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Historiek 

Datum Versie Opmerking Statuut Verspreiding 

09.09.2004 4.0 - Deze versie bevat t.o.v. versie 2 ENKEL 
een aantal aanpassingen in functie van de 
bepalingen van het Koninklijk Besluit van 
16.7.2004 (B.S 6.8.2004) en maakt 
vooralsnog abstractie van het gegeven dat 
een uitbreiding van de stroom met 
bestemmelingen VDAB, FOREM en BGDA 
wordt voorbereid.  

- De voorgestelde opsplitsingen van de 
zones met begin- en einddatum geldigheid 
en vermindering (versie 3) zijn niet 
weerhouden!  

Gevalideerd door RVA, 
RSZ, SmalS-MvM, 
RSZPPO   

Werkgroep 

24.10.2005 5.0 Aanpassingen naar aanleiding van 
werkgroepvergaderingen van 27.09.05 en van 
14.10.05:  

omvorming van de gegevensstroom A055 
zodat deze voortaan enkel de wijzigingen zal 
meegeven 

- Nieuwe waarden voor: 

o Aard bericht  (BGMA1 / 
AttestationStatus) 

- Nieuwe velden: 

o Versie van het bericht (MSGA1 / 
Attribute version) 

o Zendingnummer (GIRB1 / 
Identifier) 

o Datum laatste wijziging bij RVA 
(DTMA1 qualifier 579 / 
LastModificationDate) 

o Sleuteldatum (DTMA1 qualifier 550 
/ KeyDate) 

Gevalideerd door 
werkgroep 

Werkgroep 

26.01.2006 6.0 Correctie t.g.v. opmerking door SmalS-MvM: 
- aard van het bericht: waarde= 3 …het 

annulatiebericht heneemt de gegevens van 
de laatst doorgegeven situatie  

 

Aanpassing n.a.v. de wijziging van het KB van 
16/05/03 ter 

versterking van de lastenverlaging voor 
laaggeschoolde jongeren 
- Nieuwe waarde voor: 

o Code laaggeschoold (RFFA1\640 / 
PoorlySkilled) 

 Werkgroep 

20.06.2006 7.0 Aanvullingen i.v.m.  

 de controle van de aanvraag inzake 
werkgeversbijdragevermindering 

 de architectuur van de gegevensstroom 

  

15.09.2006 8.0 Aanpassing n.a.v. ontwerp van KB om in geval 
van herstructurering de verlaging van RSZ-
bijdragen voor de nieuwe werkgever te 
versterken vanaf 1 oktober 2006 

 nieuwe combinatie type 
bijdragevermindering ‘H’ en code 
verminderingspercentage ‘01’ 

 Werkgroep 

21.09.2006 8.1 Verbetering voor bijdragevermindering in het 
kader van de herstructurering: 

 Werkgroep 
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 code vermindering ‘00’: kaarten 
afgeleverd tot 30.09.06 

 code vermindering ‘01’: kaarten 
afgeleverd vanaf 01.10.06 

07.11.2006 8.2 De aanpassingen vermeld voor versie 8.0 en 
8.1 gaan pas in voege vanaf 01 januari 2007 

 Werkgroep 

21.12.2009 9.0 Aanpassingen n.a.v. de werkgroepvergadering 
van 21.12.09 en n.a.v. het ontwerp van KB tot 
bevordering van werkzoekenden, ontslagen in 
het kader van een herstructurering, ten 
behoeve van onderwijs- en 
opleidingsinstellingen en openbare 
bemiddelingsdiensten 

 Werkgroep  

12.01.10 9.1 Verbetering m.b.t. de verwerking van INSZ-
mutaties 

 Werkgroep 

09.10.2012 9.2 Wijzigingen n.a.v. de werkgroepvergadering 
van 08/10/2012 m.b.t. het KB waarbij in een 
kaart wordt voorzien voor middengeschoolde 
jongeren 

 Werkgroep 

25.04.2013 9.3 Wijzigingen n.a.v. de werkgroepvergadering 
van 25/04/2013 m.b.t. het KB waarbij in een 
kaart voorzien wordt voor langdurig werklozen 
jonger dan 27 jaar 

 Werkgroep 

25/10/2013 9.4 Wijziging (leeftijd – QTYA1) volgens een 
reglementering aanpassing  

 WebSite 
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1 Situering van het project 

1.1 Inleiding 

 
Dit document beschrijft het bericht A055 voor de RSZ en de RSZPPO.  
 
