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FUSIES TUSSEN KINDERBIJSLAGFONDSEN 
 
De wet van 27 juni 1921 gewijzigd door de wet van 2 mei 2002 betreffende de vzw’s is van 
toepassing op alle erkende vrije kinderbijslagfondsen. In dit document zullen we echter niet in 
detail treden over de praktische toepassing van deze wet. 
 
We beschrijven hier de acties die kinderbijslagfondsen bij fusie moeten ondernemen in het 
Nationaal Repertorium van de Werkgevers, in het Kadaster van de Kinderbijslag en wat 
betreft de uitwisseling van gegevens tussen kinderbijslagfondsen. Aangezien de grote 
meerderheid van de fusies tussen fondsen fusies door overname zijn, behandelen we in dit 
document die soort fusies. 
 
In dit document verstaan we onder fusiedatum de datum waarop de fusie in het Belgisch 
Staatsblad is bekendgemaakt. 
 
I. Administratieve bepalingen 
 
De fusie moet goedgekeurd zijn door de algemene vergaderingen van de fuserende fondsen. 
De statuten van het nieuwe overnemende fonds worden bekendgemaakt in het Belgisch 
Staatsblad. 
 
Het overgenomen fonds moet de aangesloten verzekeringsplichtige werkgevers waarschuwen 
vóór de fusiedatum zodat die op de hoogte zijn voordat de fusie effectief wordt uitgevoerd. 
 
Bij een fusie stuurt het overgenomen fonds een brief naar alle aangesloten 
verzekeringsplichtige werkgevers met de fusiemelding, fusiedatum en mededeling dat wegens 
de bevriezing van de bevoegdheid van de kinderbijslagfondsen op 1 januari 2018 het 
opslorpende fonds de aansluitingen van de werkgevers bij het overgenomen fonds overneemt 
op de fusiedatum. 
 
Voorbeeld 
Een verzekeringsplichtige werkgever is op 1 januari 2015 bij fonds A aangesloten.  
Fonds A en B fuseren op 1 juli 2018. Fonds A is het overgenomen fonds, fonds B is het 
opslorpende fonds. 
 
In het NRW schrapt fonds A de aansluiting op 30 juni 2018 en het fonds B registreert zijn 
aansluiting in het NRW op 1 juli 2018. 
 
II. Praktische regels 
 
Alle communicatie met het departement Controle van FAMIFED in het kader van een fusie 
verloopt via de dienst Monitoring: 
Telefoon: 02-237 23 86 
Fax : 02-237 23 09 
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E-mail: monitoring.ctrl@famifed.be  
1. De directie van het departement Controle van FAMIFED inlichten over een 

toekomstige fusie 
 
De fuserende fondsen brengen het departement Controle van FAMIFED op de hoogte van: 
- de toekomstige fusie, 
- de betrokken fondsen, 
- de datum waarop de fusie zal plaatsvinden. 
 
2. Contactgegevens in het kader van een toekomstige fusie doorsturen naar het 

departement Controle van FAMIFED 
 
De fuserende fondsen sturen de gegevens van hun contactpersoon in het kader van de fusie 
door: naam, voornaam, telefoon- en faxnummer en e-mailadres. 
 
3. Goedkeuring vragen aan het departement Controle van FAMIFED over de brief aan 

de verzekeringsplichtige werkgevers 
 
De fuserende fondsen sturen de brief die ze naar alle aangesloten verzekeringsplichtige 
werkgevers willen versturen (zie bovenstaande wettelijke regels) ter goedkeuring door naar 
het departement Controle van FAMIFED. 
 
4. Nummer van het fonds 
 
De fuserende fondsen delen FAMIFED het fondsnummer mee. Dat nummer zal behouden 
blijven. 
 
Bij fusies door overname blijft het nummer van het overnemende fonds behouden. Het fonds 
dat het hoogste aantal rechthebbenden telt, is doorgaans het overnemende fonds of zou ook 
wel het fonds met de meeste kantoren kunnen zijn. 
 
