiding 
H = deeltijdse of voltijdse stage 
V = vestigingsuitkering 

 

UnemploymentDailyAllowance – Daguitkering volledige werkloosheid geldig op de dag 

voorafgaand aan de dag waarop het risico zich voordoet  

 

AllowanceAmount – MOAA1 
 

 Definitie: 
 

bedrag van de uitkering (met inbegrip van de anciënniteitstoeslag  
In geval van „pseudo-brugpensioen‟, hiermee wordt bedoeld de aanvullende 
vergoedingen die een werkgever of een sectoraal fonds betaalt, wordt het 
brutodagbedrag vermeld vóór de toepassing van de inhoudingen voor de sociale 
zekerheid. 
 

 Gebruik:  
 

verplicht 
 

 Structuur : 
 

8 posities : numeriek voor IHFN en xs.integer XML 
bedrag uitgedrukt in eurocent  
 

DeductionAtSourceInd - ARDA1 
 

 Definitie: 
 

indicator of dit bedrag onderworpen is aan de bedrijfsvoorheffing of niet  
 

 Gebruik:  
 

verplicht 
 

 Structuur: 
 

1 positie alfanumeriek voor IHFN en XML met als mogelijke waarden: 



L500 – Inlichtingenblad / Feuille de renseignements  p 21 / 45 29/10/13  

 
0 = niet onderworpen  
1 = onderworpen  
 

SeniorityAllowanceInd - GISD1 
 

 Definitie: 
 

identificatiecode voor de werknemer met gezinslast en anciënniteitstoeslag  
 
 

 Gebruik:  
 

verplicht 
 

 Structuur: 
 

1 positie alfanumeriek voor IHFN en XML met als mogelijke waarden: 
 
0 =  geen werknemer met gezinslast en anciënniteitstoeslag  
1 =  werknemer met gezinslast en anciënniteitstoeslag  
 

SeniorityAllowanceAmount – MOAB1 
 

  Definitie: 
 

bedrag van de anciënniteitstoeslag  
 

 Gebruik:  
 

conditioneel, slechts verplicht indien waarde GISD1 = 1  
 

 Structuur : 
 

8 posities : numeriek voor IHFN en (xs.int) XML – bedrag uitgedrukt in eurocent 
  

2.1.1.3 ExemptionInd - GISE1 

 
 Definitie: 

 
indicator dat de werkloze al of niet een vrijstelling heeft bekomen om sociale en 
familiale redenen  
 

 Gebruik:  
 

verplicht 
 

 Structuur: 
 

1 positie  alfanumeriek: voor IHFN en XML met als mogelijke waarden :  
 
0 = geen vrijstelling  
1 = vrijstelling  
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2.1.1.4 Exemption – Grp8 – GSHA1: Vrijstelling - voorwaardelijk / niet verplicht 

 

BeginDate – DTME1 – qualifier “714” 
 

 Definitie: 
 

oorspronkelijke begindatum van de vrijstelling  
 
In het geval van twee opeenvolgende periodes van vrijstelling, wordt de begindatum 
van de eerste periode van vrijstelling meegedeeld. 
 

 Gebruik :  
 

verplicht enkel indien waarde ExemptionInd/GISE1 = 1  
 

 Structuur: 
 

8 posities numeriek voor IHFN, 10 posities (xs.date) voor XML 
structuur : IHFN : CCYYMMDD, bvb.15 oktober 2005 => 20051015   

 XML : 15 oktober 2005 => 2005-10-15 
 

EndDate – DTME1 – qualifier “715” 
 

 Definitie: 
 

einddatum van de vrijstelling  
 

 Gebruik:  
 

verplicht enkel indien waarde ExemptionInd/GISE1 = 1  
 

 Structuur: 
 

8 posities numeriek voor IHFN, 10 posities (xs.date) voor XML 
 
 

AtExpiration - Bij het verstrijken van de vrijstelling  
facultatief 

 

AllowanceAmount – MOAC1 
 

 Definitie: 
 

dagbedrag van de uitkering bij het verstrijken van de vrijstelling  
 

 Gebruik:  
 
facultatief 

 Structuur: 
 

8 posities: numeriek voor IHFN en xs.integer XML 
bedrag uitgedrukt in eurocent  
 

DeductionAtSourceInd - ARDB1 
  

 Definitie: 
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indicator of dit bedrag onderworpen is aan de bedrijfsvoorheffing of niet  
 

 Gebruik:  
 
facultatief 

 Structuur: 
 

1 positie alfanumeriek voor IHFN en XML met als mogelijke waarden:  
 
0 = niet onderworpen  
1 = onderworpen  

 
 

2.1.1.5 UnemploymentOrAgeCategoryChange - Grp 9 - GSIA1: Datum van 

overgang naar een ander tijdvak van werkloosheid of naar een 

andere leeftijdscategorie  

 - voorwaardelijk / niet verplicht    

 

ChangeDate – DTMF1 
 

 Definitie: 
 

datum van wijziging naar een andere leeftijdscategorie of werkloosheidsperiode  
 

 Gebruik:  
 

verplicht indien Grp 9 voorkomt  
 

 Structuur: 
 

8 posities numeriek voor IHFN, 10 posities (xs.date) voor XML 
structuur: IHFN: CCYYMMDD, bvb.15 oktober 2005 => 20051015 

