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GEBRRUIKERSGIDS VOOR DE DIMONA/PPL-RIP-BERICHTEN 
OVER KINDEREN MET EEN HANDICAP 

 
 
 
 
 

0. CONTEXT 
 
Deze gebruikersgids is bestemd voor de kinderbijslaginstellingen waarvan de gegevens in het Kadaster 
geïntegreerd zijn. 
 
Hij gaat over de kritische lectuur van een DIMONA/RIP-bericht (personeelsbestand) voor het recht op 
kinderbijslag voor kinderen met een handicap. 
 

• rechtgevende kinderen (rolcode 104). 
 
 
De gids behandelt de winstgevende activiteiten van gehandicapten jonger dan 21 jaar, die vroeger 
geverifieerd met het controleformulier P2. 
 
Hij maakt gebruik van de codificering van de DIMONA- en de DIMONAPPL-glossaria van het Portaal 
van de sociale zekerheid (www.socialsecurity.be). 
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1. OPMERKING VOORAF 
 
De in deze gids beschreven acties (vraag om handicap te herzien, opschorten van betaling) worden 
voorgesteld als ze nog niet gedaan zijn, bijvoorbeeld bij ontvangst van het DIMONA/RIP-bericht. 
 
 
2. BASISREGELS 
 
Daadwerkelijk uitoefenen 
 
Het is de daadwerkelijke uitoefening van een winstgevende activiteit die de kinderbijslag in de weg 
staat in de zin van artikel 12 van het koninklijk besluit van 3 mei 1991 tot uitvoering van de artikelen 
47, 56septies, 62, § 3 van de samengeordende wetten betreffende de kinderbijslag voor loonarbeiders en 
van artikel 96 van de wet van 29 december 1990 houdende sociale bepalingen. 
 
Een ondertekend arbeidscontract is dus irrelevant als er geen uitvoering volgt. Ook moeten gelijkgestelde 
dagen niet beschouwd worden als de uitoefening van een winstgevende activiteit. 
 
Als na een periode van uitvoering van het contract een periode van niet-uitvoering volgt, wordt het 
contract beschouwd als onderbroken. In dat geval moet artikel 48 KBW toegepast worden, rekening 
houdend met de regel gegeven in MO 593 van 3 november 2005: "Als zich tijdens een en dezelfde maand 
meerdere gebeurtenissen met tegengestelde gevolgen voordoen, houdt men slechts rekening met de laatste 
gebeurtenis". 
 
In de praktijk wordt een periode van niet-uitvoering van het contract gesignaleerd door een RIP-out en/of 
een einddatum van de tewerkstelling in de DMFA. 
 
Ten slotte moet de daadwerkelijke deeltijdse uitoefening van een winstgevende activiteit (x dagen, x 
uren/week) volgens de modaliteiten van het contract beschouwd worden als de ononderbroken 
uitoefening van een activiteit die verzekeringsplicht in de sociale zekerheid impliceert van het begin tot 
het einde van de uitvoering van het contract. 
 
werkgeverscategorie 
 
De werkgeverscategorie (= categorienummer toegekend door de RSZ en de RSZPPO) is momenteel niet 
vermeld in de RIP-distributieberichten: de toevoeging van dat gegeven in het bericht is aangevraagd bij 
de Kruispuntbank van de sociale zekerheid. 
 
Intussen moet het Nationaal Repertorium van de Werkgevers (NRW) geconsulteerd worden om die 
categorie te kennen. 
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3. FASES 
 
 
Fase 1 : Zone 20308 - Aard werknemer 
 
 
Type  Omschrijving 

 
Actie 

IBO individuele beroepsopleiding in alle sectoren flux negeren 
STU 
 
of 
 
STX 

student in alle sectoren 
 
 
student als gelegenheidswerknemer in de 
tuinbouw, landbouw, horeca en interim 

beheer DMFA 
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Fase 2 : Zone 20304 – Werkgeverscategorie 1 :  
 
Actie: raadpleging NRW 
 
1e hypothese: het gaat om een RIP-distributiebericht
2e hypothese: het gaat om de consultatie van het personeelsbestand 
 
Fase 2.1.
 
Nummer 
 

Omschrijving Impact KB Eventuele actie 

073 Werkgevers die vallen onder de bevoegdheid van het Paritair Subcomité 
voor de beschutte werkplaatsen van het Waalse Gewest en van de 
Duitstalige Gemeenschap n°327.03; betreft de "Duitstalige" beschutte 
werkplaatsen, categorie voorbehouden voor de beschutte werkplaatsen die 
gesubsidieerd zijn door het Waalse Gewest (en erkend door het "AWIPH" - 
Agence Wallonne d"Intégration des Personnes Handicapées), maar geen 
bijdrage verschuldigd zijn aan het "Fonds de Sécurité d"existence pour les 
ETA situées en Région wallonne et en Communauté germanophone"; geen 
basisbijdrage verschuldigd aan het "Fonds voor Sluiting van 
Ondernemingen"; geen bijdragen verschuldigd ten gunste van risicogroepen 
(852), voor de begeleiding van werklozen (854), voor de tijdelijke 
werkloosheid en oudere werklozen (859) (zie ook categorieën 173, 273, 
373, 473) 

173 Werkgevers die onder de bevoegdheid vallen van het Paritair Subcomité 
voor de beschutte werkplaatsen gesubsidieerd door de Franse 
Gemeenschapscommissie n°327.02; betreft de werkgevers van de 
"Franstalige" Brusselse Beschutte werkplaatsen; bijdrageplichtig aan het 
"Fonds de Sécurité d"existence pour les ETA agréées par la Commission 
communautaire française"; geen basisbijdrage verschuldigd aan het "Fonds 
voor Sluiting van Ondernemingen"; geen bijdragen verschuldigd ten gunste 
van risicogroepen (852), voor de begeleiding van werklozen (854), voor 
tijdelijke werkloosheid en oudere werklozen (859) (zie ook categorieën 073, 
273, 373, 473) 