5. Benaming van het nieuwe fonds 
 
Het nieuwe fonds kan de naam van een van de fuserende fondsen behouden of een nieuwe 
naam kiezen. Zowel bij wijziging als behoud deelt het nieuwe fonds de benaming en de 
nieuwe contactgegevens aan FAMIFED mee. 
 
III. Acties in het Nationaal Repertorium van de Werkgevers 
 
De dienst Monitoring van het departement Controle van FAMIFED brengt Smals op de 
hoogte van het “te ontbinden fonds” en van de “ontbindingsdatum van het overgenomen 
fonds”. 
Smals wijzigt in zijn bestand met kinderbijslagfondsen de ontbindingsdatum van het 
overgenomen fonds. 
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De verzekeringsplichtige werkgevers overgaan van het overgenomen fonds naar het 
overnemende fonds in het kader van een fusie worden ze in het NRW: 
- door het overgenomen fonds met reden 3 (ontbinding van het fonds) geschrapt; 
- door het overnemende fonds met reden 3 (ontbinding van een ander fonds) op de 

fusiedatum geregistreerd. 
 
Het overgenomen fonds kan via het NRW een bestand verzenden met alle aangesloten 
verzekeringsplichtige werkgevers die om reden 3 moeten worden geschrapt.  
Het bestand kan ook automatisch worden verzonden via de optie “Bestand IDD” (Ctrl+F) 
onder het menu “Ingeven gegevens”. Met “file transfer” kunnen die transacties dan in één 
keer worden verstuurd. 
In het kader van de fusie kan een overgenomen fonds aan de dienst Monitoring 
(monitoring.ctrl@famifed.be ) een bestand met van alle aansluitingen in het NRW vragen. Zo 
kan het nagaan of alle actieve aansluitingen in het NRW vermeld zijn in zijn bestand met 
schrappingen met reden 3. 
 
De ontbinding met reden 3 leidt tot een enquête - type 73 in het NRW. 
Als hierop een aansluiting met reden 3 (ontbinding van een ander fonds) volgt, wordt die 
enquête automatisch afgesloten.  
 
Het overnemende fonds verstuurt via het NRW een bestand met alle verzekeringsplichtige 
werkgevers die met reden 3 aangesloten worden moeten. De enquêtes - type 73 worden 
automatisch afgesloten en de acties worden geaccepteerd in het NRW. 
 
De dienst Monitoring van FAMIFED volgt de enquêtes - type 73 en de schrapping van alle 
aangesloten verzekeringsplichtige werkgevers van het overgenomen fonds op. 
 
Als er voor een overgenomen fonds een enquête - type 73 blijft bestaan, vraagt de dienst 
Monitoring via e-mail aan het overnemende fonds de verzekeringsplichtige werkgever die 
expliciet heeft gekozen voor het overnemende fonds aan te sluiten.  
 
Als het overnemende fonds de verzekeringsplichtige werkgever aansluit, wordt de enquête - 
type 73 afgesloten.  
 
Gezinsbijslag betalen 
 
Het overgenomen fonds betaalt nog gezinsbijslag met betrekking op het recht van de maand 
voorafgaand aan de fusie en het nieuwe, overnemende fonds begint gezinsbijslag te betalen 
vanaf de maand na de fusie. 
 
Chronologisch overzicht van de acties in het NRW bij fusie van fondsen 
 
Hierna worden de acties opgesomd die de verschillende actoren moeten uitvoeren bij een 
fusie van 2 fondsen. In dit voorbeeld vindt de fusie op 1 juli 2018 plaats. 
 
In de voorlaatste maand 
voor de fusie  
(bv. 10 mei 2018) 

Het overgenomen fonds licht de directie van het departement 
Controle van FAMIFED in over zijn fusie met het 
overnemende fonds. 

In de voorlaatste maand Het overgenomen fonds legt de brief om de 
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voor de fusie  
(bv. 18 mei 2018) 

verzekeringsplichtige werkgevers over de fusie in te lichten ter 
goedkeuring voor aan de directie van het departement Controle 
van FAMIFED. 

