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Mevrouw de Voorzitster, 
Mijnheer de Voorzitter, 
 
 
De POD Maatschappelijke Integratie is op 1 mei 2004 van start gegaan met de integratie bij 
de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid (KSZ) van een aantal  terugbetalingsdossiers 
in het kader van de in rand vermelde wet. Naar de toekomst toe zullen alle dossiers worden 
geïntegreerd. 
 
In eerste instantie wordt daarbij aan de hand van het identificatienummer sociale zekerheid 
(INSZ) een aantal identificatiegegevens bij de KSZ opgevraagd, o.a. naam, voornaam, 
inschrijving in de registers, … . 
Vervolgens worden deze gegevens vergeleken met de beschikbare informatie zoals die 
door de OCMW’s werd medegedeeld op de formulieren – voornamelijk de formulieren A en 
B - die gebruikt dienen te worden in het kader van de gestandaardiseerde 
terugbetalingsprocedure.  
 
Indien blijkt dat bepaalde gegevens die medegedeeld werden via een formulier A of B niet 
stroken met de gegevens zoals die zijn opgenomen in de registers (wacht-, vreemdelingen- 

 

of bevolkingsregister), dan kan dit tot gevolg hebben dat enkele formulieren zullen 
geweigerd worden of dat de betalingen zullen geblokkeerd worden. 

 



  2. 

 
 
Hierbij dient echter wel rekening gehouden te worden met het feit dat de controle van de 
gegevens steeds “a posteriori” gebeurt. De gegevens op de formulieren worden immers 
meestal verwerkt vóór er een integratie bij de KSZ kan plaatsvinden. 
 
Dit betekent dus dat kostenstaten (formulieren D) bijvoorbeeld kunnen geweigerd worden, 
niettegenstaande er een aanneming van de beslissing tot steunverlening (formulier B) 
bestond. Dit zal zich zowel voordoen bij aanvaarde  formulieren B van vóór 01/05/04 
waarvoor er na de integratie bij de KSZ  tegenstrijdige informatie wordt medegedeeld, bij 
aanvaarde formulieren B waarvoor er door de KSZ medegedeeld wordt dat een aantal 
gegevens gewijzigd zijn (“mutaties”) als bij nieuwe formulieren die werden verwerkt vóór de 
integratie bij de KSZ heeft plaatsgevonden. 
 
Indien een kostenstaat (formulier D), een verlenging van een beslissing tot steunverlening 
(formulier B)  of een ander formulier (voorbeeld ter regularisatie/verbetering) in een 
bestaand dossier wordt opgestuurd en dit dossier omwille van tegenstrijdige gegevens met 
de KSZ geblokkeerd werd, dan zal dit aan de hand van een foutcode op de lijst van de 
verwerkte formulieren worden meegedeeld. In bijlage vindt u een overzicht van de 
mogelijke nieuwe foutcodes, waarbij ook wordt medegedeeld welke mogelijke acties in een 
aantal gevallen ondernomen dienen te worden om een dossier te deblokkeren. 
 
Het spreekt immers vanzelf dat heel wat formulieren door de OCMW’s nog zullen kunnen 
verbeterd worden zodat de blokkering van de terugbetaling kan worden opgeheven.  
De verbeteringen moeten zoals voordien gebeuren door het versturen van aangepaste 
formulieren A, B, C en/of D.  
In die gevallen dat de verbeteringen niet kunnen gebeuren via de formulieren (voorbeeld 
indien het INSZ verkeerd blijkt te zijn), dan kan de rechtzetting eventueel gebeuren d.m.v. 
het opsturen van een uittreksel uit de registers. In ieder geval kan u steeds uw 
contactpersoon raadplegen. 
 
Tenslotte wens ik er de aandacht op te vestigen dat, aangezien de gegevens op het 
formulier A identiek dezelfde moeten zijn als de gegevens zoals die worden vermeld in de 
registers, er een wijziging is opgetreden betreffende het invullen van de rubriek 12 
“Voornaam” op het formulier A. 
Indien er in de registers geen voornaam wordt vermeld, dan moet deze rubriek niet worden 
ingevuld. Indien er echter meerdere voornamen worden opgegeven, dan dienen deze ook 
allemaal te worden vermeld (toch zeker de eerste 20 “karakters”). Ook de schrijfwijze dient 
identiek te zijn (voorbeeld het streepje in “Jean-Paul” moet ook worden medegedeeld). 
 
 
In de hoop u hiermee van dienst te zijn, verblijf ik, 
 
Hoogachtend, 
 

Namens de  Minister van Maatschappelijke Integratie: 
De Voorzitter, 

 
 

Getekend. 
 

Julien VAN GEERTSOM 


