
Bijlage 4 bij de dienstbrief 997/52bis 

Instructies voor de opvolging van het verslag met de evaluatie van de 
integratie van gegevens in het Kadaster 

 
 
Als authentieke bron moet het Kadaster van de Kinderbijslag de exacte weergave zijn 
van alle rechten in onderzoek, geweigerd, in betaling of in debet in de interne 
gegevensbestanden van de kinderbijslaginstellingen. Daartoe integreert elke 
kinderbijslaginstelling dagelijks in het Kadaster de gegevens van alle actoren van de 
dossiers in zijn eigen gegevensbestand. 
 
De gebruikersgids van het Kadaster van de Kinderbijslag geeft de regels die gevolgd 
moeten worden om de kwaliteit van de gegevens in het Kadaster van de Kinderbijslag 
te garanderen. 
 
Om de kwaliteit van die gegevens met naleving van die regels te verzekeren maakte 
de Rijksdienst een lijst met 25 criteria. 
 
De criteria zijn opgemaakt op basis van een vaste situatie, een “foto van het 
Kadaster”, gemaakt op het einde van elk kwartaal, dus op 31/03, 30/06, 30/09 en 
31/12. 
 
Op basis van die 25 criteria evalueert de Rijksdienst elk kwartaal elke 
kinderbijslaginstelling.  
 
Het resultaat van die evaluatie wordt aan elke instelling bezorgd zodat het de 
gegevens die niet beantwoorden aan de normen bepaald door de dienstbrief 997/52bis 
en geverifieerd via de 25 criteria kan identificeren en verbeteren. 
 
Ten slotte gaat de Rijksdienst na of de op basis van die criteria gedetecteerde 
onregelmatigheden correct werden verbeterd door de kinderbijslaginstellingen. Als 
dat niet het geval is, contacteert de Rijksdienst de instellingen met de vraag de nodige 
verbeteringen uit te voeren. 
 
Dit document stelt de verschillende fasen van de procedure voor die de Rijksdienst 
invoerde om de kwaliteit van de gegevens in het Kadaster te waarborgen. 
 
A. De 25 criteria 
 
Aanvankelijk waren er 21 criteria gedefinieerd (van 1 tot 21). Dat aantal van 21 
veranderde na de opheffing van de criteria 5, 9 en 171 en de toevoeging van de criteria 
22 tot 282. 
 
De criteria 1, 2, 3, 4 en 26 zijn specifiek voor de rechthebbende. De criteria 6, 7, 8, 
10, 11, 12, 13, 22, 23 en 27 betreffen de bijslagtrekkende. De criteria 14, 15, 16, 18, 
19, 20, 21, 24, 25 en 28 betreffen het rechtgevend kind.  
                                                 
1 Ze betroffen de niet ingevulde data van einde van integratie van de rechthebbende, de 
bijslagtrekkende en het rechtgevend kind, terwijl de betalingen al meer dan 9 maanden geleden waren 
afgesloten. 
2 Ze betreffen de data van einde van integratie van de rechthebbende, de bijslagtrekkende en het 
rechtgevend kind die niet meer dan 3 maanden in de toekomst mogen vallen. 
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Die criteria zijn verdeeld in drie categorieën: 
 
1°) De blokkerende werkelijke criteria (13, 21, 23, 25, 26, 27 en 28) 
De blokkerende werkelijke criteria zijn de criteria op basis waarvan 
onregelmatigheden kunnen vastgesteld worden die in geen geval te wettigen zijn. Die 
onregelmatigheden moeten verbeterd worden door de kinderbijslaginstellingen. Als 
gegevens worden ingevoerd of gewijzigd die niet beantwoorden aan de vereisten van 
de werkelijk blokkerende criteria, worden ze bovendien vanaf 30 september 20113 
automatisch geweigerd bij de vraag om integratie in het Kadaster en volgt er een 
foutmelding. Die foutmeldingen van het Kadaster zijn beschikbaar op de website van 
de Rijksdienst op het volgende adres:  
http://www.onafts.be/Fr/Controle/ProUsers/Docs/infos.php. 
 
In de tabellen hierna staan de werkelijk blokkerende criteria in het vetjes op een grijze 
achtergrond.  
 
