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BERAADSLAGING NR.  03/10 VAN 4 FEBRUARI 2003 M.B.T. EEN AANVRAAG TOT 
MEDEDELING VAN SOCIALE GEGEVENS VAN DE RIJKSDIENST VOOR 
KINDERBIJSLAG VOOR WERKNEMERS (RKW) - WIJZIGING VAN DE 
HOEDANIGHEIDSCODES 
 
 
Gelet op de wet van 15 januari 1990 houdende oprichting en organisatie van een Kruispuntbank van de 
sociale zekerheid, inzonderheid op artikel 15, 2de lid; 
 
Gelet op het auditoraatsrapport van de Kruispuntbank van 13 januari 2003; 
 
Gelet op het verslag van de heer Foulek Ringelheim. 
 
 
1. ONDERWERP VAN DE AANVRAAG 

 
De Rijksdienst voor Kinderbijslag voor Werknemers (RKW) voert momenteel een grondige 
herziening van zijn “nationaal repertorium van de gezinsbijslagen” door en wil van de invoering 
van een nieuwe socialegegevensbank, het “kadaster van de gezinsbijslagen”, gebruik maken om 
de hoedanigheidscodes van de kinderbijslagsector beter af te stemmen op de behoeften van de 
betrokken instellingen van sociale zekerheid. 
 
Er zal met name voortaan gebruik worden gemaakt van volgende hoedanigheidscodes: 

 
[101] Rechthebbende [104] rechtgevend kind 
[102] Bijslagtrekkende van type 1 [105] derde persoon van type 1 
[103] Bijslagtrekkende van type 21 [106] derde persoon van type 22 

 
Deze zullen volgende hoedanigheidscodes vervangen: 

 
[001] Rechthebbende [005] rechthebbende in onderzoek 
[002] Bijslagtrekkende [006] bijslagtrekkende in onderzoek 
[003] Rechtgevend kind [007] rechtgevend kind in onderzoek 
[004] derde persoon [008] derde persoon in onderzoek 

 
De RKW verzoekt het Toezichtscomité om de machtigingen die het eerder verleende voor de 
mededelingen van sociale gegevens van persoonlijke aard door de RKW en de kinderbijslagfondsen 

                     
1 Het betreft een persoon wiens beroepsstatuut van invloed kan zijn op het recht op gezinsbijslag. 
2 Het betreft een persoon wiens beroepsstatuut van invloed kan zijn op het recht op gezinsbijslag. 
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uit te breiden tot hogergenoemde nieuwe hoedanigheidscodes volgens de hierna vermelde 
modaliteiten en rechtsgrondslagen. 
  
A. Mutaties afkomstig van het Rijksregister der natuurlijke personen en het KSZ-register en 

raadplegingen van de wettelijke gegevens en de gegevens van het Rijksregister en KSZ-
register. 

 
De mutaties zullen gericht worden aan de kinderbijslagsector en de raadpleging zal gebeuren 
voor de volgende hoedanigheidscodes: 101, 102, 103, 104, 105 en 106. 

 
Rechtsgrondslag : 
 
Ministeriële omzendbrief nr. 522 van 27 april 1993 (cf. artikel 2 van het koninklijk besluit van 
17 december 1992 tot regeling van het gebruik van de informatiegegevens van het 
Rijksregister van de natuurlijke personen, in het raam van de wetgeving betreffende de 
kinderbijslag voor werknemers en de gewaarborgde gezinsbijslag): voor wat de verspreiding 
van de mutaties betreft. 
 
Artikel 173quater van de samengeordende wetten betreffende de kinderbijslag voor 
loonarbeiders en het koninklijk besluit van 5 december 1986 tot regeling van de toegang tot 
de gegevens en van het gebruik van het identificatienummer van het Rijksregister van de 
natuurlijke personen, in hoofde van de kinderbijslagfondsen bedoeld in artikel 19 van de 
samengeordende wetten betreffende de kinderbijslag voor loonarbeiders: voor wat de 
raadpleging betreft. 
 

B. Distributiestroom 
 

Het betreft de volgende stromen: 
 
A011 (werkloosheid) 
A014 (loopbaanonderbreking / tijdskrediet) 
A020 (ziekte) 
A301 (activiteit van de zelfstandige) 
A036 (multifunctioneel attest OCMW) 
A820 M variante A822 (DMFA zonder lonen) 
A850 (Dimona) 
A037 (tijdelijke werkloosheid) 
A044 (arbeidsongevallen) 
A045 (beroepsziekten) 
 
Voor al deze distributiestromen (= elektronische attesten) wordt gevraagd dat de distributie 
zou gebeuren in functie van de volgende hoedanigheidscodes: 
 
101 : rechthebbende 
103 : bijslagtrekkende van type 2 
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104 : rechtgevend kind 
106 : derde persoon van type 2 
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Rechtsgrondslagen voor de rechthebbenden, de bijslagtrekkenden en derde persoon van type 
2: 
(hetzij hoedanigheidscodes : 101, 103 en 106) 
 
De artikelen 51, § 1 en § 2, 59, 60, 64 en 71, § 1bis, van de samengeordende wetten 
betreffende de kinderbijslag voor loonarbeiders bepalen het recht op kinderbijslag, stellen de 
voorrangsregels vast binnen het kinderbijslagstelsel voor de werknemers en wanneer dit recht 
in samenloop komt met andere kinderbijslagstelsels, en bepalen tevens welke 
kinderbijslaginstelling bevoegd is voor de uitbetaling van de gezinsbijslag. 
 
