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DMFA

automatischautomatisch onderzoekonderzoek van van hethet
rechtrecht, , provisioneleprovisionele betalingenbetalingen

en breveten brevet
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DMFA?
•• de de wetwet van 26.07.1996 van 26.07.1996 tottot administratieveadministratieve moderniseringmodernisering
•• ee--governmentgovernment van de sociale van de sociale zekerheidzekerheid
•• de de driemaandelijksedriemaandelijkse multifunctionelemultifunctionele elektronischeelektronische aangifteaangifte van de van de 

werkgeverwerkgever

eeneen nieuwenieuwe manier van manier van gegevensvergaringgegevensvergaring ::
((allealle privprivéé-- en en openbareopenbare werkgeverswerkgevers, , behalvebehalve RSZPPO: RSZPPO: voorzienvoorzien in 2005)in 2005)

eelektronischelektronische informatieinformatie vervangtvervangt papierenpapieren formulierenformulieren ::
DIMONA (RIP) DIMONA (RIP) vervangtvervangt modelmodel ABAB
DMFA DMFA vervangtvervangt modelmodel G (en G (en andereandere))

uitgestelduitgesteld verzamelenverzamelen van van kwartaalgegevenskwartaalgegevens (na 2 (na 2 tottot 5 5 maandenmaanden):):
= = verdelingsfluxverdelingsflux D054 met D054 met vertragingseffectvertragingseffect
+ + raadplegingraadpleging van de van de gegevensbankgegevensbank DMFA P054DMFA P054

=) =) nieuwenieuwe proceduresprocedures voorvoor de de kinderbijslagkinderbijslag::
automatischautomatisch onderzoekonderzoek van van hethet rechtrecht, , provisioneleprovisionele betalingenbetalingen, brevet, brevet
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Dimona, RIP?

DimonaDimona = = onmiddellijkeonmiddellijke aangifteaangifte van van tewerkstellingtewerkstelling

indiensttredingindiensttreding = = beginbegin arbeidsovereenkomstarbeidsovereenkomst
uitdiensttredinguitdiensttreding = = eindeeinde arbeidsovereenkomstarbeidsovereenkomst

uitgebreiduitgebreid naarnaar allealle sectorensectoren opop 01.01.2003 01.01.2003 
((losselosse arbeidersarbeiders HorecaHoreca en en tuinderstuinders: 01.01.2005): 01.01.2005)

geagregeerdegeagregeerde DimonaDimona ((d.w.z.d.w.z. laatstelaatste versieversie) = RIP ) = RIP 
((kinderbijslagsectorkinderbijslagsector))

RIP RIP verdelingverdeling D051, 2 x D051, 2 x maandmaand
RIP RIP raadplegingraadpleging P051, onP051, on--line line ofof in batch in batch 
(= (= PersoneelsbestandPersoneelsbestand = = gegevensbankgegevensbank van de van de 
arbeidsovereenkomstenarbeidsovereenkomsten))
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Toepassing in de tijd

voorvoor hethet rechtrecht en de en de bevoegdheidbevoegdheid: : 

•• systematischesystematische verwerkingverwerking RIP RIP vanafvanaf 01.07.200401.07.2004
•• systematischesystematische verwerkingverwerking DMFA DMFA vanafvanaf 01.10.200401.10.2004

voorvoor de sociale de sociale toeslagentoeslagen en de en de rechtgevenderechtgevende
kinderenkinderen::

•• systematischesystematische verwerkingverwerking DMFA en RIP DMFA en RIP opop laterelatere datumdatum
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De waarde van de gegevens
in de berichten

ziezie omzendbrievenomzendbrieven van 22.12.2003 (997/55) en 15.03.2004 (997/56)van 22.12.2003 (997/55) en 15.03.2004 (997/56)

RIP : RIP : indicatieveindicatieve waardewaarde
+ 4 + 4 toegevoegdetoegevoegde waardenwaarden: : 

1.1. RIPRIP--inin = = groengroen lichtlicht voorvoor betalingenbetalingen
2.2. RIPRIP--outout = = signaalsignaal ((oranjeoranje lichtlicht) ) voorvoor evaluatieevaluatie rechtrecht//bevoegdheidbevoegdheid

wordtwordt groengroen lichtlicht ((betalingenbetalingen) indien () indien (andereandere) ) werknemerwerknemer rechthebbenderechthebbende ((bvbv. . 
vadervader Z, Z, moedermoeder WN) WN) 
wordtwordt roodrood lichtlicht indien Z indien Z ofof WN in WN in buitenlandbuitenland ((bvbv. . vadervader enigeenige potentipotentiëëlele
rechthebbenderechthebbende))

3.3. bepalingbepaling van de van de contractuelecontractuele relatierelatie ((behalvebehalve wanneerwanneer dit dit wordtwordt tegengesprokentegengesproken
doordoor DMFA) (DMFA) (bv.RIPbv.RIP--inin opop 01.02.2005 01.02.2005 primeertprimeert, , voorvoor de de bevoegdheidbevoegdheid, , opop de de 
DMFA met DMFA met beginbegin tewerkstellingtewerkstelling opop 02.02.2005) 02.02.2005) 

4.4. bepalingbepaling van de van de aansluitingaansluiting van de van de werkgeverwerkgever ((voorvoor RIP RIP verdelingverdeling))

DMFA: DMFA: authentiekeauthentieke waardewaarde
wantwant bewijsbewijs van van onderwerpingonderwerping aanaan de sociale de sociale zekerheidzekerheid
OpmerkingOpmerking:: vermoedenvermoeden van van localiseringlocalisering van de van de prestatieprestatie in de in de referentiemaandreferentiemaand