2°) De niet blokkerende werkelijke criteria (2, 6, 14, 15, 16, 18 en 20) 
De niet blokkerende werkelijke criteria zijn de criteria op basis waarvan 
onregelmatigheden kunnen vastgesteld worden die in geen geval te wettigen zijn. Die 
onregelmatigheden moeten verbeterd worden door de kinderbijslaginstellingen. Als 
gegevens worden ingevoerd of gewijzigd die niet beantwoorden aan de vereisten van 
de niet blokkerende werkelijke criteria, worden ze echter niet automatisch geweigerd 
bij de vraag om integratie in het Kadaster. 
 
In de tabellen in kwestie hierna staan die criteria in het vetjes. 
 
3°) De potentiële criteria (1, 3, 4, 7, 8, 10, 11, 12, 19, 22 en 24) 
Potentiële criteria zijn criteria op basis waarvan onregelmatigheden kunnen 
gedetecteerd worden die moeten onderzocht worden en eventueel verbeterd door de 
kinderbijslaginstellingen. In sommige gevallen kunnen die onregelmatigheden 
gewettigd zijn. Ze worden niet geweigerd bij hun integratie in het Kadaster. 
 
In de tabellen in kwestie hierna zijn deze criteria normaal weergegeven. 
 
Voor die potentiële criteria vergelijkt de dienst Monitoring de situatie van de 
instelling met het gemiddelde percentage van alle kinderbijslaginstellingen. Als het 
gemiddelde van alle instellingen voor criterium 12 bijvoorbeeld 2,5 % van de 
bijslagtrekkenden is en dat voor de instelling in kwestie 17 % is, zal men het fonds 
vragen alle betrokken dossiers te controleren. 
 
Hierna vindt u twee samenvattende tabellen met de 25 criteria (een op nummer en een 
op nummer per actor) en de lijst met uitleg voor beide: 
 

                                                 
3 Op 30 september 2011 traden de regels meegedeeld in de dienstbrief 997/52bis in werking. 
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Tabel van de criteria op nummer: 
 
 

Criteria Onderwerp 
Rechthebbende   
Criterium 1 Rechthebbenden jonger dan 18 
Criterium 2 Geboortedatum rechthebbende in de toekomst  
Criterium 3 Geboortedatum rechthebbende in het verleden (<01/01/1900) 
Criterium 4 Datum van begin van integratie voor de rechthebbende 18 is  
Bijslagtrekkende   

Criterium 6 Geboortedatum van de bijslagtrekkende in de toekomst 
Criterium 7 Geboortedatum van de bijslagtrekkende in het verleden  (<01/01/1900) 
Criterium 8 Datum van begin van integratie voor de bijslagtrekkende 16 is 
Criterium 10 Datum van begin van betaling bijslagtrekkende in de toekomst (meer dan 3 

maanden) 
Criterium 11 Geen datum van betaling aan de bijslagtrekkende terwijl er een datum van 

betaling aan de kinderen is 

Criterium 12 Periode van betaling geopend voor de bijslagtrekkende terwijl er geen periode 
van betaling is voor de kinderen 

Criterium 13 Datum van einde van betaling aan de bijslagtrekkende in de toekomst 
(meer dan 3 maanden) 

Rechtgevend Kind 
Criterium 14 Geboortedatum van het rechtgevend kind in de toekomst  
Criterium 15 Geboortedatum van het rechtgevend kind in het verleden (<01/01/1900) 
Criterium 16 Datum van begin van integratie voor de geboorte van het rechtgevend kind 
Criterium 18 Datum van begin van betaling voor de geboorte van het rechtgevend kind 
Criterium 19 Datum van begin van betaling rechtgevend kind in de toekomst (meer dan 3 

maanden) 
Criterium 20 Betalingen aan het rechtgevend kind gedurende meer dan 25 jaar 
Criterium 21 Datum van einde van betaling aan de rechtgevende kinderen in de 

toekomst (meer dan 3 maanden) 

Criteria 997/52 Bis 
Criterium 22 Datum van betaling van kraamgeld in het verleden (meer dan 3 maanden) 
Criterium 23 Datum van betaling van kraamgeld in de toekomst (meer dan 3 maanden) 
Criterium 24 Datum van betaling van adoptiepremie in het verleden (meer dan 3 maanden) 
Criterium 25 Datum van betaling van adoptiepremie in de toekomst (meer dan 3 

maanden) 
Criterium 26 Datum van einde van integratie van de rechthebbende in de toekomst 

