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1.

Wetten
1.1

Wet van 8 mei 2001 tot wijziging van artikel 69 van de samengeordende wetten
betreffende de kinderbijslag voor loonarbeiders (belang van het kind)

(BS 6 september 2001)
Deze wet wijzigt artikel 69, § 1 KBW, door het derde lid opnieuw aan te vullen met de woorden ‘en dit
in het belang van het kind’.
Wanneer bijgevolg, in het kader van de co-ouderschapsregeling, de ouders het oneens zijn over de
toekenning van de kinderbijslag en zij de arbeidsrechtbank vragen om de bijslagtrekkende aan te duiden,
zal de rechter verplicht het criterium ‘belang van het kind’ in acht moeten nemen.
De wet is in werking getreden op 16 september 2001.
De wijziging van artikel 69, § 1, derde lid KBW wordt toegelicht in CO 1333 van 9 oktober 2001 (zie
Bull. 2002, nr. 2).
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1.2

Programmawet van 19 juli 2001 (Samenstelling van het Beheerscomité van de RKW – Afstand van
voorrang – Grensarbeiders)

(BS 28 juli 2001 - erratum, BS 15 augustus 2001 - errata, BS 29 september 2001)
Deze wet wijzigt artikel 7 van de wet van 26 juli 1960 tot herinrichting van de instellingen voor
kinderbijslag, artikel 66 KBW, en artikel 102, § 1 KBW.
- Artikel 7 van de programmawet wijzigt artikel 7 van de wet van 26 juli 1960 tot herinrichting van de
instellingen voor kinderbijslag met betrekking tot de samenstelling van het Beheerscomité van de
Rijksdienst voor Kinderbijslag voor Werknemers. De wijzigingen zijn in werking getreden op 28 juli
2001.
- Artikel 8 van de programmawet wijzigt artikel 66 KBW. De wet voert een nieuwe regeling in inzake
afstand van voorrang.
Artikel 66, eerste lid KBW bepaalt voortaan dat de voorrangsgerechtigde rechthebbende bij toepassing
van artikel 64 KBW, indien hij van oordeel is dat het in het belang van het kind is, ermee kan instemmen
dat een rechthebbende die overeenkomstig voormeld artikel de voorrang niet heeft, de voorrang verkrijgt
voor een bepaalde of een onbepaalde duur.
De voorrang kan worden afgestaan aan een rechthebbende die deel uitmaakt van het gezin van het kind,
op voorwaarde dat het gaat om een vader, een moeder, een stiefvader, een stiefmoeder of een persoon
waarmee een vader of een moeder een feitelijk gezin vormt in de zin van artikel 56bis, § 2 KBW. Indien
deze rechthebbenden, waaronder zich eventueel de voorrangsgerechtigde rechthebbende bij toepassing
van artikel 64 KBW bevindt, geen deel uitmaken van het gezin van het kind, kan de voorrang worden
afgestaan aan een andere rechthebbende die deel uitmaakt van dit gezin. Herroeping is alleen mogelijk in
het belang van het kind. Deze bepaling is in werking getreden op 28 juli 2001.
Het tweede lid van artikel 66 KBW bepaalt voortaan dat de in het eerste lid bedoelde wijziging van
voorrang uitwerking heeft overeenkomstig artikel 64, § 3 KBW (d.w.z. de verandering van
voorrangsgerechtigde rechthebbende in de loop van een trimester heeft uitwerking op de eerste dag van
het volgende trimester). De wijziging van voorrang heeft evenwel op het verzoek van de
voorrangsgerechtigde rechthebbende bij toepassing van artikel 64 KBW uitwerking op een vroegere
datum dan de datum bepaald overeenkomstig artikel 64, § 3 KBW, op voorwaarde dat de wijziging van
voorrang een hoger bedrag aan kinderbijslag tot gevolg heeft. Deze bepaling heeft uitwerking met ingang
van 1 juli 1998.
De wijziging van artikel 66 KBW wordt toegelicht in de MO nr. 574 van 20 november 2001 (zie Bull.
2002, nr. 2).
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- Artikel 9 van de programmawet heeft het derde en het vierde lid van artikel 102, § 1 KBW
opgeheven. De beide leden werden ingevoegd door de wet van 4 mei 1999 houdende fiscale en andere
bepalingen, maar brachten een discriminatie tot stand tussen grensarbeiders die tewerkgesteld zijn in
Nederland of Frankrijk en deze die in een ander land zijn tewerkgesteld. Vandaar dat werd beslist aan
laatstgenoemde wetswijziging geen uitvoering te verlenen en een niet-discriminerende regeling uit te
werken op grond van artikel 102, § 1, eerste en tweede lid KBW. Dit is gebeurd bij het koninklijk besluit
van 13 maart 2001 tot uitvoering van artikel 102, § 1, eerste lid, van de samengeordende wetten
betreffende de kinderbijslag voor loonarbeiders, verschenen in het Belgisch Staatsblad van 19 april 2001.
(zie Bull. 2001, nr. 3). Deze bepaling is in werking getreden op 28 juli 2001.
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1.3

