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Historiek 

Datum Versie Opmerking Verspreiding 

19.09.06 0.0 Gegevenslexicon van de RVA Werkgroep 

06.11.06 1.0 Vervolledigen projectdocumentatie Werkgroep 

11.01.07 1.1 Verbetering lengte zone „versie van het bericht‟ = 2 
posities 

Werkgroep 

08.02.07 2.0 Aanvullingen n.a.v. de werkgroepvergadering van 
23.01.07: 

- Opsplitsing in een gegevensstroom A090 voor 
algemene informatie en in een gegevensstroom 
A091 voor de bedragen 

- Afgesproken modaliteiten 

Werkgroep 

07.05.07 3.0 Verbeteringen n.a.v. opmerkingen van RVA en Smals: 
- lijst met code debiteur: leesbaar formaat 
- voorbeelden prefix: toegevoegd 
- gegevensgedeelte A090: verbetering in 

overeenkomst met documentatie RVA  
o code doorbetaling aanvullende 

vergoeding 
o vrijgesteld van prestaties 
o einddatum geldigheid inhoud 

gegevensrecord 
o datum laatste wijziging 
o refertemaand 

- gegevensgedeelte A091:  
o uitkeringsbedrag: verduidelijking 
o datum laatste wijziging 

- lijst met anomalieën: toegevoegd 
 

Voorstel Smals voor overmaken anomalieën: 
- beschrijving gegevensgedeelte van het antwoord 
 

Werkgroep 

16.05.07 4.0 Aanvullingen n.a.v. de werkgroepvergadering van 
16.05.07: 

- veranderen beide stromen naar distributiestroom 
zonder antwoord 

- toelichting werkwijze meedelen anomalieën 

Werkgroep 
 

05.07.07 5.0 Aanvullingen n.a.v. de werkgroepvergadering van 
02.07.07: 

- zone „refertemaand‟: verbetering 
- vloerbedragen (zoals geldig op 03.07.07) 

Werkgroep 

22.12.08 6.0 Volgende gegevens werden uit de gegevensstroom 
A090 gehaald: 

- aanvullende vergoeding; 
- bedrag aanvullende vergoeding; 
- refertemaand; 
- indexering/herwaardering; 
- einddatum aanvullende vergoeding. 

 
Volgend gegeven werd uit de gegevensstroom A091 
gehaald: 

- bedrag aanvullende vergoeding 

Werkgroep 

23.12.08 6.1 Schrapping van code debiteur uit de gegevensstroom 
A090 alsook de lijsten met mogelijke codes 

Werkgroep 

05.02.09 6.2 Aanvullingen n.a.v. de werkgroepvergadering van Werkgroep 
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29.01.09: 
 geen éénmalige doorgave door RVP voor de 

dossiers brugpensioen met ingangsdatum 
vóór 1994 meer nodig 

 terug toevoegen code debiteur 
Toevoegen machtiging 

13.07.09 7.0 Omvorming M-stroom (zonder opvolging) naar Z-stroom 
(met antwoord) 

Smals 

17.05.10 7.1  Lijst met anomalieën bijgewerkt 
 Toevoeging van RSZPPO waar nog afwezig 

Werkgroep 

31.05.10 7.2  Lijst met anomalieën bijgewerkt 
 Lijst met code debiteurs bijgewerkt 

 

16.06.10 7.3 Verbetering van de zone „variante‟ in de prefix van de 
antwoorden A090 en A091 

Smals 

23.08.10 7.4 N.a.v. de werkgroepvergadering van 12.07.10: 
- toevoegen van de nieuwe zone 

„werkloosheidsbureau‟ 

Werkgroep 

21.09.10 7.5 Verbetering lijst met mogelijke waarden voor „aard van 
de gebeurtenis‟: toevoeging waarde „12‟ 

Werkgroep  
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1 Situering van het project 

1.1 Inleiding 

 
Dit document beschrijft de gegevensstromen A090 en A091 met de RVA als leverancier en de RSZ 
en RSZPPO als bestemmelingen, die in het kader van het Generatiepact zijn ontwikkeld. 
 
De RSZ en RSZPPO dienen over een aantal gegevens te beschikken om de werkgeversbijdrage 
correct te kunnen berekenen. Tevens zullen de RSZ en RSZPPO vanaf 1 januari 2007, de taak van 
de RVP overnemen betreffende de inhouding van 3,5 % op het totaal brugpensioenbedrag 
(werkloosheidsuitkering en aanvullende vergoeding).  
 
De gegevensstroom bevat  

- enerzijds de gegevens van de bruggepensioneerden die naast de werkloosheidsuitkering nog 
een aanvullende vergoeding genieten ten laste van de werkgever of van een in de plaats 
tredend fonds;  

- anderzijds de gegevens van de werknemers met volledig of halftijds tijdskrediet, die bovenop 
hun onderbrekingsuitkering een aanvullende vergoeding ontvangen. De inhoudingen en 
bijdragen op aanvullende vergoedingen zijn niet van toepassing op werknemers in 
loopbaanonderbreking, maar enkel op werknemers met tijdskrediet en zijn ook niet van 
toepassing op de aanvullende vergoedingen bij onderbrekingsuitkeringen in het kader van 
een vermindering van prestaties met 1/5 of de specifieke vormen van tijdskrediet 
(ouderschapsverlof, medische bijstand, palliatief verlof). 

 
- Voor de bruggepensioneerden zal er een éénmalige doorgave gebeuren van de RVA naar de 

RSZ en RSZPPO. 
Na het overmaken van dit basisbestand, zullen de mutaties en punctuele wijzingen betreffende de 
dossiers, met uitzondering van de bedragen, in de gegevensstroom A090 worden doorgegeven. De 
bedragen van de aanvullende vergoedingen en wijzigingen van deze bedragen worden in de 
gegevensstroom A091 meegedeeld. 
 

1.2 Machtiging van het Sectoraal Comité van de sociale zekerheid 

 
Vermits het gaat om een uitwisseling van sociale gegevens van persoonlijke aard vertrekkende 
vanuit een instelling die behoort tot het netwerk van instellingen van sociale zekerheid, moet hiervoor 
een machtiging worden aangevraagd bij het Sectoraal Comité van de sociale zekerheid.  
 
Beraadslaging nr. 07/043 van 4 september 2007 met betrekking tot de mededeling van 
persoonsgegevens door de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening en de Rijksdienst voor Pensioenen 
aan de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid en de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid van de 
Provinciale en Plaatselijke Overheidsdiensten met het oog op de controle van de DmfA-aangifte, in 
uitvoering van hoofdstuk VI van titel XI van de wet van 27 september 2006 houdende diverse 
bepalingen (I).  
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2 Architectuur van de gegevensstromen  

2.1 Formaat 

 
De beide gegevensstromen, A090 en A091, worden doorgegeven door de RVA in het formaat: prefix 
A1 (plat) en gegevensgedeelte in IHFN.  
De RSZ en RSZPPO wensen de gegevensstromen te ontvangen in het formaat: prefix A1 (prefix) en 
gegevensgedeelte in XML.  
De KSZ zal voor de conversie van het gegevensgedeelte zorgen. 
 
Er dient opgemerkt te worden dat KSZ vooralsnog geen inhoudelijke validatie verricht en dit noch in 
het geval van doorgave IHFN naar IHFN, van XML naar XML of bij conversie. Met inhoudelijke 
validatie wordt bijvoorbeeld bedoeld, het controleren van de geldigheid van een datum, het al dan niet 
voorkomen van een veld dat afhankelijk is van de waarde van een voorafgaand veld. Deze 
problematiek wordt momenteel verder onderzocht bij KSZ. 
 

2.2 Distributiestroom 

Z-stroom (distributie met antwoord) 

 
De beide gegevensstromen hebben de architectuur van een gegevensovermaking met opvolging. 
Voor elk overgemaakt bericht verwacht de RVA een antwoord van de bestemmeling dat bestaat uit 
een antwoordprefix en een gegevensgedeelte. 
 
 

Verband tussen A090 en A091 

 
Voor de matching van het bericht A090 met het bericht A091 is alleen de "sleuteldatum" van belang. 
De gegevens opgenomen in het bericht A091 hebben betrekking op de aard van het dossier (nl. 
brugpensioen, werkloosheid, loopbaanonderbreking / tijdskrediet) en niet op de situatie van de 
(ex)werknemer bij de werkgever. De dossiergegevens betreffende de toegekende uitkering 
opgenomen in het bericht A091 blijven gelijk, ongeacht het aantal werkgevers (= berichten A090 met 
dezelfde "sleuteldatum", maar een verschillende "volgdatum") waarbij de betrokkene tewerkgesteld 
was (of is).  
Voor alle berichten A090 met eenzelfde "sleuteldatum" zijn dus (ongeacht de "vervolgdatum" van het 
bericht) de dossiergegevens van toepassing uit het bericht A091 met dezelfde "sleuteldatum". 
 

2.3 Integratiecontrole 

 
De RVA maakt de gegevens inzake inhoudingen over aan de KSZ. Bij de KSZ gebeurt een 
blokkerende integratiecontrole ten opzichte van de afzender. Dit houdt in dat:de berichten met 
betrekking tot de sociaal verzekerde, die niet door de RVA met de juiste hoedanigheid en periode 
werden geïntegreerd in het personenrepertorium van de KSZ, worden verworpen en teruggestuurd 
naar de RVA. Deze berichten worden niet overgemaakt aan de RSZ of aan de RSZPPO. 
 
 
De RVA zal berichten overmaken voor dossiers van personen die ze geïntegreerd heeft met 
hoedanigheidcode „001‟ (gecontroleerde werkloze) of „002‟ (werknemer in loopbaanonderbreking / 
tijdskrediet). Er zal worden nagegaan of er één dag van de periode repertorium zoals meegegeven in 
het prefix ligt binnen de periode van integratie van de sociaal verzekerde in het 
verwijzingsrepertorium van de KSZ. 
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Voor de RSZ en de RSZPPO worden er geen integratiecontrole verricht omdat de integratie in het 
verwijzingsrepertorium geautomatiseerd is en gebeurd op basis van de DmfA-mutaties. 
 

2.4 Frequentie 

 
De RVA zal één maal per maand een bestand met mutaties overmaken. 
 