(meer dan 3 maanden) 
Criterium 27 Datum van einde van de integratie van de bijslagtrekkende in de toekomst 

(meer dan 3 maanden) 
Criterium 28 Datum van einde van integratie van het rechtgevend kind in de toekomst 

(meer dan 3 maanden) 
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Tabel van de criteria op nummer per actor: 
 
 

Criteria Onderwerp 
Rechthebbende   
Criterium 1 Rechthebbenden jonger dan 18 
Criterium 2 Geboortedatum rechthebbende in de toekomst  
Criterium 3 Geboortedatum rechthebbende in het verleden (<01/01/1900) 
Criterium 4 Datum van begin van integratie voor de rechthebbende 18 is  
Criterium 26 Datum van einde van integratie van de rechthebbende in de toekomst 

(meer dan 3 maanden) 
Bijslagtrekkende   
Criterium 6 Geboortedatum van de bijslagtrekkende in de toekomst 
Criterium 7 Geboortedatum van de bijslagtrekkende in het verleden  (<01/01/1900) 
Criterium 8 Datum van begin van integratie voor de bijslagtrekkende 16 is 
Criterium 10 Datum van begin van betaling bijslagtrekkende in de toekomst (meer dan 3 

maanden) 
Criterium 11 Geen datum van betaling aan de bijslagtrekkende terwijl er een datum van 

betaling aan de kinderen is 
Criterium 12 Periode van betaling geopend voor de bijslagtrekkende terwijl er geen periode 

van betaling is voor de kinderen 
Criterium 13 Datum van einde van betaling aan de bijslagtrekkende in de toekomst 

(meer dan 3 maanden) 
Criterium 22 Datum van betaling van kraamgeld in het verleden (meer dan 3 maanden) 
Criterium 23 Datum van betaling van kraamgeld in de toekomst (meer dan 3 maanden) 
Criterium 27 Datum van einde van de integratie van de bijslagtrekkende in de toekomst 

(meer dan 3 maanden) 
Rechtgevend Kind 
Criterium 14 Geboortedatum van het rechtgevend kind in de toekomst  
Criterium 15 Geboortedatum van het rechtgevend kind in het verleden (<01/01/1900) 
Criterium 16 Datum van begin van integratie voor de geboorte van het rechtgevend 

kind 
Criterium 18 Datum van begin van betaling voor de geboorte van het rechtgevend kind 

Criterium 19 Datum van begin van betaling rechtgevend kind in de toekomst (meer dan 3 
maanden) 

Criterium 20 Betalingen aan het rechtgevend kind gedurende meer dan 25 jaar 
Criterium 21 Datum van einde van betaling aan de rechtgevende kinderen in de 

toekomst (meer dan 3 maanden) 
Criterium 24 Datum van betaling van adoptiepremie in het verleden (meer dan 3 maanden) 
Criterium 25 Datum van betaling van adoptiepremie in de toekomst (meer dan 3 

maanden) 
Criterium 28 Datum van einde van integratie van het rechtgevend kind in de toekomst 

(meer dan 3 maanden) 
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a) Criteria specifiek voor de rechthebbende: 
 
Criterium 1 - Rechthebbende jonger dan 18 (potentieel criterium) 
 
Dit criterium geeft het aantal dossiers op met een rechthebbende jonger dan 18. 
Rechthebbenden moeten ouder zijn dan 18 jaar. De meeste uitzonderingen daarop zijn 
te vinden bij het departement Gezinnen van de Rijksdienst. 
 
Criterium 2 - Geboortedatum van de rechthebbende in de toekomst (niet blokkerend 
werkelijk criterium) 
 
Dit criterium geeft het aantal dossiers op waar de geboortedatum van de 
rechthebbende na de selectiedatum valt (datum van de “foto van het Kadaster”). Als 
de selectie bijvoorbeeld gebeurt op 30 juni 2012 kan er op 30 juni 2012 geen enkele 
rechthebbende zijn met een geboortedatum na 30 juni 2012. Die datum zal dus 
veranderen naar gelang van de datum waarop de “foto van het Kadaster” werd 
genomen. 
 
