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1. Hoedanigheidscodes 
 

Volgens de voorschriften van de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid (KSZ), zijn de OCMW's 

verplicht om elke rechthebbende in het verwijzingsrepertorium van de KSZ te integreren op basis van 

zijn hoedanigheid. Voor de verschillende hoedanigheden zijn er specifieke codes. Die codes geven de 

hoedanigheid weer waarvoor een persoon is geïntegreerd in het netwerk van de KSZ. Ze laten toe om 

gegevens op te vragen via een elektronische gegevensstroom. Zo worden personen van wie het 

dossier in onderzoek is, geregistreerd met code 001, leefloners met code 002, personen die een 

equivalent leefloon ontvangen met code 003, enz. 

Deze integratie is belangrijk voor zowel het OCMW als voor het volledige netwerk. Het is immers 

dankzij een correcte integratie dat voor een persoon de link kan worden gelegd tussen de OCMW's en 

de verschillende instellingen van het netwerk. Deze integratieprocedure is van essentieel belang voor 

het versturen en ontvangen van gegevens via de elektronische gegevensstromen. 

2. De hoedanigheidscodes gebruikt door OCMW's 
 

Codes 
 

Titel  Duur  

001 In onderzoek   maximaal 2 maanden   

002 Leefloon (LL)   maximaal 1 jaar  

003 Equivalent LL  maximaal 1 jaar  

004 Andere financiële hulp  maximaal 1 jaar   

005 Gezinslid zonder hulp  maximaal 1 jaar   

006 Gesubsidieerde tewerkstelling  maximaal 1 jaar   

007 Collectieve bemiddeling/ budgetbegeleiding  maximaal 5 jaar   

008 Diensten (gezinnen, senioren, enz.)  maximaal 5 jaar   

009 Andere vormen van begeleiding  maximaal 5 jaar  

011 Begeleider  Onbepaalde periode  

012 Deelnemer  maximaal 1 jaar  

020 Medewerker aan het onderzoek (Vesta)  maximaal 2 maanden  

021 Medewerker (Vesta)  Startdatum van de tewerkstelling tot  

de dag vóór het pensioen                       

030 Terugvordering bij een onderhoudsplichtigen1  1 jaar  

 
1 Wanneer de onderhoudsplichtige deel uitmaakt van het gezin van de begunstigde moet de codes 001 tot 009 
worden gebruikt. Wanneer de onderhoudsplichtige geen deel uitmaakt van het gezin van de begunstigde moet 
kwaliteitscode 030 worden gebruikt. 
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031 Terugvordering van alle soorten schulden, behalve die van een schuld in verband 

met een lopende maatschappelijke hulp2  

1 maand  

040 Begunstigde van de vewarmingstoelage 1 jaar van 01/01 tot 31/12 van een 

jaar 

081 Careinstitutionremotecontact (BelRAI) maximaal 1 maand 

082 Careinstitutiondaycare (BelRAI) maximaal 2 jaar 

3. Draagwijdte van de hoedanigheidscodes3: 
 

Hoedanigheidscode : 001 
Titel : In onderzoek Duur : maximaal 2 maanden  

- Aanwijzing dat er een sociaal onderzoek loopt voor de verzekerde en zijn gezinsleden om 
te bepalen in welke mate hulp kan worden voorgesteld aan de Raad voor Maatschappelijk 
Welzijn. 

 

 

Hoedanigheidscode : 002 

Titel : Leefloon (LL) Duur : maximaal 1 jaar 
- Identificeert de hoofdbegunstigde van het LL.  
- Wordt niet gebruikt voor kinderen en dit zelfs wanneer het percentage ’gezin ten laste' van 

toepassing is. 
Voor de partner: 
- Wanneer het toegekende bedrag van het LL gezinslast hoger is dan het bedrag 

‘samenwonende’, wordt de partner geïdentificeerd door ‘002’. 
- Wanneer het toegekende bedrag van het LL gezinslast lager is dan het bedrag 

‘samenwonende’ wordt de partner geïdentificeerd door ‘005’ of gelijk welke andere 
hoedanigheidscode die op hem van toepassing is. 

