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Vaststelling regiocode via A820 - mutatie en consultatie 
 

 

 

In het kader van de Zesde Staatshervorming heeft RSZ het nodige gedaan opdat de Rijksdienst 

de aanknopingsfactoren voor het aanrekenen van de betaalde gezinsbijslag aan de deelstaten 

praktisch kan toepassen. Het DMFA-attest (zowel in mutatie als in consultatie) wordt vanaf 1 juli 

2014 uitgebreid met drie zones: 

 

 NIS-code van de gemeente van de lokale eenheid: veld 01089 in gegevensgroep 

“Tewerkstellingslijn” (90015)  

 Identificatienummer van de lokale eenheid: veld 00042 in gegevensgroep 

“Tewerkstellingslijn” (90015)  

 Code regionalisering doelgroepverminderingen: veld 01088 in gegevensgroep 

“Tewerkstellingslijn” (90015)  

 

A) Toevoegen NIS-code van de gemeente van de lokale eenheid 

 

In het kader van de praktische vaststelling van de regiocode werd bepaald dat voor de 

kinderen die buiten België wonen, deze vaststelling zal gebeuren op de NIS code van de 

gemeente van de lokale eenheid. 

 

 

Naam van de zone : NIS code van de gemeente van de lokale eenheid  

Label XML : LocalUnitCityNISCode (01089) 

Definitiedomein : Bijlage 1 NIS codes 

Structuur : Aanwezig onder blok Tewerkstelling (Werknemerslijn) 

Aanwezigheid : Het betreft een facultatieve zone die slechts dient te worden 

ingevuld als de waarde anders is dan 0 als het trimester >= 

2014/1 

Beschrijving :  NIS code van de gemeente van de lokale eenheid 

Type : Numeriek 

Lengte : 5 

 

 

Aandachtspunten 

 

Wanneer het DMFA-bericht voor één en dezelfde tewerkstellingsperiode meerdere 

tewerkstellingslijnen telt en de lokale eenheden in een verschillende entiteit gevestigd zijn, dan 

wordt de laatste tewerkstellingslijn in aanmerking genomen voor de vaststelling van de 

regiocode. 
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Wanneer de werknemer gelijktijdig voor meerdere werkgevers werkt die gevestigd zijn in 

verschillende entiteiten, dan wordt de tewerkstelling die in toepassing van het KB van 25 april 

1997 in aanmerking wordt genomen voor de vaststelling van de betaalbevoegdheid eveneens in 

aanmerking genomen voor de vaststelling van de regiocode. 

 

 

B) Toevoegen zone “Identificatienummer van de lokale eenheid” op niveau van de tewerkstelling 

 

Dit gegeven is reeds aanwezig in de A820-xsd maar op niveau van de werknemerslijn (een 

niveau hoger) en niet op niveau van de tewerkstelling(en) binnen die werknemerslijn. Ook in de 

toekomst zal dit gegeven aanwezig blijven op het niveau van de werknemerslijn maar enkel om 

gegevens te wijzigen die betrekking hebben op het verleden. Vanaf 1 juli 2014 wordt dit gegeven 

ook toegevoegd aan de tewerkstellingslijn. In het kader van de praktische vaststelling van de 

regiocode dient deze zone niet te worden verwerkt. 

 

 

ZONENUMMER: 00042 VERSIE: 2014/1 PUBLICATIEDATUM: 27/02/2014 

 
IDENTIFICATIENUMMER VAN DE LOKALE EENHEID 

(Label XML : LocalUnitID) 

 
"Functioneel blok" is gewijzigd: 
FUNCTIONEEL BLOK: Werknemerslijn; Tewerkstelling van de werknemerslijn 

Code(s): 90012; 90015  
Xml label(s): WorkerRecord; Occupation 

 

"Beschrijving " is gewijzigd: 

BESCHRIJVING:  Dit is het nummer dat een vestigingseenheid identificeert (nummer toegekend door de 
Kruispuntbank van Ondernemingen). 
Nummer dat de vestiging identificeert waarin of van waar uit de werknemer tewerkgesteld 
is. 
Vanaf de aangiften van het 1/2014, moet de vestigingseenheid uitsluitend op niveau van 
de tewerkstelling aangegeven worden. Het betreft de vestigingseenheid waar de 
werknemer zijn activiteit uitoefent of van waaruit hij zijn activiteit uitoefent. Tot en met de 
aangiften van het 4/2013, mag de vestigingseenheid alleen op niveau van de 
werknemerslijn aangegeven worden. 
Als de werknemer prestaties geleverd heeft in verschillende bedrijfszetels, dan moet men 
alleen de identificatie vermelden van de zetel van zijn laatste prestatie tijdens het 
kwartaal. Zie bijkomende details in de algemene instructies aan de werkgevers. 

 

"Toegelaten domein" is gewijzigd: 
TOEGELATEN DOMEIN: Getal van 10 cijfers waarvan : 

de posities 1 tot 8 overeenkomen met een volgnummer, met op de eerste positie een cijfer 
gelegen tussen 2 en 8; 
de posities 9 en 10 overeenkomen met een controlegetal. 
 