De eerste dag van de 
maand voor de fusie  
(bv. 1 juni 2018) 

Het overnemende fonds bezorgt de directie van het 
departement Controle van FAMIFED de gegevens over de/het 
nieuwe kanto(o)r(en): datum van ingebruikname, nummer en 
contactgegevens (adres, telefoon, fax, website, e-mailadres, 
telefonische wachtdienst en onthaal aan het loket). 
De dienst Monitoring brengt Smals op de hoogte van de 
ontbinding van het overgenomen fonds en de oprichting van 
(een) nieuw(e) kanto(o)r(en) van het overnemende fonds. 
 
De dienst Monitoring bezorgt het overnemende fonds de lijst 
van de agenten van het NRW van het overgenomen fonds. 
 
De dienst Monitoring deelt de fondsen per e-mail het volgende 
mee: 
• de datum waarop het overgenomen fonds de aangesloten 

verzekeringsplichtige werkgevers uit het NRW schrapt; 
• de datum waarop het overnemende Fonds de voormalige 

verzekeringsplichtige werkgevers van het overgenomen 
fonds in het NRW kan aansluiten. 

Tijdens de eerste dagen 
van de maand voor de 
fusie  
(bv. 4 juni 2018) 

Het overnemende fonds bezorgt de Monitoring de lijst met de 
agenten van het NRW van het overgenomen fonds met de 
datum van overdracht naar het overnemende fonds of de 
opheffing van de toegang tot het NRW. 
 
Het overnemende fonds vraagt aan de dienst Monitoring een 
bestand met de actieve aansluitingen van het overgenomen en 
het overnemende fonds. 
 
De dienst Monitoring vraagt aan Smals om daarvoor te zorgen  
en bezorgt dan aan het overnemende fonds het bestand met de 
actieve aansluitingen van het overgenomen en het 
overnemende fonds, alsook de lay-out van het gedownloade 
bestand en de “file transfer” van de schrappingen en 
aansluitingen. 

Uiterlijk zeven dagen 
voor de fusie  
(bv. 22 juni 2018)  

Het overgenomen fonds verstuurt de door het departement 
Controle van FAMIFED goedgekeurde brief naar alle 
aangesloten verzekeringsplichtige werkgevers. 

Uiterlijk de dag voor 
de fusie 
(bv. 30 juni 2018) 

Het overgenomen fonds moet zijn enquêtes in het NRW 
hebben behandeld en afgesloten. 

Tijdens de laatste 
dagen van de maand 
van de fusie  
(bv. 27 juli 2018) 

De dienst Monitoring vraagt aan Smals om:  
1) de volgende opties te activeren:  
• reden 3 (ontbinding van het overgenomen fonds) om de 

verzekeringsplichtige werkgevers aan te sluiten tegen de 
eerste dag van de volgende maand (bv. 1 augustus 2018); 

• reden 3 (aansluiting bij het overnemende fonds na 
ontbinding van het overgenomen fonds) tijdens de tweede 
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week van de maand na de fusie 
(bv. 8 augustus 2018) 
 

2) het/de nieuw(e) kanto(o)r(en) van het overnemende fonds de 
eerste dag van de volgende maand (bv. 1 augustus 2018) te 
registreren. 

De eerste van de maand 
na de fusie  
(bv. 1 augustus 2018) 

De dienst Monitoring vraagt aan Smals een bestand met de 
actieve aansluitingen van de overgenomen en overnemende 
fondsen en bezorgt die na ontvangst aan het overnemende 
fonds. 
 
Smals activeert de optie om de ontbindingsdatum van de 
aansluitingen van het overgenomen fonds met reden 3 te 
registreren. 
 
Het overgenomen fonds schrapt zijn aangesloten werkgevers 
op de laatste dag van de maand voor de fusie (bv. 30 juni 2018) 
(met reden 3 ontbinding). 