Het bericht A055 geeft 8 verschillende types gegevens door, te weten gegevens met betrekking tot: 
 
 de banenkaart 
 de moeilijk te plaatsen werklozen 
 het plan tot activering van de werkloosheidsuitkeringen. 
 de werkkaart 
 doelgroep ‘langdurig werkzoekenden’ met inbegrip van: 

- langdurig werkzoekenden 
- doorstromingsprogramma (DSP) 
- sociale inschakelingseconomie (SINE) 

 de startbaankaart (SBO) 
 de verminderingskaart herstructureringen B 
 de opleidingskaart 
 
Het bericht A055 hergroepeert dusdanig gegevens uit de vroegere berichten A017 (RVA =>RSZ / RSZPPO) 
en A043 (Ministerie van Tewerkstelling en Arbeid => RSZ / RSZPPO) en voegt daar gegevens aan toe. 
 
Het bericht A055, dat door de RVA volgens een afgesproken planning wordt overgemaakt aan de RSZ en de 
RSZPPO, is een belangrijk element bij de controle van de bijdragevermindering. 
 
Bij de controle wordt de aanvraag tot bijdragevermindering, die via de kwartaalaangifte wordt ingediend, 
vergeleken met de gegevens van het bericht A055. Van elke anomalie wordt melding gemaakt aan de 
werkgever / het sociaal secretariaat. Dit leidt evenwel niet onmiddellijk tot weigering van de 
bijdragevermindering.  
 
Het komt immers voor dat de werkgever een vermindering aanvraagt vooraleer hij de overeenstemmende 
banenkaart bij de RVA heeft ingediend. Het melden van anomalieën is voor de werkgever dan ook nuttig als 
herinneringssignaal omdat de werkgever wettelijk beschikt over 60 dagen na de aanwerving om de 
banenkaart aan de RVA over te maken. 
 
Overigens kan er ook een anomalie vastgesteld worden omdat de informatie op de banenkaarten onvolledig 
blijkt te zijn.  
 
De INSZ-mutaties in het A055-bestand worden door Smals verwerkt. Indien voor een dergelijke werknemer 
een vermindering aangevraagd wordt in een aangifte waarin het nieuwe INSZ vermeld is, zonder dat dit 
nummer door RVA via een wijziging doorgegeven werd (vb. weigering van de vermindering in geval van 
RSZPPO-aangifte), zal dit niet leiden tot een anomalie maar wordt dit opgevangen door de verwerking van 
Smals. 
 

1.2 Machtiging van het Sectoraal Comité van de sociale zekerheid 

 
Beraadslaging nr. 04/008 van 6 april 2004 m.b.t. de mededeling van sociale gegevens van persoonlijke aard 
door de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening aan de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid en de Rijksdienst voor 
Sociale Zekerheid van de Provinciale en Plaatselijke Overheidsdiensten met het oog op de toepassing van de 
werkgeversbijdrageverminderingen. 
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1.3 Architectuur van de gegevensstroom 

Formaat 

De gegevensstroom wordt doorgegeven in het formaat: prefix A1 (plat) en gegevensgedeelte in IHFN. 

Distributiestroom 

De RVA verwacht bij deze gegevenstransmissie geen antwoord van de respectieve bestemmelingen.  
 
De RVA maakt de gegevens inzake werkgeversbijdragevermindering over aan de KSZ.  
 
Bij de KSZ gebeurt een blokkerende integratiecontrole ten opzichte van de afzender, maar is er geen 
integratiecontrole voor de bestemmelingen:  
 

 Voor de berichten met betrekking tot de INSZ, die door de RVA met de juiste hoedanigheid (‘001’) en 
periode werden geïntegreerd in het personenrepertorium van de KSZ, wordt een definitief antwoord 
overgemaakt aan de RVA. Hierin wordt per potentiële bestemmeling vermeld of de voorlegging is 
doorgestuurd of niet. In dit geval verdeelt de KSZ de gegevens naar de respectieve bestemmelingen. 

 
 Bij een negatieve integratiecontrole, wordt een definitief negatief antwoord overgemaakt aan de RVA 

en stopt de stroom. 
 

Frequentie 

In maart 2006 heeft de RVA een basisbestand overgemaakt aan Smals. Sinds april 2006 worden er enkel nog 
wijzigingen in de gegevensstroom A055 doorgegeven. 
  
De RVA zal slechts een nieuw bestand met mutaties overmaken na een bericht van succesvolle verwerking 
van het vorige bestand door Smals. Deze werkwijze leidt tot een doorgave van bijwerkingen twee maal per 
maand. 
 
Indien nodig, bestaat de mogelijkheid om opnieuw in een volledige ontlading te voorzien. 
 