Programmawet van 30 december 2001 (Vervroegd pensioen – Verjaring – Gewaarborgde
gezinsbijslag)

(BS 31 december 2001)
De programmawet van 30 december 2001 wijzigt de artikelen 56, 57 en 120 KBW. De wet wijzigt tevens
artikel 7 van de wet van 20 juli 1971 tot instelling van gewaarborgde gezinsbijslag.

I. VERVROEGD PENSIOEN
y Artikel 56 KBW is gewijzigd om de vervroegde pensionering om gezondheidsredenen gelijk te stellen
met minstens 66 % arbeidsongeschiktheid.
Artikel 56, § 3 KBW werd hersteld in de volgende lezing:
“Voor de toepassing van de §§ 1 en 2, wordt het voortijdig pensioen wegens gezondheidsredenen
beschouwd als een arbeidsongeschiktheid van ten minste 66 %.”.
De wijziging heeft uitwerking met ingang van 1 november 1999.
y Artikel 57 KBW is gewijzigd om het vervroegd pensioen uit de toepassingssfeer ervan te halen
aangezien het voortaan onder artikel 56 KBW ressorteert.
In artikel 57, eerste lid, 2° KBW werden de woorden “, met uitzondering van een voortijdig pensioen
wegens gezondheidsredenen,” ingevoegd tussen de woorden “pensioen” en “geniet”.
Deze wijziging heeft eveneens uitwerking met ingang van 1 november 1999.

II. VERJARING
Artikel 120 KBW werd op verschillende punten gewijzigd. De wijzigingen treden in werking op 1
januari 2002.
y Instellen van een rechtsvordering
Het eerste lid werd vervangen als volgt: “De rechtsvorderingen waarover de personen beschikken, aan
wie de kinderbijslag, het kraamgeld en de adoptiepremie verschuldigd zijn of moeten uitbetaald worden,
moeten binnen de drie jaar worden ingesteld.”.
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y Stuiting van de verjaring: versoepelde mogelijkheden
Het vierde lid werd vervangen als volgt: “Buiten de oorzaken vermeld in het Burgerlijk Wetboek, wordt
de verjaring gestuit door een aanvraag of een klacht, bij gewone brief, fax of elektronische post verzonden
naar de kinderbijslaginstelling die bevoegd is voor de toekenning van de gezinsbijslag, of door de
neerlegging van een dergelijke aanvraag of klacht bij deze instelling. Naargelang van het geval, gebeurt
de stuiting op de datum van het aangetekend schrijven, waarvoor de postdatum als bewijs geldt, of, bij
gebreke eraan, op de datum van het ontvangstbewijs dat door de bevoegde kinderbijslaginstelling wordt
afgeleverd aan de persoon die deze bijslag aanvraagt of opeist.”.
y Aanvragen of klachten ingediend bij een onbevoegde Belgische instelling van sociale zekerheid
Het volgende lid werd tussen het vierde en het vijfde lid ingevoegd: “In afwijking van het vierde lid geldt,
naargelang van het geval, als datum voor de aanvraag of klacht die werd toegezonden aan de bevoegde
kinderbijslaginstelling en die werd ingediend bij een onbevoegde Belgische instelling van sociale
zekerheid, de datum van het aangetekend schrijven, waarvoor de postdatum geldt als bewijs, of, bij
gebreke eraan, de ontvangstdatum die de laatst genoemde instelling aan de bevoegde
kinderbijslaginstelling meedeelt.”.
y In het zesde lid dat het zevende lid wordt, werden de woorden “de compensatiekassen en de Rijksdienst
voor kinderbijslag voor werknemers” vervangen door de woorden “de kinderbijslaginstellingen”.