De verwachte volumes op jaarbasis voor de gegevensstroom A090: 

Dossier brugpensioen: 10.000 à 14.000 (maximaal) 
Dossier werkloosheid (Canada-dry): 200 
Dossier tijdskrediet (Canada-dry): 1.000 

De verwachte volumes voor alle dossiers voor de gegevensstroom A091: 
120.000 à 130.000  

 

2.5 Scenario’s 

 
Elk attest (= voorlegging) dat de KSZ ontvangt van de RVA, zal zij op haar beurt doorsturen naar de 
instelling vermeld in de zone „sector leverancier‟ van het repertorium gedeelte van de voorlegging. 
 
Indien echter deze zone „sector leverancier‟ in de voorlegging van de RVA niet ingevuld is, controleert 
de KSZ in het verwijzingsrepertorium naar welke potentiële bestemmelingen de voorlegging kan 
doorgestuurd worden. De KSZ stuurt één tussentijds antwoord naar de RVA waarin wordt vermeld of 
de voorlegging is doorgestuurd of niet.  
 
Elke bestemmeling stuurt één definitief antwoord naar de KSZ. Eénmaal een definitief antwoord 
gegeven, kan er noch een tussentijds noch een tweede definitief antwooord verstuurd worden. De 
voorlegging wordt afgesloten op het moment dat er een definitief antwoord gegeven wordt. Als een 
definitief antwoord nadien rechtgezet moet worden, dan kan dit enkel met een nieuwe voorlegging (= 
nieuwe stroom). 
 
Er zijn 3 soorten definitieve antwoorden: 
 Verwerping van het attest door de KSZ = negatief definitief antwoord 
 Aanvaarding van het attest door de bestemmeling = positief definitief antwoord 
 Verwerping van het attest door de bestemmeling = negatief definitief antwoord 

 

2.6 Prefix 

Voorleggingsprefix 

Voor de voorleggingen wordt steeds het voorleggingsprefix gebruikt. Dit prefix wordt gevolgd door 
een gegevensgedeelte.  

Antwoordprefix 

Voor alle antwoorden (definitieve en tussentijdse) wordt het antwoordprefix gebruikt. De zone 
„variante‟ duidt het formaat van het gegevensgedeelte van het antwoord aan. 
 
Bij definitieve antwoorden zijn er 2 verschillende formaten voorzien voor het gegevensgedeelte: 
 Geen gegevensgedeelte (= variante N000 indien in IHFN formaat; variante X000 indien in XML 

formaat) als een negatief, definitief antwoord door de KSZ wordt verstuurd tengevolge van een 
verwerping van de KSZ  

 



Gegevensstromen inhoudingen brugpensioen/werkloosheids-& tijdskredietuitkeringen (Canada-dry)  8 / 34 

 Genormaliseerd bericht (= variante N001 indien in IHFN formaat; variante X001 indien in XML 
formaat) voor alle antwoorden van de bestemmeling(en). 

 
Een genormaliseerd bericht (=variante N001 of X001) wordt gebruikt voor alle tussentijdse 
antwoorden van de KSZ waarin wordt vermeld of de voorlegging is doorgestuurd. 
 
Het gegevensgedeelte afkomstig van de voorlegging wordt nooit teruggestuurd.  

Voorbeelden prefix 

Hierna volgen er voorbeelden van het prefix zoals zij gebruikt worden voor het attest A090,Z en het 
attest A091, Z. 

Enkele toelichtingen bij het schema 

 Elke kolom in het schema stelt een specifieke prefix voor 
 Een streepje (-) in een zone: deze zone wordt niet gebruikt voor deze prefix 

 Een zone in grijs: deze zone in het antwoordprefix is overgenomen uit de zone van het 
voorleggingsprefix 
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A090,Z 
RVA stuurt attest naar 
KSZ (voorlegging) 

KSZ weigert attest 
(negatief definitief 
antw.) 

KSZ stuurt tussentijds 
antwoord naar RVA 

KSZ stuurt attest naar 
bestemmeling 
(voorlegging) 

Bestemmeling stuurt 
definitief antwoord 
naar KSZ 

KSZ stuurt antw. van 
bestemmeling door 
naar RVA  

CONSTANTE/netwerkreturncode TAPE Xxxx 0000 0000 0000 0000 

VERSIE_PREFIX A1 A1 A1 A1 A1 A1 

SECTOR 018 (= RVA) 018 (= RVA) 018 (= RVA) 025 (= KSZ) 025 (= KSZ) 018(= RVA) 

TYPE_INSTELLING 000 000 000 000 000 000 

INTERNE_REFERENTIE_SECTOR Referentie RVA Referentie RVA Referentie RVA Referentie KSZ Referentie KSZ Referentie RVA 

USER-ID INSZ user RVA of 
programma-nummer 
RVA 

INSZ user RVA of 
programma-nummer 
RVA 

INSZ user RVA of 
programma-nummer 
RVA 

INSZ user KSZ  INSZ user KSZ INSZ user RVA of 
programma-nummer 
RVA 

SOORT-AANVRAAG / SOORT 
ANTWOORD 

D0Z F0Z I0Z D0Z F0Z F0Z 

INSZ INSZ verzekerde INSZ verzekerde INSZ verzekerde INSZ verzekerde INSZ verzekerde INSZ verzekerde 
RETURNCODE TOEPASSING - xxxxxx 000000 - 000000 000000 

FORMULIER A090 A090 A090 A090 A090 A090 
VARIANTE - N000 N001 - blanco blanco 
GEDEELTE_BERICHT Blanco Blanco Blanco Blanco Blanco Blanco 

IDENTIFICATIE_TOEPASSING Blanco Blanco Blanco Blanco Blanco Blanco 
INTERNE_REFERENTIE_ 
BEANTWOORDER 

Blanco Referentie KSZ Referentie KSZ Blanco Referentie 
bestemmeling 

Referentie KSZ 

DATUM_VERSTUREN_AANVRAAG Datum en uur aanvraag Datum en uur aanvraag Datum en uur aanvraag Datum en uur aanvraag Datum en uur aanvraag Datum en uur aanvraag 

DATUM_VERSTUREN_ANTWOORD - Datum en uur 
verwerking KSZ 

Datum en uur 
verwerking KSZ 

- Datum  en uur 
verwerking KSZ 

Datum en uur 
verwerking KSZ 

ANTWOORD_TERMIJN J03 - - J03 - - 

ACTIE_TIMEOUT S - - S - - 

SLAGING_STROOM 0(=origineel) E (=voorlegging geweigerd) H(=gegevens doorgestuurd) 0(=origineel) A(=voorlegging aanvaard) 
E(=voorlegging geweigerd) 

A(=voorlegging aanvaard) 
E(=voorlegging geweigerd) 

HOEDANIGHEIDSCODE 001 of 002 001 of 002 001 of 002 001 of 002 010 001 of 002 

FASE 00 00 00 00 00 00 

BEGIN_REPERTORIUM  Datum integratie RVA Datum integratie RVA Datum integratie RVA Blanco Blanco Datum integratie RVA 

EINDE_REPERTORIUM Datum integratie RVA Datum integratie RVA Datum integratie RVA Blanco Blanco Datum integratie RVA 

BEGIN_BERICHT  YYMMDD YYMMDD YYMMDD YYMMDD YYMMDD YYMMDD 

EINDE_BERICHT YYMMDD YYMMDD YYMMDD YYMMDD YYMMDD YYMMDD 

SECTOR_LEVERANCIER Blanco 025 (= KSZ) 025 (= KSZ) 018 (= RVA) 012 (= RSZ) of  
013 (=RSZPPO) 

012 (= RSZ) of  
013 (=RSZPPO) 

TYPE_INSTELLING_LEVERANCIER Blanco 000  000  000  010 010 
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A091, Z 
RVA stuurt attest naar 
KSZ (voorlegging) 

KSZ weigert attest 
(negatief definitief 
antw.) 

KSZ stuurt tussentijds 
antwoord naar RVA 

KSZ stuurt attest naar 
bestemmeling 
(voorlegging) 

Bestemmeling stuurt 
definitief antwoord 
naar KSZ 

KSZ stuurt antw. van 
bestemmeling door 
naar RVA 

CONSTANTE/netwerkreturncode TAPE Xxxx 0000 0000 0000 0000 
VERSIE_PREFIX A1 A1 A1 A1 A1 A1 

SECTOR 018 (= RVA) 018 (= RVA) 018 (= RVA) 025 (= KSZ) 025 (=KSZ) 018 (=RVA) 

TYPE_INSTELLING 000 000 000 000 000 000 
INTERNE_REFERENTIE_SECTOR Referentie RVA Referentie RVA Referentie RVA Referentie KSZ Referentie KSZ Referentie RVA 
USER-ID INSZ user RVA of 

programma-nummer 
RVA 

INSZ user RVA of 
programma-nummer 
RVA 

INSZ user RVA of 
programma-nummer 
RVA 

INSZ user KSZ  INSZ user KSZ INSZ user RVA of 
programma-nummer 
RVA 

SOORT-AANVRAAG / SOORT 
ANTWOORD 

D0Z F0Z I0Z F0Z F0Z F0Z 

INSZ INSZ verzekerde INSZ verzekerde INSZ verzekerde INSZ verzekerde INSZ verzekerde INSZ verzekerde 
RETURNCODE TOEPASSING - xxxxxxx 000000 - 000000 000000 

FORMULIER A091 A091 A091 A091 A091 A091 
VARIANTE - N000 N001 - blanco blanco 
GEDEELTE_BERICHT Blanco Blanco Blanco Blanco Blanco Blanco 

IDENTIFICATIE_TOEPASSING Blanco Blanco Blanco Blanco Blanco Blanco 
INTERNE_REFERENTIE_ 
BEANTWOORDER 

Blanco Referentie KSZ Referentie KSZ Blanco Referentie 
bestemmeling 

Referentie KSZ 

DATUM_VERSTUREN_AANVRAAG Datum en uur aanvraag Datum en uur aanvraag Datum en uur aanvraag Datum en uur aanvraag Datum en uur aanvraag Datum en uur aanvraag 

DATUM_VERSTUREN_ANTWOORD - Datum en uur  
verwerking KSZ 

Datum en uur 
verwerking KSZ 

- Datum en uur 
verwerking KSZ 

Datum en uur 
verwerking KSZ 

ANTWOORD_TERMIJN J03 - - J03 - - 
ACTIE_TIMEOUT S - - S - - 
SLAGING_STROOM 0(=origineel) E (=voorlegging 

geweigerd) 
H(=attest doorgestuurd) 0(=origineel) A(=voorlegging aanvaard) 