De wet van 20 juli 1971 tot instelling van gewaarborgde gezinsbijslag dient eveneens als 
grondslag voor de aanvraag voor wat betreft dit type van gezinsbijslag die onder de exclusieve 
bevoegdheid van de RKW valt. 
 

 
2. BEHANDELING VAN DE AANVRAAG 

 
Een hoedanigheidscode is een code die in het verwijzingsrepertorium aangeeft welk soort dossier 
een instelling van sociale zekerheid met betrekking tot een bepaalde sociaal verzekerde bijhoudt. 
Het betreft een louter feitelijk begrip dat door de betrokken socialezekerheidssector wordt 
gecreëerd met het oog op een vlot dossierbeheer maar waaraan geen enkel juridisch gevolg is 
verbonden. 
 
Er lijken geen bezwaren voorhanden om de bestaande mededelingen van sociale gegevens van 
persoonlijke aard waarbij de RKW en de kinderbijslagfondsen betrokken zijn voortaan te laten 
plaatsvinden aan de hand van de nieuwe hoedanigheidscodes 101 tot en met 106. 
 
Rechthebbende is de persoon die het recht op kinderbijslagen opent.  Bijslagtrekkende is de 
persoon aan wie de gezinsbijslagen worden uitgekeerd. Bijslagtrekkende van type 1 
(hoedanigheidscode 102) is de persoon aan wie de gezinsbijslag effectief wordt uitgekeerd maar 
maar voor wie geen sociale gegevens van persoonlijke aard met betrekking tot de 
socioprofessionele situatie dienen te worden meegedeeld (voor deze personen zijn enkel 
identificatiegegevens uit het Rijksregister en het Bisregister nodig); typevoorbeeld is het gezin 
samengesteld uit de vader, de moeder en de rechtgevende kinderen: vermits de vader prioritair 
rechthebbende is, zijn de socioprofessionele gegevens niet nodig voor de bijslagtrekkende van type 
1.  
 
Bijslagtrekkende van type 2 (hoedanigheidscode 103) is de persoon aan wie de gezinsbijslag 
effectief wordt uitgekeerd en over wie sociale gegevens van persoonlijke aard met betrekking tot de 
socioprofessionele situatie dienen te worden meegedeeld omdat deze socioprofessionele situatie 
haar gevolgen kan hebben voor het dossier (o.a. wat betreft de bevoegde instelling van sociale 
zekerheid); typevoorbeeld is het gezin waarin de rechthebbende de stiefvader van de kinderen is en 
de moeder noch een loon noch een socialezekerheidsuitkering ontvangt; indien zij toch een 
bezoldigde activiteit aanvat of werkloos wordt, wordt zij prioritair rechthebbende (een 
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bijslagtrekkende van type 2 is eigenlijk een persoon die zowel bijslagtrekkende als derde is en 
waarvoor derhalve een bijzondere hoedanigheidscode werd gecreëerd). 
 
Derde is de persoon die noch rechthebbende, noch bijslagtrekkende, noch rechtgevend kind is. 
Derde van type 1 (hoedanigheidscode 105) is een persoon die geen actor is binnen een 
gezinsbijslagdossier maar wiens identificatiegegevens uit het Rijksregister en het Bisregister 
noodzakelijk zijn vermits zij een impact kunnen hebben op de voortzetting van het recht op 
gezinsbijslag; indien bijvoorbeeld een weduwe met haar kinderen bij haar eigen ouders gaat 
inwonen, dient de referentiepersoon van het gezin in het kadaster van de gezinsbijslagen te worden 
opgenomen.  
 
Derde van type 2 (hoedanigheidscode 106) is een persoon die geen actor is binnen een 
gezinsbijslagdossier maar die wel een prioritaire actor kan worden indien zijn socioprofessionele 
situatie zou wijzigen; typevoorbeeld is de vader-zelfstandige en de moeder-werknemer (prioriteit 
wordt gegeven aan de moeder): indien de vader zijn zelfstandigenactiviteit zou opgeven en 
werknemer zou worden, wordt hij automatisch prioritair rechthebbende met herziening van het recht 
op gezinsbijslag als gevolg. 

 
 

 
 
 
 

Om deze redenen verleent 
 
het Toezichtscomité 
 
de machtiging voor de gevraagde mededelingen. 
 
 
 
 
 
 

F.  Ringelheim 
Voorzitter 

 
 