((tenzijtenzij tegenstrijdigetegenstrijdige elementenelementen))
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Definities

•• OorspronkelijkeOorspronkelijke KBI = fonds A = KBI = fonds A = 
kinderbijslaginstellingkinderbijslaginstelling diedie, , 

ofwelofwel alsals laatstelaatste kinderbijslagkinderbijslag betaaldbetaald heeftheeft, , 
ofwelofwel bezigbezig isis kinderbijslagkinderbijslag te te betalenbetalen

•• volgendevolgende KBI = fonds B = KBI = fonds B = kinderbijslaginstellingkinderbijslaginstelling diedie
de de betalingenbetalingen moetmoet overnemenovernemen
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Procedures
ziezie omzendbriefomzendbrief 1348 van 11.02.2004 en 1348 van 11.02.2004 en omzendbriefomzendbrief 997/56 van 15.03.2004997/56 van 15.03.2004

OudeOude procedureprocedure = = onderzoekonderzoek doordoor hethet
bevoegdebevoegde fondsfonds

De De oudeoude procedureprocedure blijftblijft behoudenbehouden voorvoor ofof tegenovertegenover::

•• OverheidsinstellingenOverheidsinstellingen ((behalvebehalve diedie welkewelke onderonder de RKW de RKW 
ressorterenressorteren met met uitzonderinguitzondering van van onderwijsonderwijs, , vastbenoemdenvastbenoemden
en en tijdelijkentijdelijken))

•• RSZPPORSZPPO
•• SectorSector van de van de zelfstandigenzelfstandigen
•• StelselStelsel gewaarborgdegewaarborgde gezinsbijslaggezinsbijslag
•• ResiduaireResiduaire rechtenrechten((inbegrepeninbegrepen dienstbodendienstboden//huispersoneelhuispersoneel))
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Procedures
ziezie omzendbriefomzendbrief 1348 van 11.02.2004 en 1348 van 11.02.2004 en omzendbriefomzendbrief 997/56 van 15.03.2004997/56 van 15.03.2004

NieuweNieuwe procedureprocedure = = automatischautomatisch onderzoekonderzoek
van van hethet rechtrecht

De De nieuwenieuwe procedureprocedure isis van van toepassingtoepassing voorvoor::

•• de de kinderbijslagfondsenkinderbijslagfondsen
•• de RKWde RKW
•• OverheidsinstellingenOverheidsinstellingen diedie onderonder de de RijksdienstRijksdienst ressorterenressorteren

((uitgezonderduitgezonderd onderwijsonderwijs, , vastbenoemdenvastbenoemden en en tijdelijkentijdelijken))
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Procedures

ziezie omzendbriefomzendbrief 1348 van 11.02.2004 en 1348 van 11.02.2004 en omzendbriefomzendbrief 997/56 van 15.03.2004997/56 van 15.03.2004

OudeOude procedureprocedure::

OvOv instinst KBFKBF
ZZ KBFKBF

NieuweNieuwe procedureprocedure::

KBFKBF KBFKBF
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Onderzoek van het recht door de 
bevoegde instelling

(oude procedure)
basis = basis = modelmodel AB, RIP, DMFA, AB, RIP, DMFA, ……

De De volgendevolgende KBI (fonds B) KBI (fonds B) ontvangtontvangt eeneen aanvraagaanvraag::
1.1. zoektzoekt de de oorspronkelijkeoorspronkelijke KBI KBI opop (fonds A)(fonds A)
2.2. vraagtvraagt hethet brevet brevet aanaan fonds Afonds A
3.3. onderzoektonderzoekt hethet rechtrecht

De De oorspronkelijkeoorspronkelijke KBI (fonds A)KBI (fonds A) steltstelt eeneen
bevoegdheidswijzigingbevoegdheidswijziging vastvast::

1.1. zoektzoekt de de volgendevolgende KBI KBI opop (fonds B)(fonds B)
2.2. zendtzendt ambtshalveambtshalve hethet brevet brevet naarnaar fonds Bfonds B
3.3. waarborgtwaarborgt de de continucontinuïïteitteit in de in de betalingenbetalingen: : provisioneleprovisionele

betalingenbetalingen uituit hoofdehoofde van van zijnzijn rechthebbenderechthebbende ((geengeen andereandere))
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Automatisch onderzoek
van het recht

(nieuwe procedure)
voorafvooraf: : integratieintegratie van van allealle potentipotentiëëlele voorrangsgerechtigdevoorrangsgerechtigde rechthebbendenrechthebbenden
(d.w.z. de 4de (d.w.z. de 4de actorenactoren: : rolcodesrolcodes 103 en 106)103 en 106)

OorspronkelijkeOorspronkelijke KBI (fonds A)KBI (fonds A)
1.1. onderzoektonderzoekt de de nieuwenieuwe situatiesituatie = = elkeelke situatiesituatie ((elkeelke flux) flux) diedie eeneen

wijzigingwijziging van de van de bevoegdheidbevoegdheid met met zichzich kan kan brengenbrengen
((werknemersregelingwerknemersregeling ofof andereandere) ) 

2.2. waarborgtwaarborgt de de continucontinuïïteitteit in de in de betalingenbetalingen: : provisioneleprovisionele betalingenbetalingen niet niet 
beperktbeperkt tottot de de rechthebbenderechthebbende van fonds A ( van fonds A ( zolangzolang rechtrecht in in 
werknemersregelingwerknemersregeling))

