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Business-rules: Overdracht van de bevoegdheid om de kinderbijslag te betalen met een brevet van rechthebbende  
Invoeren van de begin- en einddata van de integratie- en betalingsperiodes in het Kadaster van de kinderbijslag 

KBF A = de oorspronkelijke kinderbijslaginstelling - KBF B = de volgende kinderbijslaginstelling  
Automatisch onderzoek van het recht = nieuwe procedure 
Onderzoek door de bevoegde kinderbijslaginstelling = oude procedure 
Brevet van KBF A naar KBF B1 
Actie Toepassing van de algemene procedure van 

het automatisch onderzoek van het recht 2 
Toepassing van de uitzonderingsprocedure 
– Onderzoek door de bevoegde instelling  

KBF A 
Met provisionele doorbetaling 
Bij afhandeling van de kwitantie  
Einddatum integratieperiode 3= laatste dag 
maand van afhandeling kwitantie 

 

Wanneer integratieperiodes van de 
actoren afsluiten? 

Welke einddatum inbrengen? 

 

Op datum aflevering brevet 
 

Einddatum integratieperiode 3 = einddatum 
betalingen 

Zonder provisionele doorbetaling: 
Op datum aflevering brevet  
Einddatum integratieperiode3= uiterlijk 
laatste dag maand aflevering brevet 
Met provisionele doorbetaling:  
Bij afhandeling van de kwitantie  
Einddatum betalingsperiode: einddatum 
geldige betaling 

 

Wanneer betalingsperiodes afsluiten? 

Welke einddatum inbrengen? 

 

Op datum aflevering brevet 

Einddatum betalingsperiode= geldige betaling Zonder provisionele doorbetaling 
Uiterlijk op datum aflevering brevet. 
Einddatum betalingsperiode: einddatum 
geldige betaling 

                                                 
1 Wanneer de bevoegdheid niet voor alle kinderen wordt overgedragen, gelden de beschreven regels enkel voor de actoren die overgaan naar de volgende 
kinderbijslaginstelling. 
 
2 Indien n.a.v. de aflevering van het brevet de betalingen die ten laste van een andere sector werden betaald, moeten worden teruggestort (verrekening) geldt de 
procedure beschreven in de dienstbrief 997/73 van  26 september 2008. 
 
3 Opgelet! Bij een niet-aangezuiverd debet blijven integratieperiode van de rechthebbende en de bijslagtrekkende open. 
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Actie Toepassing van de algemene procedure van 

het automatisch onderzoek van het recht  
Toepassing van de uitzonderingsprocedure 
– Onderzoek door de bevoegde instelling  

KBF B 
Wanneer integratieperiodes van de 
actoren invoeren? 

Welke begindatum invoeren? 

Bij afhandeling brevet  

 
Variabel: systeemdatum – 12 maanden wordt 
aanvaard als uitgangspunt 

Bij afhandeling brevet 

 
Variabel: systeemdatum – 12 maanden wordt 
aanvaard als uitgangspunt 
Met provisionele doorbetaling door KBF 
A: Bij de programmatie van de eerste 
betaling in de interne database. 
Begindatum betalingsperiode = begindatum 
geldige betaling 

 

Wanneer betalingsperiodes invoeren? 

Welke begindatum invoeren? 

 

Bij afhandeling van het brevet 

Begindatum geldige betaling 
Zonder provisionele doorbetaling: bij het 
programmeren van de eerste betaling in de 
interne database 
Begindatum betalingsperiode = begindatum 
geldige betaling 
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Voorbeeld bij de toepassing van de uitzonderingsprocedure. 
 
1.  Situatie. 
 
Een gezin bestaat uit de vader, de moeder en de kinderen.  De vader is zelfstandige en de moeder is vastbenoemde leerkracht.  RKW- dienst 
onderwijs, hierna fonds A genoemd betaalt de kinderbijslag.  Op 5 oktober begint de vader voltijds te werken als loontrekkende bij 
werkgever B, aangesloten bij fonds B.  
 
2. Acties m.b.t.de bevoegdheidsoverdracht en de integraties van actoren en betalingen in het Kadaster van de kinderbijslag 
 
Gegeven Fonds A Fonds B 
Ontvangst RIP-in vader op 21 oktober Verzending brevet aan Fonds B op 7 november + 

voortzetten van de provisionele betalingen. De 
integratie- en betalingsperiodes blijven open. 

 

Ontvangst brevet door Fonds B op 
14 november 

 Integreren van actoren met hun 
integratieperiode in het Kadaster in het 
concrete geval bijvoorbeeld vanaf 1 oktober 
(nog geen betalingsperiode invoeren) 

Ontvangst DMFA 4e kwartaal door 
Fonds B op 14 februari 

 Verzending kwitantie naar Fonds A, 
bijvoorbeeld op 1 maart om betalingen over 
te nemen vanaf 1 april 

Ontvangst kwitantie op 5 maart  Uitvoeren van de betalingen tot 31 maart 
Afsluiten van de integratieperiode op 31 maart (= 
einde maand afhandeling kwitantie) 
Afsluiten betalingsperiode op 31 december 
(=einddatum geldige betalingen) 
Na de betaling voor maart, vraag om regularisatie 
aan Fonds B voor de periode van 1 januari tot 
31 maart 

 

Ontvangst vraag om regularisatie op 
14 april  

 Invoeren 1 januari als begindatum geldige 
betalingen 
Terugstorten kinderbijslag van 1 januari tot 
31 maart aan Fonds A . 
Vanaf 1 april wordt aan gezin betaald. 

 