E(=voorlegging geweigerd) 

A(=voorlegging aanvaard) 

E(=voorlegging geweigerd) 

HOEDANIGHEIDSCODE 001 of 002 001 of 002 001 of 002 001 of 002 010 010 
FASE 00 00 00 00 00 00 
BEGIN_REPERTORIUM  Datum integratie RVA Datum integratie 

RVA 
Datum integratie RVA  Blanco Datum integratie RVA 

EINDE_REPERTORIUM Datum integratie RVA Datum integratie 
RVA 

Datum integratie RVA  Blanco Datum integratie RVA 

BEGIN_BERICHT  YYMMDD YYMMDD YYMMDD YYMMDD YYMMDD YYMMDD 
EINDE_BERICHT YYMMDD YYMMDD YYMMDD YYMMDD YYMMDD YYMMDD 
SECTOR_LEVERANCIER Blanco 025 (= KSZ) 025 (= KSZ) 018 (= RVA) 012 (=RSZ) of  

013 (=RSZPPO) 
012 (=RSZ) of  
013 (=RSZPPO) 

TYPE_INSTELLING_LEVERANCIER Blanco 000  000  000  010 010 
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3 Beschrijving gegevensgedeelte van de gegevensstroom A090 

3.1 Beschrijving van het gegevensgedeelte van het attest 

 
Zone Beschrijving Type1 Lengte M/C2 IHFN XML 

Lay-out versie van het 
bericht 

Beginnend vanaf „001‟ AN 3 M MSGA1 Attribute 

Aard van het bericht Mogelijke waarden: 

0 = origineel: de gegevens betreffende een 
bruggepensioneerde / werkloze of een 
uitkeringsgerechtigde op tijdskrediet die een 
aanvullende vergoeding ontvangt, worden voor de 
eerste maal doorgegeven 

1 = corrigerend bericht; de gegevens betreffende een 
bruggepensioneerde / werkloze of een 
uitkeringsgerechtigde op tijdskrediet die een 
aanvullende vergoeding ontvangt, worden gewijzigd 

3 = annulering de doorgegeven gegevens betreffende een 
bruggepensioneerde / werkloze of een 
uitkeringsgerechtigde op tijdskrediet die een 
aanvullende vergoeding ontvangt, moeten als 
onbestaande worden beschouwd. Het annulatiebericht 
herneemt de gegevens van de laatst doorgegeven 
situatie. 

Het is mogelijk een corrigerend bericht te krijgen zonder 
eerst een origineel bericht ontvangen te hebben omwille 
van vb integratieprobleem. 

AN 1 M BGMA1 AttestationIdentification\Attest
ationStatus 

Nummer van het bericht Uniek volgnummer per bericht, bestaande uit: 

posities 1-2: het jaartal waarin het bericht is aangemaakt;  

posities 3-5: „090‟ (de gegevensstroom); 

posities 6-13: uniek volgnummer toegekend door de RVA 

posities 14-15: check digit 

AN 15 M BGMA1 AttestationIdentification 
\AttestationID 

Versie van het bericht Altijd waarde „99‟ AN 2 M BGMA1 AttestationIdentification 
\SituationNbr 

                                                
1
 Alfanumeriek / Numeriek 

2
 Mandatory / conditional 



A090 & A091 – gegevensstroom inhoudingen brugpensioen/werkloosheids-&tijdskredietuitkeringen (Canada-dry)       12 / 34 

Nummer van het te 
annuleren bericht 

Wordt niet gebruikt AN 15 C BGMA1 AttestationIdentification 
\UpdateAttestationID 

Datum aanmaak van het 
bericht 

Datum waarop de RVA het bericht heeft aangemaakt 

Formaat YYYYMMDD (IHFN) 

Formaat YYYY-MM-DD (XML) 

AN 8 M DTMA1 
\137 

AttestationIdentification 
\CreationDate 

INSZ  INSZ van de bruggepensioneerde / werkloze of een 
uitkeringsgerechtigde op tijdskrediet die een aanvullende 
vergoeding ontvangt 

AN 11 M - AttestationIdentification 

\INSS 

Aard van het dossier Code die aangeeft om welk soort dossier het gaat: 

1 = dossier brugpensioen; 

2 = dossier werkloosheid (Canada-dry); 

3 = dossier tijdskrediet (Canada-dry). 

N 1 M RFFA1 
\699 

Reference\DossierType 

Sleuteldatum Datum die samen met het INSZ en het volgnummer de 
unieke sleutel vormt voor de situatie van de sociaal 
verzekerde op die datum.   

Het betreft de geldigheidsdatum (= de begindatum van de 
geldigheid van de gegevens) van de gegevensmodule in de 
databank van de RVA. 

Voor een sociaal verzekerde kunnen dus meerdere records 
voorkomen; de combinatie van het INSZ, de sleuteldatum 
en het volgnummer is per situatie wel uniek. 

Opmerking: indien aard bericht = „1‟ (wijziging) betreft het 
een verbetering van het laatst doorgegeven bericht, het is 
geen wijziging van de situatie omdat er dan een nieuw 
bericht wordt doorgegeven met een andere sleuteldatum. 

Formaat YYYYMMDD (IHFN) 

Formaat YYYY-MM-DD (XML) 

AN 8 M DTMB1 
\734 

Reference\KeyDate 

Volgdatum Datum die samen met het INSZ en de sleuteldatum, de 
unieke sleutel vormt voor de situatie van de sociaal 
verzekerde op die datum.   

Daar het theoretisch mogelijk is dat een werknemer van 
meer dan één ex-werkgever een aanvullende vergoeding 
ontvangt is er een record per werkgever.  Aan elk van deze 
records wordt een volgdatum toegekend. 

 

N 8 M DTMB1 
\738 

Reference\SequenceDate 



A090 & A091 – gegevensstroom inhoudingen brugpensioen/werkloosheids-&tijdskredietuitkeringen (Canada-dry)       13 / 34 

Bij aard dossier = „1‟ (brugpensioen): identiek aan de 
sleuteldatum 

Bij aard dossier = „2‟ (werkloosheid) of „3‟ (tijdskrediet):  

- voor de identificatie van de eerste werkgever: 
identiek aan de sleuteldatum 

- voor de identificatie van de volgende werkgevers: 
wordt de sleuteldatum telkens met 1 verhoogd, wel 
rekening houdend dat de volgdatum een reële 
datum bevat  

Voorbeeld:  

De geldigheidsdatum voor een dossier werkloosheid is 
01.01.07. De sleuteldatum = 01.01.07. De volgdatum 
om de eerste werkgever te identificeren = 01.01.07, de 
volgdatum om de tweede werkgever te identificeren = 
02.01.07. 

De geldigheidsdatum voor een dossier werkloosheid is 
31.01.07. De sleuteldatum = 31.01.07. De volgdatum 
om de eerste werkgever te identificeren = 31.01.07, de 
volgdatum om de tweede werkgever te identificeren = 
01.02.07. 

Formaat YYYYMMDD (IHFN) 

Formaat YYYY-MM-DD (XML) 

Einddatum geldigheid 
inhoud gegevensrecord 

Datum die aangeeft tot wanneer de gegevens opgenomen in 
het gegevensrecord geldig zijn. 

Bij aard dossier = „1‟ (brugpensioen): niet aanwezig, 
gedurende de periode dat de werknemer in brugpensioen 
is blijven de gegevens van een record geldig tot de dag 
voorafgaand aan de sleuteldatum van een ander 
gegevensrecord. 

Bij aard dossier = „2‟ (werkloosheid) of „3‟ (tijdskrediet): wel 
aanwezig 

Formaat YYYYMMDD (IHFN) 

Formaat YYYY-MM-DD (XML) 

AN 8 C DTMB1\ 
551 

Reference\ValidityEndDate 

Datum laatste wijziging 
betreffende een situatie 

De datum waarop de RVA de situatie in zijn gegevensbank 
heeft gecreëerd, gewijzigd of verwijderd. 

AN 8 M DTMB1\ 
579 

Reference\LastUpdateDate 
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Formaat YYYYMMDD (IHFN) 

Formaat YYYY-MM-DD (XML) 

Werkloosheidsbureau Nummer van het werkloosheidsbureau waarvan de 
bruggepensioneerde / werkloze afhangt 

N 2 M GIRB1\ 513 Reference\UnemploymentOff
iceID 

RSZ-nummer Elke werkgever die één of meerdere werknemers in dienst 
neemt, die in toepassing van de wet van 27.06.1969 aan de 
verplichte verzekering onderworpen zijn, krijgt van de RSZ 
een immatriculatie- of stamnummer. 

Dit nummer moet aanwezig zijn als het KBO-nummer of het 
RSZPPO-nummer ontbreekt. 

N 10 C PNAA1\ 
BG1 

AdditionalCompensation\Em
ployerID\NOSSRegistrationN
br 

RSZPPO-nummer Het betreft het immatriculatie- of stamnummer door de 
RSZPPO toegekend aan een plaatselijk of een provinciaal 
bestuur. Ten aanzien van deze werkgevers vervult het 
dezelfde functie als het RSZ-nummer. 

Dit nummer moet aanwezig zijn als het KBO-nummer of het 
RSZ-nummer ontbreekt. 

Bij aard dossier = „1‟ (brugpensioen): kan aanwezig zijn. 

Bij aard dossier = „2‟ (werkloosheid) of „3‟ (tijdskrediet): mag 
niet aanwezig zijn. 

N 10 C PNAA1\ 
BG2 

AdditionalCompensation\Em
ployerID\PLANOSSRegistrati
onNbr 

KBO-nummer Het uniek nummer toegekend aan een onderneming in het 
kader van de Kruispuntbank Ondernemingen. 

Dit nummer moet aanwezig zijn als het RSZ-nummer of het 
RSZPPO-nummer ontbreekt. 

N 10 C PNAA1\ 
BG0 

AdditionalCompensation\Em
ployerID\CompanyID 

Code debiteur De instantie die de aanvullende vergoeding geheel of 
gedeeltelijk betaalt.  Er kunnen dus meerdere debiteuren 
zijn.   

In de toepassing van de RVA is het aantal beperkt tot 3. 