PRINCIPE:  DE DMFA (de PRINCIPE:  DE DMFA (de DMFADMFA’’ss) AFWACHTEN:) AFWACHTEN:
3.3. bepaaltbepaalt hethet beginbegin van de van de bevoegdheidbevoegdheid van de van de volgendevolgende KBI (fonds B) KBI (fonds B) bijbij

ontvangstontvangst van de van de DMFADMFA’’ss ((nieuwnieuw rechtrecht ofof voortgezetvoortgezet rechtrecht))
4.4. verzendtverzendt hethet brevetbrevet
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Gebruik van het model AB?
De KBF De KBF vragenvragen hun hun aangeslotenenaangeslotenen geengeen modellenmodellen AB AB meermeer te te 
sturensturen,,

MAAR, iMAAR, indien ndien geengeen werknemersactiviteitwerknemersactiviteit in in BelgiBelgiëë vvóóóórr de de 
indiensttredingindiensttreding::

•• ofwelofwel tewerkstellingtewerkstelling in in hethet buitenlandbuitenland
•• ofwelofwel zelfstandigezelfstandige activiteitactiviteit
•• ofwelofwel geengeen enkeleenkele tewerkstellingtewerkstelling ofof sociosocio--professioneleprofessionele

situatiesituatie ..
Van de Van de aangeslotenaangesloten werkgeverswerkgevers wordtwordt eeneen proactieveproactieve houdinghouding
verwachtverwacht, , zeze wordenworden verzochtverzocht om:om:

•• ofwelofwel de de werknemerwerknemer in te in te lichtenlichten van van zijnzijn eventueleeventuele rechtenrechten
inzakeinzake kinderbijslagkinderbijslag

•• ofwelofwel hethet KBF in te KBF in te lichtenlichten..
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Quid bij ontvangst van een aanvraag
(of iedere inlichting die als een aanvraag kan beschouwd worden)

omzendbrief 997/52 van 07.04.2003

HetHet kadasterkadaster raadplegenraadplegen
1.1. SociaalSociaal verzekerdeverzekerde gevondengevonden::

•• nieuwenieuwe procedureprocedure ((automatischautomatisch onderzoekonderzoek): ): aanvraagaanvraag doorsturendoorsturen naarnaar fonds A fonds A 
•• oudeoude procedureprocedure ((onderzoekonderzoek doordoor bevoegdbevoegd fonds): fonds): onderzoekonderzoek van van hethet rechtrecht

2.2. SociaalSociaal verzekerdeverzekerde niet niet gevondengevonden::
•• de de sociaalsociaal verzekerdeverzekerde in in hethet KadasterKadaster integrerenintegreren
•• zijnzijn gezinssamenstellinggezinssamenstelling raadplegenraadplegen (RNP) en (RNP) en eventueeleventueel
•• hethet KadasterKadaster raadplegenraadplegen voorvoor de de kinderenkinderen van van zijnzijn gezingezin::

indien indien rechthebbenderechthebbende gevondengevonden::
nieuwenieuwe procedureprocedure ((automatischautomatisch onderzoekonderzoek): ): aanvraagaanvraag eventueeleventueel doorsturendoorsturen aanaan fonds Afonds A
oudeoude procedureprocedure ((onderzoekonderzoek doordoor bevoegdbevoegd fonds): fonds): onderzoekonderzoek van van hethet rechtrecht

indien indien geengeen rechthebbenderechthebbende gevondengevonden::
RaadplegenRaadplegen RIP + NRW +RIP + NRW +zozo nodignodig verzendingverzending modellenmodellen AA, E, W, AA, E, W, ……
Indien Indien potentieelpotentieel rechtrecht gevondengevonden::

nieuwenieuwe procedureprocedure ((automatischautomatisch onderzoekonderzoek): (): (kraamgeldkraamgeld en) en) kinderbijslagkinderbijslag betalenbetalen in in 
afwachtingafwachting van de DMFAvan de DMFA
oudeoude procedureprocedure ((onderzoekonderzoek doordoor bevoegdbevoegd fonds): fonds): aanvraagaanvraag doorsturendoorsturen naarnaar bevoegdebevoegde
instellinginstelling (let (let opop provisioneleprovisionele betalingbetaling CO 1216 en 1326)CO 1216 en 1326)

OFOF
•• aanvraagaanvraag naarnaar fonds 100 fonds 100 doorsturendoorsturen..
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De procedures DMFA/RIP: 
onderzoek van het recht

door de bevoegde instelling (oude procedure)

vbvb. fonds A = priv. fonds A = privéé KBF en fonds B = FODKBF en fonds B = FOD

ContextContext van van voortgezetvoortgezet rechtrecht ((wijzigingwijziging van van werkgeverwerkgever ofof
rechthebbenderechthebbende):):

•• ontvangstontvangst RIPRIP--outout + + RIPRIP--inin doordoor fonds Afonds A
= instrument om de = instrument om de bevoegdebevoegde KBI te KBI te bepalenbepalen

•• ambtshalveambtshalve verzendingverzending van van hethet brevet brevet naarnaar de de bevoegdebevoegde KBIKBI
(fonds B) (fonds B) zonderzonder de DMFA de DMFA afaf te te wachtenwachten

•• provisioneleprovisionele betalingbetaling indien indien rechthebbenderechthebbende potentieelpotentieel
rechthebbenderechthebbende blijftblijft

•• stopzettingstopzetting betalingbetaling bijbij ontvangstontvangst kwitantiekwitantie in in gevalgeval van van 
provisioneleprovisionele betalingenbetalingen
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De procedures DMFA/RIP 
automatisch onderzoek van het recht