Criterium 3 - Geboortedatum van de rechthebbende in het verleden (potentieel 
criterium) 
 
Dit criterium geeft het aantal rechthebbenden dat bekend is in het Kadaster als 
geboren vóór 1 januari 1900. Die datum zal elk jaar worden aangepast bij de evaluatie 
van het vierde kwartaal. Bijvoorbeeld bij de evaluatie op 31 december 2012 zal de 
selectie worden gemaakt op de rechthebbenden geboren vóór 1 januari 1901, bij de 
evaluatie op 31 december 2013 op de rechthebbenden geboren vóór 1 januari 1902, 
enzovoort. 
 
Criterium 4 - Datum begin integratie vóór de rechthebbende 18 is (potentieel 
criterium) 
 
Dit criterium geeft het aantal dossiers waar de datum in de zone “datum van begin 
integratie” van de rechthebbende valt vóór hij 18 is. 
 
Criterium 5 - opgeheven criterium4  
 
Criterium 26 - Datum van einde integratie van de rechthebbende in de toekomst 
(blokkerend werkelijk criterium) 
 
Dit criterium geeft het aantal dossiers op waar de datum van einde van integratie van 
de rechthebbende meer dan 3 maanden na de selectiedatum valt (datum van de “foto 
van het Kadaster”). Als de selectie bijvoorbeeld gebeurt op 30 juni 2012 kan de datum 
van einde van integratie van een rechthebbende niet vallen na 30 september 2012. Die 
datum zal dus veranderen naar gelang de datum waarop de “foto van het Kadaster” 
werd genomen.  
                                                 
4Niet ingevulde datum van einde van integratie terwijl de betalingen al sinds negen maanden of langer 
afgesloten zijn (werkelijk criterium). 
Dit criterium gaf het aantal rechthebbenden op, voor wie de datum van einde van integratie niet was 
ingevuld terwijl de betalingen al sinds negen maanden of langer afgesloten waren. Die datum werd elke 
maand aangepast op basis van de datum waarop de “foto van het Kadaster” werd genomen. 
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b) Criteria specifiek voor de bijslagtrekkende: 
 
Criterium 6 - Geboortedatum van de bijslagtrekkende in de toekomst (niet blokkerend 
werkelijk criterium) 
 
Dit criterium geeft het aantal dossiers op waar de geboortedatum van de 
bijslagtrekkende na de selectiedatum valt (datum van de “foto van het Kadaster”). Als 
de selectie bijvoorbeeld gebeurt op 30 juni 2012 kan er op 30 juni 2012 geen enkele 
bijslagtrekkende zijn met een geboortedatum na 30 juni 2012. Die datum zal dus 
veranderen naar gelang de datum waarop de “foto van het Kadaster” werd genomen.  
 
Criterium 7 - Geboortedatum bijslagtrekkende in het verleden (potentieel criterium) 
 
Dit criterium geeft het aantal bijslagtrekkenden op dat bekend is in het Kadaster als 
geboren vóór 1 januari 1900. Die datum zal elk jaar worden aangepast. Bijvoorbeeld 
bij de evaluatie op 31 december 2012 zal de selectie worden gemaakt op de 
bijslagtrekkenden geboren vóór 1 januari 1901, bij de evaluatie op 31 december 2013 
van de bijslagtrekkenden geboren vóór 1 januari 1902, enzovoort. 
 
Criterium 8 - Datum begin integratie voor de bijslagtrekkende 16 is (potentieel 
criterium) 
 
Dit criterium geeft het aantal dossiers waar de datum in de zone “datum van begin 
integratie” van de bijslagtrekkende valt vóór hij 16 is. 
 
Criterium 9 - opgeheven criterium5  
 
Criterium 10 - Datum begin betaling aan de bijslagtrekkende in de toekomst 
(potentieel criterium) 
 
Dit criterium geeft het aantal dossiers op waar de datum van begin van betaling van de 
bijslagtrekkende meer dan 3 maanden na de selectiedatum valt (datum van de “foto 
van het Kadaster”). Als de selectie bijvoorbeeld gebeurt op 30 juni 2012 kan de datum 
van begin van betaling van een bijslagtrekkende niet vallen na 30 september 2012. 
Die datum zal dus veranderen naar gelang de datum waarop de “foto van het 
Kadaster” werd genomen.  
 