Scenario 

Bij elke doorgave van de gegevensstroom A055, stuurt de RVA naar Smals een mail met de vermelding van 
het zendingnummer en de mogelijke bestemmeling(en) van de berichten. 
De mails worden verstuurd naar de volgende e-mailadressen: 

henry.braspenning@smals.be 

hubert.delcorps@smals.be 

 
Hierbij dient te worden opgemerkt dat tijdens piekperiodes er mogelijk een vertraging zit tussen het moment 
van het versturen van de mail door de RVA en het overmaken van het bestand met mutaties. 
 
 
Eveneens stuurt Smals na de verwerking van het bestand, een mail naar de RVA met resultaat van de 
verwerking: 

 na een succesvolle verwerking is dit een signaal dat een volgend bestand kan worden aangemaakt; 
 bij problemen wordt de aanmaak van bestanden met A055 mutaties tijdelijk stopgezet totdat het 

probleem verholpen is. 
 
De mail met het resultaat van de verwerking zal door Smals verstuurd worden naar: 

luc.holvoet@rva.be 

johan.verbruggen@rva.be 

 

mailto:luc.holvoet@rva.be
mailto:johan.verbruggen@rva.be
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2 Lijst van meegedeelde gegevens  

2.1 Versie van het bericht (MSGA1
1
 / Attribute version

2
) 

2.1.1. Definitie: 

 
 Lay-out versie van het bericht 
 

2.1.2. Gebruik: 

 
 Facultatief  
 

2.1.3. Structuur: 

 
 3 posities; alfanumeriek 
 
 Voorbeeld  001 

 

2.2 Zendingnummer (GIRB1 / Identifier) 

2.1.1. Definitie: 

 
 De RVA zal aan elke zending met A055-berichten een uniek zendingnummer toekennen.  

De eerste zending van elk kalenderjaar start met het zendingnummer ‘1’ en daarna wordt dit nummer 
telkens met ‘1’ verhoogd. 

 
 De RVA zal voor elke zending ook een mail naar de bestemmelingen sturen met de vermelding van 

het zendingnummer en de mogelijke bestemmeling(en) van de berichten.  

De bestemmeling kan aan de hand van de mail van de RVA en het zendingnummer in het bericht de 
juiste volgorde van verwerking van de berichten controleren. 

 

2.1.2. Gebruik: 

 
 Verplicht  
 

2.1.3. Structuur: 

 
 7 posities; numeriek 
 
 Formaat: 

 eerste 4 posities:  jaar waarin de zending is aangemaakt 
 laatste 3 posities:  volgnummer toegekend door de RVA 

                                                           
1
  Naam van het segment in IHFN-formaat 

2
  Naam van het element in XML-formaat 
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 Voorbeeld  2006015 

 

2.3 Nummer van het bericht (BGMA1 / AttestationID) 

2.1.1. Definitie: 

 
 Uniek volgnummer per bericht: elk record krijgt dus een nummer. 
 

2.1.2. Gebruik: 

 
 Verplicht  
 

2.1.3. Structuur: 

 
 15 posities; numeriek 
 
 Formaat: 

 eerste 2 posities:  jaar waarin bericht is aangemaakt 
 3 volgende posities:  numeriek gedeelte van het formulier 
 8 volgende posities:  volgnummer toegekend door RVA 
 laatste 2 posities:  check digit 
 

 Voorbeeld  040550000000197 
 

2.4 Aard van het bericht (BGMA1 / AttestationStatus ) 

2.2.1. Definitie: 

 
 Aard van het overgemaakte bericht 
  

2.2.2. Gebruik: 

 
 Verplicht  

  
 Mogelijke waarden: 

 
0 = origineel;  

de gegevens inzake een potentiële begunstigde voor bijdragevermindering 
1 = corrigerend bericht;  

indien de doorgegeven situatie betreffende een potentiële begunstigde moet worden 
rechtgezet; het corrigerende bericht zal de nieuwe situatie doorgeven 

3 = annulering 
Indien de doorgegeven situatie betreffende een potentiële begunstigde als onbestaand moet 
beschouwd worden; het annulatiebericht herneemt de gegevens van de laatst doorgegeven 
situatie  

2.2.3. Structuur: 
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  1 positie; numeriek 

2.5 Datum aanmaak van het bericht (DTMA1\137 / CreationDate ) 

2.3.1. Definitie: 

 
 De datum waarop de RVA het bericht aanmaakt  
 

2.3.2. Gebruik: 

 
 Verplicht  
 

2.3.3. Structuur: 

 
 IHFN-formaat: 

 8 posities; numeriek 
 Formaat : JJJJMMDD 

 
 XML-formaat:  

 10 posities; alfanumeriek 
 Formaat: JJJJ-MM-DD 

 

