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Hierbij vindt u de lijst met controles en codes gebruikt in de toepassing NRW. 

 

1) Enquêtes 

 

Een enquête wordt aangemaakt in drie types situaties: 

- wanneer de situatie van de aansluiting bij het fonds of bij de FAMIFED niet 

overeenstemt met de wettelijke bepalingen van de Algemene Kinderbijslagwet (niet 

naleven van de termijn van 90 dagen bij aansluiting of van de termijn van 30 dagen 

zonder aansluiting na een ontslag); 

- wanneer RSZ-bewegingen een invloed uitoefenen op de aansluiting bij het fonds of 

bij de FAMIFED (wijziging van de datum van immatriculatie of van schrapping bij 

de RSZ, wijziging van de RSZ-categorie, enz.); 

- na de invoering van een observatiecode bij het invoeren van de gegevens van een 

nieuwe aansluiting of van een schrapping van een aansluiting bij het NRW. 

 

Dankzij die enquêtes kunnen de acties bepaald worden die de kinderbijslagfondsen of de 

beheerscel van de werkgevers van FAMIFED moeten uitvoeren om correcte gegevens in 

het NRW te hebben (overeenstemming met de Algemene Kinderbijslagwet, coherentie 

met de gegevens van de RSZ, enz.). 

 

Een regelmatig beheer van die enquêtes door de fondsen verhoogt de betrouwbaarheid 

van de gegevens in het NRW. 

 

Hierna volgt een beschrijving van de onderzoeken opgenomen in het NRW en van de 

acties die door het betrokken fonds voor elke enquête moeten uitgevoerd worden. 

 

Enquête 01 

Een enquête 01 wordt aangemaakt wanneer een verzekeringsplichtige werkgever van 

rechtswege aangesloten kan worden  

- bij FAMIFED: wegens het overschrijden van de wettelijke termijn van 90 dagen 

vanaf de tewerkstelling van verzekeringsplichtig personeel;  

- bij Group S, Mensura of FAMIFED: wegens een bijzondere RSZ-categorie. 

 

Een enquête 01 wordt afgesloten  

- wanneer FAMIFED de werkgever met reden 8 (laattijdige aansluiting) aansluit;  

- wanneer het betrokken fonds de werkgever met reden 6 (nieuwe aansluiting) of 8 

(laattijdige aansluiting) aansluit. 

 

Enquête 20 

Een enquête 20 wordt aangemaakt  

- bij een wijziging van de immatriculatiedatum van een verzekeringsplichtige 

werkgever bij de RSZ   

- wanneer bij een nieuwe immatriculatie van de werkgever de aansluitingsdatum 

niet meer overeenstemt met de gegevens van de RSZ en dus incoherent is. 

 

Een enquête 20 wordt afgesloten wanneer  
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- het betrokken fonds de aansluitingsdatum in overeenstemming met de (nieuwe) 

immatriculatiedatum wijzigt. 

 

Zodra de aansluitingsdatum gewijzigd is, worden een of meerdere enquêtes (82, 92 of 93) 

aangemaakt. 

 

Enquête 23 

Een enquête 23 wordt aangemaakt wanneer een werkgever vier opeenvolgende 

kwartaalaangiftes met uitsluitend tewerkstelling van leerjongens jonger dan 18 naar de 

RSZ stuurde of vier opeenvolgende kwartaalaangiftes met de vermelding "nihil". De 

aansluiting bij het kinderbijslagfonds moet dan worden opgeheven. Maar de RSZ-

immatriculatie blijft actief. 

De verschillende soorten enquêtes 23 kunnen aan de hand van codes specifiek voor deze 

enquête geïdentificeerd worden. 

- code 90 geeft aan of een werkgever “nihil” vermeldde in zijn kwartaalaangiftes 

gedurende vier opeenvolgende kwartalen; 

- code 91 geeft aan of een werkgever vier opeenvolgende kwartaalaangiftes met 

uitsluitend tewerkstelling van leerjongens jonger dan 18 verstuurde; 

- code 92 geeft aan of een werkgever gedurende vier opeenvolgende kwartalen 

aangiftes met uitsluitend tewerkstelling van leerlingen jonger dan 18 verstuurde en 

aangiftes met de vermelding “nihil”. 

 

Een enquête 23 wordt afgesloten wanneer het betrokken fonds de schrappingsdatum van 

de aansluiting ingeeft in overeenstemming met de datum van de laatste dag van het 

kwartaal waarin de vier kwartalen met uitsluitend tewerkstelling van leerjongens jonger 

dan 18 of "nihil" beginnen, overeenkomstig de datum van "Werkdatum". 