XML: 15 oktober 2005 => 2005-10-15 
 

AllowanceAmount – MOAD1 
 

 Definitie: 
 

bedrag van de uitkering in geval van overgang naar een andere leeftijdscategorie of 
andere werkloosheidsperiode  
 

 Gebruik:  
 

verplicht indien Grp 9 voorkomt  
 

 Structuur: 
 

8 posities: numeriek voor IHFN en xs.integer XML 
bedrag uitgedrukt in eurocent  

 

DeductionAtSourceInd – ARDC1 
 

 Definitie: 
 

indicator of dit bedrag onderworpen is aan de bedrijfsvoorheffing of niet  
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 Gebruik:  

 
verplicht 

 
 Structuur: 

 
1 positie alfanumeriek voor IHFN en XML met als mogelijke waarden :  
 
0 = niet onderworpen  
1 = onderworpen  

 

2.1.1.6 IfChangeOnFamilyState – Grp 10 – GSJA1: Indien wijziging 

gezinssituatie  

 - voorwaardelijk / niet verplicht 

De betrokken partijen hebben zich tijdens de werkgroepvergadering van 09.11.06 akkoord verklaard om 

de groep 10 te behouden in het bericht, maar de gegevens zullen niet meer meegedeeld worden. 

 

FamilyChargeWorker - Werknemer met gezinslast  

 

AllowanceAmount – MOAE1 – qualifier “644” 
 

 Definitie: 
 

bedrag van de uitkering in geval van werknemer met gezinslast  
 

 Gebruik:  
 

verplicht indien Grp 10 voorkomt  
 

 Structuur: 
 

8 posities : numeriek voor IHFN en xs.integer XML 
bedrag uitgedrukt in eurocent  

 

DeductionAtSourceInd – ARDD1 
 

 Definitie: 
 

indicator of dit bedrag onderworpen is aan de bedrijfsvoorheffing of niet  
 

 Gebruik:  
 

verplicht indien Grp 10 voorkomt  
 

 Structuur: 
 

1 positie alfanumeriek voor IHFN en XML met als mogelijke waarden:  
 
0 = niet onderworpen  
1 = onderworpen  

 

IsolatedWorker - Alleenstaande  

 

AllowanceAmount – MOAE1 – qualifier “645” 
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 Definitie: 

 
bedrag van de uitkering in geval van alleenstaande  
 

 Gebruik:  
 

verplicht indien Grp 10 voorkomt  
 

 Structuur: 
 

8 posities: numeriek voor IHFN en xs.integer XML 
bedrag uitgedrukt in eurocent  

 
DeductionAtSourceInd – ARDD1 

 
 Definitie: 

 
indicator of dit bedrag onderworpen is aan de bedrijfsvoorheffing of niet  
 

 Gebruik:  
 

verplicht indien Grp 10 voorkomt  
 

 Structuur: 
 

1 positie alfanumeriek voor IHFN en XML met als mogelijke waarden: 
 
0 = niet onderworpen  
1 = onderworpen  

 

CohabitingWorker - Samenwonende  

 
AllowanceAmount – MOAE1 – qualifier “646” 

 
 Definitie: 

 
bedrag van de uitkering in geval van samenwonende werknemer  

 
 Gebruik:  

 
verplicht indien Grp 10 voorkomt  
 
echter facultatief in het volgende specifieke geval : 
 de betrokkene is op het moment van het risico gezinshoofd of alleenstaande EN  
 de gezinssituatie van de betrokkene zou wijzigen naar samenwonend EN 
 de wijzing van gezinssituatie zou plaatsvinden in de derde vergoedingsperiode 

van de betrokkene 
 

 Structuur: 
 

8 posities : numeriek voor IHFN en xs.integer XML 
bedrag uitgedrukt in eurocent  

 
DeductionAtSourceInd – ARDD1 

 
 Definitie: 
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indicator of dit bedrag onderworpen is aan de bedrijfsvoorheffing of niet  
 

 Gebruik:  
 

verplicht indien Grp 10 voorkomt  
 
echter facultatief in het volgende specifieke geval : 
 de betrokkene is op het moment van het risico gezinshoofd of alleenstaande EN  
 de gezinssituatie van de betrokkene zou wijzigen naar samenwonend EN 
 de wijzing van gezinssituatie zou plaatsvinden in de derde vergoedingsperiode 

van de betrokkene 
 

 Structuur: 
 

1 positie alfanumeriek voor IHFN en XML met als mogelijke waarden:  
 
0 = niet onderworpen  
1 = onderworpen  
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2.1.1.7 SpecificState – Grp 11 – GSKA1 - Identificatiecode voor een 

specifieke situatie op de laatste dag gecontroleerde volledige 

werkloosheid, of indien deze informatie nog niet beschikbaar, de 

laatste dag gecontroleerde volledige werkloosheid van de 

kalendermaand voorafgaand aan de maand waarin het risico zich 

voordoet -  verplicht 

 
StateCode –  RFFC1 

 
 Definitie: 

 
code specifiek statuut  
 

 Gebruik:  
 

verplicht 
 

 Structuur: 
 

2 posities: numeriek voor IHFN en xs.int XML 
 
mogelijke waarden:  
 
00 = geen specifiek statuut / pas de statut spécifique 
01 = beroepsopleiding (voltijds) / formation professionnelle (à temps plein) 
02 = behoud van werkloosheidsuitkeringen gedurende een tewerkstelling in  

 een beschermde werkplaats / maintien des allocations de chômage  
 pendant une occupation en atelier protégé 
  

