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I.T. 196 – SOCIALE ZEKERHEIDSKAART 
 

Algemeenheden 
 
De wet van 25 januari 1985 tot invoering van een kaart voor sociale zekerheid (B.S. van 13 februari 
1985) schrijft voor dat iedere werknemer in het bezit moet zijn van een sociale zekerheidskaart.   Het 
K.B. van 7 oktober 1985 tot uitvoering van artikel 1, derde en vierde lid, van voornoemde wet geeft de 
beschrijving van de kaart, alsmede de inhoud en de wijze waarop zij wordt uitgereikt. 
 
De identificatiegegevens over de personen (familienaam en voornamen, geboortedatum en –plaats, 
gemeente van verblijf en het adres, beroep en het identificatienummer in het Rijksregister van de 
natuurlijke personen) zijn deze die in het bevolkingsbestand van het Rijksregister zijn geregistreerd.   Het 
codecijfer ter aanduiding van het sociaal zekerheidsstelsel wordt door de gemeente in het 
bevolkingsbestand ingebracht. 
 
De sociale zekerheidskaart wordt uitgereikt aan de werknemer, Belg of vreemdeling, die in het 
bevolkings- of in het vreemdelingenregister is ingeschreven en die aan de voltijdse leerplicht heeft 
voldaan. 

 

Samenstelling 
 

Deze informatie bevat : 
- de datum van afgifte van de kaart; 
- het codecijfer voor het sociaal zekerheidsstelsel; 
- het kaartnummer. 

 

Datum van afgifte 
 

De datum van afgifte van de kaart is deze waarop de werknemer zijn sociale zekerheidskaart komt 
afhalen op het gemeentebestuur.   Het moet een werkelijk bestaande datum zijn die recenter is dan 23 
juni 1986. 

 

Codecijfer sociaal zekerheidsstelsel 
 

Ter aanduiding van het sociaal zekerheidsstelsel van betrokkene zijn volgende codecijfers te gebruiken : 
 

01 werknemer(ster) 
02 openbare sector 
03 zelfstandige 
04 gepensioneerde 

 

Kaartnummer 
 

Het nummer van de sociale zekerheidskaart bevat 12 cijfers : 
 

• de eerste 3 duiden de gemeente van afgifte van de kaart aan; 
• de 7 volgende cijfers zijn een reeksnummer dat met 9 of 8 moet beginnen; 
• de laatste 2 cijfers zijn het controlegetal. 
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Structuur 
 

O.C. I.T. D. DATUM CODE 

N N 1 9 6 0 D D M M J J J J 0 N 
↕  

        

KAARTNUMMER 

N N N N N N N N N N N N 

 
Toegelaten codes:  - operatiecodes : 10, 11, 12, 13 en 20. 

- dienstcode :  0. 
 
 

Voorbeeld 
 

Invoering van de informatie naar aanleiding van de afgifte van de kaart : 
10/196/0/16072000/01/016900098718 
 

Controles 
 

- de datum van de informatie moet recenter zijn dan 23.06.86 en recenter dan de geboortedatum van 
betrokkene + 16 jaar; 

 
- het codecijfer “sociale zekerheid” moet begrepen zijn tussen 01 en 04; 
 
- kaartnummer :  - de eerste 3 cijfers moeten begrepen zijn tussen 001 en 589. 

- het 4de cijfer moet 9 zijn (na uitputting van de reeks met 9 wordt de reeks met 8  
aangevat). 

 


