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Aanknopingsfactoren voor het aanrekenen van de betaalde gezinsbijslag aan de 

deelstaten 

 

 

1. Doelstellingen 
Aan elk kind een regiocode

1
 toekennen om zodoende: 

 de betaalde gezinsbijslag correct te kunnen aanrekenen aan de deelstaten; 

 in staat te zijn barema’s met verschillende bedragen in de verschillende deelstaten 

correct te kunnen toepassen. 

2. Met het oog op regularisaties dient van deze regiocode ook een historiek te worden 

bijgehouden.  

 

 

Uiterlijk op 31 december 2014 moet aan elk rechtgevend kind een regiocode zijn 

toegekend (op 1 juli 2014 voor de kinderen in België en op 31 december 2014 voor de 

andere). 

 

Aandachtspunt 

 

Het Protocol met de deelstaten bepaalt dat een wijziging uitwerking heeft op de eerste dag 

van de maand die volgt op die waarin de wijziging plaatsvond. 

Deze regel geldt ongeacht het tijdstip waarop de kinderbijslaginstelling de informatie over de 

wijziging ontving.  Het principe van de betaling te goeder trouw kan niet worden toegepast 

wat betreft de aanrekening van de betaalde gezinsbijslag op het budget van de deelstaten. 

 

3. Aankopingsfactoren in het Protocol 

 

Woonplaats kind = hoofdverblijfplaats in Rijksregister 

 

 Voor de kinderen die hun huidige woonplaats hebben in België: de woonplaats van het 

kind.  Als het kind echter nog niet is ingeschreven in het rijksregister op het moment 

dat het kraamgeld betaald wordt, wordt rekening gehouden met de woonplaats van de 

bijslagtrekkende. 

 Voor de kinderen die in het buitenland wonen zonder in België gedomicilieerd te zijn: 

de vestigingseenheid van de huidige of laatste werkgever in België van de 

rechthebbende. Als die niet bepaald kan worden, wordt rekening gehouden met de 

huidige woonplaats of de laatste woonplaats van de rechthebbende in België. 

 Voor de kinderen die in België wonen zonder er gedomicilieerd te zijn: de effectieve 

verblijfplaats van het kind. 

                                                 
1
 Het gaat om een regiocode en niet om het adres van het kind. 
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4. Praktische vaststelling van de regiocode 

 

De regiocode wordt vastgesteld op basis van het ontvangen Excel-bestand met de NIS codes 

van de gemeenten met de daaraan gekoppelde bevoegde deelstaat 

 

Stappenplan
2
 

 

1. Vaststelling van de woonplaats van het kind door consultatie van het 

Rijksregister/de KSZ-registers  

 Indien een woonplaats in België wordt vastgesteld, wordt op basis daarvan de 

regiocode bepaald. 

 Is dit niet het geval, dan gaat men naar stap 2 

Deadline: 1 juli 2014 

 

2. Voor de overblijvende kinderen wordt in het dossier nagegaan of ze in België 

wonen  

 Is dit het geval dan wordt op basis van de gegevens in het (elektronisch) dossier 

van de rechthebbende de effectieve woonplaats van het kind en de daaraan 

gekoppelde de regiocode bepaald. 

 Is dit niet het geval, dan gaat men naar stap 3 

Deadline: 1 juli 2014. 

 

3. Voor de kinderen die buiten België wonen  

 Vanaf 1 juli 2014 (DMFA's voor het 2
e 
kwartaal 2014) zal in de DMFA-berichten 

in de tewerkstellingslijn van de werknemer (rechthebbende) de NIS-code van de 

vestigingseenheid van de werkgever meegedeeld worden.  Op basis van deze NIS-

code wordt de regiocode voor de kinderen in het dossier van die rechthebbende 

bepaald. 

  Voor de dossiers waarin de rechthebbende niet meer in dienst is bij een 

werkgever, wordt door consulatie van de gegevens in het (elektronisch) dossier 

van de rechthebbende/ RIP(P051) en het NRW het adres van de maatschappelijke 

zetel van de laatste werkgever van de rechthebbende opgezocht: 

o Is dat adres beschikbaar, dan wordt op basis daarvan de regiocode bepaald. 

o Is dit niet het geval dan gaat men naar stap 4. 

Deadline: 3 oktober 2014 

 

Aandachtspunt 

 

Wanneer "uitgebreide"-DMFA-berichten afwachten om de regiocode te bepalen 

 

De eerste fase van stap 3 geldt enkel voor de rechthebbenden die in dienst zijn van een 

werkgever.  In de dossiers waarin dit niet het geval is, dient men bijgevolg niet te 

wachten op de "uitgebreide" DMFA-berichten om volgende stappen uit te voeren. 

                                                 
2
 Dit stappenplan geldt eveneens voor de zelfstandigendossiers die de kinderbijslaginstellingen overnemen.  
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4. Opzoeken van de huidige of laatste woonplaats van de rechthebbende in België op 

basis van de consulatie van het Rijksregister/de KSZ registers  

 

 Wordt dat adres teruggevonden, dan wordt op basis daarvan de regiocode voor de 

kinderen in het dossier van de rechthebbende bepaald. 

 Wordt dat adres niet teruggevonden dan gaat men naar stap 5 

Deadline: 3 oktober 2014 

 

5. Restgroep 

 

Er wordt een inventaris opgemaakt van de overblijvende gevallen met vermelding 

van: 

- naam en INSZ/KSZ-nummer van de rechthebbende 

- socio-professionele situatie van de rechthebbende op grond 

waarvan het recht op kinderbijslag wordt vastgesteld. 

- RSZ-nummer of KBO-nummer van de werkgever op basis waarvan 

de betaalbevoegdheid werd vastgesteld. 

 

Uitgaande van deze gegevens, zal dan in overleg gezocht worden naar praktische 

oplossingen, met als doel voor elk kind van deze restgroep een regiocode te kunnen 

toekennen. 

Deadline voor het indienen van de inventaris: 15 oktober 2014 

 

6. Opmerkingen 

 

De kinderbijslaginstellingen zullen de situaties waar in de overgenomen 

zelfstandigendossiers deze aanknopingsfactoren hen niet in staat stellen een regiocode 

vast te stellen begin juli 2014 voor verder overleg aan de Rijksdienst signaleren. 

 

7. Waardes in de zone regiocode 

 

Om tegemoet te komen aan de vraag van de kinderbijslaginstellingen wordt 

voorgesteld dat alle kinderbijslaginstellingen in de zone "regiocode" de volgende 

waarden gebruiken: 

1 = Vlaamse Gemeenschap 

2 = Brussels Hoofdstedelijk Gewest 

3 = Waals Gewest 

4 = Duitstalige Gemeenschap 

 

8. Brevet van rechthebbende 

 

In geval van bevoegheidsverandering is de regiocode met de toepasselijke waarde 

voor elk rechtgevend kind verplicht op het brevet van rechthebbende te vermelden. 

 

 

---------------- 