04 = vrijwillig deeltijds werknemer of deeltijdse beroepsopleiding/stage / travailleur à 
temps partiel volontaire ou de formation ou de stage à temps partiel 

05 = deeltijds werknemer met behoud van rechten die een inkomensgarantie- 
 uitkering geniet / travailleur à temps partiel avec maintien des droits  
 bénéficiant d‟une allocation de garantie de revenus 

06 = deeltijds werknemer met behoud van rechten die geen recht heeft op de  
 inkomensgarantie-uitkering / travailleur à temps partiel avec maintien  
 des droits n‟ayant pas droit à l‟allocation de garantie de revenus => In geval van 

deeltijdse werknemers met behoud van rechten zonder inkomensgarantie (code 
aard werkloosheid „98‟ of „99‟), zal de zone „indicator onderzoek huidige 
aanvraag‟ de waarde „3‟ bevatten. 

 

VoluntaryPartTimeWorker - Vrijwillig deeltijds werknemer of deeltijdse 
beroepsopleiding/stage – Grp 14 – GSMA1  

- Conditional, verplicht indien State Code = 04  

 
NbrOfHalfAllowances – QTYC1 – qualifier “632” 

 
 Definitie: 

 
aantal halve werkloosheidsuitkeringen, toegekend gedurende de vier weken die 
voorafgaan aan de kalandermaand waarin het risico een aanvang heeft genomen  
 

 Gebruik:  
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verplicht indien StateCode = 04  

 
 Structuur: 

 
2 posities numeriek voor IHFN en XML 

 
IndemnificationRegime - Vergoedbaarheidsregime - QTYC1 – qualifier “641” 

 
 Definitie: 

 
vergoedbaarheidsregime uitgedrukt in aantal halve uitkeringen per week  
 

Het gaat om het theoretisch wekelijks vergoedingsregime, vastgesteld op basis van 
de laatste vrijwillig deeltijds tewerkstelling.  
 

 Gebruik:  
 

verplicht indien StateCode = 04  
 

 Structuur: 
 

2 posities numeriek voor IHFN en XML 
 
 

PartTimeWorkerRightsKeeping - Grp 13 - GSLA : Deeltijds werker met behoud van 
rechten / Travailleur à temps partiel avec maintien des droits  

- voorwaardelijk / niet verplicht  maar verplicht indien State Code = 05  

 
IncomeWarrantyInd – GISF1 

 
 Definitie: 

 
indicator die aangeeft of betrokkene gerechtigd is of niet op de inkomensgarantie-
uitkering  
 

 Gebruik:  
 

verplicht als groep 13 bestaat  
 

 Structuur: 
 

1 positie: alfanumeriek voor IHFN en xs.string XML met als mogelijke waarden :  
 
indien StateCode = 05 -> GISF1 = 1,  
indien StateCode = 06 -> GISF1 =0 
 

IncomeWarrantyGrossAmount – MOAF1 – qualifier “647” 
 

 Definitie: 
 

Indien de deeltijdse werknemer met behoud van rechten van een inkomensgarantie 
geniet in de maand voorafgaand aan het risico: 

brutobedrag van de inkomensgarantie-uitkering voor de kalendermaand die 
voorafgaat aan die waarin het risico een aanvang heeft genomen  

 
Indien de deeltijdse werknemer met behoud van rechten deze hoedanigheid heeft 
verworven  in de maand waarin het risico zich heeft voorgedaan: 
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Brutobedrag van de inkomensgarantie-uitkering van de maand waarin het 
risico zich heeft voorgedaan  

 
 Gebruik:  

 
enkel verplicht indien StateCode = 05  

 
 Structuur: 

 
8 posities numeriek voor IHFN en XML 
bedrag uitgedrukt in eurocent  

 
UnemploymentAllowanceAmount – MOAF1 – qualifier “ 648” 

 
 Definitie: 

 
Indien de deeltijdse werknemer met behoud van rechten van een inkomensgarantie 
geniet in de maand voorafgaand aan het risico: 

brutobedrag van de werkloosheidsuitkering voor de kalendermaand die 
voorafgaat aan die waarin het risico een aanvang heeft genomen het gaat om 
het bedrag van de werkloosheidsuitkering die in aanmerking werd genomen 
om de inkomensgarantie-uitkering te berekenen en die bepaald wordt 
overeenkomstig artikelen 75bis, eerste lid en 75quater van het ministerieel 
besluit van 26.11.1991   
 

Indien de deeltijdse werknemer met behoud van rechten deze hoedanigheid heeft 
verworven  in de maand waarin het risico zich heeft voorgedaan: 

het theoretische bedrag van de werkloosheidsuitkering die in aanmerking 
werd genomen om de inkomensgarantie-uitkering van de maand waarin het 
risico zich heeft voorgedaan  te berekenen en die bepaald wordt 
overeenkomstig artikelen 75bis, eerste lid en 75quater van het ministerieel 
besluit van 26.11.1991  
 

 Gebruik:  
 

enkel verplicht indien StateCode = 05  
 

 Structuur: 
 

8 posities numeriek voor IHFN en XML 
bedrag uitgedrukt in eurocent  

 
AllowanceScaleCode – RFFD1 
De betrokken partijen hebben zich tijdens de werkgroepvergadering van 05.06.07 akkoord verklaard 

om deze zone in het bericht te behouden, maar het gegeven niet meer in te vullen. 