(nieuwe procedure)

bvbv. fonds A = priv. fonds A = privéé KBF en fonds B = privKBF en fonds B = privéé KBFKBF

ContextContext van van voortgezetvoortgezet rechtrecht ((wijzigingwijziging van van werkgeverwerkgever ofof
rechthebbenderechthebbende):):

•• ontvangstontvangst RIP out : RIP out : signaalsignaal voorvoor evaluatieevaluatie rechtrecht//bevoegdheidbevoegdheid

•• ontvangstontvangst RIPRIP--inin: : groengroen lichtlicht voorvoor betalingenbetalingen in in afwachtingafwachting
DMFADMFA

ontvangstontvangst DMFADMFA’’ss voorvoor A en B: A en B: 

onderzoekonderzoek van de van de wijzigingwijziging van van bevoegdheidbevoegdheid
betalingbetaling van de van de maandmaand
brevetbrevet
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Provisionele betalingen
WANNEER?WANNEER?
1ste 1ste rechtrecht::

•• aanvraagaanvraag (in de (in de ruimeruime zinzin) + ) + raadplegingenraadplegingen + + uittrekseluittreksel RNP =) RNP =) 
provisioneleprovisionele betalingenbetalingen

voortgezetvoortgezet rechtrecht::
•• procedureprocedure van van hethet automatischautomatisch onderzoekonderzoek =) =) provisoneleprovisonele betalingenbetalingen

zolangzolang rechtrecht in de in de WNWN--regelingregeling blijftblijft ((allealle potentipotentiëëlele
rechthebbendenrechthebbenden))

•• procedureprocedure van van hethet onderzoekonderzoek doordoor de de bevoegdebevoegde instellinginstelling =) CO 1216 =) CO 1216 
statusstatus quoquo ((provisoneleprovisonele betalingenbetalingen enkelenkel indien indien vroegerevroegere
rechthebbenderechthebbende potentipotentiëëlele rechthebbenderechthebbende blijftblijft))

DUUR :DUUR : onbepaaldonbepaald ((ongewijzigdeongewijzigde regel)regel)
OPMERKING: OPMERKING: DUUR VAN DE PROVISIONELE BETALING DUUR VAN DE PROVISIONELE BETALING alsals
sociosocio--professioneleprofessionele info info ontbreektontbreekt voorvoor de de referentiemaandreferentiemaand::

•• toekenningssituatietoekenningssituatie : maximum 1 : maximum 1 maandmaand ((ongewijzigdeongewijzigde regel)regel)
•• werknemerwerknemer : maximum 3 : maximum 3 maandenmaanden
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BETROKKEN INSTELLINGEN:BETROKKEN INSTELLINGEN:

•• overheidsinstellingenoverheidsinstellingen ((behalvebehalve zijzij diedie onderonder de RKW de RKW ressorterenressorteren
behalvebehalve onderwijsonderwijs, , vastbenoemdenvastbenoemden en en tijdelijkentijdelijken))

•• RSZPPORSZPPO
•• sectorsector van de van de zelfstandigenzelfstandigen
•• stelselstelsel gewaarborgdegewaarborgde gezinsbijslaggezinsbijslag
•• residuaireresiduaire rechtenrechten

INSTRUMENTEN:INSTRUMENTEN:

•• brevetbrevet
•• aanvraagaanvraag brevetbrevet
•• kwitantiekwitantie
•• bijkomendbijkomend brevetbrevet

HET BREVET: 
onderzoek door de bevoegde instelling

(oude procedure)



DMFA - Juni 2004 18

VERZENDING OP AANVRAAGVERZENDING OP AANVRAAG
•• AanvraagAanvraag om brevet van om brevet van instellinginstelling BB
•• Brevet Brevet verstuurdverstuurd doordoor instellinginstelling AA
•• Na Na verzendingverzending van van hethet brevet brevet stoptstopt instellinginstelling AA haarhaar betalingenbetalingen
•• GeenGeen verzendingverzending kwitantiekwitantie
AMBTSHALVE VERZENDINGAMBTSHALVE VERZENDING
•• Brevet Brevet verstuurdverstuurd doordoor instellinginstelling AA
•• InstellingInstelling A A betaaltbetaalt in in afwachtingafwachting van de van de kwitantiekwitantie provisioneelprovisioneel enkelenkel en en 

alleenalleen alsals erer uituit hoofdehoofde van van zijnzijn rechthebbenderechthebbende verderverder rechtrecht bestaatbestaat in de in de 
werknemersregelingwerknemersregeling

•• InstellingInstelling B B verstuurtverstuurt de de kwitantiekwitantie enkelenkel en en alleenalleen alsals
instellinginstelling AA provisioneelprovisioneel betaaltbetaalt..

OpmerkingOpmerking
oo ProvisioneleProvisionele betalingbetaling onbeperktonbeperkt in in duurduur: fonds A : fonds A vermeldtvermeldt geengeen einddatumeinddatum betalingbetaling opop hethet brevetbrevet
oo ProvisioneleProvisionele betalingbetaling beperktbeperkt in in duurduur: fonds A : fonds A vemeldtvemeldt de de datumdatum waaropwaarop de de provisioneleprovisionele betalingenbetalingen zullenzullen wordenworden

stopgezetstopgezet opop brevet brevet 
oo GeenGeen provisioneleprovisionele betalingbetaling mogelijkmogelijk: fonds A : fonds A vermeldtvermeldt einddatumeinddatum betalingbetaling opop hethet brevet.brevet.