Dit gegeven is niet aanwezig indien het bedrag van de 
aanvullende vergoeding niet gekend is. 

Zie lijst met codes Lijst code debiteur, p 28  

 

N 3 C STSA1\700 AdditionalCompensation\Deb
torCode 



A090 & A091 – gegevensstroom inhoudingen brugpensioen/werkloosheids-&tijdskredietuitkeringen (Canada-dry)       15 / 34 

 

Paritair comité Nummer van het paritair comité waaronder de werknemer 
valt. 

Bij aard dossier = „1‟ (brugpensioen): niet aanwezig 

Bij aard dossier = „2‟ (werkloosheid) of „3‟ (tijdskrediet): 
verplicht aanwezig  

vb. NNN.NN 

AN 6 C RFFB1\531 AdditionalCompensation\Join
tCommissionNbr 

Code aard overeenkomst Code die aangeeft in welk kader (bv. individueel akkoord, 
sectoriele CAO, …) de aanvullende vergoeding wordt 
toegekend. 

Bij aard dossier = „1‟ (brugpensioen): niet aanwezig 

Bij aard dossier = „2‟ (werkloosheid) of „3‟ (tijdskrediet): 
verplicht aanwezig  

Mogelijke waarden: 

1 = de aanvullende vergoeding wordt toegekend op basis 
van een ondernemings-CAO of een individuele 
overeenkomst ; 

2 = de aanvullende vergoeding wordt toegekend op basis 
van een sectoriele CAO afgesloten na 30.09.2005 

 

N 1 C RFFC1\701 AdditionalCompensation\Agr
eement\AgreementNature 

Datum overeenkomst Datum van de sectoriele overeenkomst, van de 
ondernemings-CAO of van de individuele overeenkomst op 
basis waarvan de aanvullende vergoeding toegekend wordt. 

Bij aard dossier = „1‟ (brugpensioen): niet aanwezig 

Bij aard dossier = „2‟ (werkloosheid) of „3‟ (tijdskrediet): 
verplicht aanwezig  

Formaat YYYYMMDD (IHFN) 

Formaat YYYY-MM-DD (XML) 

AN 8 C DTMD1\ 
735 

AdditionalCompensation\Agr
eement\AgreementDate 

Registratienummer van de 
CAO 

Het nummer dat door de dienst Collectieve 
Arbeidsbetrekkingen van de FOD Tewerkstelling en Arbeid 
wordt toegekend bij de registratie van de CAO. 

Bij aard dossier = „1‟ (brugpensioen): niet aanwezig 

Bij aard dossier = „2‟ (werkloosheid) of „3‟ (tijdskrediet): kan 
aanwezig zijn 

AN 10 C GIRA1\590 AdditionalCompensation\CLA
RegistrationNbr 
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Code aanvullende vergoeding 
vanaf 55 jaar 

Code die aangeeft of de werkgever al dan niet eveneens een 
aanvullende vergoeding toekent aan alle (dus niet alleen aan de 
werkloze) werknemers vanaf de leeftijd van 55 jaar. 

Bij aard dossier = „1‟ (brugpensioen): niet aanwezig 

Bij aard dossier = „2‟ (werkloosheid) of „3‟ (tijdskrediet): verplicht 
aanwezig indien  

- code aard overeenkomst = „2‟ EN code verlenging = „Y‟ 
EN code doorbetaling = „Y‟ 

- code aard overeenkomst = „3‟ EN code doorbetaling = „Y‟ 

Mogelijke waarden: 

N = de werkgever kent geen aanvullende vergoeding toe aan 
alle werknemers vanaf de leeftijd van 55 jaar; 

Y = de werkgever kent niet alleen een aanvullende vergoeding 
toe aan de werkloze maar ook aan alle werknemers vanaf de 
leeftijd van 55 jaar. 

AN 1 C RFFD1\ 702 AdditionalCompensation\Senior
Worker 

Code doorbetaling 
aanvullende vergoeding 

Code die aangeeft of bij een werkhervatting de 
doorbetaling van de aanvullende vergoeding 
toegelaten, voorzien of verboden is. 

Bij aard dossier = „1‟ (brugpensioen): niet aanwezig 

Bij aard dossier = „2‟ (werkloosheid): verplicht 
aanwezig  

Mogelijke waarden: 

N = de doorbetaling van de vergoeding wordt tot en met 
31.12.2007 door de CAO verboden; vanaf 01.01.2008 
voorziet de CAO niet uitdrukkelijk in de doorbetaling 

Y = de doorbetaling van de vergoeding wordt tot en met 
31.12.2007 door de CAO niet verboden; vanaf 
01.01.2008 voorziet de CAO uitdrukkelijk in de 
doorbetaling. 

AN 1 C RFFD1\ 
703 

AdditionalCompensation\Con
tinuedPayment 

Code verlenging Code die aangeeft of de CAO al dan niet ongewijzigd werd 
verlengd. 

Bij aard dossier = „1‟ (brugpensioen): niet aanwezig 

Bij aard dossier = „2‟ (werkloosheid) of „3‟ (tijdskrediet): verplicht 
aanwezig indien code aard overeenkomst = „2‟  

Mogelijke waarden: 

N = gewijzigde verlenging van de sectoriele CAO gesloten vóór 

AN 1 C RFFD1\ 704 AdditionalCompensation\Lenght
ening 
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01.10.2005 (nieuwe CAO) 

Y = ongewijzigde verlenging van de sectoriele CAO gesloten 
vóór 01.10.2005 (oude CAO) 

Vrijgesteld van prestaties 
bij tijdskrediet 

Code die aangeeft of de werknemer die zijn prestaties 
vermindert (= reduceert tot de helft van een voltijdse 
betrekking)  in het kader van het tijdskrediet door de 
werkgever vrijgesteld wordt van prestaties in de resterende 
deeltijdse betrekking. 

Bij aard dossier = „1‟ (brugpensioen) of „2‟ 
(werkloosheid): niet aanwezig 

Bij aard dossier = „3‟ (tijdskrediet), voor zover het een 
werknemer betreft die zijn prestaties reduceert tot de 
helft van een voltijdse betrekking: verplicht aanwezig 

Mogelijke waarden: 

N = niet vrijgesteld van de normaal voorziene prestaties in 
de resterende deeltijdse betrekking 

Y = vrijgesteld van de normaal voorziene prestaties in de 
resterende deeltijdse betrekking 

AN 1 C RFFD1\ 
705 

AdditionalCompensation\Tim
eCredit\BenefitExemption 

Vervanging bij tijdskrediet Code die aangeeft of de werkgever verklaart dat hij de 
werknemer in tijdskrediet zal vervangen. Enkel de gegevens 
betreffende halftijds tijdskrediet worden doorgegeven. Het 
betreft hier een verklaring van de werkgever ten aanzien van 
de RVA. De RVA volgt de realiteit van die vervanging niet 
op. 

Bij aard dossier = „1‟ (brugpensioen) of „2‟ 
(werkloosheid): niet aanwezig 

Bij aard dossier = „3‟ (tijdskrediet): verplicht aanwezig 

Mogelijke waarden: 

N = de werkgever vervangt niet 

Y = de werkgever vervangt 

AN 1 C RFFD1\ 
706 

AdditionalCompensation\Tim
eCredit\WorkerReplacement 
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Aanvullende vergoeding Code die aangeeft of het bedrag van de aanvullende vergoeding 
aan de RVA werd meegedeeld. 

Mogelijke waarden: 

0 = als het bedrag van de aanvullende vergoeding aan de RVA 
werd meegedeeld op het daartoe bestemde formulier. 

1 = als het bedrag van de aanvullende vergoeding niet gekend 
is (= het formulier met het bedrag van de aanvullende 
vergoeding is (nog) niet in het bezit van de RVA). 

2 = als er geen aanvullende vergoeding wordt uitbetaald.  

AN 1 M STSB1\701 AdditionalCompensation\Amoun
tCommunicated 

Bedrag aanvullende 
vergoeding 

Het betreft hier het bedrag van de aanvullende vergoeding 
meegedeeld aan de RVA op het daartoe bestemde document.  

Indien een werknemer van meer dan één ex-werkgever een 
aanvullende vergoeding ontvangt, bevat deze zone de som van de 
verschillende bedragen. 

Opmerking: In de gevallen waarbij het bedrag van de aanvullende 
vergoeding wordt geïndexeerd (bv. steeds bij aard dossier = „1‟ 
(brugpensioen), wordt het geïndexeerde bedrag meegedeeld 
zoals van toepassing op de sleuteldatum. 

Bij aanvullende vergoeding = „0‟: verplicht aanwezig 

Een getal bestaande uit maximaal 7 cijfers in eurocent. 

N 7 C MOAA1 \667 AdditionalCompensation\Amoun
t 

Refertemaand Dit is de maand waarop de werkgever zich heeft gebaseerd om de 
aanvullende vergoeding te berekenen. 

Bij aanvullende vergoeding = „0‟ en indien 
indexering/herwaardering = „2‟ of „3‟: verplicht aanwezig 

Formaat YYYYMM (IHFN) 

Formaat YYYYMM (XML) 

AN 6 C DTME1 \571 AdditionalCompensation\Refere
nceMonth 

Indexering/herwaardering Code die aangeeft of het bedrag van de aanvullende vergoeding 
al dan niet wordt geïndexeerd en/of geherwaardeerd. 

Bij aanvullende vergoeding = „0‟: verplicht aanwezig 

Bij aard dossier = „1‟ (brugpensioen): altijd „3‟ 

Mogelijke waarden: 

1 = de aanvullende vergoeding wordt geïndexeerd op dezelfde 
wijze als de aanvullende vergoeding brugpensioen. In de 
zone „bedrag aanvullende vergoeding‟ (index) wordt resultaat 
vermeld van de berekening van de geïndexeerde vergoeding 

2 = de aanvullende vergoeding wordt geherwaardeerd op 

N 1 C ATTA1 \635 AdditionalCompensation\Indexin
g 
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dezelfde wijze als de aanvullende vergoeding brugpensioen 

3 = zowel de indexering als de herwaardering zijn van 
toepassing 

4 = noch de indexering noch de herwaardering zijn van 
toepassing.  De zone „bedrag aanvullende vergoeding‟ 
(index) bevat dezelfde waarde als de zone „bedrag 
aanvullende vergoeding‟.  