 
 Definitie: 

 
cijfercode of lettercode op de laatste dag gecontroleerde volledige werkloosheid, en 
indien deze informatie nog niet beschikbaar, de laatste dag gecontroleerde volledige 
werkloosheid van de kalendermaand die voorafgaat aan die waarin het risico een 
aanvang genomen heeft  
 

 Gebruik:  
 

verplicht indien StateCode = 06   
conditional /facultatif 
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 Structuur: 
 

posities alfanumeriek voor IHFN en xs.string XML met als mogelijke waarden :  
 
cijfercode/code chiffré  05 tot 59 OF/OU  
één van volgende lettercodes:  
W = wachtuitkering, 
J = wachtuitkering “jongerenactiva-opleidingsplan”/allocation d‟attente “activajeunes-

formations, (dit type wachtuitkering bestaat niet meer, maar blijft behouden als 
mogelijke waarde voor gegevens uit het verleden) 

T = overbruggingsuitkering,  
P = forfait 
 

2.1.1.8 AllowancePaymentDegression – Grp15 – Aantal voorkomens i.k.v. 

degressiviteit – verplicht in inhouse 

 

AllowancePaymentDegression – QTYD1 
 

  Definitie: 
 

Aantal voorkomens van de gegevens van groep 15 (01 tot en met 04) 
 

 Gebruik:  
 

Verplicht in formatt IHFN 
Onbestaande in formaat XML 

 
 Structuur : 

 
numeriek voor IHFN met als mogelijke waarden : 01 tot en met 04 
 
01 = 1 voorkomen van de groep 15 – AllowancePaymentDegression 
02 = 2 voorkomens van de groep 15 – AllowancePaymentDegression 
03 = 3 voorkomen van de groep 15 – AllowancePaymentDegression 
04 = 4 voorkomens van de groep 15 – AllowancePaymentDegression 
 

2.1.1.9 AllowancePaymentDegression – Grp15 – GSNA1 - Betaalgegevens 

werkloosheidsuitkering i.k.v. degressiviteit - verplicht 

 
 Definitie: 

 
Nieuwe groep toegevoegd in het kader van de degressiviteit van de 
werkloosheidsuitkeringen en om toe te laten om de opeenvolgende bedragen van 
werkloosheidsuitkeringen mee te delen die zouden worden toegekend aan de 
werkloze tijdens de aligneringsperiode van 6 maanden. Gezien de degressiviteit 
meerdere fases kent, kunnen de gegevens van de groep tussen 1 en 4 keer 
voorkomen. 
 
In het eerste voorkomen, wordt de laatst gekende situatie zoals weergegeven in de 
groep 7 “UnemploymentAllowancePayment” hernomen. 
In de volgende voorkomens, worden de volgende (toekomstige) periodes 
meegedeeld.  
 
Opmerking:  
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In geval van vrijstelling, herneemt het tweede voorkomen de situatie zoals die zou 
zijn voor de werkloze tijdens de periode van de vrijstelling. Het derde voorkomen zal 
dan de situatie geven zoals die zou zijn voor de werkloze nà de periode van de 
vrijstelling. 
 

RiskStartDate - DTMG1 – qualifiant « 765 » 
 
 Definitie: 

 
Begindatum risico 

 
 Gebruik: 
 

Verplicht in het eerste voorkomen. 
Verboden in de volgende voorkomens. 

 
 Structuur: 

 
8 posities numeriek voor IHFN, 10 posities (xs.date) voor XML 
 
structuur: IHFN: CCYYMMDD, bvb.15 oktober 2005 => 20051015 

XML: 15 oktober 2005 => 2005-10-15 

 
ChangeDate - DTMG1 – qualifiant « 716 » 
 
 Definitie: 

 
Overgangsdatum naar een andere werkloosheidsperiode 
Datum vanaf wanneer deze fase (nieuwe werkloosheidsperiode) van toepassing is 

 
 Gebruik: 
 

Verboden het eerste voorkomen. 
Verplicht in de volgende voorkomens. 

 
 Structuur: 

 
8 posities numeriek voor IHFN, 10 posities (xs.date) voor XML 
 
structuur: IHFN: CCYYMMDD, bvb.15 oktober 2005 => 20051015 

XML: 15 oktober 2005 => 2005-10-15 

 

AllowanceScaleFullCode – RFFE1 
 

  Definitie: 
 

De volledige baremacode bestaande uit cijfer- of lettercode + gezinssituatie + periode 
+ fase in de periode  
 
De cijfercode komt overeen met het bedrag van het « niet-begrensd » loon dat in 
aanmerking wordt genomen voor de berekening van het dagbedrag van de 
werkloosheidsuitkering op de laatste dag van de gecontroleerde volledige 
werkloosheid. 
 

 Gebruik:  
 

verplicht 
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 Structuur : 

 
posities alfanumeriek voor IHFN en xs.string XML. 
De structuur van dit element is opgenomen in detail in appendix "Werkloosheidscode 
RVA."  