 

Enquête 30 

Een enquête 30 wordt aangemaakt wanneer het soort RSZ-categorie van een 

verzekeringsplichtige werkgever opgeheven en vervangen is door een andere categorie 

(vervanging van een gewone categorie door een bijzondere of omgekeerd, of vervanging 

van een bijzondere categorie door een andere bijzondere). 

 

Een enquête 30 wordt afgesloten wanneer het betrokken fonds de schrappingsdatum van 

de aansluiting ingeeft die overeenkomt met de schrappingsdatum van de aanvankelijke 

categorie bij de RSZ en wanneer het betrokken fonds deze werkgever onder een nieuwe 

categorie aansluit. 

 

Enquête 40 

Een enquête 40 wordt aangemaakt wanneer het statuut of de taalrol wijzigt, wordt de 

RSZ-immatriculatie van een verzekeringsplichtige werkgever opgeheven en vervangen 

door een nieuwe en de aansluiting die van de oude immatriculatie afhangt, is actief. 

 

Een enquête 40 wordt afgesloten wanneer het betrokken fonds de schrappingsdatum van 

de aansluiting ingeeft die overeenkomt met de schrappingsdatum van de aanvankelijke 

categorie bij de RSZ. 
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Enquête 41 

Een enquête 41 wordt aangemaakt wanneer de RSZ-immatriculatie van een 

verzekeringsplichtige werkgever wordt opgeheven en vervangen door een nieuwe en er 

geen aansluiting is voor die nieuwe RSZ-immatriculatie. 

 

Een enquête 41 wordt afgesloten wanneer het betrokken fonds of een ander fonds de 

aansluiting (reden 6 nieuwe onderwerping) voor de nieuwe RSZ-immatriculatie uitvoert. 

 

Enquête 42 

Een enquête 42 wordt aangemaakt wanneer het adres van de werkgever niet overeenstemt 

met de plaatsvermelding waaronder hij bij FAMIFED aangesloten is. 

 

Een enquête 42 wanneer FAMIFED de plaatscode wijzigt. 

 

Enquête 50 

Een enquête 50 wordt aangemaakt wanneer de werkgever bij de RSZ is geschrapt maar 

zijn aansluiting nog actief is. 

 

Een enquête 50 wordt afgesloten wanneer het betrokken fonds de aansluiting schrapt op 

dezelfde datum als die van de schrapping van de immatriculatie bij de RSZ. 

 

Enquête 51 

Een enquête 51 wordt aangemaakt wanneer de immatriculatie bij de RSZ actief is, maar 

de aansluiting bij een kinderbijslagfonds is opgeheven. 

 

Een enquête 51 wanneer het betrokken fonds opnieuw aansluit. 

 

Enquête 52 

Een enquête 52 wordt aangemaakt wanneer een RSZ-categorie van een actieve werkgever 

opgeheven en vervangen is door een andere. 

 

Een enquête 52 wordt afgesloten wanneer het betrokken fonds de RSZ-categorie van de 

aansluiting wijzigt. 

 

Enquête 60 

Een enquête 60 wordt aangemaakt wanneer de signaletiekgegevens van een werkgever 

verschillend zijn bij de RSZ en bij de aansluiting van de verzekeringsplichtige werkgever. 

Een enquête 60 wordt afgesloten wanneer het betrokken fonds de signaletiekgegevens 

van de aansluiting wijzigt zodat ze met de gegevens van de RSZ-immatriculatie 

overeenkomen. 

 

Enquête 61 

Een enquête 61 wordt aangemaakt wanneer er een aansluiting is wegens ontslag (reden 1) 

terwijl de aansluiting bij het fonds waarbij de werkgever ontslag nam nog actief is. 
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Een enquête 61 wordt afgesloten wanneer het betrokken fonds waarbij de werkgever 

ontslag nam de aansluiting met reden 1 (ontslag) opheft. 

 

Enquête 65 

Een enquête 65 wordt aangemaakt wanneer een werkgever is aangesloten bij een 

kinderbijslagfonds zonder RSZ-immatriculatie. Het gaat om een voorlopige aansluiting. 

 

Een enquête 65 wordt afgesloten wanneer het betrokken fonds de RSZ-immatriculatie aan 

de voorlopige aansluiting toevoegt die dus definitief wordt of de voorlopige aansluiting 

schrapt met reden 9 (nietige aansluiting). 

 

Enquête 67 

Een enquête 67 wordt aangemaakt wanneer een werkgever met een categorie die enkel bij 

FAMIFED kan aangesloten worden bij een ander kinderbijslagfonds wordt aangesloten. 