Einddatum aanvullende 
vergoeding 

Einddatum van de periode waarvoor een aanvullende vergoeding 
wordt betaald. 

Bij aard dossier = „1‟ (brugpensioen): niet aanwezig 

Bij aard dossier = „„2‟ (werkloosheid) of „3‟ (tijdskrediet): kan 
aanwezig zijn 

Formaat YYYYMMDD (IHFN) 

Formaat YYYY-MM-DD (XML) 

AN 8 C DTMF1\736 AdditionalCompensation\EndDat
e 

Vloerbedrag Code die aangeeft welk vloerbedrag in functie van de 
gezinstoestand in aanmerking moet worden genomen bij het 
berekenen van de inhouding. 

Mogelijke waarden: 

1 = vloerbedrag voor een bruggepensioneerde, een 
werkloze en een werknemer in tijdskrediet die 
gezinshoofd is (= Z1 bij RVA) 

2 = vloerbedrag voor een bruggepensioneerde, een 
werkloze en een werknemer in tijdskrediet die geen 
gezinshoofd is (= Z2 bij RVA) 

3 = vloerbedrag voor een halftijds bruggepensioneerde en 
een werknemer in halftijds tijdskrediet die gezinshoofd 
is (= Z4 bij RVA) 

4 = vloerbedrag voor een halftijds bruggepensioneerde en 
een werknemer in halftijds die geen gezinshoofd is (= 
Z3 bij RVA) 

Zie lijst met vloerbedragen Lijst vloerbedragen, p 34 

N 1 M ATTB1\636 AdditionalCompensation\Floo
rAmount 

Uitkeringsbedrag Het bedrag van de uitkering van toepassing op basis van de index 
geldend op de sleuteldatum.  

Bij aard dossier = „1‟ (brugpensioen): dagbedrag + kan maar 
éénmaal voorkomen  

Bij aard dossier = „2‟ (werkloosheid): dagbedrag + kan maximaal 5 
maal voorkomen 

Bij aard dossier = „3‟ (tijdskrediet): maandbedrag+ kan maximaal 5 

N 7 M MOAB1 AdditionalCompensation\Allowa
nce\\AllowanceAmount 
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maal voorkomen 

Dit gegeven komt steeds voor in combinatie met de zone 
„begindatum van het uitkeringsbedrag‟. 

Een getal bestaande uit maximaal 7 cijfers in eurocent. 

Begindatum van het 
uitkeringsbedrag 

Datum die aangeeft vanaf wanneer een bepaald uitkeringsbedrag 
ingaat.  Dit gegeven is aanwezig bij elk uitkeringsbedrag.   

Dit gegeven komt steeds voor in combinatie met de zone 
„uitkeringsbedrag‟. 

Formaat YYYYMMDD (IHFN) 

Formaat YYYY-MM-DD (XML) 

AN 8 M DTMG1 AdditionalCompensation\Allowa
nce\BeginDate 

Uitkeringsregime Het aantal halve uitkeringen uitbetaald aan een werkloze of 
een bruggepensioneerde die was tewerkgesteld als vrijwillig 
deeltijdse werknemer. 

Het regime is nodig voor het berekenen van het 
maandbedrag van de werkloosheidsuitkering. 

Bij een werkloze of bruggepensioneerde werknemer 
toegelaten tot het recht op voltijdse basis wordt het 
maandbedrag van de uitkering bekomen door het 
dagbedrag te vermenigvuldigen met 26. 

Bij de werkloze of de bruggepensioneerde toegelaten op 
basis van prestaties als vrijwillig deeltijdse werknemer wordt 
het maandbedrag van de uitkering bekomen door het 
dagbedrag te vermenigvuldigen met het uitkeringsregime x 
4,33. 

Bij de werknemer in tijdskrediet dient het maandbedrag niet 
berekend te worden daar de zone “uitkeringsbedrag” een 
maandbedrag vermeldt. 

Verplicht aanwezig bij de werkloze of de 
bruggepensioneerde toegelaten op basis van prestaties als 
vrijwillig deeltijdse werknemer. 

Mogelijke waarden van 1 tot 12 

N 2 C RFFE1\707 AdditionalCompensation\Allo
wanceRegime 
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De unieke sleutel per situatie wordt gevormd door de combinatie INSZ + sleuteldatum + volgdatum.  
 
Voorbeeld: 
Een persoon ontvangt vanaf 01.01.09 een aanvullende vergoeding bij werkgever 1. 
Een origineel bericht A090 wordt overgemaakt met: 
- aard van het bericht '0' (= origineel) 
- INSZ 
- sleuteldatum = 01.01.09 
- volgdatum = 01.01.09 (= identiek aan de sleuteldatum voor de 1

ste
 werkgever). 

 
Indien de gegevens die in dit bericht werden verstuurd incorrect zijn en dus verbeterd moeten worden, stuurt RVA een corrigerend bericht met 
dezelfde sleutel: 
- aard van het bericht '1' (= correctie) 
- INSZ 
- sleuteldatum = 01.01.09 
- volgdatum = 01.01.09 

 
Indien dezelfde persoon bij werkgever 2 ook een aanvullende vergoeding ontvangt vanaf 01.01.09, dan zal RVA een bericht A090 overmaken 
met: 
- aard van het bericht '0' (= origineel) 
- INSZ 
- sleuteldatum = 01.01.09 
- volgdatum = 02.01.09 (= omdat het een andere werkgever betreft, wordt de sleuteldatum met '1' verhoogd). 

 
Indien de situatie bij werkgever 1 verandert vanaf 30.07.09, dan stuurt RVA een nieuwe situatie door met: 
- aard van het bericht '0' (= origineel, dit is geen wijziging van het laatst doorgestuurde bericht, maar de mededeling van een nieuwe situatie) 
- INSZ 
- sleuteldatum = 30.07.09 
- volgdatum = 30.07.09 (= identiek aan de sleuteldatum voor de 1

ste
 werkgever). 

 
 
Voor de link te maken tussen de berichten A090 en A091 is enkel de sleuteldatum van belang. De gegevens in A091 hebben betrekking op de 
toegekende uitkering ongeacht de werkgever (= volgdatum uit het bericht A090). Dus een bericht A091 met een bepaalde sleuteldatum kan van 
toepassing zijn op verschillende berichten A090 met eenzelfde sleuteldatum (ongeacht de volgdatum). 
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3.2 Beschrijving van het gegevensgedeelte van het antwoord 

 
Zone Beschrijving Type

3
 Lengte M/C

4
 IHFN XML 

INSZ Hernomen van het bericht waarop geantwoord wordt AN 11 M  AttestationIdentification\INSS 

Nummer van het attest Hernomen van het bericht waarop geantwoord wordt AN 15 M BGMA1 AttestationIdentification\Attest
ationId 

Situatienummer van het 
attest 

Hernomen van het bericht waarop geantwoord wordt N 2 M BGMA1 AttestationIdentification\Situat
ionNbr 

Aard van het bericht Hernomen van het bericht waarop geantwoord wordt AN 1 M BGMA1 AttestationIdentification\Attest
ationStatus 

Datum aanmaak bericht Hernomen van het bericht waarop geantwoord wordt N 8 M DTMA1 AttestationIdentification\Creat
ionDate 

Errorcode  Zie lijst mogelijke waarden  AN 6 M ERCA1 ReturnReceipt\Result\Return
Code 

Lijstnummer Nummer van de lijst waarop de errorcode voorkomt 

020 = lijst algemene returncodes Smals 

AN 3 C ERCA1 ReturnReceipt\Result\Codelis
t 

ID anomalie Identificatie van de anomalie  

Zie lijst Lijst code anomalie, p 30 

AN 9 C IDEA1 ReturnReceipt\ListAnomaly\A
nomaly\ErrorID 

Waarde gegeven Waarde meegedeeld voor het gegeven AN 20 C ATTC1 ReturnReceipt\ 
ListAnomaly\Anomaly\DataV
alue\AnomalyLabel 

Beschrijving anomalie Beschrijving van de anomalie  

Zie lijst Lijst code anomalie, p 30 

AN 256 C FTXA1 ReturnReceipt\ 
ListAnomaly\Anomaly\ 

 

                                                
3
 Alfanumeriek / Numeriek 

4
 Aanduiding of de zone verplicht (Mandatory)  of optioneel (Conditional) is 
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4 Beschrijving gegevensgedeelte van de gegevensstroom A091 

4.1 Beschrijving van het gegevensgedeelte van het attest 

 
Zone Beschrijving Type5 Lengte M/C6 IHFN XML 

Lay-out versie van het 
bericht 

Beginnend vanaf „001‟ AN 3 M MSGA1 Attribute 

Aard van het bericht Mogelijke waarden: 

0 = origineel: de gegevens betreffende een 
bruggepensioneerde / werkloze of een 
uitkeringsgerechtigde op tijdskrediet die een 
aanvullende vergoeding ontvangt, worden voor de 
eerste maal doorgegeven 

1 = corrigerend bericht; de gegevens betreffende een 
bruggepensioneerde / werkloze of een 
uitkeringsgerechtigde op tijdskrediet die een 
aanvullende vergoeding ontvangt, worden gewijzigd 

3 = annulering de doorgegeven gegevens betreffende een 
bruggepensioneerde / werkloze of een 
uitkeringsgerechtigde op tijdskrediet die een 
aanvullende vergoeding ontvangt, moeten als 
onbestaande worden beschouwd. Het annulatiebericht 
herneemt de gegevens van de laatst doorgegeven 
situatie. 

Het is mogelijk een corrigerend bericht te krijgen zonder 
eerst een origineel bericht ontvangen te hebben omwille 
van vb integratieprobleem. 