III. GEWAARBORGDE GEZINSBIJSLAG
De nieuwe bepalingen van artikel 120, vierde en vijfde lid KBW zijn ook opgenomen in de regeling van
de gewaarborgde gezinsbijslag. Artikel 7 van de wet van 20 juli 1971 tot instelling van gewaarborgde
gezinsbijslag werd als volgt gewijzigd.
y Aanvraag om kinderbijslag en kraamgeld: versoepelde mogelijkheden
Het eerste lid werd vervangen als volgt: “De aanvraag om kinderbijslag en kraamgeld moet ingediend
worden bij de Rijksdienst voor kinderbijslag voor werknemers bij gewone brief, fax, elektronische post of
eenvoudigweg door neerlegging. De aanvraag heeft als datum deze van het aangetekend schrijven,
waarvoor de postdatum als bewijs geldt, of, bij gebreke eraan, deze vastgesteld door het ontvangstbewijs
dat door de Rijksdienst wordt afgeleverd aan de aanvrager.”.
y Indiening van de aanvraag bij een onbevoegde Belgische instelling van sociale zekerheid
Het artikel 7 werd aangevuld met het volgende lid: “In afwijking van het eerste lid heeft de aanvraag die
werd toegezonden aan de Rijksdienst en die werd ingediend bij een onbevoegde Belgische instelling van
sociale zekerheid, als datum deze van het aangetekend schrijven, waarvoor de postdatum geldt als bewijs,
of, bij gebreke eraan, de ontvangstdatum die de laatst genoemde instelling aan de Rijksdienst meedeelt.”.

De wijzigingen in artikel 7 treden in werking op 1 januari 2002.
In CO 1335 van 11 februari 2002 worden de door de programmawet aangebrachte wijzigingen nader
toegelicht.
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2.

Koninklijke besluiten

2.1 Koninklijk besluit van 15 januari 2001 tot wijziging van het koninklijk besluit van 9 juni
1999 betreffende het Fonds voor administratiekosten en de administratieve reserve van
de kinderbijslagfondsen
(BS 9 februari 2001)

Het koninklijk besluit van 9 juni 1999 betreffende het Fonds voor administratiekosten en de
administratieve reserve van de kinderbijslagfondsen (Belgisch Staatsblad van 8 juli 1999) regelt het
betoelagingssysteem van de kinderbijslagfondsen.
Het koninklijk besluit van 15 januari 2001 vervangt het opschrift van het koninklijk besluit van 9 juni
1999 als volgt: ‘Koninklijk besluit betreffende de beheersrekening en de administratieve reserve
van de kinderbijslagfondsen’.
Met het oog op de responsabilisering van de kinderbijslagfondsen werd, overeenkomstig artikel 4 van het
koninklijk besluit van 9 juni 1999, vanaf het dienstjaar 1999 een deel van de door de Rijksdienst aan de
kinderbijslagfondsen verleende toelage afhankelijk gesteld van de wijze waarop de kinderbijslagfondsen
zich kwijten van hun wettelijke, reglementaire en administratieve verplichtingen. Zodoende kan de
Rijksdienst thans de onontbeerlijke impulsen geven om de kwaliteit van het beheer binnen het
kinderbijslagstelsel voortdurend te bevorderen. Door het koninklijk besluit van 15 januari 2001 wordt
artikel 4, tweede lid van het koninklijk besluit van 9 juni 1999 vervangen. Zo wordt het bedrag van de
bedoelde toelage voor het dienstjaar 2000 vastgesteld op 128,5 miljoen BEF.
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2.2 Koninklijk besluit van 30 januari 2001 tot wijziging van het koninklijk besluit van 25
oktober 1971 tot uitvoering van de wet van 20 juli 1971 tot instelling van gewaarborgde
gezinsbijslag (bestaansmiddelengrenzen)
(BS 21 februari 2001)