2.6 Datum laatste wijziging door de RVA (DTMA1\579 / LastModificationDate ) 

2.3.1. Definitie: 

 
 De datum waarop de RVA de laatste wijziging in haar gegevensbank heeft aangebracht voor de 

doorgegeven potentiële begunstigde voor bijdragevermindering  
 

2.3.2. Gebruik: 

 
 Verplicht  
 

2.3.3. Structuur: 

 
 IHFN-formaat: 

 8 posities; numeriek 
 Formaat : JJJJMMDD 

 
 XML-formaat:  

 10 posities; alfanumeriek 
 Formaat: JJJJ-MM-DD 
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2.7 Sleuteldatum (DTMA1\550 / KeyDate ) 

2.3.1. Definitie: 

 
 De sleuteldatum die samen met het INSZ-nummer, de unieke sleutel vormt voor het record in de 

gegevensbank van de RVA. 
 

2.3.2. Gebruik: 

 
 Verplicht  
 

2.3.3. Structuur: 

 
 IHFN-formaat: 

 8 posities; numeriek 
 Formaat : JJJJMMDD 

 
 XML-formaat:  

 10 posities; alfanumeriek 
 Formaat: JJJJ-MM-DD 

2.8  RSZ-nummer of RSZPPO-nummer (PNAA1 - “BG1” RSZ en “BG2” RSZPPO / 
NOSSRegistrationNbr en PLANOSSRegistrationNbr) 

2.4.1. Definitie: 

 
 Elke werkgever die één of meerdere werknemers in dienst neemt, die in toepassing van de wet van 27 

juni 1969 aan de verplichte verzekering onderworpen zijn, krijgt van de RSZ een immatriculatie- of 
stamnummer. 

 
 Elke provinciale of lokale overheid of nog sommige instellingen die personeel tewerkstellen, krijgen een 

stamnummer RSZPPO. 
 

2.4.2. Gebruik: 

 
 Facultatief 
 
 Het RSZ-nummer of het nummer van de RSZPPO zullen op eenzelfde manier worden ingebracht en in 

dezelfde zone worden ingevuld. 
 
 Zowel het RSZ-nummer als het RSZPPO-nummer zijn een facultatief gegeven, d.w.z. dat het mogelijk 

is dat deze zone niet zal worden gebruikt 
 
 Vanaf 01/01/2004 wordt het KBO-nummer ingevoerd. De werkgever mag in zijn communicatie met de 

overheden enkel dit KBO-nummer gebruiken. Als hij dit doet, zal de RVA enkel het KBO-nummer 
overmaken en geen RSZ-nummer. Als de RVA het RSZ-nummer kent, wordt dit ook doorgegeven. 

  

Met betrekking tot het RSZ-nummer: 
Dit gegeven wordt ingevuld indien het gaat om: 
 een activeringsplan (A) of over moeilijk te plaatsen werklozen (C) 
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 een banenkaart (B) (noot: Banenkaarten die niet teruggestuurd zijn door de werkgever worden 
niet overgemaakt) 

 De RVA zal deze zone invullen voor een doelgroep ‘doorstromingsprogramma’ (DSP) (P) en bij 
een doelgroep ‘sociale inschakelingseconomie’ (SINE) (S) 

 Herstructureringen (H). Het gaat hier om het RSZ-nummer van de onderneming in 
herstructurering en NIET om de identificatie van de werkgever die de aanwerving deed.  

 Opleidingskaart (E). 
 
De RVA zal deze zone niet invullen, indien het gaat om 
 een werkkaart (D) 
 een doelgroep ‘langdurig werkzoekenden’ (L) 
 een startbaankaart (R) 

 
 

Wat het RSZPPO-nummer betreft: 
De RVA zal dit enkel invullen in het kader van een Smetbaan of in het kader van een tewerkstelling 
voor een moeilijk te plaatsen werkloze. 
 

 Ter herinnering: een werkgever kan slechts één RSZPPO-nummer hebben. 
 

2.4.3. Structuur: 

 
 10 posities; numeriek 
 

2.9 KBO-nummer  (PNAA1 - “BG0” / CompanyID) 

2.5.1. Definitie: 

 
 Het unieke nummer toegekend aan een onderneming in het kader van Kruispuntbank Ondernemingen 

2.5.2. Gebruik: 

 

 Facultatief 
 

 Indien de RVA in het bezit is van RSZ/PPO-nummer èn KBO-nummer, zullen beide worden 
doorgegeven. Zie ook 2.8. 

 
De RVA zal deze zone niet invullen, indien het gaat om 
 een werkkaart (D) 
 een doelgroep ‘langdurig werkzoekenden’ (L) 
 een startbaankaart (R) 

  

2.5.3. Structuur: 

 
 10 posities; numeriek 
 

2.10 Werkgeverscategorie (ATTA1 /EmployerClass) 

2.6.1. Definitie: 
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 De categorie waartoe een werkgever behoort 

 
 

2.6.2. Gebruik: 
 
 Facultatief  
 
 Het gegeven wordt enkel gebruikt voor werkgevers die tot de RSZ behoren en indien het RSZ-nummer 

wordt doorgegeven. Gebruik is niet verplicht. 
 