HET BREVET: 
onderzoek door de bevoegde instelling

(oude procedure)
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BETROKKEN INSTELLINGEN:BETROKKEN INSTELLINGEN:
•• De De kinderbijslagfondsenkinderbijslagfondsen
•• De RKWDe RKW
•• OverheidsinstellingenOverheidsinstellingen diedie onderonder de RKW de RKW ressorterenressorteren

((behalvebehalve onderwijsonderwijs, , vastbenoemdenvastbenoemden en en tijdelijkentijdelijken))
INSTRUMENTEN:INSTRUMENTEN:

•• brevetbrevet
•• aanvraagaanvraag om brevetom brevet
•• ontvangstmeldingontvangstmelding via Evia E--mail mail 
•• bijkomendbijkomend brevetbrevet

ALGEMENE REGEL: AMBTSHALVE VERZENDINGALGEMENE REGEL: AMBTSHALVE VERZENDING
Brevet Brevet verstuurdverstuurd van van ambtswegeambtswege
OntvangstmeldingOntvangstmelding perper ee--mailmail
EventueelEventueel bijkomendbijkomend brevetbrevet

HetHet verzendenverzenden van van hethet brevet brevet leidtleidt tottot hethet stopzettenstopzetten van de van de betalingenbetalingen van fonds A, van fonds A, weliswaarweliswaar
rekeningrekening houdendhoudend met de regel van de met de regel van de betalingbetaling voorvoor de de maandmaand waarinwaarin hethet brevet brevet wordtwordt verstuurdverstuurd..

HET BREVET: 
automatisch onderzoek van het recht

(nieuwe procedure)
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3 3 voorwaardenvoorwaarden::
1.1. wijzigingwijziging van van rechthebbenderechthebbende
2.2. aanvraagaanvraag om om kinderbijslagkinderbijslag bijbij fonds B fonds B voorvoor rechtgevenderechtgevende kinderenkinderen voorvoor wiewie

fonds A fonds A reedsreeds kinderbijslagkinderbijslag betaaltbetaalt
3.3. actiefactief dossier dossier bijbij fonds B fonds B voorvoor andereandere kinderenkinderen opop naamnaam van de van de nieuwenieuwe

rechthebbenderechthebbende
Fonds AFonds A moetmoet hethet rechtrecht niet niet onderzoekenonderzoeken voorvoor fondsfonds B, B, maarmaar binnenbinnen 1 1 maandmaand na na 
ontvangstdatumontvangstdatum van de van de brevetaanvraagbrevetaanvraag hethet brevet brevet versturenversturen

VoorbeeldVoorbeeld::
Fonds A Fonds A betaaltbetaalt kinderbijslagkinderbijslag uituit hoofdehoofde van de van de vadervader voorvoor tweetwee van van zijnzijn kinderenkinderen..
Fonds B Fonds B betaaltbetaalt kinderbijslagkinderbijslag uituit hoofdehoofde van de van de grootvadergrootvader voorvoor tweetwee andereandere kleinkinderenkleinkinderen..
De De tweetwee kinderenkinderen diedie bijbij de de vadervader woondenwoonden komenkomen in in hethet gezingezin van de van de grootvadergrootvader..
De De grootvadergrootvader dientdient eeneen aanvraagaanvraag om om kinderbijslagkinderbijslag in in bijbij fonds B.fonds B.
In In datdat gevalgeval stuurtstuurt fonds B fonds B eeneen aanvraagaanvraag om brevet om brevet naarnaar fonds A, fonds A, datdat hethet rechtrecht nietniet moetmoet
onderzoekenonderzoeken..

Automatisch onderzoek van het recht
(nieuwe procedure)

UITZONDERING: VERZENDING VAN HET BREVET OP AANVRAAG 
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AanvraagAanvraag om brevetom brevet:: 1 1 maandmaand vanafvanaf de de ontvangstdatumontvangstdatum van de van de gegevensgegevens diedie
toelatentoelaten instellinginstelling AA te te bepalenbepalen

VerzendingVerzending opop aanvraagaanvraag:: 1 1 maandmaand vanafvanaf de de ontvangstdatumontvangstdatum van de van de aanvraagaanvraag
om brevetom brevet

VerzendingVerzending van van ambtswegeambtswege::
OudeOude procedureprocedure:: 1 1 maandmaand vanafvanaf de de ontvangstdatumontvangstdatum van de van de gegevensgegevens opop basis basis 

waarvanwaarvan instellinginstelling B kan B kan bepaaldbepaald wordenworden
NieuweNieuwe procedureprocedure:: 1 1 maandmaand vanafvanaf de de ontvangstontvangst van de DMFAvan de DMFA

KwitantieKwitantie: : 1 1 maandmaand vanafvanaf de de ontvangstdatumontvangstdatum van van hethet brevetbrevet

EE--mail:mail: 10 10 dagendagen vanafvanaf de de ontvangstdatumontvangstdatum van van hethet brevetbrevet

BETALING VAN DE KINDERBIJSLAG NA VERZENDING BETALING VAN DE KINDERBIJSLAG NA VERZENDING 
VAN HET BREVET OF DE KWITANTIEVAN HET BREVET OF DE KWITANTIE

-- instellinginstelling A A betaaltbetaalt de de kinderbijslagkinderbijslag voorvoor de de maandmaand van van verzendingverzending
-- instellinginstelling BB betaaltbetaalt vanafvanaf de de volgendevolgende maandmaand