Criterium 11 - Dossiers met minder bijslagtrekkende(n) met open betaalperiode dan 
rechtgevend(e) kind(eren) met open betaalperiode (potentieel criterium) 
 
Er kan theoretisch geen betaalperiode zijn voor het rechtgevend kind zonder 
betaalperiode voor de bijslagtrekkende. Op dat principe is er één enkele uitzondering: 
de betaling aan een instelling. 
 

                                                 
5Niet ingevulde datum van einde van integratie bijslagtrekkende terwijl de betalingen al sinds negen 
maanden of langer afgesloten zijn (werkelijk criterium). 
Dit criterium gaf het aantal bijslagtrekkenden op, voor wie de datum van einde van integratie niet was 
ingevuld terwijl de betalingen al sinds negen maanden of langer afgesloten waren. Die datum werd elke 
maand aangepast op basis van de datum waarop de “foto van het Kadaster” werd genomen. 
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Criterium 12 - Dossiers met meer bijslagtrekkende(n) met open betaalperiode dan 
rechtgevend(e) kind(eren) met open betaalperiode (potentieel criterium) 
 
Er kan theoretisch geen betaalperiode zijn voor de bijslagtrekkende zonder 
betaalperiode voor het rechtgevend kind. Op dat principe is er één enkele 
uitzondering: toepassing van artikel 70ter van de Kinderbijslagwet6. 
 
Criterium 13 - Datum van einde betaling aan de bijslagtrekkende in de toekomst 
(blokkerend werkelijk criterium) 
 
Dit criterium geeft het aantal dossiers op waar de datum van einde van betaling van de 
bijslagtrekkende meer dan 3 maanden na de selectiedatum valt (datum van de “foto 
van het Kadaster”). Als de selectie bijvoorbeeld gebeurt op 30 juni 2012 kan de datum 
van einde van betaling van een bijslagtrekkende niet vallen na 30 september 2012. 
Die datum zal dus veranderen naar gelang de datum waarop de “foto van het 
Kadaster” werd genomen.  
 
Criterium 22 - Datum van betaling van het kraamgeld in het verleden (potentieel 
criterium) 
 
De datum van betaling van het kraamgeld mag niet meer dan drie maanden in het 
verleden liggen op het moment dat die geregistreerd wordt in het Kadaster. Dit 
criterium geeft het aantal betalingen van kraamgeld aan waarvan de betaaldata zijn 
geregistreerd tijdens de maand van de “foto van het Kadaster”, maar die meer dan 3 
maanden vóór deze “foto” vallen. Bijvoorbeeld als de selectie gebeurt op 30 juni 2012 
vraagt de dienst Monitoring aan de instellingen om de betalingen van kraamgeld na te 
gaan die zijn opgegeven als betaald vóór 1 maart 2012, terwijl ze werden 
geregistreerd in de loop van juni 2012. 
 
Criterium 23 - Datum van betaling van het kraamgeld in de toekomst (blokkerend 
werkelijk criterium) 
 
Dit criterium geeft het aantal dossiers op waar de datum van betaling van het 
kraamgeld meer dan 3 maanden na de selectiedatum valt (datum van de “foto van het 
Kadaster”). Als de selectie bijvoorbeeld gebeurt op 30 juni 2012 kan de datum van 
betaling van het kraamgeld niet vallen na 30 september 2012. Die datum zal dus 
veranderen naar gelang van de datum waarop de “foto van het Kadaster” werd 
genomen.  
 
Criterium 27 - Datum van einde integratie van de bijslagtrekkende in de toekomst 
(blokkerend werkelijk criterium) 
 
Dit criterium geeft het aantal dossiers op waar de datum van einde van integratie van 
de bijslagtrekkende meer dan 3 maanden na de selectiedatum valt (datum van de “foto 
van het Kadaster”). Als de selectie bijvoorbeeld gebeurt op 30 juni 2012 kan de datum 
van einde van integratie van een bijslagtrekkende niet vallen na 30 september 2012. 

