
Bijlage 6 bij de collectieve arbeidsovereenkomst van 28 juni 2012

Code Omschrijving DMFA ASR Begindatum geldigheid Einddatum geldigheid

1 Alle bedragen die steeds als loon worden beschouwd, met uitzondering van de vergoedingen die onder een andere code worden vermeld. Yes Yes 1/01/1900 1/01/9999

2 Premies en gelijkaardige voordelen die worden toegekend onafhankelijk van het aantal effectief gewerkte dagen in het aangiftekwartaal. Yes Yes 1/01/1900 1/01/9999
3 Vergoedingen betaald aan de werknemer in geval van beëindiging van de arbeidsovereenkomst die worden uitgedrukt in arbeidstijd. Yes Yes 1/01/1900 1/01/9999
4 Vergoedingen betaald aan de werknemer in geval van beëindiging van de arbeidsovereenkomst die niet worden uitgedrukt in arbeidstijd. Yes Yes 1/01/1900 1/01/9999

5 Premies die de werknemer ontvangt omdat hij, in het raam van maatregelen tot herverdeling van de arbeid, zijn arbeidsprestaties heeft beperkt. Yes Yes 1/01/1900 1/01/9999

6
Vergoedingen voor uren die geen arbeidstijd zijn in de zin van de arbeidswet van 16 maart 1971, toegekend ingevolge een CAO gesloten in de schoot 

van een paritair orgaan vóór 1 januari 1994 en algemeen verbindend verklaard bij koninklijk besluit.
Yes Yes 1/01/1900 1/01/9999

7 Enkel vertrekvakantiegeld, uitbetaald aan bedienden, onderhevig aan bijdragen. Yes Yes 1/01/2007 1/01/9999

8
Supplement voor tewerkstelling van een gelegenheidswerknemer uit de Horeca op een zaterdag, een dag voor een feestdag, een zondag of een 

feestdag.
Yes Yes 1/07/2007 1/01/9999

9 Vergoedingen betaald aan de statutaire ambtenaar in geval van beëindiging van de arbeidsrelatie, die worden uitgedrukt in arbeidstijd. Yes Yes 1/01/2004 1/01/9999
10 Persoonlijk gebruik van bedrijfswagen in het kader van woon- werkverkeer en in vrije tijd. Yes Yes 1/01/1900 1/01/9999
11 Enkel vertrekvakantiegeld, uitbetaald aan bedienden, niet onderhevig aan bijdragen. Yes Yes 1/01/2007 1/01/9999

12
Gedeelte van het enkel vakantiegeld dat overeenstemt met het normale loon voor de vakantiedagen en dat vervroegd werd uitbetaald door de vorige 

werkgever en dat niet onderhevig is aan bijdragen.
Yes Yes 1/01/2007 1/01/9999

20
Specifieke looncomponenten die voor gepensioneerden als loon worden beschouwd voor de toepassing van de regels inzake de cumulatie van een rust- 

en overlevingspensioen met inkomen uit beroepsarbeid.
Yes Yes 1/01/1900 1/01/9999

21 Voordelen niet onderworpen aan de gewone RSZ-bijdragen. No Yes 1/01/1900 1/01/9999
30 Gewaarborgd loon tweede week. No Yes 1/01/1900 1/01/9999
31 Vergoeding CAO 12bis/13bis. No Yes 1/01/1900 1/01/9999
32 Nettoloon activeringsprogramma's. No Yes 1/01/1900 1/01/9999
33 Bruto bezoldiging voor een deeltijdse werknemer met inkomensgarantie -uitkering. No Yes 1/01/1900 1/01/9999

51 Vergoeding betaald aan een vastbenoemd personeelslid dat volledig afwezig is in het kader van een maatregel tot reorganisatie van de arbeidstijd. Yes Yes 1/01/2011 1/01/9999

https://www.socialsecurity.be/portail/glossaires/bijlagen.nsf/f2150ec981df0144c12572d10030fa11/f65b1a4dba37197ec1257825005afd30?OpenDocument
https://www.socialsecurity.be/portail/glossaires/bijlagen.nsf/f2150ec981df0144c12572d10030fa11/3b96f8df3dc7127bc1257825005afd31?OpenDocument
https://www.socialsecurity.be/portail/glossaires/bijlagen.nsf/f2150ec981df0144c12572d10030fa11/09c80c04af6d47fac1257825005afd36?OpenDocument
https://www.socialsecurity.be/portail/glossaires/bijlagen.nsf/f2150ec981df0144c12572d10030fa11/525b6060c57b0f45c1257825005afd39?OpenDocument
https://www.socialsecurity.be/portail/glossaires/bijlagen.nsf/f2150ec981df0144c12572d10030fa11/9da572a447dc1cd7c1257825005afd3c?OpenDocument
https://www.socialsecurity.be/portail/glossaires/bijlagen.nsf/f2150ec981df0144c12572d10030fa11/e7daaeeb7bbcfa15c1257825005afd3f?OpenDocument
https://www.socialsecurity.be/portail/glossaires/bijlagen.nsf/f2150ec981df0144c12572d10030fa11/a1d4e350f7ddf7afc1257825005afd42?OpenDocument
https://www.socialsecurity.be/portail/glossaires/bijlagen.nsf/f2150ec981df0144c12572d10030fa11/a8cafb2fe002b139c1257825005afd44?OpenDocument
https://www.socialsecurity.be/portail/glossaires/bijlagen.nsf/f2150ec981df0144c12572d10030fa11/436828432c2d60e6c1257825005afd47?OpenDocument
https://www.socialsecurity.be/portail/glossaires/bijlagen.nsf/f2150ec981df0144c12572d10030fa11/9f5f8c6f48ed45d6c1257825005afd49?OpenDocument
https://www.socialsecurity.be/portail/glossaires/bijlagen.nsf/f2150ec981df0144c12572d10030fa11/071e8098f0f309e3c1257825005afd52?OpenDocument
https://www.socialsecurity.be/portail/glossaires/bijlagen.nsf/f2150ec981df0144c12572d10030fa11/4112dd8af2a98fb1c1257825005afd54?OpenDocument
https://www.socialsecurity.be/portail/glossaires/bijlagen.nsf/f2150ec981df0144c12572d10030fa11/b1faee32ad6fb94ac1257825005afd57?OpenDocument
https://www.socialsecurity.be/portail/glossaires/bijlagen.nsf/f2150ec981df0144c12572d10030fa11/df7dbe26fafc63ddc1257825005afd5a?OpenDocument
https://www.socialsecurity.be/portail/glossaires/bijlagen.nsf/f2150ec981df0144c12572d10030fa11/aeb701f21a0e9687c1257825005afd5b?OpenDocument
https://www.socialsecurity.be/portail/glossaires/bijlagen.nsf/f2150ec981df0144c12572d10030fa11/e1580d759873bcc7c1257825005afd5e?OpenDocument
https://www.socialsecurity.be/portail/glossaires/bijlagen.nsf/f2150ec981df0144c12572d10030fa11/e2c968d9b749a9cfc1257825005afd62?OpenDocument
https://www.socialsecurity.be/portail/glossaires/bijlagen.nsf/f2150ec981df0144c12572d10030fa11/da542461a2645884c1257825005afd65?OpenDocument
https://www.socialsecurity.be/portail/glossaires/bijlagen.nsf/f2150ec981df0144c12572d10030fa11/f9d71637a60e7a0ac1257825005b236e?OpenDocument