AN 1 M BGMA1 AttestationIdentification\Attest
ationStatus 

Nummer van het bericht Uniek volgnummer per bericht, bestaande uit: 

posities 1-2: het jaartal waarin het bericht is aangemaakt;  

posities 3-5: „091‟ (de gegevensstroom); 

posities 6-13: uniek volgnummer toegekend door de RVA 

posities 14-15: check digit 

AN 15 M BGMA1 AttestationIdentification 
\AttestationID 

Versie van het bericht Altijd waarde „99‟ AN 2 M BGMA1 AttestationIdentification 
\SituationNbr 

                                                
5
 Alfanumeriek / Numeriek 

6
 Mandatory / conditional 
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Nummer van het te 
annuleren bericht 

Wordt niet gebruikt  AN 15 C BGMA1 AttestationIdentification 
\UpdateAttestationID 

Datum aanmaak van het 
bericht 

Datum waarop de RVA het bericht heeft aangemaakt 

Formaat YYYYMMDD (IHFN) 

Formaat YYYY-MM-DD (XML) 

AN 8 M DTMA1\13
7 

AttestationIdentification 
\CreationDate 

INSZ INSZ van de bruggepensioneerde / werkloze of een 
uitkeringsgerechtigde op tijdskrediet die een aanvullende 
vergoeding ontvangt 

AN 11 M - AttestationIdentification 

\INSS 

Aard van het dossier Code die aangeeft om welk soort dossier het gaat: 

1 = dossier brugpensioen; 

2 = dossier werkloosheid (Canada-dry); 

3 = dossier tijdskrediet (Canada-dry). 

N 1 M RFFA1\699 Reference\DossierType 

Sleuteldatum Datum die samen met het INSZ de unieke sleutel vormt voor 
de situatie van de sociaal verzekerde op die datum.   

Het betreft de geldigheidsdatum (= de begindatum van de 
geldigheid van de gegevens) van de gegevensmodule in de 
databank van de RVA. 

Voor een sociaal verzekerde kunnen dus meerdere records 
voorkomen; de combinatie van het INSZ en de sleuteldatum 
is per situatie wel uniek. 

Formaat YYYYMMDD (IHFN) 

Formaat YYYY-MM-DD (XML) 

AN 8 M DTMB1 
\734 

Reference\KeyDate 

Datum laatste wijziging 
betreffende een situatie 

De datum waarop de RVA de situatie in zijn gegevensbank 
heeft gecreëerd, gewijzigd of verwijderd. 

Formaat YYYYMMDD (IHFN) 

Formaat YYYY-MM-DD (XML) 

AN 8 M DTMB1 

\579 

Reference\LastUpdateDate 

Werkloosheidsbureau Nummer van het werkloosheidsbureau waarvan de 
bruggepensioneerde / werkloze afhangt 

N 2 M GIRB1\ 513 Reference\UnemploymentOff
iceID 

Bedrag aanvullende 
vergoeding van toepassing 
op de dag van de 
meegedeelde gebeurtenis 

Het betreft hier het geïndexeerde en geherwaardeerde (indien van 
toepassing) bedrag van de aanvullende vergoeding van 
toepassing op de “begindatum van het uitkeringsbedrag.  Heeft de 
sociaal verzekerde recht op een aanvullende vergoeding op basis 
van een tewerkstelling bij meer dan één werkgever dan worden de 
bedragen betaald door de verschillende werkgevers 
geglobaliseerd. 

Dit gegeven kan maximaal 60 maal voorkomen in combinatie met 

N 7 C MOAA1 

\667 

Historic\AdditionalCompensatio
n\Amount 
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het “uitkeringsbedrag”, “de begindatum van het uitkeringsbedrag” 
en de “aard van de gebeurtenis”. 

 

Dit bedrag wordt niet meegedeeld indien de RVA (nog) niet over 
dit gegeven beschikt. 

Een getal bestaande uit maximaal 7 cijfers in eurocent. 

Uitkeringsbedrag Het bedrag van de uitkering van toepassing op de 
begindatum van het uitkeringsbedrag.  

Bij de bruggepensioneerden en de werklozen (aard dossier 
= 1 of 2) betreft het een dagbedrag. Voor berekening voor 
de bruggepensioneerde of de werkloze die was 
tewerkgesteld als vrijwillig deeltijdse werknemer, zie bij 
„uitkeringsregime‟ in de stroom A090.  

Bij de werknemers in tijdskrediet (aard dossier = 3) betreft 
het een maandbedrag. 

Dit gegeven kan maximaal 60 maal voorkomen in 
combinatie met “de begindatum van het uitkeringsbedrag”. 

Een getal bestaande uit maximaal 7 cijfers in eurocent. 

N 7 M MOAA1 

\623 

Historic\Allowance\Amount 

Begindatum van het 
uitkeringsbedrag 

Datum die aangeeft vanaf wanneer een bepaald 
uitkeringsbedrag ingaat.  Dit gegeven is aanwezig bij elk 
uitkeringsbedrag (= maximaal 60).   

Formaat YYYYMMDD (IHFN) 

Formaat YYYY-MM-DD (XML) 

AN 8 M DTMD1 
\737 

Historic\Allowance\BeginDate 

Aard van de gebeurtenis Code die de reden aangeeft waarom een uitkeringsbedrag 
werd (her)berekend. 

Dit gegeven kan maximaal 60 maal voorkomen in 
combinatie met het “uitkeringsbedrag” en “de begindatum 
van het uitkeringsbedrag”. 

1 = er bestaat een module dossier waarop een inhouding 
moet worden toegepast (= bedragen berekend op basis 
van de parameters die gelden op de sleuteldatum) 

2 = herziening van het vloerbedrag 

3 = herziening van de herwaarderingscoëfficiënt 

4 = herziening van het vloerbedrag en de 
herwaarderingscoëfficiënt 

N 2 M RFFB1\709 Historic\ReasonCode 
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5 = overige 

6 = indexering 

7 = indexering en herwaarderingscoëfficiënt 

8 = werkloze die de leeftijd van 50 bereikt met 
anciënniteitstoeslag  

9 = werkloze die de leeftijd van 55 bereikt met 
anciënniteitstoeslag 

10 = werkloze die de leeftijd van 58 bereikt met 
anciënniteitstoeslag 

11 = andere barema‟s 

12 = afschaffing inhouding 01.04.2010 / suppression 
retenu au 01.04.2010 

4.2 Beschrijving van het gegevensgedeelte van het antwoord 

 
Zone Beschrijving Type

7
 Lengte M/C

8
 IHFN XML 

INSZ Hernomen van het bericht waarop geantwoord wordt AN 11 M  AttestationIdentification\INSS 

Nummer van het attest Hernomen van het bericht waarop geantwoord wordt AN 15 M BGMA1 AttestationIdentification\Attest
ationId 

Situatienummer van het 
attest 

Hernomen van het bericht waarop geantwoord wordt N 2 M BGMA1 AttestationIdentification\Situat
ionNbr 

Aard van het bericht Hernomen van het bericht waarop geantwoord wordt AN 1 M BGMA1 AttestationIdentification\Attest
ationStatus 

Datum aanmaak bericht Hernomen van het bericht waarop geantwoord wordt N 8 M DTMA1 AttestationIdentification\Creat
ionDate 

Errorcode  Zie lijst mogelijke waarden  AN 6 M ERCA1 ReturnReceipt\Result\Return
Code 

Lijstnummer Nummer van de lijst waarop de errorcode voorkomt 

020 = lijst algemene returncodes Smals 

AN 3 C ERCA1 ReturnReceipt\Result\Codelis
t 

ID anomalie Identificatie van de anomalie  

Zie lijst Lijst code anomalie, p 30 

AN 9 C IDEA1 ReturnReceipt\ListAnomaly\A
nomaly\ErrorID 

Waarde gegeven Waarde meegedeeld voor het gegeven AN 20 C ATTC1 ReturnReceipt\ 

                                                
7
 Alfanumeriek / Numeriek 

8
 Aanduiding of de zone verplicht (Mandatory)  of optioneel (Conditional) is 



A090 & A091 – gegevensstroom inhoudingen brugpensioen/werkloosheids-&tijdskredietuitkeringen (Canada-dry)       27 / 34 

ListAnomaly\Anomaly\DataV
alue\AnomalyLabel 

Beschrijving anomalie Beschrijving van de anomalie  

Zie lijst Lijst code anomalie, p 30 

AN 256 C FTXA1 ReturnReceipt\ 
ListAnomaly\Anomaly\ 
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5 Lijst code debiteur 
Laatste bijwerking 20.05.10 
 