                                                 
6 Artikel 70ter betreft de forfaitaire bijslag verschuldigd aan de bijslagtrekkende die de kinderbijslag 
voor het kind ontving onmiddellijk voor de plaatsing(en), zolang die regelmatig contact onderhoudt 
met het kind of belangstelling toont voor het kind. 
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Die datum zal dus veranderen naar gelang van de datum waarop de “foto van het 
Kadaster” werd genomen.  
 
c) Criteria specifiek voor het rechtgevend kind: 
 
Criterium 14 - Geboortedatum van het rechtgevend kind in de toekomst (niet 
blokkerend werkelijk criterium) 
 
Dit criterium geeft het aantal dossiers op waar de geboortedatum van het rechtgevend 
kind na de selectiedatum valt (datum van de “foto van het Kadaster”). Die datum zal 
dus veranderen naar gelang van de datum waarop de “foto van het Kadaster” werd 
genomen. 
 
Criterium 15 - Geboortedatum van het rechtgevend kind in het verleden (niet 
blokkerend werkelijk criterium) 
 
Dit criterium geeft het aantal rechtgevende kinderen op dat bekend is in het Kadaster 
als geboren vóór 1 januari 1900. Die datum zal elk jaar worden aangepast. 
Bijvoorbeeld bij de evaluatie op 31 december 2012 zal de selectie worden gemaakt op 
de rechtgevende kinderen geboren vóór 1 januari 1901, bij de evaluatie op 31 
december 2013 op de rechtgevende kinderen geboren vóór 1 januari 1902, enzovoort. 
 
Criterium 16 - Datum van begin van integratie vóór de geboorte van het rechtgevend 
kind (niet blokkerend werkelijk criterium) 
 
Dit criterium geeft het aantal dossiers op waar de datum in de zone “datum van begin 
integratie” van het rechtgevend kind valt vóór zijn geboorte. 
 
Criterium 17 - opgeheven criterium7

 
Criterium 18 - Datum van begin betaling vóór de geboorte van het rechtgevend kind 
(niet blokkerend werkelijk criterium) 
 
Dit criterium geeft het aantal dossiers op met een datum van begin van betaling vóór 
de geboorte van het kind. 
 
Criterium 19 - Datum begin betaling aan het rechtgevend kind in de toekomst 
(potentieel criterium) 
 
Dit criterium geeft het aantal dossiers op waar de datum van begin van betaling van 
het rechtgevend kind meer dan 3 maanden na de selectiedatum valt (datum van de 
“foto van het Kadaster”). Als de selectie bijvoorbeeld gebeurt op 30 juni 2012 kan de 
datum van begin van betaling van een rechtgevend kind niet vallen na 30 september 
2012. Die datum zal dus veranderen naar gelang van de datum waarop de “foto van 
het Kadaster” werd genomen.  
                                                 
7 Niet ingevulde datum van einde van integratie van het rechtgevend kind terwijl de betalingen al sinds 
negen maanden of langer afgesloten zijn (werkelijk criterium). 
Dit criterium gaf het aantal rechtgevende kinderen voor wie de datum van einde van integratie niet was 
ingevuld terwijl de betalingen al sinds negen maanden of langer afgesloten waren. Die datum werd elke 
maand aangepast op basis van de datum waarop de “foto van het Kadaster” werd genomen. 
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Criterium 20 - Betalingen aan het rechtgevend kind ouder dan 25 jaar (niet 
blokkerend werkelijk criterium) 
 
Dit criterium geeft het aantal dossiers waarvoor betalingen zijn geregistreerd voor 
kinderen geboren na 30 juni 1966 en die de leeftijd van 25 bereikten. 
 
Criterium 21 - Datum einde van betaling aan rechtgevende kinderen in de toekomst 
(blokkerend werkelijk criterium) 
 
Dit criterium geeft het aantal dossiers op waar de datum van einde van betaling van 
het rechtgevend kind meer dan 3 maanden na de selectiedatum valt (datum van de 
“foto van het Kadaster”). Als de selectie bijvoorbeeld gebeurt op 30 juni 2012 kan de 
datum van einde van betaling van een rechtgevend kind niet vallen na 30 september 
2012. Die datum zal dus veranderen naar gelang van de datum waarop de “foto van 
het Kadaster” werd genomen.  
 
