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GEBRRUIKERSGIDS VOOR DE DMFA/PPL-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 DMFA/PPL-bericht 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 DMFA- en de DMFAPPL-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". Als de begindatum van het contract in de RIP (bijvoorbeeld 30/4) niet dezelfde is als de 
begindatum van de activiteit in de DMFA (bijvoorbeeld 3/5) is de datum van de DMFA bepalend voor 
het tijdstip waarop de betaling van de toeslag stopgezet wordt, op basis van artikel 48 KBW. 
 
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. 
 
Voor een volledige verificatie van het maandelijkse recht wordt aan de sociaal verzekerde gevraagd 
(module) de dagen en/of uren van de activiteit te lokaliseren met een attest van de werkgever. 
 
Omdat met de 'prestatiecodes' bepaalde dagen of uren van niet-activiteit (bijvoorbeeld feestdagen, 
gewaarborgd loon, vakantie) niet gesignaleerd worden, kan de sociaal verzekerde bovendien ook het 
bewijs leveren met een attest van de werkgever (zoals de student cf. dienstbrief 997/63 bis van 
15.06.2007). 
 
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. 
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3. FASES 
 
Fase 1 : ZONE 00036 WERGEVERSCATEGORIEËN (EmployerClass) 1

 
Nummer werkgeverscategorie toegekend door de RSZ en de RSZPPO 
 
Fase 1.1. 
 
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 



4 

08.2008 
 

Fase 1.2. 
 
Code 
 

Eventuele actie 

Andere dan 073, 173, 273, 373, 473 
 

Over naar fase 2 

 
 
Fase 2 : AANTAL DAGEN/UREN 
 
Zonenummer  Impact 

KB 
Eventuele actie 

 
= niets of 0 
 

 
Geen 

 
Volgende fasen 
negeren 

 
Zone 00078 : Aantal dagen student 

of 
Zone 00063 : Aantal dagen prestatie 

en/of 
Zone 00064 : Aantal uren prestatie 

 
≥ 1 
 

 
Over naar fase 3 

 
 
Fase 3 : CODIFICATIE VAN ARBEIDSTIJDGEGEVENS 2

 
Codenummer Impact KB Eventuele actie 

 
Andere dan codes 1 of 301 

 
Geen 

 
Volgende fasen 
negeren 

 
Code 1 of 301 

 
Over naar fase 4 

 
 
 
 
 
 
 

                                                 
2 bijlage 8 DMFA-glossarium en DMFAPPL-glossarium 
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Fase 4 : ZONE 00037 WERKNEMERSKENGETAL (WorkerCode)
3

 
Fase 4.1. 
 
Nummer Omschrijving Impact 

KB 
Eventuele acties 

012 Mindervalide werklieden en leerlingen van deze 
categorie vanaf het jaar waarin ze 19 jaar worden : a) 
tewerkgesteld in een erkende beschutte werkplaats met 
werkgeverscategorieën 073, 173 of 273 
(loonmatigingsbijdrage niet verschuldigd). b) aan te 
geven door werkgevers met werkgeverscategorie 
811(loonmatigingsbijdrage verschuldigd). 
 

Geen Volgende fasen negeren 

025 Gesubsidieerde contractuelen, minder-valide 
handarbeiders die met reëel loon worden aangegeven, 
tewerkgesteld in een beschutte werkplaats 
 

Geen Volgende fasen negeren 

035 Leerlingen en gelijkgestelden - handarbeiders tot 31 
december van het jaar waarin ze 18 jaar worden : - 
leerlingen met erkende leerovereenkomst 
Middenstandsopleiding. - leerlingen met 
gecontroleerde leerverbintenis-middenstandsopleiding. 
- leerlingen voor beroepen uitgeoefend door arbeiders 
in loondienst  (industrieel   leercontract). - stagiairs met 
stageovereenkomst in het kader van de vorming tot 
ondernemingshoofd. - leerling met een overeenkomst 
voor socioprofessionele inpassing erkend door de 
Gemeenschappen en Gewesten. Stagiairs met een 
beroepsinlevingsovereenkomsten. 
 

 1. herziening handicap vragen 
2. betaling toeslag opschorten 
3. over naar fase 5 

091 Vrijwillige brandweerlieden – handarbeiders 
 

Geen Volgende fasen negeren 

401 Vrijwillige brandweerlieden – hoofdarbeiders 
 

Geen Volgende fasen negeren 

439 Leerlingen en gelijkgestelde hoofdarbeiders tot 31 
december van het jaar waarin ze 18 jaar worden. 

 1. herziening handicap vragen 
2. betaling toeslag opschorten 
3. over naar fase 5 

485 Gesubsidieerde contractuelen, mindervalide 
hoofdarbeiders tewerkgesteld in een erkende beschutte 
werkplaats 
 

Geen Volgende fasen negeren 

492 Mindervalide bedienden en leerlingen van deze 
categorie vanaf het jaar waarin ze 19 jaar worden : a) 
tewerkgesteld in een erkende beschutte werkplaats met 
werkgeverscategorieën 073, 173 en 273 
(loonmatigingsbijdrage niet verschuldigd). b) aan te 
geven door werkgevers met werkgeverscategorie 811 
(loonmatigingsbijdrage verschuldigd) 
 