De dag nadien  
(bv. 2 augustus 2018) 

De dienst Monitoring controleert in het NRW of de 
schrappingen van het overgenomen fonds (om reden 3 
ontbinding) correct zijn.  
Bij problemen brengt de dienst Monitoring het overnemende 
fonds op de hoogte.  

Tidens de tweede week 
van de maand na de 
fusie 
(bv. 8 augustus 2018) 

Smals activeert in het NRW de optie reden 3 zodat de fondsen 
de nieuwe verzekeringsplichtige werkgevers op de fusiedatum 
kunnen aansluiten. 
 
Het overnemende fonds sluit de verzekeringsplichtige 
werkgevers aan op datum van de fusie (bv. 1 juli 2018) die bij 
het overgenomen fonds waren aangesloten met reden 3 
(aansluiting na ontbinding 

De dag nadien  
(bv. 9 augustus 2016) 

De dienst Monitoring controleert in het NRW of de 
aansluitingen van het overnemende fonds (met reden 3 
aansluiting na ontbinding) correct zijn.  
Bij problemen brengt de dienst Monitoring het overnemende 
fonds op de hoogte. 

 
IV. Acties in het Kadaster van de Kinderbijslag 
 
Principes 
 
De openstaande dossiers en de dossiers die op het moment van de fusie worden afgesloten, 
worden allemaal overgebracht naar het nieuwe overnemende fonds. 
 
In de dossiers van het overgenomen fonds wordt de dag voor de fusie ingevuld als datum 
waarop de integratie eindigde, en worden de betalingsdata (gezinsbijslag, kraamgeld en 
adoptiepremie) gewist.  
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In de dossiers van het overnemende fonds worden alle data van het overgenomen fonds 
overgenomen alsof het overnemende fonds vanaf het begin voor die dossiers betaalde. 
Voorbeeld:  
Bij het overgenomen fonds wordt een dossier geopend met de startdatum van de integratie en 
de betalingen op 1 maart 2013.  
Bij de fusie worden in het dossier van het overgenomen fonds de betalingsdata gewist.  
Als einddatum van de integratie wordt de dag voor de fusie (30 juni 2018 als de fusie op 1 juli 
2018 plaatsvond) ingevuld. 
Bij het overnemende fonds wordt een dossier geopend met dezelfde gegevens als in het 
dossier van het overgenomen fonds (startdatum van de integratie en de betalingen op 1 maart 
2013). 
 
Acties in chronologische volgorde 
 
Bij fusie door overname moeten de betrokken fondsen de nodige acties ondernemen en die 
uitvoeren in de maand voor de fusie. 
 
Het overgenomen fonds kan aan de dienst Monitoring (monitoring.ctrl@famifed.be) een 
bestand met al zijn dossiers vragen om zo een overzicht te krijgen van de correcte situatie van 
het fonds in het Kadaster. 
 
De dienst Monitoring stuurt de aanvraag van het overgenomen fonds door naar het CIV van 
FAMIFED om het bestand te laten downloaden. 
Daarvoor worden C006'en voor het betrokken fonds opgevraagd. De C006'en worden per 
1000 in zip-bestanden gezet. In deze zip-bestanden worden de verschillende C006'en 
genummerd van 0000000 tot 0000999.  
De zip-bestanden krijgen de naam KBFXXXtimeNNNNNNNNNNNNN.zip.  
De dienst Monitoring bezorgt het bestand op cd-rom of via SERV-U aan het fonds. 
 
Hierna worden de acties opgesomd die de verschillende actoren moeten uitvoeren bij een 
fusie van twee fondsen. In dit voorbeeld vindt de fusie op 1 juli 2018 plaats. 
 
In de voorlaatste 
maand voor de fusie  
(bv. 10 mei 2018) 

Het overgenomen fonds licht de directie van het departement 
Controle van FAMIFED in over zijn fusie met het overnemende 
fonds. 