CODE DEBITEUR Geldigheidsdatum 

1 WERKGEVER 19940401 

1 WERKGEVER 19900101 

2 DEBITEUR NOG NIET GEKEND 19940401 

3 H.V.W. - C.A.P.A.C. 19940401 

4 A.C.V. - C.S.C. 19940401 

5 A.B.V.V. - F.G.T.B. 19940401 

6 A.C.L.V.B. - C.G.S.L.B. 19940401 

7 FONDS VOOR SLUITING VAN ONDERNEMINGEN 19940401 

8 SOCIAAL FONDS VOOR DE GRINT- EN ZANDGROEVEN 19940401 

9 SOCIAAL FONDS VOOR DE BETONINDUSTRIE 19940401 

10 GEM.FONDS VR MEESTER-KLEERMAKERS,NAAIWERK VR DAMES 19940401 

11 SOCIAAL WAARBORGFONDS VOOR DE KLEDINGNIJVERHEID 19940401 

12 GEM.FDS VR SOC.VOORUITG.WAS-,VERF-,ONTVET.BEDRIJF 19940401 

13 FONDS VR BESTAANSZEK.METAALVERWERK.NIJVERHEID 19940401 

14 SOCIAAL FONDS VOOR HET GARAGEBEDRIJF 19940401 

15 SOCIAAL FONDS VOOR DE BAKSTEENINDUSTRIE 19940401 

16 SOC.FONDS DER WERKLIEDEN VAN DE GLASNIJVERHEID 19940401 

17 WAARBORG- EN SOC.FONDS VOEDINGSNIJVERHEID 19940401 

18 WAARBORG-EN SOC.FDS INDUST,KLEIN(BANKET)BAKKERIJ 19940401 

19 WAARBORG-EN SOC.FDS SUIKERNIJVERH. EN BIJPRODUKTEN 19940401 

20 WAARBORG-EN SOC.FDS GROENTENCONSERVENNIJVERHEID 19940401 

21 WAARBORG-EN SOC.FDS HANDEL IN VOEDINGSWAARDEN 19940401 

22 SOC.FDS SCHOONMAAK-EN ONTSMETTINGSONDERNEMINGEN 19940401 

23 FONDS BESTAANSZEK.TEXTIELNIJVERHEID EN BREIWERK 19940401 

24 FONDS BESTAANSZEKERHEID VLASBEREIDING 19940401 

25 FDS D'ASS.COMPLEM.INDUSTRIE TEXTILE VERVIETOISE 19940401 

26 FONDS BESTAANSZEK.ARBEIDERS VAN DE BOUWNIJVERHEID 19940401 

27 FONDS BESTAANSZEK. BOSONTGINNINGEN 19940401 

28 SOC.FONDS ONDERNEMINGEN BRANDSTOFFENHANDEL 19940401 

29 FDS BESTAANSZEK.SCHOEN-,LAARZENMAKERS,MAATWERKERS 19940401 

30 FDS BESTAANSZEK.DRUKKERIJ,GRAF.KUNST-EN DAGBLADEN 19940401 

31 WAARBORG-EN SOC.FDS LAND- EN TUINBOUWWERKEN 19940401 

32 SOC.FONDS VOOR DE TABAKVERWERKENDE INDUSTRIE 19940401 

33 FONDS BESTAANSZEK. PAPIER- EN KARTONBEWERKING 19940401 

34 FDS BESTAANSZEK.ARBEIDERS SCHEEPSHERSTELLING ANTW. 19940401 

35 FONDS VOOR DE RIJN- EN BINNENSCHEEPVAART 19940401 

36 SOC FDS VERHUIZINGEN,MEUBELBEWARING,AANVERW.ACT. 19940401 

37 SOC.FDS WERKLIEDEN AUTOBUS- EN AUTOCARDIENSTEN 19940401 

38 SOC FDS GOEDERENVERVOER MET MOTORVOERTUIGEN 19940401 

39 SOC.FDS TERUGGEWONNEN METALEN TER WAARDE GEBRACHT 19940401 

40 SOCIAAL FONDS VOOR DE LOMPENBEDRIJVEN 19940401 

41 SOCIAAL FONDS RECUPERATIE VAN PAPIER 19940401 

42 WAARBORG- EN SOCIAAL FONDS VOOR DE ZEEVISSERIJ 19940401 

43 FONDS VOOR HET TUINBOUWBEDRIJF 19940401 

44 SOC.FDS INPLANTING EN ONDERHOUD PARKEN EN TUINEN 19940401 

45 SOC FDS ONDERNEM.VERW.MET.,MACH.,ELEKTR.BOUW 19940401 

46 FDS BESTAANSZEK. SECTOR DER ELEKTRICIENS 19940401 

47 SOC.FONDS KOETSWERKONDERNEMINGEN 19940401 

48 SOC.FDS UURWERK,BIJOUTERIE,EDELSMEED,JUWELIERS 19940401 
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49 SOC FDS LEVENSMIDDELENBEDR.MET TALRIJKE BIJHUIZEN 19940401 

50 FDS BESTAANSZEK.BEDIEND.TEXTIELNIJVERH.BREIWERK 19940401 

51 FDS BESTAANSZEK.BEDIEND.KLEDING-,CONFECTIEBEDRIJF 19940401 

52 SOC FDS AANVULLEND NAT.PARIT.COMITE BEDIENDEN 19940401 

53 WAARBORG,SOC.FDS BEDIEND.SUIKERNIJV.EN BIJPRODUKT 19940401 

54 WAARBORG,SOC.FDS BEDIENDEN GROENT.CONSERV.NIJVERH. 19940401 

55 WAARBORG,SOC.FDS BEDIEND.INDUSTR.EN KLEINBAKKERIJ 19940401 

56 WAARBORG,SOC.FDS BEDIENDEN VOEDINGSNIJVERHEID 19940401 

57 COMP.FDS BESTAANSZEK. HAVEN VAN ANTWERPEN 19940401 

58 COMP.FDS BESTAANSZEK.HAVEN VAN ZEEBRUGGE 19940401 

59 WAARBORG,SOC.FDS HOTEL,REST,CAFE-EN AANVERW.BEDR. 19940401 

60 SOC FDS PAR.COM.VOOR HET VERZEKERINGSWEZEN 19940401 

61 INTERBANCAIRE DIENST PAR.COM.VOOR DE BANKEN 19940401 

62 SOC.FDS VOOR DE GROTE KLEINHANDELSZAKEN 19940401 

63 SOCIAAL FONDS DER WARENHUIZEN 19940401 

64 SOCIAAL FONDS VOOR DE BEWAKINGSONDERNEMINGEN 19940401 

65 FONDS VOOR DE DIAMANTNIJVERHEID 19940401 

66 FONDS BESTAANSZEKERHEID HOUTNIJVERHEID 19940401 

67 FONDS BESTAANSZEKERHEID HOUTHANDEL 19940401 

68 PENSIOENFONDS VAN HET KEMPENS STEENKOLENBEKKEN 19940401 

69 BEGELEIDINGSFONDS VLAAMSE SCHEEPSBOUW MAATSCHAPPIJ 19940401 

70 FONDS SOCIAL AIDES FAMILIALES ET SENIORS 19940401 

71 FONDS DES ENTREPRISES DE TRAVAIL ADAPTE (REG WALL) 19990101 

72 SOCIAAL FONDS OLD TIMER 20030101 
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6 Lijst code anomalie 
Laatste bijwerking 19.05.10 

n° zone 
n° 

anomalie 
Flux Français Nederlands 

50000 1 
A090-
A091 Niss - non present INSZ - niet aanwezig 

50000 2 
A090-
A091 Niss - non numerique INSZ - niet numeriek 

50000 4 
A090-
A091 Niss - numero de controle invalide INSZ - ongeldig controlegetal 

50000 93 
A090-
A091 Niss - longueur incorrect INSZ - foutieve lengte 

50001 1 
A090-
A091 Numero du message - non present 

Nummer van het bericht - niet 
aanwezig 

50001 2 
A090-
A091 

Numero du message - non 
numerique 

Nummer van het bericht - niet 
numeriek 

50001 3 
A090-
A091 

Numero du message - format 
invalide 

Nummer van het bericht - formaat 
ongeldig 

50001 4 
A090-
A091 

Numero du message - numero de 
controle invalide 

Nummer van het bericht - ongeldig 
controlegetal 

50001 6 

A090-
A091 

Numero du message - trop 
d'occurrences avec meme 
identifiants 

Nummer van het bericht - te veel 
identieke gevallen 

50001 8 
A090-
A091 

Numero du message - pas dans le 
domaine de definition 

Nummer van het bericht - niet in het 
toegelaten domein 

50001 93 
A090-
A091 

Numero du message - longueur 
incorrecte 

Nummer van het bericht - foutieve 
lengte 

50003 1 
A090-
A091 Nature du message - non present Aard van het bericht - niet aanwezig 

50003 2 
A090-
A091 

Nature du message - non 
numerique Aard van het bericht - niet numeriek 

50003 8 
A090-
A091 

Nature du message - pas dans le 
domaine de definition 

Aard van het bericht - niet in het 
toegelaten domein 

50003 93 
A090-
A091 

Nature du message - longueur 
incorrecte Aard van het bericht - foutieve lengte 

50003 174 
A090-
A091 

Nature du message - Action non 
autorisee 

Aard van het bericht - Actie niet 
toegelaten 

50005 1 
A090-
A091 

Date de creation du message - non 
present 

Datum aanmaak van het bericht - niet 
aanwezig 

50005 3 
A090-
A091 

Date de creation du message - 
format invalide 

Datum aanmaak van het bericht - 
formaat ongeldig 

50005 21 
A090-
A091 

Date de creation du message > date 
systeme 

Datum aanmaak van het bericht > 
systeemdatum 

50005 93 
A090-
A091 

Date de creation du message - 
longueur incorrecte 

Datum aanmaak van het bericht -  
foutieve lengte 

50006 1 
A090-
A091 Nature du dossier - non present Aard van het dossier - niet aanwezig 

50006 2 
A090-
A091 Nature du dossier - non numerique Aard van het dossier - niet numeriek 

50006 8 
A090-
A091 

Nature du dossier - pas dans le 
domaine de definition 

Aard van het dossier - niet in het 
toegelaten domein 

50006 93 
A090-
A091 

Nature du dossier - longueur 
incorrecte Aard van het dossier - foutieve lengte 

50007 1 
A090-
A091 Date cle - non present Sleuteldatum - niet aanwezig 

50007 3 
A090-
A091 Date cle - format invalide Sleuteldatum - formaat ongeldig 

50007 5 
A090-
A091 

Date cle - pas de situation 
correspondante 

Sleuteldatum - geen 
overeenstemmende situatie 
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50007 6 
A090-
A091 

Date cle - trop d'occurrences avec 
meme identifiants 

Sleuteldatum - te veel identieke 
gevallen 

50007 93 
A090-
A091 Date cle - longueur incorrecte SleutelDatum - foutieve lengte 