2.6.3. Structuur: 
 
  3 posities; numeriek 
 

2.11 Datum indiensttreding (DTMB1 / EntranceDate) 

2.7.1. Definitie: 

 

 Geeft de datum aan waarop de werknemer in dienst is getreden 
 
2.7.2. Gebruik: 
 
 Facultatief 
 
 Het gegeven zal altijd worden ingevuld in het kader van het banenplan (B), een 

doorstromingsprogramma (DSP) (P), een SINE-tewerkstelling (S) of een Opleidingskaart (E). 
 
2.7.3. Structuur: 
 
 8 posities; numeriek 
 
 Formaat: EEJJMMDD  
 
 Voorbeeld: 15 mei 2004 = 20040515 
 

2.12 Nummer werkloosheidsbureau (GIRA1 / UnemploymentOfficeNbr) 

2.8.1. Definitie: 

 

 Het gaat hier over het werkloosheidsbureau waarvan de werkzoekende afhangt.  
 

2.8.2. Gebruik: 

 
 Verplicht  
 
  
 De verhuis van de werknemer die een wijziging van werkloosheidsbureau met zich brengt, zal de 

waarde van het gegeven werkloosheidsbureau als volgt beïnvloeden: 
- voor een activeringsplan of voor een moeilijk te plaatsen werkloze, wordt de info gegeven door 

het opnemende of nieuwe WB  
 Verhuis van Gent naar Antwerpen : WB Antwerpen geeft de info tgo voorheen WB Gent 
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- in het geval van een banenkaart of een werkkaart blijft het origineel WB de info geven 

2.8.3. Structuur: 

 
 2 posities; numeriek 
 

2.13 Type bijdragevermindering (ATTB1 / ContributionReductionType) 

2.9.1. Definitie: 

 
 Code die toelaat de bijdragevermindering, waarop de sociaal verzekerde recht heeft, te 

onderscheiden. 

2.9.2. Gebruik: 

 

 Verplicht 
 
 Mogelijke waarden: 

 
A : activeringsplan(«Smetbanen ») 
B : banenkaart 
C : moeilijk te plaatsen werkloze 

 D : werkkaart 
  L: doelgroep langdurig werkzoekenden 
 P: doelgroep doorstromingsprogramma (DSP) 
 S: doelgroep sociale inschakelingseconomie (SINE) 
 R: startbaanovereenkomsten (SBO)  
 H: herstructureringen 
 E: opleidingskaart 
 
2.9.3. Structuur: 
 
 1 positie; alfanumeriek 
 

2.10 Leeftijd (QTYA1 / Age) 

2.10.1. Definitie: 

 

 Code die toelaat vast te stellen tot welke leeftijdscategorie de sociaal verzekerde behoort 
 
2.10.2. Gebruik: 
 
 Verplicht 
 
 Mogelijke waarden: 
 

0 = minder dan 45 jaar 
1 = minstens 45 jaar 
2 = minder dan 30 jaar 
 

 Voorwaarde: 
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Waarde 0 voor types bijdragevermindering A, B, C, D, R, H en E 
Waarde 0 of 1 voor types bijdragevermindering P en S 
Waarde 0, 1 of 2 voor type bijdragevermindering L 

 
2.10.3. Structuur: 
 
 1 positie; numeriek 
 

2.11 Code verminderingspercentage of forfait (RFFB1 / ReductionPercentageOrFixed) 

2.11.1. Definitie: 

 

 Deze code geeft aan van welk verminderingspercentage of forfait (G1, G2 of G8) de werkgever zal 
kunnen genieten voor de sociaal verzekerde 
 
Ter informatie : G1 = 1000€, G2 = 400€ et G8 = 1500€. 

 
2.11.2. Gebruik: 
 
 Verplicht 
 
 Mogelijke waarden: 

 
00: indien type A ,C, R, E 
01: recht op vermindering van 75% tijdens eerste jaar (indien types B of D) 
02: recht op vermindering van 100% tijdens eerste jaar (indien types B of D) 
04: recht op vermindering van 50%  tijdens eerste jaar (indien type B) 
05: recht op 100% langer dan de eerste vier kwartalen (indien type D) – oud systeem preventie 
06 recht op 100% tijdens de periode van 02/2003 tot en met 04/2003 – reinigingsoperatie Tricolor 
 