Geen Volgende fasen negeren 

840 Solidariteitsbijdrage verschuldigd voor studenten-
arbeiders die ten hoogste gedurende 23 dagen werken 
in het kader van een overeenkomst voor studenten in 
de maanden juli, augustus en september en/of ten 
hoogste gedurende 23 dagen in de andere maanden van 
een kalenderjaar 
 

Geen Volgende fasen negeren 

841 Solidariteitsbijdrage verschuldigd voor studenten-
bedienden die ten hoogste gedurende 23 dagen werken 
in het kader van een overeenkomst voor studenten in 
de maanden juli, augustus en september en/of ten 
hoogste gedurende 23 dagen in de andere maanden van 
een kalenderjaar 
 

Geen Volgende fasen negeren 

 

                                                 
3 bijlagen 2 DMFA-glossarium en 28 DMFAPPL-glossarium 
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Fase 4.2. 
 
 
Code 
 

Eventuele acties 

Andere dan 012, 025, 091, 401, 485, 492, 840, 841 
 

1. herziening handicap vragen 
2. betaling toeslag opschorten 
3. over naar fase 5 
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Fase 5 : ZONE 00045 DATUM WAAROP DE TEWERKSTELLING EINDIGDT (OccupationEndingDate) 

 
Datum 
 

Eventuele acties 

vóór het einde van het kwartaal 
 

(eventueel met RIP-out) 
 
Vóór medische beslissing: medische beslissing 
afwachten 
Na medische beslissing: nagaan of opnieuw de toeslag 
betaald moet worden 
 

 
Als ook een RIP-out :  
 
Vóór medische beslissing: medische beslissing 
afwachten 
Na medische beslissing: nagaan of opnieuw de toeslag 
betaald moet worden 
 

geen of idem einde kwartaal 
 

Als geen RIP-out: niets 
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4. OVERZICHT VAN DE FASEN 
 
Fase 1 : Zone 00036 Werkgeverscategorie 
 
Fase 1.1. 
 

nummers 073, 173, 273, 373, 473  Volgende fasen negeren 
 
Fase 1.2. 
 

andere dan nummers 073, 173, 273, 373, 473  Over naar fase 2 
 
Fase 2 : Aantal dagen /uren 
 

zone 00078 of 00063 en/of 00064 = niets of 0  Volgende fasen negeren 
zone 00078 of 00063 of 00064 ≥ 1  Over naar fase 3 

 
Fase 3 : Codificatie van arbeidstijdsgegevens 
 

andere dan 1 of 301   Volgende fasen negeren 
1 of 301   Over naar fase 4 

 
Fase 4 : Zone 00037 Werknemerskengetal 
 
Fase 4.1. 
 

012  Volgende fasen negeren 
025  Volgende fasen negeren 
035  herziening handicap vragen 

 betaling toeslag opschorten  
 over naar fase 5 

091  Volgende fasen negeren 
401  Volgende fasen negeren 
439  herziening handicap vragen 

 betaling toeslag opschorten  
 over naar fase 5 

485  Volgende fasen negeren 
492  Volgende fasen negeren 
840  Volgende fasen negeren 
841  Volgende fasen negeren 

 
Fase 4.2. 
 

andere dan 012, 025, 091, 401, 485, 492, 840, 
841 

 herziening handicap vragen 
 betaling toeslag opschorten  
 over naar fase 5 
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Fase 5 : Zone 00045 Datum waarop de tewerkstelling eindigt  
 

vóór het einde van het kwartaal 
 

 Vóór medische beslissing: medische beslissing 
afwachten 

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

 
als een RIP-out:  

 Vóór medische beslissing: medische beslissing 
afwachten 

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

geen of idem einde kwartaal 
 

als geen RIP-out: niets 
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5. AANVULLENDE INFORMATIE 
 
Deze informatie is nuttig voor het onderzoek naar het recht op kinderbijslag op grond van artikel 62 
KBW. 
 
ZONE 00055 TYPE LEERLING (Apprenticeship)

 
 
Code 
 

Omschrijving Hoedanigheid 
Wettelijk basis 
Controleformulier 

1 erkende leerling van de middenstand Leerling in de strikte betekenis 
Art. 62 § 2 KBW 
P 9 

2 leerling met industrieel leercontract Afwisselend leren en werken 
Art. 62 § 3 KBW 
D062/P 7 

3 leerling in opleiding tot ondernemingshoofd Stagiair 
Art. 62 § 3 KBW 
P 9 bis 

4 leerling met een overeenkomst voor 
socioprofessionele inpassing, erkend door de 
gemeenschappen en gewesten 

Afwisselend leren en werken 
Art. 62 § 3 KBW 
D062/P 7 

5 stagiair met een 
beroepsinlevingsovereenkomsten Werkzoekende 

Art. 62 § 5 KBW 
P 20 

 
 
 

_____ 