Vanaf de aangiftes van het 1/2014 kan het gebruik van een fictief nummer noodzakelijk 
zijn: 
 
- 8999999993 = Buitenlandse werkgever zonder VE in België voor werknemers die niet op 
Belgisch grondgebied tewerkgesteld worden 
- 8999999104 = Buitenlandse werkgever zonder VE in België voor werknemers die op 
Belgisch grondgebied tewerkgesteld worden of werkgever met categorie 037, 039 - Vlaams 
Gewest 
- 8999999203 = Buitenlandse werkgever zonder VE in België voor werknemers die op 
Belgisch grondgebied tewerkgesteld worden of werkgever met categorie 037, 039 - 
Brussels Hoofdstedelijk Gewest 
- 8999999302 = Buitenlandse werkgever zonder VE in België voor werknemers die op 

https://www.socialsecurity.be/portail/glossaires/dmfa.nsf/ConsultNlDbLookupFunctionalBlocks/90012
https://www.socialsecurity.be/portail/glossaires/dmfa.nsf/ConsultNlDbLookupFunctionalBlocks/90015
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Belgisch grondgebied tewerkgesteld worden of werkgever met categorie 037, 039 - Waals 
Gewest zonder de gemeenten die behoren tot de bevoegdheid van de Duitstalige 
gemeenschap  
- 8999999401 = Buitenlandse werkgever zonder VE in België voor werknemers die op 
Belgisch grondgebied tewerkgesteld worden of werkgever met categorie 037, 039 - Waals 
Gewest voor de gemeenten die behoren tot de bevoegdheid van de Duitstalige 
gemeenschap 
- 8999999005 = Werkgever in afwachting van een nummer van VE 
- 8999999894 = Niet van toepassing - derde betalenden (werkgeverscategorieën 033, 
099, 199, 299 en 699) - Verbrekingsvergoeding 
 
Voor de aangiften van het 4/2003, getal van 5 cijfers dat overeenkomt met een INS-
gemeentecode (zie bijlage 1 - Lijst van de gemeentecodes - NIS code) 

 

 
WETTELIJKE REFERENTIE:  

 

 
TYPE: Numeriek 

 

LENGTE: 10 

 

"Aanwezigheid" is gewijzigd: 

AANWEZIGHEID: Verplicht indien de aangifte betrekking heeft op het kwartaal 2014/1 of een daaropvolgend 
kwartaal, los van het feit of de werkgever verschillende bedrijfszetels heeft of niet. 
Verplicht indien de werkgever verschillende bedrijfszetels heeft (vanaf het derde kwartaal 
2006), behalve voor de aangiften van bruggepensioneerden, ontslagen statutair personeel 
en de werknemers waarvoor bijzondere bijdragen aanvullende vergoedingen verschuldigd 
zijn (werknemerskengetallen 876, 877, 879, 883, 885) en voor die van het FAO (categorie 
027), het FBZ (categorie 028) en de derde betalers (werkgeverscategorieën 033, 099, 
199, 299 en 699).  
Verplicht indien de werkgever verschillende bedrijfszetels heeft voor de aangiften van het 
tweede en vierde kwartaal van elk jaar (vanaf het tweede kwartaal 2004 tem het tweede 
kwartaal 2006), behalve voor de werknemerskengetallen en de werkgeverscategorieën 
hierboven vermeld. 
Verplicht indien de aangifte het vierde kwartaal 2003 betreft, behalve voor de 
werknemerskengetallen en de werkgeverscategorieën hierboven vermeld. 

 
FORMAAT:  

 

"Fout op ontvangstbewijs" is gewijzigd: 
FOUTCODE OP ONTVANGSTBEWIJS: 

Foutbeschrijving Foutcode Ernst fout 

Niet aanwezig 
Niet numeriek 
Fout op kardinaliteit 
Foutieve lengte 
Niet toegelaten 
Fout op volgorde 
Ongeldig 
Ongeldig controlegetal 
Niet van toepassing 

00042-001 
00042-002 
00042-090 
00042-093 
00042-146 
00042-091 
00042-003 
00042-004 
00042-053 

NP 
B 
B 
B 
B 
B 
P 
P 
NP 
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C) Toevoegen zone “Code regionalisering doelgroepverminderingen” 

 

Vanaf 1 juli 2014 wordt tevens de zone Code regionalisering doelgroepverminderingen 

toegevoegd aan de tewerkstellingslijn. In het kader van de praktische vaststelling van de 

regiocode dient deze zone niet te worden verwerkt. 

 

 

Naam van de zone : Code regionalisering doelgroepverminderingen 

Label XML : RegionalizationCodeDeduction (01088) 

Definitiedomein : 4 cijfers waarvan elke positie een regio of gemeenschap 

aanduidt: 

1
ste

  positie = Vlaams Gewest 

2
de

 positie = Brussel Hoofdstedelijk Gewest 

3
de

 positie = Waals Gewest 

4
de

 positie = Duitstalige Gemeenschap 

Elk cijfer kan de waarde 1 of 0 hebben afhankelijk van 

het gewest of de gemeenschap die al dan niet bevoegd is 

voor een doelgroepvermindering. 

Voorbeelden :  

0001 : enkel Duitstalige Gemeenschap bevoegd 

1000 : enkel Vlaams Gewest bevoegd 

1100 : Vlaams Gewest en Brussel Hoofdstedelijk Gewest 

bevoegd 

0011 : Waals Gewest en Duitstalige Gemeenschap 

bevoegd 

0000 : geen enkel bevoegd gewest of gemeenschap kan 

worden bepaald. 

Structuur: Aanwezig onder blok Tewerkstelling  

(Werknemerslijn) 

Aanwezigheid: Als trimester >= 2014/1 
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Beschrijving :  Het gaat om een nummer dat de gemeenschap en/of de 

bevoegde gewesten identificeert voor een 

doelgroepvermindering. De interpretatie wordt gedaan 

op  basis van de verschillende adressen van een 

vestigingseenheid. 

 

Type : Numeriek 

Lengte : 4 

 

 