Het koninklijk besluit van 30 januari 2001 wijzigt artikel 6 van het koninklijk besluit van 25 oktober 1971
tot uitvoering van de wet van 20 juli 1971 tot instelling van de gewaarborgde gezinsbijslag. In dit artikel
worden vier bestaansmiddelengrenzen vastgesteld die bij overschrijding tot gevolg hebben dat de
gewaarborgde gezinsbijslag niet (artikel 6, eerste lid) of slechts ten belope van drie vierden, de helft of
één vierde (artikel 6, tweede lid) wordt toegekend. In de gevallen waarin een onderzoek naar de
bestaansmiddelen vereist is, o.a. voor diegenen die geen bestaansminimum of gewaarborgd inkomen voor
bejaarden genieten, wordt het al of niet toekennen van de kinderbijslag of een gedeelte ervan, immers
bepaald rekening houdend met de hoegrootheid van die bestaansmiddelen.
Het koninklijk besluit van 30 januari 2001 past deze inkomensgrenzen aan naar aanleiding van en
overeenkomstig de recente verhoging van het bedrag van het gewaarborgd inkomen voor bejaarden bij
koninklijk besluit van 14 mei 2000 tot uitvoering van de verhoging van het gewaarborgd inkomen voor
bejaarden.
Zo wordt er, indien de bestaansmiddelen het bedrag van 30.356 BEF (voorheen 29.135 BEF)
overschrijden, geen gewaarborgde gezinsbijslag toegekend.
Het maandelijkse bedrag van gewaarborgde gezinsbijslag of van het kraamgeld wordt slechts toegekend
ten belope van drie vierden indien de bestaansmiddelen van 30.357 tot 32.856 BEF (voorheen van 29.136
tot 31.635 BEF) bedragen; ten belope van de helft indien de bestaansmiddelen van 32.857 tot 35.356
BEF (voorheen van 31.636 tot 34.135 BEF) bedragen; ten belope van een vierde indien de
bestaansmiddelen van 35.357 tot 37.856 BEF (voorheen van 34.136 tot 36.635 BEF) bedragen.
Dit besluit heeft een beperkte retroactieve uitwerking, met name vanaf 1 juli 2000, ten einde aan de
bestaande administratieve praktijk (waarbij de nieuwe bestaansmiddelengrenzen reeds werden toegepast)
de nodige rechtsgrond te geven.

Juridisch bulletin / Wetgeving 2001

Pagina 10 van 28

Rijksdienst voor Kinderbijslag voor Werknemers
Trierstraat 70
1000 Brussel
Tel.: 02-237 21 11

2.3 Koninklijk besluit van 7 maart 2001 tot wijziging van het koninklijk besluit van 30
december 1975 tot vaststelling van de voorwaarden waaronder kinderbijslag wordt
verleend ten behoeve van het kind dat onderwijs volgt
(BS 29 maart 2001)