 

UnemploymentDailyAllowance – Daguitkering volledige werkloosheid geldig op de dag 

voorafgaand aan de dag waarop het risico zich voordoet  

 

AllowanceAmount – MOAA1 
 

 Definitie: 
 

bedrag van de uitkering (met inbegrip van de anciënniteitstoeslag  
 

 Gebruik:  
 

verplicht 
 

 Structuur : 
 

8 posities : numeriek voor IHFN en xs.integer XML 
bedrag uitgedrukt in eurocent  
 

DeductionAtSourceInd - ARDA1 
 

 Definitie: 
 

indicator of dit bedrag onderworpen is aan de bedrijfsvoorheffing of niet  
 

 Gebruik:  
 

verplicht 
 

 Structuur: 
 

1 positie alfanumeriek voor IHFN en XML met als mogelijke waarden: 
 
0 = niet onderworpen  
1 = onderworpen  
 

SeniorityAllowanceInd - GISD1 
 

 Definitie: 
 

identificatiecode voor de werknemer met gezinslast en anciënniteitstoeslag  
 
 

 Gebruik:  
 

verplicht 
 

 Structuur: 
 

1 positie alfanumeriek voor IHFN en XML met als mogelijke waarden: 
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0 =  geen werknemer met gezinslast en anciënniteitstoeslag  
1 =  werknemer met gezinslast en anciënniteitstoeslag  
 

SeniorityAllowanceAmount – MOAB1 
 

  Definitie: 
 

bedrag van de anciënniteitstoeslag  
 

 Gebruik:  
 

conditioneel, slechts verplicht indien waarde GISD1 = 1  
 

 Structuur : 
 

8 posities : numeriek voor IHFN en (xs.int) XML – bedrag uitgedrukt in eurocent 
  

 

2.1.2 YearlyHolidays : Jaarlijkse vakantie  
 - voorwaardelijk / niet verplicht  

 
NbrOfDueHolidays – QTYA1 – qualifier “633” 

 
 Definitie: 

 
aantal vakantiedagen waarop betrokkene recht heeft (zesdaagse werkweek) zoals 
berekend door de UI  
 

 Gebruik:  
 

voorwaardelijk / niet verplicht 
 

 Structuur: 
 

3 posities numeriek voor IHFN en XML met als mogelijke waarden:  
 
000 tot en met 240, waarbij recht op bvb. 16 en een halve dag uitgedrukt wordt als 
165, de waarde „0‟ wordt dus expliciet meegedeeld 
 

NbrOfTakenHolidays – QTYA1 – qualifier “634”  
 

 Definitie: 
 

aantal vakantiedagen die de betrokkene heeft opgenomen vóór de aanvang van het 
risico (zesdaagse werkweek)  
 

 Gebruik:  
 

voorwaardelijk / niet verplicht 
 

 Structuur: 
 

3 posities numeriek voor IHFN en XML met als mogelijke waarden:  
 
000 tot en met 240, de waarde „0‟ wordt dus expliciet meegedeeld  
bvb. 16 en een halve dag wordt uitgedrukt als 165 
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2.1.3 UnemploymentResumption : Hervatting van de werkloosheid - 
voorwaardelijk / niet verplicht 

 
ResumptionDate - DTMB1 
De betrokken partijen hebben zich tijdens de werkgroepvergadering van 24.04.07 akkoord verklaard 

om deze zone in het bericht te behouden, maar het gegeven niet meer in te vullen. 

 
 Definitie: 

 
datum van hervatting van de werkloosheid  
 

 Gebruik:  
 

 deze datum wordt niet meegedeeld in deze gegevensstroom maar in de 
gegevensstroom A052; deze zone zal dus niet gebruikt worden 

 
 Structuur: 

 
8 posities numeriek voor IHFN, 10 posities (xs.date) voor XML 
 
 

2.3 ProfessionalPast – Grp 4 – GSDA1: Informatie met betrekking 
tot het beroepsverleden  

  – voorwaardelijk / niet verplicht,  

 Indien er dagen gecontroleerde volledige werkloosheid zijn geweest in de periode van 4 trimesters 

voorafgaand aan de datum waarop het risico zich heeft voorgedaan, zal de informatie met betrekking tot 

het beroepsverleden worden meegedeeld. 

 

  - ! number of possible occurrences between 0 and 4   

2.3.1 Quarter – DTMC1 

 
 Definitie: 

 
kwartaal / trimestre  
 

 Gebruik:  
 

verplicht indien Grp 4 voorkomt  
 

 Structuur: 
 

5 posities numeriek in IHFN en XML: CCYYT –> eerste trimester 2005 = 20051 

2.3.2 NbrOfUnempoymentCheckedDays – QTYB1 – qualifier “635” 

 
 Definitie: 

 
aantal dagen gecontroleerde volledige werkloosheid  
 
Voor het lopende trimester worden enkel het aantal dagen gecontroleerde volledige 
werkloosheid meegedeeld tot op de dag waarop het risico zich heeft voorgedaan. De 
begindatum van het risico niet inbegrepen. Indien het aantal dagen gecontroleerde 
volledige werkloosheid voor het trimester gelijk is aan  „0‟, dient voor het trimester de 
waarde „0‟ te worden meegedeeld. 
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 Gebruik:  

 
verplicht indien Grp 4 voorkomt  

 
 Structuur: 

 
3 posities numeriek in IHFN en XML 
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2.3.3 NbrOfPaidHolidays – QTYB1 – qualifier “636” 

 
  Definitie: 

 
Aantal vakantiedagen gedekt door vakantiegeld  
 

 Gebruik:  
 

verplicht indien Grp 4 voorkomt  
 

 Structuur: 
 

3 posities: numeriek in IHFN en xs.int in XML (waarden tussen 000 en 240 waarbij  
bvb. 9 dagen uitgeput = 090, 13 en een halve dag  = 135) 
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LLiijjsstt  rreettuurrnnccooddeess    
 

 
Lijst returncodes van de sector werkloosheid (lijst 003) 
 

De volledige lijst is eveneens beschikbaar op de website van de KSZ. 
 