 

 

Hoedanigheidscode : 003 

Titel : Equivalent Leefloon  Duur : maximaal 1 jaar 
- Identificeert de hoofdbegunstigde van het equivalent LL. 
- Wordt niet gebruikt voor kinderen en dit zelfs wanneer het percentage ’gezin ten laste' van 

toepassing is. 
Voor de partner, 
- Wanneer het toegekende bedrag van het equivalent LL gezinslast hoger is dan het bedrag 

‘samenwonende’, wordt de partner geïdentificeerd door ‘003’. 
- Wanneer het toegekende bedrag van het equivalent LL gezinslast lager is dan het bedrag 

‘samenwonende’ wordt de partner geïdentificeerd door ‘005’ of gelijk welke andere 
hoedanigheidscode die op hem van toepassing is. 

 

 
2 De kwaliteitscode die moet gebruikt worden voor de inning van lopende maatschappelijke is de code van 
deze hulp. 
3 Wanneer iemand gelijktijdig verschillende soorten hulp ontvangt, moet de persoon ingedeeld worden in de 
verschillende kwaliteitscodes die overeenkomen met de toegekende hulp. De hiërarchie van de codes die in 
het begin van het project doorslaggevend was, werd opgegeven. 
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Hoedanigheidscode : 004 

Titel : Andere financiële hulp Duur : maximaal 1 jaar 
- Hoedanigheidscode die slechts gebruikt wordt in verschillende contexten, zoals: 

➔ medische zorg (MediPrima), 
➔ sociale huisvesting, 
➔ bijdragen aan het ziekenfonds, 
➔ farmaceutische kosten, 
➔ kinderbijslag, 
➔ installatiepremies, 
➔ opvang in LOI, 
➔ kinderopvang, 
➔ enz. 

- Deze code moet worden gebruikt, zelfs wanneer de begunstigde reeds geïntegreerd is in 
code 2, 3 of 6. 

 

 

Hoedanigheidscode : 005 

Titel : Gezinslid zonder hulp Duur : maximaal 1 jaar 
- Gezinslid ander dan de minderjarige kinderen ten laste die geen enkele directe of indirecte 

steun ontvangt. 
- Mag niet gebruikt worden voor de kinderen ten laste. 
- Kind ten laste dat steun ontvangt (minderjarig of meerderjarig): code 004. 

 

 

Hoedanigheidscode : 006 

Titel : Gesubsidieerde tewerkstelling Duur : maximaal 1 jaar 
- Persoon die een tewerkstellingsmaatregel geniet (art. 60, art. 61, enz.). 
- Wanneer de prestaties een loon opbrengen dat hoger is dan het LL zal de werknemer 

geïdentificeerd worden met behulp van een hoedanigheidscode ‘006’ en zijn partner door 
een code ‘005’. 

- Wanneer de prestaties een loon opbrengen dat lager is dan het LL zal de werknemer 
geïdentificeerd worden door een hoedanigheidscode ‘006’ en, eventueel door een 
hoedanigheidscode ‘002’ of ‘003, zijn partner door een code ‘002 of ‘003’ in geval van een 
percentage gezinslast.  

 

 

Hoedanigheidscode : 007 

Titel : Schuldbemiddeling / Begeleiding  

                      budgettaire 
Duur : maximaal 5 jaar 

- Omschrijft een begunstigde en, indien van toepassing, zijn partner betrokken in een 
procedure voor schuldbemiddeling of budgetbegeleiding. 

- Geldt eveneens voor het beheer van het vermogen van een begunstigde. 
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Hoedanigheidscode : 008 
Titel : Diensten (gezinnen, senioren, enz.) Duur : maximaal 5 jaar 

- Kent hulp toe aan personen in verschillende vormen (thuiszorg, schoonmaakdiensten, een 
beroep doen op een maatschappelijk werker, enz.). 

- Geldt zowel voor de persoon, als voor de partner. 
 

 

Hoedanigheidscode : 009 

Titel : Andere vormen van begeleiding Duur : maximaal 5 jaar 
- Heeft hoofdzakelijk betrekking op de volgende domeinen: 

➔ de psychosociale opvolging (hulp bij de administratie), 
➔ het zoeken naar een woning, 
➔ het zoeken naar rust- en verzorgingstehuizen om de lange wachtlijsten te verminderen. 