Het koninklijk besluit van 7 maart 2001 wijzigt twee bepalingen van het koninklijk besluit van 30
december 1975 tot vaststelling van de voorwaarden waaronder kinderbijslag wordt verleend ten behoeve
van het kind dat onderwijs volgt:
- het besluit wijzigt enerzijds artikel 4, eerste lid, 3° van het koninklijk besluit van 30 december 1975,
met betrekking tot de voorwaarden waaronder kinderbijslag wordt verleend voor een kind dat onderwijs
volgt in het kader van een Erasmus (of ander Europees) project, in een andere lidstaat van de Europese
Unie. Voortaan ontvangt de rechthebbende kinderbijslag voor een kind dat regelmatig ingeschreven is in
een in het Rijk gevestigde inrichting voor hoger onderwijs (voorheen universiteit) en voltijds onderwijs
volgt in een andere lidstaat van de EER of in een andere lidstaat die deelneemt aan een communautair
actieprogramma op onderwijsgebied. Deze bepaling geldt met ingang van 1 september 1997;
- het besluit wijzigt anderzijds eveneens artikel 8, tweede lid van het koninklijk besluit van 30 december
1975, inzake het bedrag van lonen en vergoedingen waarboven een leerling ophoudt de kinderbijslag te
genieten tijdens de stageperiode. Krachtens het bestaande artikel 8, tweede lid wordt de kinderbijslag niet
verleend wanneer - tijdens het schooljaar - het loon voor de stage het bedrag overtreft waarboven een
leerling ophoudt de kinderbijslag te genieten. Het nieuwe artikel 8, tweede lid preciseert dit bedrag. Het
genot van het vankantiegeld vormt geen beletsel voor de toekenning van kinderbijslag. Deze nieuwe
bepaling geldt met ingang van 1 april 2001 (zijnde 10 dagen na de publicatiedatum in het Belgisch
Staatsblad).
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2.4

Koninklijk besluit van 13 maart 2001 tot wijziging van het koninklijk besluit van 26 juni
1987 tot uitvoering van artikel 119bis van de samengeordende wetten betreffende de
kinderbijslag voor loonarbeiders (afzien van de terugvordering van onterecht betaalde
gezinsuitkeringen)

(BS 7 april 2001)

Het koninklijk besluit van 13 maart 2001 verhoogt de verschillende plafonds voorzien door het
koninklijk besluit van 26 juni 1987 waarbij er kan afgezien worden van de terugvordering van
onterecht betaalde gezinsuitkeringen.
Het koninklijk besluit van 13 maart 2001 bevat meer bepaald de volgende wijzigingen:
- de mogelijkheid voor de fondsen om af te zien van de terugvordering van onverschuldigde bedragen
lager dan 1.000 BEF (vroeger 200 BEF) wanneer inhoudingen op de kinderbijslag niet langer mogelijk
zijn;
- de mogelijkheid voor de fondsen om af te zien van een gerechtelijke actie wanneer het onverschuldigd
bedrag lager is dan 20.000 BEF (vroeger 5.000 BEF);
- de mogelijkheid voor de fondsen om af te zien van een gedwongen uitvoering wanneer het
onverschuldigd bedrag lager is dan 25.000 BEF (vroeger 6.000 BEF).
Tevens worden de bovengenoemde bedragen omgezet in euro waarbij de afrondingen nodig voor de
transparantie doorgevoerd worden. Deze drie bedragen worden aldus op 1 januari 2002 respectievelijk
25, 500 en 620 euro.
Het koninklijk besluit van 13 maart 2001 treedt in werking op 17 april 2001, zijnde 10 dagen na de
publicatie in het Belgisch Staatsblad.
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2.5

Koninklijk besluit van 13 maart 2001 tot uitvoering van artikel 102, § 1, eerste lid, van de
samengeordende wetten betreffende de kinderbijslag voor loonarbeiders (grensarbeiders)

(BS 19 april 2001)