 

Een enquête 67 wordt afgesloten als het betrokken fonds de schrapping van de aansluiting 

uitvoert met reden 9 (nietige aansluiting) op dezelfde datum als die van de aansluiting en 

wanneer FAMIFED deze werkgever aansluit. 

 

Enquête 70 

Een enquête 70 wordt aangemaakt wanneer een werkgever wordt geschrapt bij een 

kinderbijslagfonds na een ontslag (schrappingsreden 5) met observatiecode 50 (ontslag 

terwijl er geen overeenstemming is met een aansluiting wegens ontslag). 

 

Een enquête wordt afgesloten wanneer het betrokken fonds de schrappingsdatum wijzigt 

overeenkomstig de schrappingsdatum bij de RSZ. 

 

Enquête 71 

Een enquête 71 wordt aangemaakt wanneer een werkgever wordt geschrapt bij een 

kinderbijslagfonds na een ontslag (schrappingsreden 1) maar vervolgens niet bij een 

ander kinderbijslagfonds is aangesloten. 

 

Een enquête 71 wordt afgesloten wanneer een ander fonds aansluit. 

 

Enquête 72 

Een enquête 72 wordt aangemaakt wanneer een werkgever wordt geschrapt bij een 

kinderbijslagfonds na een fusie (schrappingsreden 3) maar vervolgens niet is aangesloten 

bij een ander kinderbijslagfonds. 

Een enquête 72 wordt afgesloten wanneer een ander fonds aansluit. 

 

Enquête 73 

Een enquête 73 wordt aangemaakt wanneer een werkgever wordt geschrapt bij een 

kinderbijslagfonds na een fusie (schrappingsreden 3) maar vervolgens niet is aangesloten 

bij een ander kinderbijslagfonds. 

 

Een enquête 73 wordt afgesloten wanneer een ander fonds aansluit. 
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Enquête 74 

Een enquête 74 wordt aangemaakt wanneer een werkgever wordt geschrapt bij een 

kinderbijslagfonds omdat hij niet langer de voorwaarden vervult die de statuten van het 

fonds vereisen om er deel van uit te maken (schrappingsreden 4) maar vervolgens niet is 

aangesloten bij een ander kinderbijslagfonds. 

 

Een enquête 74 wordt afgesloten wanneer het fonds, dat aan de voorwaarden voldoet, 

aansluit of wanneer het betrokken fonds de schrappingsreden wijzigt. 

 

Enquête 80 

Een enquête 80 wordt aangemaakt wanneer wegens een verandering van 

werkgeversstatuut de RSZ-immatriculatie bij de aansluiting gewijzigd werd.  

 

Een enquête 80 wordt afgesloten door de Monitoring als blijkt dat het om dezelfde 

werkgever gaat. 

 

Enquête 82 

Een enquête 82 wordt aangemaakt wanneer het bevoegde kinderbijslagfonds de 

aanvraagdatum van de aansluiting wijzigde. 

 

Een enquête 82 wordt afgesloten wanneer  

- het betrokken fonds het bewijs levert dat de wettelijke termijn van 90 dagen 

tussen de gewijzigde aanvraagdatum en de aansluitingsdatum wel degelijk werd 

nageleefd, waarna Monitoring de enquête afsluit. 

- het betrokken fonds de aansluiting schrapt (reden 8 laattijdige aansluiting) als de 

termijn van 90 niet meer nageleefd werd. De enquête wordt automatisch 

afgesloten. 

 

Enquête 91 

Een enquête 91 wordt aangemaakt wanneer er een tegenstrijdigheid bestaat tussen de 

RSZ-categorie en het fonds waarbij de werkgever aangesloten is. De aansluiting kon 

gevalideerd worden door een observatiecode (tussen 21 en 27) in te voeren. 

 

Een enquête 91 wordt afgesloten wanneer het betrokken fonds het bewijs van de 

geldigheid van de  aansluiting bezorgt, waarna Monitoring de enquête afsluit. 

 

Het betrokken fonds schrapt de aansluiting  op de begindatum van de aansluiting met 

reden 9 (nietige aansluiting).  

 

Enquête 92 

Een enquête 92 wordt aangemaakt wanneer de aanvraagdatum van de aansluiting valt na 

meer dan 90 dagen ten opzichte van de datum van tewerkstelling van 

verzekeringsplichtig personeel geregistreerd door de RSZ. De aansluiting kon 

gevalideerd worden door een observatiecode 40 (stilzwijgende aansluiting) of 41 

(impliciete aansluiting) in te voeren. 
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Een enquête 92 wordt afgesloten wanneer  

- het betrokken fonds het bewijs levert dat de aansluiting  stilzwijgend of impliciet 

is, waarna Monitoring de enquête afsluit.. 