Code Description Formulaire 

000000 Cette attestation ou demande est correcte pour l‟ONEm Tous 

9000 Probleem met profiel Alles 

801251 Geen records voor het INSZ en de opgegeven periode Alles 

000148 Probleem databank Alles 

200000 Geen gegevens beschikbaar voor de opgegeven periode  Alles 

   

300020 Type sous-risque incompatible avec l‟assurance chômage.  L500 

300030 La période de passé professionnel demandée est supérieure à 4 trimestres. L500 

500000 INSZ niet geïntegreerd bij de sector werkloosheid Alles 

500001 INSZ niet geïntegreerd voor uw UI Alles 

003002 Userid not valid Alles 

003004 NISS not valid Alles 

100010 Probleem MQ-series, système de routage vers réseau secondaire indisponible Alles 

100004 INSZ prefix en gegevensgedeelte verschillend Alles 

000012 Date début message manque ou incorrecte L500 

000019 Date début message > date du jour ou de fin message L500 

400010 NISS pas intégré pour le destinataire (OP) et la période L500 

ADABAS Erreur interne au DBMS L500 

 

 

Meer details m.b.t. de returncode 300020 
 

La liste complète des sous-type de risque valables: 
 
001 = arbeidsongeschiktheid / incapacité de travail  
002 = moederschapsrust / repos de maternité  
003 = volledige werkverwijdering als maatregel inzake moederschapsbescherming / 
écartement complet du travail en tant que mesure de protection de la maternité  
004 = gedeeltelijke werkverwijdering als maatregel inzake 
moederschapsbescherming / écartement partiel du travail en tant que mesure de 
protection de la maternité  
005 = vaderschapsverlof / congé de paternité (art 39 arbeidswet / Loi sur le travail)  
006 = geboorteverlof  
007 = adoptieverlof  

 



L500 – Inlichtingenblad / Feuille de renseignements  p 38 / 45 29/10/13  

Werkloosheidscode RVA 
  
Voor de L500 zijn enkel de eerste zes posities na de / van belang. 

De  XX is de prefix maar die wordt in een andere zone aangegeven. 

De zevende positie van het barema is de bouwcode die we niet meegeven in de L500. 

 

Categorie A ( Gezinshoofd) 

XX staat voor de prefix 

## staat voor de cijfercode 
 

GEWONE BAREMA’S  

 

De gewone barema’s gelden voor werknemers die niet behoren tot één van de volgende 

groepen: artiesten, erkende horeca-werknemers, havenarbeiders, zeevissers en 

werknemers brandstoffenhandel Oost-Vlaanderen. 
 

Maand 1-2-3 : XX/##.A11. indien datum aanvraag na 31/12/2012, of 

XX/##.A1T. indien datum aanvraag vóór 01/01/2013 

 

Maand 4-5-6 : XX/##.A12. 

 

Maand 7 → 12 : XX/##.A13. 

 

Maand 13 → einde 

werkloosheid : 

 

XX/##.A2C. 

indien ≥ 55 jaar 

vóór begin barema 

XX/##.A2B., of 

 

XX/##.A3.. 

indien BV+ vóór 

begin barema 

XX/##.A2B., of 

 

XX/##.A5.. 

indien ≥ 33 % 

blijvend 

ongeschikt vóór 

begin barema 

XX/##.A2B. 

 

 

Maand 13-14 : XX/##.A2A. 

 

Maand 15 → einde 

werkloosheid : 

 

XX/##.A2F. 

indien cijfercode 

## < 51 

Vanaf maand 15 in 

afwachting 

berekening BV : 

 

XX/##.A29. 

Vanaf maand 15 : 

XX/##.A2B. 

 

2 maanden per 

jaar BV;  
max. 10 maanden 

 
XX/##.A21. (*) 

XX/##.A22. (*) 

XX/##.A23. (*)

  

XX/##.A24. (*) 

 

(*) max. 6 

maanden 

 

2 maanden per 

jaar BV; max. 24 

maanden  

 

Forfait :  

 
XX/##.AF.. 

 
 

ARTIESTEN  
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1ste module S04 

Maand 1-2-3 : XX/##.A11. indien datum aanvraag na 31/12/2012, of 

XX/##.A1T. indien datum aanvraag vóór 01/01/2013 

 

Maand 4-5-6 : XX/##.A12. 

 

Maand 7 → 12 : XX/##.A13. 

 

Maand 13-14 : XX/##.A19. in afwachting van toekenning voordeel art. 116 § 5 

 

Vanaf maand 15 tot toekenning voordeel art. 116 § 5: XX/##.A29.  

 
 

Van zodra voordeel art. 116 § 5 is toegekend : nieuwe module S04 met geldigheidsdatum = 

datum begin barema XX/##.A19. uit vorige module S04 
 

Maand 1 → 12 : XX/##AA14.  

 

Maand 13 → 14 : XX/##.A19. in afwachting nieuwe toekenning voordeel art.  
116 § 5 

 

Vanaf maand 15 : XX/##.A29. (berekening BV aanvragen) 

 

 

HORECA (erkend werknemer) 

 

1
ste

 module S04  

Maand 1-2-3 : XX/##.A11. indien datum aanvraag na 31/12/2012, of 

XX/##.A1T. indien datum aanvraag vóór 01/01/2013 

 

Maand 4-5-6 : XX/##.A12. 