In artikel 1, eerste lid van dit koninklijk besluit wordt de Rijksdienst belast met de toekenning van de
gezinsbijslag uit hoofde van in België wonende werknemers op wie de Verordening (EEG) nr. 1408/71
van toepassing is en die als grensarbeider tewerkgesteld zijn in een andere lidstaat van de EER of er een
sociale uitkering genieten omdat ze zich in een gelijkgestelde situatie bevinden na een dergelijke
tewerkstelling.
Artikel 1, tweede lid van het bedoelde koninklijk besluit voorziet in de toekenning van de kinderbijslag
aan de in het eerste lid bedoelde grensarbeiders voor zover er voor het kind geen recht bestaat
overeenkomstig een andere Belgische of buitenlandse wets- of reglementsbepaling of krachtens regelen
van toepassing op het personeel van een volkenrechtelijke instelling. De uitgewerkte regeling is met
andere woorden residuair.
Ten slotte kent artikel 1, derde lid de bedoelde grensarbeiders een recht op kraamgeld en adoptiepremie
toe, voor zover ze dit recht nog niet kunnen laten gelden op grond van een andere Belgische of
buitenlandse wettelijke regeling.
Het besluit van 13 maart 2001 heeft een beperkte retroactiviteit en treedt in werking met ingang van 1
juli 1999.
De Minister van Sociale Zaken wordt belast met de uitvoering van het bedoelde koninklijk besluit. In een
ministerieel besluit van 15 maart 2001 heeft de minister de voorwaarden bepaald waaronder gezinsbijslag
wordt toegekend uit hoofde van grensarbeiders (infra).
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2.6 Koninklijk besluit van 19 maart 2001 tot wijziging van het koninklijk besluit van 12 april
1984 tot uitvoering van de artikelen 42bis en 56, § 2 van de samengeordende wetten
betreffende de kinderbijslag voor loonarbeiders (begrip feitelijk gezin)
(BS 20 april 2001)

Het koninklijk besluit van 19 maart 2001 vervangt in het koninklijk besluit van 12 april 1984, waarin
de hoedanigheid van rechthebbende met personen ten laste wordt gedefinieerd (hoedanigheid waarvan de
toekenning van de toeslagen artikel 42bis en 50ter KBW afhangt), het begrip gezin, zijnde een
huishouden gevormd met een persoon van het andere geslacht, door het begrip feitelijk gezin in de zin
van artikel 56bis, § 2KBW.
Hiermee wordt het koninklijk besluit van 12 april 1984 in overeenstemming gebracht met de wet van 12
augustus 2000 houdende sociale, budgettaire en diverse bepalingen. In deze programmawet werden
namelijk alle discriminaties op basis van het geslacht in de gecoördineerde wetten opgeheven door de
invoering van het begrip feitelijk gezin.
Gelet op het feit dat de bepalingen ter zake van de voornoemde programmawet reeds in werking zijn
getreden op 1 september 2000, hebben de wijzigingen aangebracht in het koninklijk besluit van 12
april 1984 terugwerkende kracht en zijn dus ook van kracht met ingang van 1 september 2000.