De eerste dag van de 
maand voor de fusie  
(bv. 1 juni 2018) 

Het overnemende fonds bezorgt aan de directie van het 
departement Controle van FAMIFED de gegevens over de/het 
nieuwe kanto(o)r(en): datum van ingebruikname, nummer en 
contactgegevens (adres, telefoon, fax, website, e-mailadres, 
telefonische wachtdienst en onthaal aan het loket). 
De dienst Monitoring brengt het CIV van FAMIFED op de 
hoogte van de ontbinding van het overgenomen fonds en de 
oprichting van een nieuw kantoor bij het overnemende fonds. 
 
De dienst Monitoring bezorgt het overnemende fonds de lijst van 
de agenten van het Kadaster van het overgenomen fonds. 
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Tijdens de eerste 
dagen van de maand 
voor de fusie  
(bv. 4 juni 2018) 

Het overnemende fonds bezorgt de Monitoring de lijst met de 
agenten van het Kadaster van het overgenomen fonds met de 
datum van overdracht naar het overnemende fonds of de 
opheffing van de toegang tot het Kadaster. 
 
De dienst Monitoring vraagt aan het CIV van FAMIFED een 
bestand met de dossiers van het overgenomen fonds. 

In de maand voor de 
fusie  
(bv. van 5 tot 30 juni 
2018) 

Het overgenomen fonds  
- wist alle betaalperiodes, adoptiepremies en kraamgeld van 

ALLE actoren in ALLE dossiers in het Kadaster via C002-
berichten; 

- sluit alle integratieperiodes voor ALLE actoren in ALLE 
dossiers in het Kadaster af via C002- of (nog gemakkelijker) 
C003-berichten met als einddatum 30 juni 2018. 

 
Het overnemende fonds  
- maakt alle dossiers van het overgenomen fonds aan via 

C001-berichten (of werkt bestaande dossiers bij via C002-
berichten); 

- neemt voor ALLE nieuwe dossiers van het overgenomen 
fonds ALLE integratie- en betaalperiodes van het 
overgenomen fonds over voordat dat fonds de 
integratieperiodes afsluit1. 

De dag voor de fusie 
(bv. 30 juni 2018) 

Ten laatste tegen de dag waarop de routering van de D-berichten 
wordt gestopt, maakt het overgenomen fonds de queue van alle 
soorten berichten (C, D, P en O) volledig leeg. 

In de nacht voor de 
fusiedatum  
(bv. van 30 juni op 1 
juli 2018) 

Het CIV van FAMIFED past de routering aan zodat het 
overgenomen fonds geen D-berichten meer ontvangt.2 
 
 

De eerste dag van de 
maand na de fusie 
(bv. 1 augustus 2018) 

Het CIV deactiveert het overgenomen fonds. 
 
Het CIV deactiveert alle kantoren van het overgenomen fonds. 

Drie maanden na de 
fusie 
(bv. 1 oktober 2018) 

De dienst Monitoring vraagt aan het CIV om de toegang voor de 
medewerkers over te dragen van het overgenomen fonds naar het 
overnemende fonds. 

 
V. Overzichtstabel met de acties in het NRW en het Kadaster van de Kinderbijslag 
 
In deze tabel zijn de data voor een fusie op 1 juli 2018 vermeld. 
 

                                                           
1 Dat verloopt in twee fasen: 
• het overnemende fonds maakt alle dossiers van het overgenomen fonds met alle integratieperiodes aan 
(voordat het overgenomen fonds de betaalperiodes heeft geschrapt); 
• het overnemende fonds voegt alle betaalperiodes aan die dossiers toe (nadat het overgenomen fonds de 
betaalperiodes heeft geschrapt). 
Zo ontvangt het overnemende fonds ook de fluxen voor zijn nieuwe dossiers en moet het nadien geen 
correcties meer aanbrengen op basis van fluxen die het overgenomen fonds ontvangt. 
2 De einddatum van die D-berichten wordt bepaald in overleg met het departement Controle van FAMIFED. 
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 NRW:  Kadaster:  
In de voorlaatste 
maand voor de fusie  
(bv. 10 mei 2018) 

Het overgenomen fonds licht de directie van het departement Controle van 
FAMIFED in over zijn fusie met het overnemende fonds. 