HET BREVET: 
TERMIJNEN VOOR OVERDRACHT
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AANDACHTSPUNTEN:AANDACHTSPUNTEN:
SanctiesSancties alsals de de termijnentermijnen niet niet gerespecteerdgerespecteerd wordenworden

VerantwoordelijkheidVerantwoordelijkheid in in gevalgeval van van onverschuldigdeonverschuldigde betalingbetaling

OpOp hethet brevet brevet moetmoet de de toepasselijketoepasselijke procedureprocedure wordenworden
vermeldvermeld: de : de nieuwenieuwe ofof de de oudeoude

HH--nummernummer: te : te gebruikengebruiken in de in de gevallengevallen waarwaar de de 
rechtgevenderechtgevende kinderenkinderen in Nederland in Nederland wordenworden opgevoedopgevoed en en 
de de rechthebbenderechthebbende eeneen rechtrecht opentopent in in BelgiBelgiëë
((dienstbriefdienstbrief 996/20)996/20)

HET BREVET
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Praktische toepassing
Nieuwe procedure 

(automatisch onderzoek van het recht)automatisch onderzoek van het recht)
De rechthebbende voert zijn arbeidsovereenkomst met zijn enige 

werkgever verder uit

•• Model GModel G mei 2004mei 2004
•• Validatie betalingen tot 30Validatie betalingen tot 30--0909--20042004

Provisionele betaling tot 31Provisionele betaling tot 31--1212--20042004
•• DMFADMFA--berichtbericht 3e kwartaal 20043e kwartaal 2004
•• Validatie betalingen 1Validatie betalingen 1--1010--2004 tot 312004 tot 31--1212--

20042004
Provisionele betaling tot 31Provisionele betaling tot 31--0303--20052005
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Praktische Toepassing
Nieuwe procedure

(automatisch onderzoek van het rechtautomatisch onderzoek van het recht))
De rechthebbende verandert van enige werkgever van A naar B op 

15 juli 2004

•• RIPRIP--outout voor A op 14 juli 2004voor A op 14 juli 2004
•• RIPRIP--inin voor B op 15 juli 2004voor B op 15 juli 2004
•• DMFA 3DMFA 3ee kwartaal 2004 voor A in op 30 november 2004kwartaal 2004 voor A in op 30 november 2004
•• DMFA 3DMFA 3ee kwartaal 2004 voor B in op 7 december 2004kwartaal 2004 voor B in op 7 december 2004
•• KBF A valideert betalingen van 1KBF A valideert betalingen van 1--1010--2004 tot 2004 tot 

3131--1212--20042004
•• KBF A zendt brevet aan KBF B KBF A zendt brevet aan KBF B vvóóóór 07r 07--0101--20052005
•• KBF A betaalt voor maand waarin brevet wordt verzondenKBF A betaalt voor maand waarin brevet wordt verzonden
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Praktische toepassing
Oude procedure

(onderzoek door de bevoegde kinderbijslaginstelling)onderzoek door de bevoegde kinderbijslaginstelling)
De rechthebbende verandert van enige werkgever van A naar B op 

15 juli 2004
•• RIPRIP--OUTOUT voor A op 14 juli 2004voor A op 14 juli 2004
•• RIPRIP--ININ voor B op 15 juli 2004, KBF B past automatisch onderzoek naar voor B op 15 juli 2004, KBF B past automatisch onderzoek naar 

het recht   het recht   NIETNIET toetoe
•• KBFA ontvangt DMFA voor 3KBFA ontvangt DMFA voor 3ee kwartaal 2004 voor Akwartaal 2004 voor A
•• KBF A stelt op basis G tot 31KBF A stelt op basis G tot 31--0505--2004 recht vast tot 302004 recht vast tot 30--0909--20042004
•• KBF A zendt ten laatste op 30KBF A zendt ten laatste op 30--0909--2004 brevet naar KBF B2004 brevet naar KBF B
•• (termijn van (termijn van éééén maand start op 31n maand start op 31--0808--2004)2004)
•• KBFA betaalt provisioneel in afwachting van de kwitantie van KBFA betaalt provisioneel in afwachting van de kwitantie van 

KBF B (uiterlijk tot 31KBF B (uiterlijk tot 31--1212--2004)2004)
•• KBF A kan de ontvangst van de kwitantie als een validatie van deKBF A kan de ontvangst van de kwitantie als een validatie van de

provisionele betalingen beschouwenprovisionele betalingen beschouwen

Blijkt bij ontvangst DMFA voor 3Blijkt bij ontvangst DMFA voor 3ee kwartaal 2004 voor A dat A kwartaal 2004 voor A dat A 
verbrekingsvergoeding ontving, betalingen zonodig regulariseren verbrekingsvergoeding ontving, betalingen zonodig regulariseren met KBF Bmet KBF B
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Praktische toepassing
Nieuwe procedure

(automatisch onderzoek van het recht)automatisch onderzoek van het recht)
Een werknemer wordt volledig vergoede werkloze

•• KBF A betaalt op basis arbeidsprestaties rechthebbende bij AKBF A betaalt op basis arbeidsprestaties rechthebbende bij A
•• KBF A ontvangt in januari 05 KBF A ontvangt in januari 05 RIPRIP--outout voor A op 12 januari 2005voor A op 12 januari 2005
•• KBF A ontvangt in maart 05 flux A011 voor 01KBF A ontvangt in maart 05 flux A011 voor 01--2005: begindatum 2005: begindatum 

werkloosheid 13 januari 2005werkloosheid 13 januari 2005
•• KBF A ontvangt in april 05 flux A011 voor februari 2005KBF A ontvangt in april 05 flux A011 voor februari 2005
•• KBFA ontvangt DMFA voor 1KBFA ontvangt DMFA voor 1ee kwartaal 2005 voor Akwartaal 2005 voor A
•• KBF A betaalt provisioneel tot 31KBF A betaalt provisioneel tot 31--0303--2005 op basis DMFA voor 2005 op basis DMFA voor 