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2.7 Koninklijk besluit van 10 juni 2001 tot het in overeenstemming brengen van de sociale
zekerheid met het koninklijk besluit van 10 juni 2001 tot eenvormige definiëring van
begrippen met betrekking tot arbeidstijdgegevens ten behoeve van de sociale
zekerheid, met toepassing van artikel 39 van de wet van 26 juli 1996 tot modernisering
van de sociale zekerheid en tot vrijwaring van de leefbaarheid van de wettelijke
pensioenstelsels
(BS 31 juli 2001, de datum van inwerkingtreding van dit besluit moet nog worden bepaald door de
Koning)
Dit koninklijk besluit beoogt het in overeenstemming brengen van sommige wettelijke bepalingen van de
sociale zekerheid met het koninklijk besluit van 10 juni 2001 tot eenvormige definiëring van begrippen
met betrekking tot arbeidstijdgegevens ten behoeve van de sociale zekerheid met toepassing van artikel
39 van de wet van 26 juli 1996 tot modernisering van de sociale zekerheid en tot vrijwaring van de
leefbaarheid van de wettelijke pensioenstelsels, gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 31 juli 2001.
De in de sectoriële regelingen gehanteerde begrippen verschillen immers - meestal op terminologisch vlak
- van de in het koninklijk besluit tot eenvormige definiëring bepaalde arbeidstijdgegevens. Ook in de
KBW werden een aantal artikelen aangepast.
In de artikelen 53, § 1 en 77 KBW werden een aantal bestaande noties aangaande de met werkelijk
volbrachte arbeidsdagen gelijkgestelde dagen vervangen. Verder wordt in artikel 53, § 1, 2° KBW geen
onderscheid meer gemaakt naargelang de bijkomende vakantie wordt toegekend bij een CAO gesloten in
een paritair comité of op een andere collectieve of individuele basis. Artikel 53, § 1, 14° KBW werd
geschrapt, en de gelijkstelling van afwezigheidsdagen wegens verlof om dwingende reden blijft - naar
analogie met de overige sectoriële reglementeringen - beperkt tot maximum tien dagen per jaar. In
artikel 59, tweede lid KBW wordt niet langer verwezen naar effectieve tewerkstelling, doch naar de
arbeidsduur zoals voorzien in de overeenkomst.
Tot slot bepaalt een nieuw artikel 173septies KBW, dat de definities van de arbeidstijdgegevens zoals
vastgesteld bij het koninklijk besluit van 10 juni 2001 tot eenvormige definiëring van begrippen met
betrekking tot arbeidstijdgegevens ten behoeve van de sociale zekerheid, zullen gelden voor de toepassing
van de KBW.
Vermits de Koning echter de datum van inwerkingtreding van dit besluit nog moet bepalen, zijn deze
wijzigingen vooralsnog niet in werking getreden.
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2.8 Koninklijk besluit van 13 juli 2001 betreffende de invoering van de euro voor de
aangelegenheden die ressorteren onder het Ministerie van Sociale Zaken,
Volksgezondheid en Leefmilieu
(BS 11 augustus 2001)