273 Werkgevers die vallen onder de bevoegdheid van het Paritair Subcomité 
voor de beschutte werkplaatsen van het Waalse Gewest en van de 
Duitstalige Gemeenschap n°327.03; betreft de Waalse beschutte 
werkplaatsen, categorie voorbehouden voor de beschutte werkplaatsen die 
gesubsidieerd zijn door het Waalse Gewest (en erkend door het "AWIPH" - 
Agence Wallonne d"Intégration des Personnes Handicapées), bijdrage 
verschuldigd zijn aan het "Fonds de Sécurité d"existence pour les ETA 
situées en Région wallonne et en Communauté germanophone"; geen 
basisbijdrage verschuldigd aan het "Fonds voor Sluiting van 
Ondernemingen"; geen bijdragen verschuldigd ten gunste van risicogroepen 
(852), de begeleiding van werklozen (854), de tijdelijke werkloosheid en 
oudere werklozen (859) (zie ook categorieën 173,273, 373, 473) 

373 Werkgevers die vallen onder bevoegdheid van het Paritair Subcomité voor 
de beschutte werkplaatsen gesubsidieerd door de Vlaamse Gemeenschap of 
door de Vlaamse Gemeenschapscommissie en de sociale werkplaatsen 
erkend en/of gesubsidieerd door de Vlaamse Gemeenschap n°327.01; 
betreft werkgevers van Nederlandstalige sociale werkplaatsen; zijn een 
bijdrage verschuldigd aan het "Fonds voor Bestaanszekerheid voor de 
sociale Werkplaatsen"; zijn geen basisbijdrage verschuldigd aan het "Fonds 
voor Sluiting van Ondernemingen"; zijn geen bijdrage verschuldigd ten 
voordele van risicogroepen (852), de begeleiding van werklozen (854), de 
tijdelijke werkloosheid en de oudere werklozen (859) (zie ook categorieën 
073, 173, 273, 473) 

473 Werkgevers die vallen onder de bevoegdheid van het Paritair Subcomité 
voor de beschutte werkplaatsen gesubsidieerd door de Vlaamse 
Gemeenschap of door de Vlaamse Gemeenschapscommissie en de sociale 
werkplaatsen erkend en/of gesubsidieerd door de Vlaamse Gemeenschap 
n°327.01; betreft de werkgevers van de Nederlandstalige beschutte 
werkplaatsen; bijdrage verschuldig zijn aan het "Vlaamse Fonds voor 
Bestaanszekerheid voor de ondernemingen voor beschutte tewerkstelling"; 
geen basisbijdrage verschuldigd aan het "Fonds voor Sluiting van 
Ondernemingen"; geen bijdragen verschuldigd ten gunste van risicogroepen 
(852), de begeleiding van werklozen (854), tijdelijke werkloosheid en 
oudere werklozen (859) (zie ook categorieën 073, 173, 273, 373) 

Geen Volgende fasen 
negeren 

                                                 
1 Gestructureerde bijlagen 27 DMFA-glossarium en 29 DMFAPPL-glossarium 
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Fase 2.2.
 
 
Nummer 
 

Eventuele actie 

Andere dan 073, 173, 273, 373, 473 
 

Over naar fase 3 
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Fase 3 : Zone 20308 - Aard werknemer 
 
 
Type  Omschrijving 

 
Actie 

EXT 
 
of 
 
3 blanco's 
 
of 
 
000 
 
of 
 
035 

gelegenheidswerknemer in de tuinbouw, 
landbouw, horeca en interim 
 
 
alle werknemers (uitgezonderd studenten, IBOs 
en gelegenheidswerknemer) in alle sectoren 
buiten de bouwsector 
 
alle andere werknemers in de bouwsector 
(uitgezonderd studenten of IBOs) 
 
erkende leerlingen en gelijkgestelden in de 
bouwsector 

1. herziening handicap vragen 
 
2. betaling toeslag opschorten 

 
 
3. beheer DMFA 
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Fase 4 : Zone 20310 – Datum en uur van einde prestatie 
 
= datum uit dienst = RIP-out 
 
Datum 
 

Actie 
 

geen geen 
 

ja Vóór medische beslissing: medische beslissing 
afwachten 
Na medische beslissing: nagaan of opnieuw de 
toeslag betaald moet worden 
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4. OVERZICHT VAN DE FASEN 
 
Fase 1 : Zone 20308 – Aard werknemer 
 

IBO  flux negeren 
STU 
STX  beheer DMFA 

 
 
Fase 2 : Zone 20304 – Werkgeverscategorie 
 
Actie = raadpleging NRW 
 
1e hypothese: het gaat om een RIP-distributiebericht
2e hypothese: het gaat om de consultatie van het personeelsbestand 
 
Fase 2.1. 
 

Nummers 073, 173, 273, 373, 473  Volgende fasen negeren 
 
Fase 2.2. 
 

Andere dan nummers 073, 173, 273, 373, 
473 

 Over naar fase 3 

 
 
Fase 3 : Zone 20308 - Aard werknemer 
 

EXT 
3 blanco's 
000 
035 

 herziening handicap vragen 
 betaling toeslag opschorten  
 beheer DMFA 

 
 
Fase 4 : Zone 20310 – Datum en uur van einde prestatie (RIP-out) 
 

 Vóór medische beslissing: medische beslissing afwachten 
 Na medische beslissing: nagaan of opnieuw de toeslag betaald moet worden 

 
 
 

_____ 