50008 1 A090 Date suite - non present Volgdatum - niet aanwezig 

50008 3 A090 Date suite - format invalide Volgdatum - formaat ongeldig 

50008 93 A090 Date suite - longueur incorrecte Voldatum - foutieve lengte 

50009 3 
A090 Date de fin de validite - format 

invalide 
Einddatum  geldigheid - formaat 
ongeldig 

50009 53 
A090 Date de fin de validite - pas 

d'application 
Einddatum geldigheid - niet van 
toepassing 

50009 93 
A090 Date de fin de validite - longueur 

incorrecte Einddatum geldigheid - foutieve lengte 

50010 1 
A090-
A091 

Date de derniere modification - non 
present 

Datum laatste wijziging - niet 
aanwezig 

50010 3 
A090-
A092 

Date de derniere modification - 
format invalide 

Datum laatste wijziging - formaat 
ongeldig 

50010 21 
A090-
A093 

Date de derniere modification > date 
creation  

Datum laatste wijziging > datum 
aanmaak 

50010 93 
A090-
A094 

Date de derniere modification - 
longueur incorrecte 

Datum laatste wijziging - foutieve 
lengte 

50011 2 A090 Matricule ONSS - non numerique RSZ nummer - niet numeriek 

50011 4 
A090 Matricule ONSS - numero de 

controle invalide RSZ nummer - ongeldig controlegetal 

50011 41 
A090 

Matricule ONSS - matricule errone 
RSZ nummer - Verkeerd 
stamnummer 

50011 51 
A090 Matricule ONSS - non repris au 

repertoire RSZ nummer - niet in het repertorium 

50011 93 
A090 Matricule ONSS - longueur 

incorrecte RSZ nummer - foutieve lengte 

50012 2 
A090 Matricule ONSS/APL - non 

numerique RSZ/PPO nummer - niet numeriek 

50012 4 
A090 Matricule ONSS/APL - numero de 

controle invalide 
RSZ/PPO nummer - ongeldig 
controlegetal 

50012 41 
A090 Matricule ONSS/APL - matricule 

errone 
RSZ nummer - Verkeerd 
stamnummer 

50012 51 
A090 Matricule ONSS/APL - non repris au 

repertoire 
RSZ/PPO nummer - niet in het 
repertorium 

50012 93 
A090 Matricule ONSS/APL - longueur 

incorrecte RSZ/PPO nummer - foutieve lengte 

50013 2 A090 Numero BCE - non numerique KBO nummer - niet numeriek 

50013 4 
A090 Numero BCE - numero de controle 

invalide KBO nummer - ongeldig controlegetal 

50013 22 
A090 Numero BCE - Incompatibilité avec 

le répertoire 
KBO nummer - Onverenigbaar met 
het repertorium 

50013 235 
A090 Numero BCE - non repris au 

repertoire KBO nummer - niet in het repertorium 

50013 93 A090 Numero BCE - longueur incorrecte KBO nummer - foutieve lengte 

50014 2 A090 Code debiteur - non numerique Code debiteur - niet numeriek 

50014 6 
A090 Code debiteur - Trop d'occurrences 

avec les mêmes identifiants 
Code debiteur - Te veel identieke 
gevallen 

50014 8 
A090 Code debiteur - pas dans le 

domaine de definition 
Code debiteur - niet in het toegelaten 
domein 

50014 90 A090 Code debiteur - trop d'occurrences Code debiteur - te veel gevallen 

50014 93 A090 Code debiteur - longueur incorrecte Code debiteur - foutieve lengte 

50015 1 A090 Commission paritaire - non present Paritair comite - niet aanwezig 

50015 3 
A090 Commission paritaire - format 

invalide Paritair comite - formaat ongeldig 

50015 8 
A090 Commission paritaire - pas dans le 

domaine de definition 
Paritair comite - niet in het toegelaten 
domein 
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50015 53 
A090 Commission paritaire - pas 

d'application Paritair comite - niet van toepassing 

50015 93 
A090 Commission paritaire - longueur 

incorrecte Paritair comite - foutieve lengte 

50016 1 A090 Nature de l'accord - non present Aard overeenkomst - niet aanwezig 

50016 2 A090 Nature de l'accord - non numerique Aard overeenkomst - niet numeriek 

50016 8 
A090 Nature de l'accord - pas dans le 

domaine de definition 
Aard overeenkomst - niet in het 
toegelaten domein 

50016 53 
A090 Nature de l'accord - pas 

d'application 
Aard overeenkomst - niet van 
toepassing 

50016 93 
A090 Nature de l'accord - longueur 

incorrecte Aard overeenkomst - foutieve lengte 

50017 1 A090 Date de l'accord - non present Datum overeenkomst - niet aanwezig 

50017 3 
A090 

Date de l'accord - format invalide 
Datum overeenkomst - formaat 
ongeldig 

50017 21 
A090 

Date de l'accord > date syteme 
Datum overeenkomst > systeem 
datum 

50017 53 
A090 

Date de l'accord - pas d'application 
Datum overeenkomst - niet van 
toepassing 

50017 93 
A090 Date de l'accord - longueur 

incorrecte Datum overeenkomst - foutieve lengte 

50018 53 
A090 Numero d'enregistrement de la CCT 

- pas d'application 
Registratienummer van de CAO - niet 
van toepassing 

50018 93 
A090 Numero d'enregistrement de la CCT 

- longueur incorrecte 
Registratienummer van de CAO - 
foutieve lengte 

50019 1 
A090 Code payement de l'indemnite 

complementaire - non present 
Code doorbetaling aanvullende 
vergoeding - niet aanwezig 

50019 8 

A090 Code payement de l'indemnite 
complementaire - pas dans le 
domaine de definition 

Code doorbetaling aanvullende 
vergoeding - niet in het toegelaten 
domein 

50019 53 
A090 Code payement de l'indemnite 

complementaire - pas d'application 
Code doorbetaling aanvullende 
vergoeding - niet van toepassing 

50019 93 

A090 Code payement de l'indemnite 
complementaire - longueur 
incorrecte 

Code doorbetaling aanvullende 
vergoeding - foutieve lengte 

50020 1 
A090 Code exemption de prestation pour 

un credit temps - non present 
Vrijgesteld van prestaties bij 
tijdskrediet - niet aanwezig 

50020 8 

A090 Code exemption de prestation pour 
un credit temps - pas dans le 
domaine de definition 

Vrijgesteld van prestaties bij 
tijdskrediet - niet in het toegelaten 
domein 

50020 53 
A090 Code exemption de prestation pour 

un credit temps - pas d'application 
Vrijgesteld van prestaties bij 
tijdskrediet - niet van toepassing 

50020 93 

A090 Code exemption de prestation pour 
un credit temps - longueur 
incorrecte 

Vrijgesteld van prestaties bij 
tijdskrediet - foutieve lengte 

50021 1 
A090 Code remplacement pour un credit 

temps - non present 
Vervanging bij tijdskrediet - niet 
aanwezig 

50021 8 

A090 Code remplacement pour un credit 
temps - pas dans le domaine de 
definition 

Vervanging bij tijdskrediet - niet in het 
toegelaten domein 

50021 53 
A090 Code remplacement pour un credit 

temps - pas d'application 
Vervanging bij tijdskrediet - niet van 
toepassing 

50021 93 
A090 Code remplacement pour un credit 

temps - longueur incorrecte 
Vervanging bij tijdskrediet - foutieve 
lengte 

50023 1 A091 Montant - non present Bedrag - niet aanwezig 

50023 2 A091 Montant - non numerique Bedrag - niet numeriek 

50023 3 A091 Montant - format invalide Bedrag - formaat ongeldig 

50023 8 
A091 Montant - pas dans le domaine de 

definition Bedrag - niet in het toegelaten domein 

50023 93 A091 Montant - longueur incorrecte Bedrag - foutieve lengte 

50026 3 A090 Date de fin de l'indemnite Einddatum aanvullende vergoeding - 
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complementaire - format invalide formaat ongeldig 

50026 21 
A090 Date de fin de l'indemnite 

complementaire < date de debut 
Einddatum aanvullende vergoeding < 
begindatum 

50026 53 
A090 Date de fin de l'indemnite 

complementaire - pas d'application 
Einddatum aanvullende vergoeding - 
niet van toepassing 

50026 93 

A090 Date de fin de l'indemnite 
complementaire - longueur 
incorrecte 

Einddatum aanvullende vergoeding - 
foutieve lengte 

50027 1 A090 Code plafond - non present Vloerbedrag - niet aanwezig 

50027 2 A090 Code plafond - non numerique Vloerbedrag - niet numeriek 

50027 8 
A090 Code plafond - pas dans le domaine 

de definition 
Vloerbedrag - niet in het toegelaten 
domein 

50027 93 A090 Code plafond - longueur incorrecte Vloerbedrag - foutieve lengte 

50028 2 
A090 Regime de l'allocation - non 

numerique Uitkeringsregime - niet numeriek 

50028 8 
A090 Regime de l'allocation - pas dans le 

domaine de definition 
Uitkeringsregime - niet in het 
toegelaten domein 

50028 53 
A090 Regime de l'allocation - pas 

d'application Uitkeringsregime - niet van toepassing 

50028 93 
A090 Regime de l'allocation - longueur 

incorrecte Uitkeringsregime - foutieve lengte 

50029 1 
A091 Date du montant de debut de 

l'allocation - non present 
Begindatum van het uitkeringsbedrag 
- niet aanwezig 

50029 3 
A091 Date du montant de debut de 

l'allocation - format invalide 
Begindatum van het uitkeringsbedrag 
- formaat ongeldig 

50029 6 

A091 Date du montant de debut de 
l'allocation - Trop d'occurrences 
avec les mêmes identifiants 

Begindatum van het uitkeringsbedrag 
- Te veel identieke gevallen 

50029 21 
A091 Date du montant de debut de 

l'allocation > Date de fin de validite 
Begindatum van het uitkeringsbedrag 
> einddatum geldigheid 

50029 93 
A091 Date du montant de debut de 

l'allocation - longueur incorrecte 
Begindatum van het uitkeringsbedrag 
- foutieve lengte 

50030 1 
A091 

Nature de l'evenement - non present 
Aard van de gebeurtenis - niet 
aanwezig 

50030 2 
A091 Nature de l'evenement - non 

numerique 
Aard van de gebeurtenis - niet 
numeriek 

50023 3 
A091 Nature de l'evenement - format 

invalide 
Aard van de gebeurtenis - formaat 
ongeldig 

50030 8 
A091 Nature de l'evenement - pas dans le 

domaine de definition 
Aard van de gebeurtenis - niet in het 
toegelaten domein 

50030 93 
A091 Nature de l'evenement - longueur 

incorrecte 
Aard van de gebeurtenis - foutieve 
lengte 

59005 1 
A090 Matricules ONSS, ONSS/APL et 

Numero BCE - non present 
RSZ, PSZ/PPO en KBO nummers niet 
aanwezig 

59006 1 A090 Accord - non present Overeenkomst - niet aanwezig 

59006 53 A090 Accord - pas d'application Overeenkomst - niet van toepassing 

59007 1 A090 Credit temps - non present tijdskrediet - niet aanwezig 

59007 53 A090 Credit temps - pas d'application tijdskrediet - niet van toepassing 

59009 90 A090 Montants - trop d'occurrences Bedragen - te veel gevallen 

59001 134 
A090-
A091 Pas de données Geen gegevens 
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7 Lijst vloerbedragen 
Laatste bijwerking 03.07.07 
 
Wijzigingen van de vloerbedragen waarmee rekening dient te worden gehouden bij de 
berekening van de inhouding, verschijnen in het Staatsblad. 
 

Vanaf 01.01.2006: 
1 = 1372,9100 Euro 
2 = 1139,8000 
3 = 686,4600 
4 = 569,9000 
 
Vanaf 01.10.2006: 
1 = 1400,3400 
2 = 1162,5700 
3 = 700,1800 
4 = 581,2900 
 
Vanaf 01.01.2007: 
1 = 1408,7300 
2 = 1169,5400 
3 = 704,3700 
4 = 584,7700 

 