- Geldt zowel voor de persoon, als voor de partner. 
 

 

Hoedanigheidscode : 020 

Titel : Medewerker aan het onderzoek (Vesta) Duur : maximaal 2 maanden  
- Indicatie dat een onderzoek zal worden uitgevoerd bij een werknemer van een OCMW die 

verantwoordelijk is voor de hulp aan de personen in het kader van de subsidie van het 
Vlaamse Gewest (Vesta). Meestal zal er informatie worden verzameld in verband met zijn 
identificatie. 

- Na zijn bevestiging in de functie zal de persoon geïntegreerd worden met code '021'. 
 

 

Hoedanigheidscode : 021 

Titel : Medewerker (Vesta) Duur : Startdatum van de tewerkstelling tot 

de dag vóór het pensioen                       
- Heeft betrekking op een werknemer van een OCMW die verantwoordelijk is voor de hulp 

aan de personen in het kader van de subsidie van het Vlaamse Gewest (Vesta).  
 

 

Hoedanigheidscode : 030 

Titel : Onderhoudsplichtige Duur : 1 jaar                       
- Code gebruikt bij een onderzoek naar de onderhoudsplichtigen die geen deel uitmaken van 

het gezin met het oog op een terugvordering bij de onderhoudsplichtigen of om de rechten 
van de betrokkene te doen gelden ten overstaan van diegenen die hem alimentatie 
verschuldigd zijn. 

- Heeft enkel betrekking op de onderhoudsplichtige en niet op zijn echtgeno(o)t(e) of partner 
- Een onderhoudsplichtige kan zijn: 

➔ Een descendant of ascendant van de begunstigde 
➔ De echtgenoot of een ex-echtgenoot van de begunstigde 

- Wanneer de onderhoudsplichtige samenwoont met de begunstigde moet 
hoedanigheidscode ‘001’ worden gebruikt om het onderzoek naar de middelen van de 
samenwonenden te kunnen uitvoeren. 
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Hoedanigheidscode : 031 
Titel : Alle soorten schulden, behalve die van 

een schuld in verband met een van kracht 
zijnde maatschappelijke hulp 

Duur: 1 maand                      

- Dekt de terugvordering van zowel de kosten van de maatschappelijke hulp die niet meer 
van kracht is4 als de kosten van de dienstverlening door het OCMW aan een persoon die 
geen maatschappelijke hulp ontvangt. Bijvoorbeeld: 
➔     De betrokkene stopt met het terugbetalen van een som die het OCMW hem geleend 

heeft om iets aan te kopen (bijv. koelkast), 
➔ De kosten voor thuiszorg, verdeling van maaltijden, verhuur, plaatsing in een instelling, 
➔ te betalen bedrag nadat de verzekerde geen enkele steun meer ontvangt van het 

OCMW. 
 

 

Hoedanigheidscode : 040 

Titel : Begunstigde van de verwarmingstoelage                              

                     verwarming  

Duur: 1 jaar: van 01/01 tot 31/12 van een 

jaar                    

- Enkel begunstigde.  
- Geen ander gezinslid, zelfs wanneer dit in aanmerking komt voor het sociaal onderzoek. 

 

 

Hoedanigheidscode : 081 

Titel : Careinstitutionremotecontact (BelRAI) Duur: maximaal 1 maand                      

- Het gaat om een zorgrelatie die door een OCMW of een welzijnsvereniging tot stand is 
gebracht op basis van een telefoongesprek. 

 

 

Hoedanigheidscode : 082 

Titel : Careinstitutiondaycare (BelRAI) Duur: maximaal 2 jaar                      

- Het gaat om een zorgrelatie die door een OCMW of een welzijnsvereniging tot stand is 
gebracht op basis van een persoonlijke gedachtewisseling. 

 

 

 

Functie Hoedanigheidscodes 
Maatschappelijk werker (maatschappelijk 
werker en administratief medewerker) 

001-009; 020; 021; 030; 040 ; 081 ; 082 

Directeur-generaal / Secretaris 031 

Financieel directeur / Ontvanger 030; 031 

 

 
4 De kwaliteitscode die moet gebruikt worden voor de inning van de van kracht zijnde maatschappelijke hulp is 
de code van deze hulp. 