In de voorlaatste 
maand voor de fusie  
(bv. 18 mei 2016) 

Het overgenomen fonds legt de 
brief om de verzekeringsplichtige 
werkgevers over de fusie in te 
lichten ter goedkeuring voor aan 
het departement Controle van 
FAMIFED. 

 

De eerste dag van de 
maand voor de fusie  
(bv. 1 juni 2018) 

Het overnemende fonds bezorgt aan de directie van het departement 
Controle van FAMIFED de gegevens over de/het nieuwe kanto(o)r(en): 
datum van ingebruikname, nummer en contactgegevens (adres, telefoon, 
fax, website, e-mailadres, telefonische wachtdienst en onthaal aan het 
loket). 
 
De dienst Monitoring brengt Smals (voor het NRW) en het CIV van 
FAMIFED (voor het Kadaster) op de hoogte van de ontbinding van het 
overgenomen fonds en de oprichting van (een) nieuw(e) kanto(o)r(en) van 
het overnemende fonds. 
 
De Monitoring bezorgt het overnemende fonds de lijst met de agenten van 
het NRW en van het Kadaster van het overgenomen fonds. 
 

 De dienst Monitoring deelt de 
fondsen per e-mail het volgende 
mee: 
• de datum waarop het 

overgenomen fonds de 
aangesloten 
verzekeringsplichtige 
werkgevers uit het NRW 
schrapt; 

• de datum waarop het 
overnemende fonds de 
voormalige 
verzekeringsplichtige 
werkgevers van het 
overgenomen fonds in het 
NRW kan aansluiten. 

 

Tijdens de eerste 
dagen van de maand 
voor de fusie  
(bv. 4 juni 2018) 

Het overnemende fonds bezorgt de Monitoring de lijst met de agenten van 
het Kadaster en van het NRW van het overgenomen fonds met de datum 
van overdracht naar het overnemende fonds of de opheffing van de toegang 
tot het Kadaster en het NRW. 
 

 Het overnemende fonds vraagt aan 
de dienst Monitoring een bestand 
met de actieve aansluitingen van 
het overgenomen en het 
overnemende fonds. 

De dienst Monitoring vraagt aan het 
CIV van FAMIFED een bestand met 
de dossiers van het overgenomen 
fonds. 
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De dienst Monitoring vraagt aan 
Smals om daarvoor te zorgen en 
bezorgt dan aan het overnemende 
fonds het bestand met de actieve 
aansluitingen van het overgenomen 
en het overnemende fonds, alsook 
de lay-out van het gedownloade 
bestand en de “file transfer” van de 
schrappingen en aansluitingen. 

In de maand voor de 
fusie  
(bv. tussen 5 en 30 
juni 2018) 

 Het overgenomen fonds  
- wist alle betaalperiodes, 

adoptiepremies en kraamgeld van 
ALLE actoren in ALLE dossiers 
in het Kadaster via C002-
berichten; 

- sluit alle integratieperiodes voor 
ALLE actoren in ALLE dossiers 
in het Kadaster af via C002- of 
(nog gemakkelijker) C003-
berichten met als einddatum 30 
juni 2018. 

Het overnemende fonds  
- maakt alle dossiers van het 

overgenomen fonds aan via 
C001-berichten (of werkt 
bestaande dossiers bij via C002-
berichten); 

- neemt voor ALLE nieuwe 
dossiers van het overgenomen 
fonds ALLE integratie- en 
betaalperiodes van het 
overgenomen fonds over voordat 
dat fonds de integratieperiodes 
afsluit. 

Uiterlijk zeven dagen 
voor de fusie 
(bv. 22 juni 2018) 

Het overgenomen fonds verstuurt 
de door het departement Controle 
van FAMIFED goedgekeurde brief 
naar alle aangesloten 
verzekeringsplichtige werkgevers. 