Voor bijdragevermindering in het kader van herstructureringen 
00: kaarten afgeleverd tot 1 januari 2007 
01: kaarten afgeleverd vanaf 1 januari 2007 
 
voor de doelgroep ‘langdurig werkzoekenden’ van minder dan 45 jaar (L0) 
 
01: G1 gedurende het trimester van aanwerving en de 4 volgende trimesters 
02: G1 gedurende het trimester van aanwerving en de 8 volgende trimesters 
03: G1 gedurende het trimester van aanwerving en de 8 volgende trimesters, G2 voor de 
 daaropvolgende 4 trimesters 
04: G1 gedurende het trimester van aanwerving en de 8 trimesters die volgen, G2 voor de 
 daaropvolgende 12 trimesters 
05: G1 gedurende het trimester van aanwerving en de 20 volgende trimesters 
 
voor de doelgroep ‘langdurig werkzoekenden’ van minstens 45 jaar (L1) 
 
01: G1 gedurende het trimester van aanwerving en de 4 trimesters die volgen, G2 voor de 
 daaropvolgende 16 trimesters 
02: G1 gedurende het trimester van aanwerving en de 20 trimesters die volgen 
03: G1 gedurende het trimester van aanwerving en nadien 
 
voor de doelgroep ‘langdurig werkzoekenden’ van minder dan 27 jaar (L2) 
 
01: G8 gedurende het trimester van aanwerving en de 11 trimesters die volgen 
 
voor de personen van minder dan 45 jaar in doorstromingsprogramma’s (P0) 
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01: G1 gedurende het trimester van aanwerving en de 4 trimesters die volgen, G2 voor de 4 
 daaropvolgende trimesters  
02: G1 gedurende het trimester van aanwerving en de 8 trimesters die volgen 
 
voor de personen van minstens 45 jaar in doorstromingsprogramma’s (P1) 
 
01: G1 gedurende het trimester  van aanwerving en de 4 volgende trimesters, G2 gedurende de 8 
 daaropvolgende trimesters 
02: G1 gedurende het trimester van aanwerving en de 12 trimesters die volgen 
 
voor de personen van minder dan 45 jaar in een programma sociale inschakelingseconomie (S0) 
 
01: G1 gedurende het trimester van aanwerving en de 10 trimesters die volgen 
02: G1 gedurende het trimester van aanwerving en de 20 trimesters die volgen 
 
 
voor de personen van minstens 45 jaar in een programma sociale inschakelingseconomie (S1) 
 
01: G1 gedurende het trimester van aanwerving en nadien 

 
 Voorwaarde: 
 

Waarde 00 voor types bijdragevermindering A , C , R, E  
Waarde 00 of 01 voor type bijdragevermindering H 
Waarde 01, 02 of 04 voor type bijdragevermindering B  
Waarde 01 of 02 voor types bijdragevermindering D, P en S 
Waarde 01, 02, 03, 04 of 05 voor type bijdragevermindering L 
Waarde 01, 02, 05 of 06 voor Type bijdragevermindering D 

 
2.11.3. Structuur: 

 
 2 posities; numeriek 

 

2.12 Datum afleveren werkkaart (DTMD1\695 / JobCardReceptionDate) 

2.12.1. Definitie: 

 
 Deze indicatie geeft de (al dan niet laattijdige) datum weer waarop de RVA de werkkaart afgeleverd 

heeft  

2.12.2. Gebruik: 

 
 Het gebruik van deze zone is facultatief maar wel verplicht in te vullen als type bijdragevermindering  = 

‘D’ of ‘L’  

2.12.3. Structuur van dit gegeven: 

 

 8 posities; numeriek 

 
 Formaat: EEJJMMDD 
 
 Voorbeeld: 15 maart 2004 = 20040315 
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2.13 Datum afleveren startbaankaart (DTMD1\696 / StartingJobCardDeliveryDate) 

2.13.1. Definitie: 

 
 Deze indicatie geeft de (al dan niet laattijdige) datum weer waarop de RVA de startbaankaart 

afgeleverd heeft  

2.13.2. Gebruik: 

 
 Het gebruik van deze zone is facultatief maar wel verplicht in te vullen als type bijdragevermindering  = 

‘R’  

2.12.3. Structuur: 

 

 8 posities; numeriek 

 
 Formaat: EEJJMMDD 
 
 Voorbeeld: 15 maart 2004 = 20040315 
 

2.14 Begin- en einddatum geldigheid (DTME1 / Validity<StartDate><EndDate>) 

2.14.1. Definitie: 

 
 Begindatum : geeft de datum aan vanaf wanneer de banenkaart (B), de werkkaart (D en L), de 

startbaankaart (R) of de verminderingskaart herstructureringen B (H) geldig is. Bij een aanwerving na 
deze datum kan de werkgever aanspraak maken op een vermindering Banenplan of Activa of een 
doelgroepvermindering Langdurig werkzoekende of jonge werknemers of Herstructureringen, naar 
gelang het geval. Bij Herstructureringen valt de begindatum per definitie samen met de indiensttreding 
bij een werkgever. 

