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DecavaMetaal V1.5 (14/06/2011) 

Onderstaande structuur laat toe om de aanvullende vergoedingen aan te geven aan het Fonds voor  

bestaanszekerheid van de Metaalverwerkende Nijverheid (FBZMN) per maand en om correcties op vorige 

maanden door te voeren.    

 

Elke aangifte bestaat uit 2 delen (1 beginrecord,  1 of meerdere detailrecords) waarbij elk deel verplicht is.   

Alle velden moeten  gescheiden worden door een vertikale streep |  

Layout van het beginrecord 

Voorbeeld van een beginrecord: 
 
A|A|520|||SOCIAAL BUREAU|PEETERS INGRID|02/504.92.80|peeters.ingrid@socSecX.be;info@socSecX.be|201007|1.5 

 

Validaties: 

- Het blok moet aanwezig zijn 

- Het blok moet 10 seperators | bevatten 

- Controles naar inhoud en vorm van de velden  

- De aangiftemaand is afgesloten 
 

Omschrijving Vorm Verplicht 

Lijntype 

A = beginrecord 

A Ja 

Type afzender 

A=Sociaal Secretariaat 

B=Werkgever 

C=Verzekeringsfonds 

A Ja 

Sociaal secretariaat nummer  999  Enkel invullen indien type 

afzender = ‘A’ 

Regionaal bureau nummer 9 Enkel invullen indien afzender = 

‘B’ 

Werkgevernummer 9999 Enkel invullen indien afzender = 

‘B’ 

Afzendernaam  

Naam van het sociaal secretariaat indien Afzender= ‘A’ of  

naam van de werkgever indien afzender = ‘B’ of  

Naam v/h verzekeringsfonds indien afzender = ‘C’ 

A Ja 

Contactpersoon  A Verplicht indien gekend 

Telefoon contactpersoon A Verplicht indien gekend 

Email contactpersoon A Verplicht indien gekend 

Aangiftemaand.  Dit is de maand waarin de aanvullende 

vergoedingen meegedeeld worden aan het FBZMN. Dit 

kan later liggen dan het referentiemaand in het detailrecord 

YYYYMM Ja  

Versienummer v/d decavalayout A Ja 

1.5 voor deze versie van de 

layout. 
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Layout van de detailrecords 

Voorbeeld van een detailrecord: 
 
D|0|0006|0404621642|000050118444|ALCATEL-LUCENT BELL NV|DAMEN MARCEL|47052329735|301,25|1105,05|Y|201007|0||| 

 

Validaties: 

- Het blok moet 15 seperators | bevatten 

- Ofwel ondernemingsnummer, ofwel rsznummer, ofwel de combinatie regionaal bureau nr + 

werkgevernr moet minimum ingevuld zijn.   

- De aanvullende vergoeding >= de aanvullende vergoeding van het FBZ 

- Elke rechthebbende mag maar 1 keer voorkomen in het bestand per referentiemaand.  

- Controles naar inhoud en vorm van de velden  

 
Omschrijving Vorm Verplicht 

Lijntype 

D = detailrecord 

A Ja 

Regionaal bureau nummer bij het FBZMN 9 Verplicht indien gekend 

Werkgevernummer bij het FBZMN 9999 Verplicht indien gekend 

Ondernemingsnummer 9999999999 Verplicht indien gekend 

RSZnummer 999999999999 Verplicht indien gekend 

Werkgevernaam A Verplicht indien gekend 

Rechthebbende familienaam + voornaam A Ja 

Rijksregisternummer van de rechthebbende 99999999999 Ja 

Geïndexeerd bedrag van de aanvullende vergoeding in 

EURO voor de referentiemaand, inclusief de 77 of 38,5 

EUR van het FBZ,  exclusief het theoretisch 

maandbedrag (bij kapitalisatie) 

999999,99 Ja 

Geïndexeerd bedrag van de werkloosheidsuitkering 

meegedeeld door de RVA of de uitbetalingsinstelling 

999999,99 Ja 

Betreft het een werknemer met gezinslast 

Y = Ja 

N = Nee 

A Ja 

Referentiemaand.  Dit is de maand waarop de 

aanvullende vergoeding betrekking heeft (al dan niet in 

het verleden).   De referentiemaand moet kleiner of 

gelijk zijn aan de aangiftemaand.  