 

Maand 7 → 12 : XX/##.A13. 

 

Maand 13-14 : XX/##.A2A. 

 

Vanaf maand 15 : XX/##.A29. (berekening BV aanvragen) 

 

 

Mits voldaan is aan de voorwaarden HORECA : nieuwe module S04  
Maand 1 → 12 : XX/##.HA14. 

 

Maand 13-14 : XX/##.A2A. 

 

Vanaf maand 15 : XX/##.A29. (berekening BV aanvragen) 

 

 

HAVENARBEIDERS 

Ganse duur werkloosheid : XX/##.A6..  

ZEEVISSERS 

Ganse duur werkloosheid : XX/##.A7.. 
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WERKNEMERS BRANDSTOFFENHANDEL OOST- VLAANDEREN 

Ganse duur werkloosheid : XX/##.A8.. 
 

Categorie B (Samenwonende)  

XX staat voor de prefix 

## staat voor de cijfercode 

GEWONE BAREMA’S 

 

De gewone barema‟s gelden voor werknemers die niet behoren tot één van de volgende 

groepen: artiesten, erkende horeca-werknemers, havenarbeiders (*), zeevissers (*) en 

werknemers brandstoffenhandel Oost-Vlaanderen (*). 

 

(*) aan deze groep wordt altijd de cat. A toegekend, ongeacht de feitelijke familiale situatie. 
 

Maand 1-2-3 : XX/##.B11. indien datum aanvraag na 31/12/2012, of 

XX/##.B1T. indien datum aanvraag vóór 01/01/2013 

 

Maand 4-5-6 : XX/##.B12. 

 

Maand 7 → 12 : XX/##.B13. 

 

Maand 13 → einde 

werkloosheid : 

 

XX/##.B2C. 

indien ≥ 55 jaar 

vóór begin barema 

XX/##.B2B., of 

 

XX/##.B3.. 

indien BV+ vóór 

begin barema 

XX/##.B2B., of 

 

XX/##.B5.. 

indien ≥ 33 % 

blijvend 

ongeschikt vóór 

begin barema 

XX/##.B2B. 

 

 

Maand 13-14 : XX/##.B2A. 

 

Vanaf maand 15 in 

afwachting berekening BV : 

 

XX/##.B29. 

Vanaf maand 15 : 

XX/##.B2B. 

 

2 maanden per jaar BV;  
max. 10 maanden 

 

XX/##.B21. (max. 6 

maanden) 

XX/##.B22. (max. 6 

maanden) 

XX/##.B23. (max. 6 

maanden) 

XX/##.B24. (max. 6 

maanden) 

 

2 maanden per jaar BV;  

max. 24 maanden 

 

Forfait :  

 
XX/##.BF.. 
 

 

 

ARTIESTEN  

 

1
ste

 module S04 
Maand 1-2-3 : XX/##.B11. indien datum aanvraag na 31/12/2012, of 

XX/##.B1T. indien datum aanvraag vóór 01/01/2013 



L500 – Inlichtingenblad / Feuille de renseignements  p 41 / 45 29/10/13  

 

Maand 4-5-6 : XX/##.B12. 

 

Maand 7 → 12 : XX/##.B13. 

 

Maand 13-14 : XX/##.B19. in afwachting nieuwe toekenning voordeel art.  
116 § 5 

 

Vanaf maand 15 tot toekenning voordeel art. 116 § 5: XX/##.B29. 

 
 

Van zodra voordeel art. 116 § 5 is toegekend : nieuwe module S04 met geldigheidsdatum = 

datum begin barema XX/##.B19. uit vorige module S04 
 

Maand 1 → 12 : XX/##AB14. 

 

Maand 13 → 14 : XX/##.B19. in afwachting van toekenning voordeel art. 116 § 

5 

 

Vanaf maand 15 : XX/##.B29. (berekening BV aanvragen). 
 

 

HORECA (erkend werknemer) 

 

1
ste

 module S04 
 

Maand 1-2-3 : XX/##.B11. indien datum aanvraag na 31/12/2012, of 

XX/##.B1T. indien datum aanvraag vóór 01/01/2013 

 

Maand 4-5-6 : XX/##.B12. 

 

Maand 7 → 12 : XX/##.B13. 

 

Maand 13-14 : XX/##.B2A. 

 

Vanaf maand 15 : XX/##.B29. (berekening BV aanvragen) 

 

 

Mits voldaan is aan de voorwaarden HORECA : nieuwe module S04  
Maand 1 → 12 : XX/##.HB14. 

 

Maand 13-14 : XX/##.B2A. 

 

Vanaf maand 15 : XX/##.B29. (berekening BV aanvragen) 

 

 
 

Categorie N (alleenstaande) 

XX staat voor de prefix 

## staat voor de cijfercode 

GEWONE BAREMA’S  

 



L500 – Inlichtingenblad / Feuille de renseignements  p 42 / 45 29/10/13  

De gewone barema‟s gelden voor werknemers die niet behoren tot één van de volgende 

groepen: artiesten, erkende horeca-werknemers, havenarbeiders (*), zeevissers (*) en 

werknemers brandstoffenhandel Oost-Vlaanderen (*). 

 

(*) aan deze groep wordt altijd de cat. A toegekend, ongeacht de feitelijke familiale situatie. 
 

Maand 1-2-3 : XX/##.N11. indien datum aanvraag na 31/12/2012, of 

XX/##.N1T. indien datum aanvraag vóór 01/01/2013 

 

Maand 4-5-6 : XX/##.N12. 