 
 Einddatum : Deze datum geeft de laatste dag van de periode aan gedurende dewelke een banenkaart, 

een werkkaart of een startbaankaart geldig is ; éénmaal deze datum overschreden bij aanwerving kan 
een werkgever geen bijdragevermindering meer vragen in het kader van het banenplan of Activa-plan 
of de doelgroepvermindering Langdurige werkzoekende of jonge werknemers, naar gelang het geval.  

 Bij verminderingskaart Herstructureringen B (H) geeft de einddatum de uiterste datum van geldigheid 
van de kaart aan, zijnde de laatste dag van het tweede kwartaal dat volgt op het kwartaal waarin de 
aanwerving geschiedt. Het is de uiterste dag van de periode waarin a) de aanwerving kan geschieden 
en b) de doelgroepvermindering kan worden toegepast. 

2.14.2. Gebruik: 

 

 Facultatief gegeven dat enkel gebruikt wordt in het kader van een banenplan (B) (waar dit gegeven 
door de RSZ niet wordt gebruikt en dus eigenlijk overbodig is), een werkkaart (D), een 
doelgroepvermindering langdurig werkzoekenden (L) of jonge werknemers (R) .  

 
 Voor een doorstromingsprogramma dat een aanvang nam vóór 1 januari 2004 en op die manier het 

recht opende op de vermindering banenplan (B) of Activaplan (D) waarin de betrokkene ook 
ambtshalve recht heeft op een banenkaart/werkkaart, zal de begin- en einddatum geldigheid 
IDENTIEK zijn. (Noot: voor de aanwerving vanaf 1 januari 2004, hebben de 
doorstromingsprogramma’s een eigen code) 

 

 Verplicht gebruik bij de codes D, L, R en H  
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2.14.3. Structuur: 

 
 IHFN-formaat: 

 16 posities; numeriek 
 Formaat : JJJJMMDDJJJJMMDD 

 
 XML-formaat: 2 data waarvan elk: 

 10 posities; alfanumeriek 
 Formaat: JJJJ-MM-DD 

 
 Indien begin- noch einddatum wordt doorgegeven, blijft deze zone dus ongebruikt. 
 
 Wordt enkel begin- of einddatum doorgegeven, moet de ontbrekende datum in dit veld uitgevuld 

worden met 8 nullen  
 

2.15 Begin- en einddatum vermindering (DTMC1 / ReductionPeriod<StartDate><EndDate>) 

2.15.1. Definitie: 

 
 Begindatum: geeft de datum aan vanaf wanneer de bijdragevermindering voor de werkgever mag 

toegekend worden 
 
 Einddatum: geeft de datum aan waarna geen patronale bijdragevermindering meer mag worden 

toegekend. 
 

2.15.2. Gebruik: 

 

 Met betrekking tot de begindatum, zal de RVA dit gegeven gebruiken in het geval van: 
 een banenkaart(B). Banenkaarten, die door de werkgever niet teruggezonden werden, zullen 

niet worden overgemaakt. De begindatum van de vermindering bevat ofwel de datum 
indiensttreding van de werknemer ofwel de datum ontvangst van de banenkaart indien deze 
laattijdig werd doorgestuurd.  

 een moeilijk te plaatsen werkloze (C) of een activeringsprogramma (Smetbaan) (A) 
 een doorstromingsprogramma (DSP) (P) of een programma van sociale 

inschakelingseconomie (SINE) (S) 
 een opleidingskaart (E), waarbij de begindatum van de betaling van de uitkering door RVA 

wordt meegedeeld 
(nooit: bij doorstromingsprogramma’s (P) in laattijdige aanvraag niet mogelijk. De begindatum 
vermindering is dus per definitie gelijk aan de datum van indiensttreding). 
 

 Facultatief: wordt dus niet gebruikt bij een werkkaart (D) of voor de doelgroep ‘langdurig 
werkzoekenden’ (L), ‘jonge werknemers (R) of herstructureringen (H) 

 
 

 Voor de einddatum, zal de RVA volgende werkwijze hanteren: 
  Wordt gebruikt  bij: 

Smetbanen (A), Moeilijk te plaatsen werkzoekende (C) en Sociale Inschakelingseconomie (S); 
en de Opleidingskaart (E), waarbij de einddatum van de betaling van de uitkering door RVA 
wordt meegedeeld. 
Indien de activering wordt stopgezet om één of andere reden, dan wordt de einddatum 
aangepast. 
 