33ee kwartaal 2004. De validatie gebeurt bij ontvangst DMFA voor kwartaal 2004. De validatie gebeurt bij ontvangst DMFA voor 
44e e kwartaal 2004kwartaal 2004

•• KBF A betaalt provisioneel voor 04KBF A betaalt provisioneel voor 04--2005 op basis flux A011 voor 2005 op basis flux A011 voor 
januari 2005januari 2005

•• Bij ontvangst van de flux A011 voor februari 2005 valideertBij ontvangst van de flux A011 voor februari 2005 valideert
KBF A de provisionele betaling voor 04KBF A de provisionele betaling voor 04--2005 en stelt recht tot 2005 en stelt recht tot 
3030--0606--2005 vast2005 vast

•• DMFA voor 1DMFA voor 1ee kwartaal 2005 heeft kwartaal 2005 heeft geen geen invloed op het recht op invloed op het recht op 
basiskinderbijslag noch op de bevoegdheidbasiskinderbijslag noch op de bevoegdheid
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Praktische  Toepassing
Een rechthebbende vraagt kinderbijslag aan 

(eerste recht)

•• KBFA heeft kraamgeld KBFA heeft kraamgeld voorafbetaaldvoorafbetaald (moeder rechthebbende)(moeder rechthebbende)
•• KBFA ontvangt aanvraag op 06KBFA ontvangt aanvraag op 06--0808--2004 (kind geboren op 29.07.2004)2004 (kind geboren op 29.07.2004)
•• KBF A consulteert KBF A consulteert DMFADMFA, RIP, , RIP, NRWNRW, L301 en zo nodig repertorium der , L301 en zo nodig repertorium der 

zelfstandigenzelfstandigen

Wij lichten drie mogelijkheden toe:Wij lichten drie mogelijkheden toe:
1.1. A = bevoegd A = bevoegd ⇒⇒ provisionele betaling tot 31provisionele betaling tot 31--1212--2004 tot ontvangst DMFA 2004 tot ontvangst DMFA 

voor voor 33ee kwartaal 2004kwartaal 2004
KBF A stelt vast dat vader kind heeft erkend bij de geboorte:KBF A stelt vast dat vader kind heeft erkend bij de geboorte:
2.2. B = bevoegd (B = bevoegd (oude procedureoude procedure -- geen toepassing automatisch onderzoek recht)geen toepassing automatisch onderzoek recht)

⇒⇒ KBFA zendt aanvraag dadelijk door naar B en verwittigt de sociaaKBFA zendt aanvraag dadelijk door naar B en verwittigt de sociaal verzekerde daarvan l verzekerde daarvan 

zo nodig provisionele betaling om onderbreking in de betalingen zo nodig provisionele betaling om onderbreking in de betalingen te vermijden te vermijden 
((cfrcfr. CO 1216 en CO 1326). CO 1216 en CO 1326)

3.3. B = bevoegd B = bevoegd (nieuwe procedure (nieuwe procedure -- toepassing automatisch onderzoek recht)toepassing automatisch onderzoek recht)
⇒⇒ KBFA betaalt provisioneel tot ontvangst DMFA voor KBFA betaalt provisioneel tot ontvangst DMFA voor 33ee kwartaal 2004 kwartaal 2004 en stuurt daarna en stuurt daarna 

binnen de maand ambtshalve brevet naar B (afwijking van binnen de maand ambtshalve brevet naar B (afwijking van COCO’’ss 1337 en 1348)1337 en 1348)
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Praktische toepassing
Nieuwe procedure

(automatisch onderzoek van het recht)automatisch onderzoek van het recht)
Een rechthebbende met voorrang stopt zijn activiteit als werknemer en 
begint als zelfstandige te werken, de moeder in het gezin werkt voltijds

•• KBF A betaalt op basis arbeidsprestaties vaderKBF A betaalt op basis arbeidsprestaties vader
•• KBF A ontvangt KBF A ontvangt RIPRIP--OUTOUT: einddatum contract vader bij : einddatum contract vader bij 

werkgever A:17 januari 2005werkgever A:17 januari 2005
•• KBF A ontvangt op 1 maart 2005 flux A301: begindatum zelfstandigKBF A ontvangt op 1 maart 2005 flux A301: begindatum zelfstandige activiteit vader: e activiteit vader: 

18 januari 200518 januari 2005
•• Moeder werkt voltijds voor werkgever B, aangesloten bij KBF BMoeder werkt voltijds voor werkgever B, aangesloten bij KBF B
•• KBF A betaalt van 01KBF A betaalt van 01--0101--2005 tot 312005 tot 31--33--2005 provisioneel op basis van DMFA voor 2005 provisioneel op basis van DMFA voor 

33e e kwartaal 2004. Deze betalingen worden gevalideerd bij ontvangst kwartaal 2004. Deze betalingen worden gevalideerd bij ontvangst DMFA voor het DMFA voor het 
44e e kwartaal 2004 van A.kwartaal 2004 van A.