- het betrokken fonds de aansluiting op de aansluitingsdatum schrapt (reden 7 

dubbele aansluiting, 8 laattijdige aansluiting of 9 nietige aansluiting) als de 

stilzwijgende of impliciete aansluiting niet gewettigd is,  

 

Enquête 93 

Een enquête 93 wordt aangemaakt wanneer de aansluitingsdatum bij het 

kinderbijslagfonds meer dan 90 dagen na de immatriculatie bij de RSZ valt, kon de 

aansluiting dankzij observatiecode 42 (aansluitingsdatum na de immatriculatiedatum bij 

de RSZ) gevalideerd worden. 

 

Een enquête wordt afgesloten wanneer  

- het betrokken fonds Monitoring het bewijs levert van de datum waarop personeel 

tewerkgesteld werd waarna Monitoring de enquête afsluit. 

- het betrokken fonds de aansluiting op de aansluitingsdatum (reden 7 dubbele 

aansluiting, 8 laattijdige aansluiting of 9 nietige aansluiting) schrapt als de 

aansluiting niet gewettigd is. 

 

Controle 94 

Een enquête 94 wordt aangemaakt wanneer de aansluitingsdatum bij het 

kinderbijslagfonds valt na die van de toekenning van de RSZ-immatriculatie bij meerdere 

bedrijfszetels. 

De aansluiting kon door de observatiecode 44 (aansluitingsdatum valt na de datum 

waarop de categorie bij de RSZ toegekend werd) gevalideerd worden. 

 

Een enquête 94 wordt afgesloten wanneer het betrokken fonds het bewijs levert van de 

geldigheid van de aansluiting bij de bedrijfszetel, waarna Monitoring de enquête 

afsluit. 

 

Controle 95 

Een controle 95 wordt aangemaakt wanneer aanspraak wordt gemaakt op een bijkomende 

aansluiting voor een andere periode dan voor een al bestaande aansluiting. 

Die situatie doet zich voor  

 wanneer een werkgever bij een fonds aangesloten wordt voordat zijn ontslag bij het 

vorige fonds ingegeven wordt;  

 wanneer een aansluiting bij een fonds actief is met alleen maar leerlingen en een 

ander fonds aansluit als opnieuw personeel tewerkgesteld wordt. 

De aansluiting kon gevalideerd worden door een observatiecode 70 (validering voor een 

bijkomende aansluiting) in te voeren. 

 

Een enquête 95 wordt afgesloten wanneer het bijkomende fonds het bewijs levert van de 

geldigheid van de aansluiting, waarna Monitoring de enquête afsluit. 
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2) De statuten van een controle 

 

Elk dossier waarvoor er een controle is heeft een statuut dat evolueert naar gelang van de 

behandeling of afsluiting ervan. 

 

1 statuut gegeven aan een controle bij het aanmaken 

3 de controle wordt meegedeeld aan het fonds of aanFAMIFED dat de nodige 

wijzigingen voor de oplossing moet uitvoeren 

4 de controle is afgewerkt en de dienst Monitoring van het departement Controle sluit 

het onderzoek af 

5 de controle wordt automatisch afgesloten na een wijziging door het fonds of door 

FAMIFED 

6 de controle wordt automatisch afgesloten wanneer FAMIFED de plaatscode wijzigt 

7 de controle is afgewerkt en de dienst Monitoring van het departement Controle 

verwerpt de afsluiting van de controle 

 

3) Codes reden van aansluiting en van schrapping van aansluiting 

 

Met de volgende codes kunnen in het NRW verschillende types van aansluiting 

geïdentificeerd worden: 

 

0 : automatische toekenning bij aanmaking 990 

1 : ontslag van een ander fonds 

2 : uitsluiting van een ander fonds 

3 : ontbinding van een ander fonds 

4 : de verzekeringsplichtige vervult niet langer de voorwaarden 

bepaald door de statuten van het ander fonds om er deel van uit te 

maken 

6 : nieuwe verzekeringsplichtige 

7 : nieuwe aansluiting 

8 : laattijdige aansluiting (gegeven door FAMIFED) 

 

Met de volgende codes kunnen in het NRW verschillende types van schrapping van 

aansluiting geïdentificeerd worden: 

 

1 : ontslag 

2 : uitsluiting 

3 : ontbinding van het kinderbijslagfonds 

4 : de verzekeringsplichtige vervult niet langer de voorwaarden 

bepaald door de statuten van het kinderbijslagfonds om er deel van 

uit te maken 

5 : stopzetting van tewerkstelling van personeel 

6 : uitsluitend tewerkstelling van leerlingen 

7 : dubbele aansluiting 

8 : laattijdige aansluiting 

9 : nietige aansluiting 
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10 : dossier doorgestuurd naar een andere plaatscode 

11 : opheffing RSZ, fonds 990 

 

4) Observatiecodes voor nieuwe aansluitingen en voor schrappingen van 

aansluitingen 

Met de observatiecodes kan een aansluiting of een schrapping van een aansluiting in het 

NRW gevalideerd worden die zonder inschrijving zou verworpen worden.  