 

Tijdens de laatste 
dagen van de maand 
van de fusie 
(bv. 27 juli 2018) 

De dienst Monitoring vraagt aan 
Smals om:  
1) de volgende opties te activeren:  
• reden 3 (ontbinding van het 
overgenomen fonds) om de 
aangesloten verzekeringsplichtige 
werkgevers aan te sluiten tegen de 
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eerste dag van de volgende maand 
(bv. 1 augustus 2018); 
• reden 3 (aansluiting bij het 
overnemende fonds na ontbinding 
van het overgenomen fonds) tijdens 
de tweede week van de maand na 
de fusie 
(bv. 8 augustus 2018); 
 
2) het/de nieuw(e) kanto(o)r(en) 
van het overnemende fonds de 
eerste dag van de volgende maand 
(bv. 1 augustus 2018) te registreren 

Uiterlijk de dag voor 
de fusie 
(bv. 30 juni 2018) 

Het overgenomen fonds moet zijn 
enquêtes in het NRW behandeld en 
hebben afgesloten. 

De dienst Monitoring vraagt aan het 
CIV om:  
de routering aan te passen zodat het 
overgenomen fonds vanaf 1 juli 2018 
geen D-berichten meer ontvangt en 
het overgenomen fonds vanaf 1 juli 
2018 te deactiveren. 

De dag voor de fusie 
(bv. 30 juni 2018) 

 Ten laatste tegen de dag waarop de 
routering van de D-berichten wordt 
gestopt, maakt het overgenomen 
fonds zijn de queue van alle soorten 
berichten (C, D, P en O) volledig 
leeg. 

In de nacht voor de 
fusiedatum 
(bv. van 30 juni op 1 
juli 2018) 

 Het CIV van FAMIFED past de 
routering aan zodat het overgenomen 
fonds geen D-berichten meer 
ontvangt. 

De eerste dag van de 
maand na de fusie  
(bv. 1 augustus 2018) 
 
 

 Het CIV deactiveert het 
overgenomen fonds. 
Het CIV deactiveert alle kantoren 
van het overgenomen fonds. 

De eerste van de 
maand na de fusie 
(bv. 1 augustus 2018) 

De dienst Monitoring vraagt aan 
Smals een bestand met de actieve 
aansluitingen van de overgenomen 
en overnemende fondsen en bezorgt 
die na ontvangst aan het 
overnemende fonds. 
 

 

Smals activeert de optie om de 
ontbindingsdatum van de 
aansluitingen van het overgenomen 
fonds om reden 3 te registreren. 
 
Het overgenomen fonds schrapt 
zijn aangesloten 
verzekeringsplichtige werkgevers 
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op de laatste dag van de maand 
voor de fusie (bv. 30 juni 2018) 
(om reden 3 ontbinding). 

De dag nadien 
(bv. 2 augustus 2018) 

De dienst Monitoring controleert in 
het NRW of de schrappingen van 
het overgenomen fonds (om reden 
3 ontbinding) correct zijn.  
Bij problemen brengt de dienst 
Monitoring het overnemende fonds 
op de hoogte.  

 

Tijdens de tweede 
week van de maand 
na de fusie 
(bv. 8 augustus 2018) 

Smals activeert in het NRW de 
optie reden 3 zodat de fondsen de 
nieuwe verzekeringsplichtige 
werkgevers op de fusiedatum 
kunnen aansluiten. 
 
Het overnemende fonds sluit de 
verzekeringsplichtige werkgevers 
aan op datum van de fusie (bv. 1 
juli 2018) die bij het overgenomen 
fonds aangesloten waren om reden 
3 (aansluiting na ontbinding). 

 
 

De dag nadien 
(bv. 9 augustus 2018) 

De dienst Monitoring controleert in 
het NRW of de aansluitingen om 
reden 3 (aansluiting na ontbinding) 
van het overnemende fonds correct 
zijn.  
Bij problemen brengt de dienst 
Monitoring het overnemende fonds 
op de hoogte. 

 

3 maanden na de fusie 
(bv. 1 oktober 2018) 

De dienst Monitoring vraagt aan het CIV om de toegang voor de 
medewerkers over te dragen van het overgenomen fonds naar het 
overnemende fonds. 

 
 