 

Maand 7 → 12 : XX/##.N13. 

 

Maand 13 → einde 

werkloosheid : 

 

XX/##.N2C. 

indien ≥ 55 jaar 

vóór begin barema 

XX/##.N2B., of 

 

XX/##.N3.. 

indien BV+ vóór 

begin barema 

XX/##.N2B., of 

 

XX/##.N5.. 

indien ≥ 33 % 

blijvend 

ongeschikt vóór 

begin barema 

XX/##.N2B. 

 

 

 

 

 

 

Maand 13-14 : XX/##.N2A. 

 

Maand 15 → einde 

werkloosheid : 

 

XX/##.N2F. 

indien cijfercode 

## < 46 

Vanaf maand 15 in 

afwachting 

berekening BV : 

 

XX/##.N29. 

Vanaf maand 15 : 

XX/##.N2B. 

 

2 maanden per jaar 

BV;  
max. 10 maanden 

 
XX/##.N21. (*) 

XX/##.N22. (*) 

XX/##.N23. (*)

  

XX/##.N24. (*) 

 

(*) max. 6 maanden 

 

2 maanden per jaar 

BV; max. 24 

maanden 

 

Forfait :  

 
XX/##.NF.. 
 

 

ARTIESTEN  

 

1
ste

 module S04 
 

Maand 1-2-3 : XX/##.N11. indien datum aanvraag na 31/12/2012, of 

XX/##.N1T. indien datum aanvraag vóór 01/01/2013 

 

Maand 4-5-6 : XX/##.N12. 

 

Maand 7 → 12 : XX/##.N13. 

 

Maand 13-14 : XX/##.N19. in afwachting van toekenning voordeel art.  

116 § 5 

 

Vanaf maand 15 tot toekenning voordeel art. 116 § 5: XX/##.N29. 
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Van zodra voordeel art. 116 § 5 is toegekend : nieuwe module S04 met geldigheidsdatum = 

datum begin barema XX/##.N19. uit vorige module S04 
 

Maand 1 → 12 : XX/##AN14. 

 

Maand 13 → 14 : XX/##.N19. in afwachting nieuwe toekenning voordeel art. 

116 § 5 

 

Vanaf maand 15 : XX/##.N29. (berekening BV aanvragen) 

 

 

HORECA (erkend werknemer) 

 

1
ste

 module S04 
 

Maand 1-2-3 : XX/##.N11. indien datum aanvraag na 31/12/2012, of 

XX/##.N1T. indien datum aanvraag vóór 01/01/2013 

 

Maand 4-5-6 : XX/##.N12. 

 

Maand 7 → 12 : XX/##.N13. 

 

Maand 13-14 : XX/##.N2A. 

 

Vanaf maand 15 : XX/##.N29. (berekening BV aanvragen) 

 

 

Mits voldaan is aan de voorwaarden HORECA : nieuwe module S04 
Maand 1 → 12 : XX/##.HN14. 

 

Maand 13-14 : XX/##.N2A. 

 

Vanaf maand 15 : XX/##.N29. (berekening BV aanvragen) 

 
 

art. 90 (vrijstelling sociale en familiale redenen ) 
 

WERKLOZEN 
Categorie A  

 

01/.APH3..  
01/.APH4..  

Categorie B  01/..PH3..  
01/..PH4..  

Categorie N  01/.NPH3..  
01/.NPH4..  

WACHTUITKERING  01/.AWH3.. (werknemer met gezinslast) 

01/.AWH4..  
01/.NWH3.. (alleenwonende) 
01/.NWH4..  
01/..WH3.. (samenwonende) 
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Bejaarde grensarbeiders 

 
Niet vervangen  Vervangen  

Categorie A  15/48FA...  
 

Categorie N  15/48FN...  
 

Categorie B  15/48FB...  
 

 

 

Barema’s inschakelinigsuitkeringen 
Enkel rekening houden met rechtse kolom. 

Zevende positie barema zit niet in L500 ( bouwcode ) 

 

barème art. 36 avant l'exécution du 
batch' =  barème dont les 7 positions 
après le ' / '  sont : 

barème art. 36 après l'exécution du batch' = 
un barème dont les 7 positions après le ' / ' 
sont : 

..WA..z  

(z = . ou code construction) 

XXWAyz  

(XX = code chiffré : y = 1A,1B ou 2.) 

..WA6..  (havenarbeiders) 

XXWA6.. (havenarbeiders) 

 

..WA7..  (zeevissers) 

XXWA7.. (zeevissers) 

..WA3.z  

 

..WA3Fz (16 premiers mois)  

ou ..WA3.z (le reste de la 1ère phase )  

 

..WA63. 

..WA6F. (16 premiers mois)  

ou ..WA63. (le reste de la 1ère phase )  

 
 ..WA73.  

 ..WA7F. (16 premiers mois)  

ou ..WA73. (le reste de la 1ère phase )  

..WN... ..WN3..  

..WP...  ..WP3..  

..W...  ..WB3..  

 

Baremale code 
 

 Categorie 

A 

Categorie 

B 

Categorie 

N 

Categorie 

andere 

Stageuitkering ..HA... 
..H.... 

..HP... 
..HN... - 

Opleidingsuitkering ..IA... 
..I.... 

..IP... 
..IN... - 
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Vestigingsuitkering ..VA... 
..V.... 

..VP... 
..VN... 

 

 

 

 