 

Dit zijn de observatiecodes waarmee een verzekeringsplichtige werkgever van wie de 

gegevens niet overeenkomen met die in het RSZ of die afwijken van de gebruikelijke 

regels kan aangesloten worden. 

 

00 : Er is geen observatiecode, dit is de standaardwaarde. 

21 : Hiermee kunnen verzekeringsplichtige werkgevers van rusthuizen
1
 in de RSZ-

categorieën 00017 aangesloten worden bij het kinderbijslagfonds van hun keuze. 

22 : Hiermee kunnen verzekeringsplichtige werkgevers, traiteurs
2
 in de RSZ-

categorieën 00017 aangesloten worden bij het kinderbijslagfonds van hun keuze. 

23 : Hiermee kunnen gemengde ondernemingen
3
 in de RSZ-categorieën 00017 

aangesloten worden bij het kinderbijslagfonds van hun keuze. 

24 : Hiermee kunnen thuiswerkers in de specifieke categorieën, 440 tot 489, 

aangesloten worden bij FAMIFED. 

25 : Hiermee kan een werkgever van een gewone categorie zich aansluiten bij Group S 

of Mensura 

26 : Hiermee kunnen verzekeringsplichtige werkgevers van de overheidssector, in de 

RSZ-categorieën 40, 45, 46, 96, 145, 175, 196, 296, 347, 396, 399 en 496, die 

verzekeringsplichtige werknemers tewerkstellen met contract zich aansluiten bij 

vrije fondsen of FAMIFED. 

27 : Hiermee kunnen werkgevers aangesloten worden die behoren tot de categorieën 

99, 199, 299 of 699, die enkel maar aangesloten kunnen worden als ze eigen 

personeel tewerkstellen. 

40 : Hiermee kan een stilzwijgende aansluiting gebeuren (de datum van aanvraag valt 

na de termijn van 90 dagen na immatriculatie bij de RSZ; deze situatie is het 

gevolg van de voortzetting van een individuele onderneming door een aanverwant 

in de eerste graad of de omzetting van een individuele onderneming in een andere 

onderneming). 

41 : Hiermee kan een impliciete aansluiting gebeuren (de datum van aanvraag valt na 

de termijn van 90 dagen na immatriculatie bij de RSZ, maar vooraf werd een 

document verstuurd dat de keuze van de werkgever wettigt). 

42 : Hiermee kan een datum van aansluiting gevalideerd worden die valt na de datum 

van immatriculatie om een bijzondere reden. 

                                                 
1
 De rusthuizen, hoewel afhangend van de RSZ-categorieën 00017 toegekend aan de horecasector, vallen 

niet in het toepassingsgebied van de aansluiting van rechtswege bij FAMIFED. 
2
 De traiteurs, hoewel afhangend van de RSZ-categorieën 00017 toegekend aan de horecasector, vallen niet 

in het toepassingsgebied van de aansluiting van rechtswege bij de FAMIFED. 
3
 De gemengde ondernemingen, hoewel afhangend van de RSZ-categorieën 00017 toegekend aan de 

horecasector, vallen niet in het toepassingsgebied van de aansluiting van rechtswege bij FAMIFED. 
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44 : Hiermee kan een datum van aansluiting gevalideerd worden die valt na de datum 

van toekenning van de categorie bij de RSZ. 

70 : Hiermee kan een bijkomende validering voor een kwartaal zonder leerling 

gevalideerd worden. 

 

Met de observatiecodes kunnen geschrapte aansluitingen gewettigd worden. Dit zijn de 

observatiecodes die in het NRW worden gebruikt voor de schrappingen: 

 

00 : Er is geen observatiecode, dit is de standaardwaarde. 

50 : Hiermee kan een ontslag of een ontbinding gevalideerd worden als er geen 

overeenstemming is met een aansluiting wegens ontslag of ontbinding. 

52 : Hiermee kan een schrapping gevalideerd worden wanneer de categorie voor die 

werkgever niet is geschrapt bij de RSZ. 

 