Criterium 24 - Datum van betaling van de adoptiepremie in het verleden (potentieel 
criterium) 
 
De datum van betaling van de adoptiepremie mag niet meer dan drie maanden in het 
verleden liggen op het moment dat die geregistreerd wordt in het Kadaster. Dat 
criterium geeft het aantal betalingen van adoptiepremies waarvan de betaaldata zijn 
geregistreerd tijdens de maand van de “foto van het Kadaster”, maar die meer dan 3 
maanden vóór die “foto” vallen. Bijvoorbeeld als de “foto van het Kadaster” genomen 
werd op 31 december 2011 vraagt de dienst Monitoring aan de instellingen om de 
betalingen van adoptiepremies na te gaan die zijn opgegeven als betaald vóór 1 maart 
2012, terwijl ze werden geregistreerd in de loop van juni 2012. 
 
Criterium 25 - Datum van betaling van de adoptiepremie in de toekomst (blokkerend 
werkelijk criterium) 
 
Dit criterium geeft het aantal dossiers op waar de datum van betaling van de 
adoptiepremie meer dan 3 maanden na de selectiedatum valt (datum van de “foto van 
het Kadaster”). Als de selectie bijvoorbeeld gebeurt op 30 juni 2012 kan de datum van 
betaling van een adoptiepremie niet vallen na 30 september 2012. Die datum zal dus 
veranderen naar gelang van de datum waarop de “foto van het Kadaster” werd 
genomen.  
 
Criterium 28 - Datum van einde integratie van het rechtgevend kind in de toekomst 
(blokkerend werkelijk criterium) 
 
Dit criterium geeft het aantal dossiers op waar de datum van einde van integratie van 
het rechtgevend kind meer dan 3 maanden na de selectiedatum valt (datum van de 
“foto van het Kadaster”). Als de selectie bijvoorbeeld gebeurt op 30 juni 2012 kan de 
datum van einde van integratie van een rechtgevend kind niet vallen na 30 september 
2012. Die datum zal dus veranderen naar gelang van de datum waarop de “foto van 
het Kadaster” werd genomen.  
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B. Kwartaalevaluatie (“foto” van het Kadaster) 
 
De dienst Monitoring maakt per kwartaal een evaluatie van de kwaliteit van de 
gegevens in het Kadaster van elke kinderbijslaginstelling op basis van de hierboven 
beschreven criteria. Die evaluatie wordt gemaakt op de laatste dagen van elk kwartaal: 
31/03, 30/06, 30/09 en 31/12. 
 
De kwartaalevaluatie heeft betrekking op alle integratie- en betaalperiodes van de 
dossiers van alle kinderbijslaginstellingen met het statuut A8 in het Kadaster.  
Om het de kinderbijslaginstellingen mogelijk te maken de gegevens die niet 
beantwoorden aan de regels bepaald door die criteria te identificeren en te verbeteren, 
deelt de dienst Monitoring met een e-mail alle kinderbijslaginstellingen het resultaat 
mee van die kwartaalevaluatie in de vorm van een verslag vergezeld van de volgende 
documenten: 
 
1) een samenvattende tabel met de criteria die onregelmatigheden detecteren met de 

volgende gegevens:  
- het type van criterium,  
- de benaming van het criterium,  
- het aantal dossiers betrokken bij dit criterium,  
- het percentage van dossiers betrokken bij dit criterium ten opzichte van het 

aantal betrokken actoren in de instelling op het einde van het kwartaal in 
kwestie, 

- ter vergelijking, het gemiddelde percentage van de betrokken actoren in alle 
kinderbijslaginstellingen op het einde van het kwartaal in kwestie; 

 
2) de lijsten met het/de dossier(s) betrokken bij dit criterium. 
 
C. Behandeling van onregelmatigheden door de kinderbijslaginstellingen 
 
De onregelmatigheden gedetecteerd door de werkelijke of potentiële criteria moeten 
als volgt worden behandeld door de kinderbijslaginstellingen: 
 
1. Onregelmatigheden gedetecteerd door blokkerende werkelijke criteria (13, 21, 23, 

25, 26, 27 en 28) of niet blokkerende (2, 6, 14, 15, 16, 18 en 20) 
 
Alle onregelmatigheden gedetecteerd door al dan niet blokkerende werkelijke criteria 
moeten verbeterd worden.  
 