YYYYMM Ja 

Reden onvolledige maand.  1 van volgende waarden: 
(overeenkomstig IncompleteMonthReason in de dmfa)  

 
0 = Volledige maand 

1 = Onvolledige maand naar aanleiding van een werkhervatting of een 

stopzetting van de werkhervatting 
2 = Onvolledige maand naar aanleiding van een begin of einde van 

brugpensioen in het midden van een maand 

3 = Onvolledige maand naar aanleiding van het opnemen van 
vakantiedagen gedekt door vakantiegeld 

4 = Verandering van debiteur in de loop van een maand 

9 Ja 

Aantal dagen dat de aanvullende vergoeding en de sociale uitkering 

dekt die aanleiding geven tot bijdragen in geval van werkhervatting, 
dagen gedekt door vakantiegeld of een vergoeding die begint of eindigt 

in de loop van een maand. 
 
Toegelaten waarden:  0 tot 26.  Cfr IncompleteMonthNbrDays in de 

Dmfa. 

99 Ja, indien geen volledige maand 

Theoretische maandbedrag van de aanvullende 

vergoeding voor de referentiemaand, exclusief de 

tussenkomst van het FBZMN  

999999,99 Te vermelden bij kapitalisatie  
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Maanden in de dmfa mbt de kapitalisatie: 
= ComplIndemnityNbrMonths + NbrMonthsDecimals 

 
Voor gedeeltelijke kapitalisaties komt dit aantal maanden overeen met 

het totale aantal maanden tot het pensioen gedeeld door het aantal 

stortingen en daarna vermenigvuldigd met het aantal stortingen 
uitgevoerd tijdens het betreffende kwartaal. 

 

999,99 Te vermelden bij kapitalisatie 

 

Layout van het Extra informatie record 

Voorbeeld van een extra informatie record: 

 
E|20100430|20100430|A|Betrokkene is overleden 

 

Het extra informatierecord is facultatief en moet direct na het detailrecord volgen om geldig te zijn.    

 
Omschrijving Vorm Verplicht 

Lijntype 

E = extra informatie 

A Ja 

Datum stopzetting aanvullende vergoeding YYYYMMDD Verplicht indien gekend 

Datum van overlijden YYYYMMDD Verplicht indien gekend 

Type werkhervatting:   

Blanco of A = geen werkhervatting 

B = werkhervatting bij dezelfde werkgever 

C = werkhervatting bij een andere werkgever 

A Nee 

Commentaar A Nee 

 
 

Hoe correcties door te voeren? 

Stel dat de aangifte DecavaMetaal voor aangiftemaand 201006 volgend begin- en detailrecord hadden: 
A|A|520|||SOC SEC X|PEETERS INGRID|02/504.92.80|peeters.ingrid@socSecX.be;info@socsecX.be|201006|1.5 

D|0|0006|0404621642|000050118444|SOME BVBA|DAMEN MARCEL|47052329735|301,25|1105,05|Y|201006|0||| 
 

Situatie:  in aangiftemaand 201007 wil het sociaal secretariaat een correctie doorvoeren mbt de aanvullende 

vergoeding gespecifieerd in 201006.  De aanvullende vergoeding moest 322,5 EUR zijn ipv 301,25 EUR.    

Tegelijkertijd wil het sociaal secretariaat laten weten dat voor aangiftemaand 201007 de aanvullende 

vergoeding 330,00 EUR zal bedragen en het bedrag van de werkloosheid naar 1150,30 EUR gewijzigd wordt.  

 

Dit kan op de volgende manier.  

 
A|A|520|||SOC SEC X|PEETERS INGRID|02/504.92.80|peeters.ingrid@socSecX.be;info@socsecX.be|201007|1.5 

D|0|0006|0404621642|000050118444|SOME BVBA|DAMEN MARCEL|47052329735|322,50|1105,05|Y|201006|0||| 
D|0|0006|0404621642|000050118444|SOME BVBA|DAMEN MARCEL|47052329735|330,00|1150,30|Y|201007|0||| 

 

Online aangifte 

U kan een bestand opladen via onderstaande locatie waar het bestand een validatielogica passeert,  alvorens 

verwerkt te worden.  

 

http://decava.fondsmet.be/validate/  

http://decava.fondsmet.be/validate/
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