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Business-rules: Wanneer en welke gegevens over betaling van kraamgeld, adoptiepremie en kinderbijslag in het Kadaster 
inbrengen? 

 
Situatie Wanneer betaling in Kadaster 

inbrengen? 
Welke gegeven 

inbrengen? 
Aandachtspunt 

(Voorafbetaling) kraamgeld Uiterlijk de dag waarop de betaling 
in de interne databank 
geprogrammeerd wordt 

Betalingsdatum en rang Indien 4 maanden na de 
voorafbetaling nog geen mailbox 
i.v.m. geboorte kind ontvangen: 
geldigheid betaald kraamgeld 
opnieuw verifiëren (cfr. CO 
1386) 

Betaling eerste kinderbijslag 
(n.a.v. de geboorte van het 
kind) 

Uiterlijk de dag waarop de betaling 
in de interne databank 
geprogrammeerd wordt 

Begindatum geldige 
betaling, ongeacht de 
effectieve betalingsdatum 

Bij geboorte kind in eerste 
instantie mailbox i.v.m. geboorte 
afwachten. Indien niet 
beschikbaar aan het einde van de 
maand die volgt op de 
geboortemaand: KSZ-nummer 
(bisnummer) aanvragen om 
betaling van de kinderbijslag in 
het Kadaster te kunnen 
integreren.)1.  D-berichten 
onmiddellijk verwerken. 

Betaling van adoptiepremie Uiterlijk de dag waarop de betaling 
in de interne databank 
geprogrammeerd wordt 

Betalingsdatum Is gelinkt aan de zone 
“Kinderen” 

 

                                                 
1 Indien het kinderbijslagfonds echter in de maand volgend op de geboortemaand een brevet dient af te leveren en het voor dat kind op dat ogenblik nog geen 
nationaal nummer heeft ontvangen, dient het kinderbijslagfonds voor het kind een KSZ-nummer (bisnummer) aan te vragen, teneinde het brevet te kunnen 
afleveren. 
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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. 
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Business-rules - Hoe en wanneer de betalingsperiodes bijwerken in Kadaster van de kinderbijslag bij schorsing1 van de betalingen 
Onderstaande tabel bevat geen limitatieve opsomming van de situaties waarin de betaling van de kinderbijslag geschorst wordt! 

Bijwerking betalingsperiode in Kadaster bij het nemen van de 
beslissing (een beslissing op basis van gegevens of een 
ambtshalve, zelfs al gaat het om een beslissing voor een 
beperkte duur) 

Situatie Bijwerking betalingsperiode 
in Kadaster bij schorsing van 
de betalingen 

Voortzetting van betalingen  
zonder onderbreking  

Voor bepaalde maanden is er 
geen effectieve betaling 

Geen bijwerking: de integratie- 
en betalingsperiode blijven 
open 

De betalingsperiodes worden in 
overeenstemming gebracht met 
de maanden waarvoor effectief 
en geldig kinderbijslag is 
toegekend. 

Een controleformulier komt na 
rappel niet binnen  

Geen bijwerking: de integratie- 
en betalingsperiode blijven 
open 

Opmerking: bij einde recht: integratie- en betalingsperiode 
afsluiten:  
Einddatum integratie = laatste dag van de maand waarin de 
eindbeslissing werd genomen 
Einddatum betalingsperiode = einddatum geldige betaling 

De integratie- en 
betalingsperiode blijven open 
tot op de einddatum van het 
(potentiële) recht 

De betalingsperiodes in 
overeenstemming brengen met 
de maanden waarvoor effectief 
en geldig kinderbijslag is 
toegekend. 

De student werkt meer dan 240 
uren (tijdens de laatste 
zomervakantie)? 

Geen bijwerking: de integratie- 
en betalingsperiode blijven 
open in afwachting van de 
DMFA-gegevens. 

Opmerking: bij einde recht: integratie- en betalingsperiode 
afsluiten:  
Einddatum integratie = laatste dag van de maand waarin de 
eindbeslissing werd genomen 

Einddatum betalingsperiode = einddatum geldige betaling 

                                                 
1 Met schorsing wordt de volgende situatie bedoeld: er ontbreken gegevens om de betalingen te kunnen uitvoeren, voortzetten, stopzetten of terugvorderen én de 
betalingen worden in afwachting van de ontvangst van die gegevens/ambtshalve beslissing tijdelijk geschorst.   
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Bijwerking betalingsperiode in Kadaster bij het nemen van 
een beslissing (een beslissing op basis van gegevens of een 
ambtshalve, zelfs al gaat het om een beslissing voor een 
beperkte duur) 

Situatie Bijwerking betalingsperiode 
in Kadaster bij schorsing van 
de betalingen 

Voortzetting van betalingen  
zonder onderbreking  

Voor bepaalde maanden is er 
geen effectieve betaling 

Ontvangst RIP-berichten voor 
een werkzoekende 
schoolverlater 

Geen bijwerking: de integratie- 
en betalingsperiode blijven 
open in afwachting van de 
ontvangst van het formulier 
P20 

De integratie- en 
betalingsperiode blijven open 
tot op de einddatum van het 
(potentiële) recht 

 

De betalingsperiodes in 
overeenstemming brengen met 
de maanden waarvoor effectief 
en geldig kinderbijslag is 
toegekend. 