•• KBF A consulteert bij ontvangst A301 KBF A consulteert bij ontvangst A301 DMFADMFA--databasedatabase, RIP en NRW en stelt , RIP en NRW en stelt 
voltijdse tewerkstelling moeder vastvoltijdse tewerkstelling moeder vast
KBF A past rolcode moeder aan (102 KBF A past rolcode moeder aan (102 ⇒⇒103) en betaalt provisioneel in afwachting 103) en betaalt provisioneel in afwachting 
ontvangst DMFA voor 1ontvangst DMFA voor 1ee kwartaal 2005 van werkgever Bkwartaal 2005 van werkgever B

•• KBFA ontvangt DMFA voor 1KBFA ontvangt DMFA voor 1ee kwartaal 2005 van werkgever Bkwartaal 2005 van werkgever B
⇒⇒ Validatie van de betalingen vanaf 1 april 2005 en binnen de maanValidatie van de betalingen vanaf 1 april 2005 en binnen de maand d 

verzending van brevet aan KBF Bverzending van brevet aan KBF B
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Praktische toepassing
Nieuwe procedure 

(automatisch onderzoek van het recht)(automatisch onderzoek van het recht)
Wijziging in de gezinssituatie: het kind verlaat het gezin van de 

grootouders en gaat opnieuw bij de ouders wonen

•• Kind bij grootouders Kind bij grootouders –– KBF A betaalt KBF A betaalt –– Grootvader werkt voor AGrootvader werkt voor A
•• KBF A ontvangt mailbox op 22KBF A ontvangt mailbox op 22--0202--05 : kind terug bij ouders op 2105 : kind terug bij ouders op 21--0101--20052005
•• Vader werkt voor werkgever B Vader werkt voor werkgever B –– geen rechtgevende kinderen in het gezin van de geen rechtgevende kinderen in het gezin van de 

vader vvader vóóóór 21r 21--0101--20052005
•• KBF A betaalt het 1KBF A betaalt het 1e e kwartaal 05 provisioneel op basis DMFA kwartaal 05 provisioneel op basis DMFA 

33e e kwartaal 04 voor A.  Deze betalingen worden gevalideerd bij ontvkwartaal 04 voor A.  Deze betalingen worden gevalideerd bij ontvangst angst 
DMFA voor 4DMFA voor 4e e kwartaal 04 kwartaal 04 

•• KBFA integreert de moeder met rolcode 102 en de vader met rolcodKBFA integreert de moeder met rolcode 102 en de vader met rolcode 106e 106
•• KBF A zoekt bevoegde fonds op door consultatie Kadaster, RijksreKBF A zoekt bevoegde fonds op door consultatie Kadaster, Rijksregister, gister, 

personeelsbestand RSZ (RIP), personeelsbestand RSZ (RIP), DMFADMFA--databasedatabase en NRWen NRW
•• KBF A betaalt op basis consultatie RIP provisioneel aan de moedeKBF A betaalt op basis consultatie RIP provisioneel aan de moeder (max. tot r (max. tot 

3030--0606--2005) tot ontvangst DMFA van B voor 12005) tot ontvangst DMFA van B voor 1e e kwartaal 05 kwartaal 05 
•• KBF A zendt bij ontvangst DMFA van B voor 1KBF A zendt bij ontvangst DMFA van B voor 1e e kwartaal 05 binnen de maand kwartaal 05 binnen de maand 

het brevet aan KBF Bhet brevet aan KBF B
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Praktische toepassing

januari februari maart
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Praktische toepassing
geen RIP geen DMFA

22ee trimestertrimester11steste trimestertrimester 33ee trimestertrimester 44ee trimestertrimester

20/6: DMFA 1ste trim.
validatie 2e trim.
prov. betalingen 3e trim.

30/9: geen DMFA
geen RIP
geen andere info

ondervragen
betalingen stopzetten
antwoord bij voorrang behandelen
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Praktische toepassing
RIP-out vóór referentiemaand

22ee trimestertrimester11steste trimestertrimester 33ee trimestertrimester 44ee trimestertrimester

20/3: DMFA 4e trim.
validatie 1er trim.
prov. betaling 2e trim.

20/4: RIP–out
= orange licht

15/6: DMFA 1ste trim.
validatie 2e trim.

30/6:
ondervragen
betalingen stopzetten
antwoord bij voorrang behandelen
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Praktische toepassing
RIP-out in referentiemaand

22ee trimestertrimester11steste trimestertrimester 33ee trimestertrimester 44ee trimestertrimester

20/5: RIP–out
= orange licht

15/6: DMFA 1ste trim.
validatie 2e trim.
prov. betaling 3e trim.

30/9: geen DMFA
geen RIP
geen andere info

ondervragen
betalingen stopzetten
antwoord bij voorrang behandelen
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Praktische toepassing
geen DMFA – RIP-out – RIP-in

22ee trimestertrimester11steste trimestertrimester 33ee trimestertrimester 44ee trimestertrimester

20/4: RIP-out
= orange licht

15/6: DMFA 1ste trim.

4/7: RIP-in
= groen licht

hervatting prov. betaling 1/7 31/12

30/6:
ondervragen
betalingen stopzetten
antwoord bij voorrang behandelen
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Praktische toepassing
geen DMFA – RIP-out – werkloosheid

22ee trimestertrimester11steste trimestertrimester 33ee trimestertrimester 44ee trimestertrimester

20/4: RIP-out
= orange licht

15/6: DMFA 1ste trim.
validatie 2e trim.

4/7: AO11 vanaf 1/6 
validatie betalingen 3e trim.
hervatting prov. betalingen 31/10 

30/6:
ondervragen
betalingen stopzetten
antwoord bij voorrang behandelen
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