Mag worden gebruikt bij de banenplan (B) 
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  Facultatief gegeven dat niet gebruikt wordt een werkkaart (D) of voor de doelgroep langdurig 
werkzoekenden’ (L) of ‘jonge werknemers (R), doelgroep doorstromingsprogramma (P)  

 

2.15.3. Structuur: 

 
 IHFN-formaat: 

 16 posities; numeriek 
 Formaat : JJJJMMDDJJJJMMDD 

 
 XML-formaat: 2 data waarvan elk: 

 10 posities; alfanumeriek 
 Formaat: JJJJ-MM-DD 

 
 Gelijkaardige werkwijze als bij begin- en einddatum geldigheid 
 

2.16 Code „laaggeschoold‟ (RFFA1\640 / PoorlySkilled) 

2.16.1. Definitie: 

 
 Code die toelaat te attesteren dat de jongere een laaggeschoolde jongere is 
 De wijziging van het KB van 16/05/03 ter versterking van de lastenverlaging voor laaggeschoolde 

jongeren voorziet in de creatie van een nieuwe categorie: de "zeer laaggeschoolde jongeren". 

2.16.2. Gebruik: 

 

 Verplicht in geval van type vermindering R 
 

 Facultatief, niet gebruikt bij de andere codes 
 
 Mogelijke waarden: 
 

V = zeer laaggeschoold 
Y = laaggeschoold 
M = middengeschoold 

 0 (nul) = hooggeschoold 
 

2.16.3. Structuur: 

 
 1 positie; alfanumeriek 
  

2.17 Code „werknemer van buitenlandse oorsprong‟ (RFFA1\641 / ForeignOrigin) 

2.17.1. Definitie: 

 
 Code die toelaat te attesteren dat de werknemer van buitenlandse oorsprong is 

2.17.2. Gebruik: 

 

 Facultatief, kan enkel voorkomen in geval van type vermindering R 
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 Mogelijke waarden: 
 
 E = werknemer van buitenlandse oorsprong 
 0 (nul) = andere gevallen 
 in geval van blanco wordt 0 verondersteld ! 
 

2.17.3. Structuur: 

 
 1 positie; alfanumeriek 

2.18 Code „minder-valide‟ (RFFA1\642 / Disabled) 

2.18.1. Definitie: 

 
 Code die toelaat te attesteren dat de werknemer een minder-valide is 

2.18.2. Gebruik: 

 

 Facultatief, kan enkel voorkomen in geval van type vermindering R 
 
 Mogelijke waarden: 
 
 M = minder-valide 
 0 (nul) = andere gevallen 
 in geval van blanco wordt 0 verondersteld ! 
 

2.18.3. Structuur: 

 
 1 positie; alfanumeriek 
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3 OVERZICHT 

J= Verplicht 
O= Optioneel 
N= verboden 
 

  A B C D L P S R H E 

1. Versie bericht O O O O O O O O O O 

2. Zendingnummer J J J J J J J J J J 

3. Nummer bericht J J J J J J J J J J 

4. Aard van het bericht J J J J J J J J J J 

5. Datum aanmaak van het 
bericht 

J J J J J J J J J J 

6. Datum laatste wijziging 
RVA 

J J J J J J J J J J 

7. Sleuteldatum J J J J J J J J J J 

8. RSZ of RSZPPO nr. J(1)  J(1) J(1)  N N J(1) J(1) N J(1) J(1) 

9. KBO nr. O O O N N O O N O O 

10. Werkgeverscategorie O O O N N O O N O O 

11. Datum indiensttreding N (2) J N (2) N N J J N N J 

12. Nr. Werkloosheids-
bureau 

J J J J J J J J J J 

13. Type 
bijdragevermindering 

A B C D L P S R H E 

14. Leeftijd 0 0 0 0 0/1/2 0/1 0/1 0 0 0 

15. Code percentage of 
forfait 

00 01/02/ 
04 

00 01/02 01-04 01/02 01/02 00 00/01 00 

16. Datum kaart N N N J J N N J J N 

17. Begin-/einddatum 
geldigheid 

N/N O/O N/N J/J J/J N/N N/N J/J J/J N/N 

18. Begin-/einddatum 
vermindering 

J/O J/O J/O N/N N/N J/O J/O N/N N/N J/J 

19. Laaggeschoold N N N N N N N J N N 

20. Buitenlandse oorsprong N N N N N N N J N N 

21. Minder-valide N N N N N N N J N N 

 
(1): enkel verplicht indien KBO-nummer niet is  
(2) deze datum stond in het lexicon steeds als niet verplicht, maar werd in de praktijk wel altijd en steeds doorgegeven. 