 Opmerking: bij einde recht: integratie- en betalingsperiode 
afsluiten:  

Einddatum integratie = laatste dag van de maand waarin de 
eindbeslissing werd genomen 

Einddatum betalingsperiode = einddatum geldige betaling 

Algemene regel 

Elke wijziging die resulteert in 
een bijkomend onderzoek en 
een schorsing van de betalingen 
in afwachting van het resultaat 
van het onderzoek 

Geen bijwerking: de integratie- 
en betalingsperiode blijven 
open in afwachting van de 
ontvangst van de 
gegevens/ambtshalve 
beslissing. 

De integratie- en 
betalingsperiode blijven open 
tot op de einddatum van het 
(potentiële) recht 

 

De betalingsperiodes in 
overeenstemming brengen met 
de maanden waarvoor effectief 
en geldig kinderbijslag is 
toegekend. 

 Opmerking: bij einde recht: integratie- en betalingsperiode 
afsluiten:  

Einddatum integratie = laatste dag van de maand waarin de 
eindbeslissing werd genomen 

Einddatum betalingsperiode = einddatum geldige betaling 
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Voorbeelden 
 
1. Het kinderbijslagfonds betaalt de kinderbijslag voor een werkzoekende schoolverlater.  Op 5 oktober ontvangt het een RIP-in met 

begindatum activiteit op 29 september.  De betalingen worden geschorst per 30 september. De zone betalingsperiode in het Kadaster 
wordt niet aangepast (de betaalperiode blijft open). Er wordt een formulier P20 samen met een informatiebrief verzonden.  Op 5 
november komt het antwoord binnen.  De schoolverlater werkt met interim-contracten en zijn brutoloon voor oktober ligt boven het 
grensbedrag.  Er is dus geen recht voor oktober.  In het Kadaster wordt vervolgens 30 september ingevoerd als einddatum van de 
betalingen.  De integratieperiode van het kind blijft open teneinde het recht verder te kunnen opvolgen.  Op het einde van de 
toekenningsperiode wordt opnieuw een formulier P20 verzonden.  Uit het antwoord blijkt dat het brutoinkomen van de schoolverlater 
onder het toegelaten maximumbedrag lag voor januari en maart.  Voor de andere maanden was het inkomen te hoog.  Er volgt een 
bijbetaling voor januari en maart.  In het Kadaster worden op het niveau van de betaalperiode twee bijkomende lijnen ingevoerd, nl. een 
lijn voor de betaling van januari én een lijn voor de betaling van maart. Deze beslissing wordt genomen in juni en de integratieperiode 
van dit rechtgevend kind wordt als gevolg hiervan in het Kadaster afgesloten op 30 juni. 

 
 
2. Een jongere studeert af op 30 juni. Hij laat zich niet inschrijven als werkzoekende schoolverlater.  Met het formulier P7 van 5 september 

meldt het gezin dat de jongere sinds 10 augustus is tewerkgesteld en dat hij in het derde kwartaal normaliter meer dan 240 uren zal 
werken.  Het kinderbijslagfonds schorst na verwerking van dit formulier P7 onmiddellijk de betalingen. De zone betalingsperiode in het 
Kadaster wordt niet aangepast (de betaalperiode blijft open). Het fonds wacht het DMFA-bericht van het derde kwartaal af. Bij ontvangst 
van dit elektronisch bericht in november blijkt dat de afgestudeerde inderdaad meer dan 240 uren heeft gewerkt.  Het fonds gaat over tot 
de terugvordering van de kinderbijslag voor de maanden juli en augustus.  Naar aanleiding daarvan wordt in de zone betaalperiode van 
het Kadaster de maand juni als einddatum van de betalingen ingevoerd. De terugvordering gebeurt in november en de integratieperiode 
van dit rechtgevend kind wordt op 30 november afgesloten (= de maand waarin de beslissing werd genomen) in het Kadaster.  

 
 
3. Een kinderbijslagfonds betaalt de kinderbijslag op basis van de prestaties van de rechthebbende vader.  In februari ontvangt het fonds een 

RIP-out met einddatum activiteit 31 januari.  Op 31 maart heeft het fonds nog geen andere gegevens over het socio-professionele statuut 
van de rechthebbende ontvangen.  Het fonds consulteert de databanken via Trivia en er kan evenmin een andere rechthebbende worden 
vastgesteld.  Het fonds bevraagt de betrokkene en schorst voorlopig de betalingen op 31 maart.  De zone betalingsperiode in het Kadaster 
wordt niet aangepast (de betaalperiode blijft open).  Op 17 april laat de rechthebbende weten dat zijn gezin sinds 1 maart een uitkering 
van het OCMW ontvangt.  Op basis van die gegevens stelt het kinderbijslagfonds de einddatum van het recht vast op 31 maart. Op dat 
moment wordt in de zone betalingsperiode in het Kadaster afgesloten met als einddatum maart.  Met het oog op de verdere vaststelling 
van het recht wordt op 25 april een brevet van rechthebbende aan de dienst gewaarborgde gezinsbijslag overgemaakt.  De 
integratieperiodes van alle actoren van dit dossier worden afgesloten op 30 april (= de maand waarin de beslissing werd genomen) in het 
Kadaster. 

 