Onregelmatigheden worden zowel in het interne gegevensbestand van de 
kinderbijslaginstelling als in het Kadaster verbeterd. De dossiers die de 
kinderbijslaginstellingen verbeterden hoeven niet te worden meegedeeld aan de dienst 
Monitoring. 
De Rijksdienst verwacht van de kinderbijslaginstellingen dat de verbeteringen ten 
laatste gedaan worden tegen het einde van het kwartaal van ontvangst van de 
documenten (verslag, samenvattende tabel en lijsten met dossiers per criterium).  
 

                                                 
8 Er zijn 3 statuten in het Kadaster: statuut A (actief), H (historiek) en D (delete/opgeheven). 
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2. Onregelmatigheden gedetecteerd door de potentiële criteria (1, 3, 4, 7, 8, 10, 11, 
12, 19, 22 of 24) 
 

De potentiële onregelmatigheden moeten worden gecontroleerd en zo nodig 
verbeterd.  
 
a) Verbetering van de potentiële onregelmatigheden 
 
Als na een onderzoek blijkt dat een potentiële onregelmatigheid moet verbeterd 
worden, gebeurt dat zowel in het interne gegevensbestand van de 
kinderbijslaginstelling als in het Kadaster. De dossiers die de kinderbijslaginstellingen 
verbeterden hoeven niet te worden meegedeeld aan de dienst Monitoring. 
 
De Rijksdienst verwacht van de kinderbijslaginstellingen dat de verbeteringen ten 
laatste gedaan worden tegen het einde van het kwartaal van ontvangst van de 
documenten (verslag, samenvattende tabel en lijsten met dossiers per criterium). 
 
b) Wettiging van de potentiële onregelmatigheden  
 
Als na een onderzoek blijkt dat een potentiële onregelmatigheid gewettigd is in een 
dossier opgenomen in een lijst van de potentiële criteria, plaatsen de 
kinderbijslaginstellingen naast dit dossier een kruisje in de daartoe gecreëerde kolom 
“Gewettigd”.  
Die lijsten met dossiers met een gewettigde potentiële onregelmatigheid moeten per  
e-mail verstuurd worden aan monitoring.ctrl@rkw.be.  
 
De Rijksdienst verwacht van de kinderbijslaginstellingen dat de wettigingen ten 
laatste meegedeeld worden tegen het einde van het kwartaal van ontvangst van de 
documenten (verslag, samenvattende tabel en lijsten met dossiers per criterium). 
 
De lijsten met onregelmatigheden op basis van de criteria zijn opgesteld op basis van 
een “foto van het Kadaster” die op het eind van elk kwartaal wordt gemaakt. Het is 
dan ook mogelijk dat sommige gegevens wegens de tijd tussen de datum waarop het 
verslag wordt gemaakt en de datum waarop het wordt meegedeeld aan de 
kinderbijslaginstellingen, ondertussen door hen werden verbeterd. 
 
D. Opvolging van de verbeteringen door de dienst Monitoring 
 
De dienst Monitoring zal de onregelmatigheden gedetecteerd door de criteria en die 
op het einde van het kwartaal van ontvangst van het verslag en zijn bijlagen niet 
correct werden verbeterd of gewettigd regelmatig opvolgen. 
 
Voor elke onregelmatigheid die niet correct verbeterd, niet verbeterd of niet gewettigd 
is, zal de dienst Monitoring per e-mail de bevoegde kinderbijslaginstelling contacteren 
met de vraag de nodige verbeteringen uit te voeren. 
De correct verbeterde onregelmatigheden zullen geschrapt worden van de volgende 
kwartaalcontrole. De correct gewettigde onregelmatigheden zullen geschrapt worden 
van de volgende kwartaalcontrole door de dienst Monitoring. 
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E. Contact  
 
De kinderbijslaginstellingen kunnen inlichtingen vragen over de behandeling van de 
dossiers die niet beantwoorden aan de kwaliteitscriteria aan: 

Claire Michaux op het telefoonnummer 02-237.23.86 
of per e-mail: monitoring.ctrl@rkw.be  
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