Dit koninklijk besluit wijzigt het koninklijk besluit van 3 mei 1991 tot uitvoering van de artikelen 47,
56septies en 63 van de samengeordende wetten betreffende de kinderbijslag voor loonarbeiders en van
artikel 96 van de wet van 29 december 1990 houdende sociale bepalingen.
In het tweede en het derde lid van artikel 15bis worden de in frank uitgedrukte bedragen, namelijk 1.000
BEF en 500 BEF, respectievelijk vervangen door in euro uitgedrukte bedragen, namelijk 25,00 EUR
en 12,50 EUR. Dit koninklijk besluit realiseert door de afronding tevens de transparantie van de
bedragen.
Dit besluit is in werking getreden op 21 augustus 2001.
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2.9

Koninklijk besluit van 19 juli 2001 tot wijziging van het koninklijk besluit van 12 april
1984 tot uitvoering van de artikelen 42bis en 56, § 2, van de samengeordende wetten
betreffende de kinderbijslag voor loonarbeiders (forfaitaire tegemoetkoming voor hulp van
derden)

(BS 23 augustus 2001)
Dit koninklijk besluit wijzigt artikel 3 van het koninklijk besluit van 12 april 1984 tot uitvoering van de
artikelen 42bis en 56, § 2 KBW.
Met name wordt de forfaitaire tegemoetkoming voor hulp van derden toegevoegd aan de lijst van de
sociale uitkeringen die niet meegeteld moeten worden bij de berekening van het bedrag van de
vervangingsinkomsten van, naargelang van het geval, de rechthebbende alleen of de rechthebbende en
zijn met hem samenwonende (huwelijks)partner.
Deze wijziging wordt nader toegelicht in CO 1334 van 9 oktober 2001 (zie Bull. 2002,
nr. 2).
Dit besluit is in werking getreden op 3 september 2001.
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2.10 Koninklijk besluit van 10 augustus 2001 tot wijziging van het koninklijk besluit van 25
oktober 1971 tot uitvoering van de wet van 20 juli 1971 tot instelling van gewaarborgde
gezinsbijslag (bestaansmiddelengrenzen)
(BS 20 september 2001)
Dit koninklijk besluit wijzigt de artikelen 6 en 7, eerste lid van het koninklijk besluit van 25 oktober 1971
tot uitvoering van de wet van 20 juli 1971 tot instelling van gewaarborgde gezinsbijslag.
Vóór deze wetswijziging waren in artikel 6 vier bestaansmiddelengrenzen vastgesteld die bij
overschrijding als gevolg hadden dat de gewaarborgde gezinsbijslag slechts ten belope van drie vierden,
de helft, één vierde of niet werd toegekend. Deze regeling werd nu gewijzigd in de zin dat de drie
laagste van de vier bestaansmiddelengrenzen werden afgeschaft, en enkel het hoogste plafond werd
behouden. Door het wegvallen van deze drie inkomensplafonds kan het volledige bedrag van de
gewaarborgde gezinsbijslag i.p.v. één vierde, de helft of drie vierden worden toegekend aan de aanvrager
wiens inkomen het hoogste plafond niet overschrijdt. Deze wijziging draagt bij tot de
armoedebestrijding, en vereenvoudigt tegelijk de administratieve praktijk.
In artikel 7, eerste lid werd het vast bedrag van 3.125 BEF, met name het gedeelte van de
bestaansmiddelen dat niet werd geïndexeerd, geschrapt. Voortaan wordt derhalve het volledige bedrag
van de bestaansmiddelen geïndexeerd. Het niet geïndexeerde gedeelte leidde er immers toe dat de
inkomensgrens minder snel stijgt dan de stijging van de levensduurte en het noodzakelijk
levensminimum.
Dit besluit treedt in werking op 1 januari 2002.
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2.11 Koninklijk besluit van 24 september 2001 tot wijziging van het koninklijk besluit van 9
juni 1999 betreffende de beheersrekening en de administratieve reserve van de
kinderbijslagfondsen
(BS 1 november 2001)

Dit koninklijk besluit wijzigt het artikel 4, tweede lid en het artikel 10 van het koninklijk besluit van 9
juni 1999 betreffende de beheersrekening en de administratieve reserve van de kinderbijslagfondsen.
Het besluit heeft uitwerking met ingang van 1 januari 2001.

1. Enveloppe voor het dienstjaar 2001
Artikel 4, tweede lid van het besluit werd vervangen als volgt: “Voor het dienstjaar 2001 wordt het
bedrag van die toelage vastgesteld op 132,7 miljoen BEF.”.
Zodoende wordt de toelage voor responsabilisering die een evolutie kent die gelijkloopt met de index
der conventionele lonen van de bedienden, nomenclatuur NACEBEL, voor het dienstjaar 2001
vastgesteld op 132,7 miljoen BEF.

2. Deel van de enveloppe voor responsabilisering bestemd voor de stijving van het reservefonds
Artikel 10 van het besluit werd vervangen als volgt:
“Het deel van de toelage bedoeld bij artikel 4 dat verleend wordt op basis van de evaluatie van de
kwaliteit van het financieel beheer, zoals beschreven in artikel 7, 2° en waarvan de wegingscoëfficiënt in
artikel 8, 2° werd bepaald, wordt volledig toegewezen aan het reservefonds.
Indien op het einde van het dienstjaar het reservefonds volstaat om de op dat ogenblik nog terug te
vorderen onverschuldigd betaalde kinderbijslagen te financieren, wordt de verplichte stijving van het
reservefonds herleid tot de helft van het bedrag bedoeld in het eerste lid.”.
Deze wijziging strekt ertoe de stijving van het reservefonds te moduleren in functie van de financiële
toestand van de kinderbijslagfondsen.
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Dit houdt in dat in het jaar 2001:
y voor de kinderbijslagfondsen wier reservefonds op het einde van het jaar niet volstaat om de totaliteit
van de nog terug te vorderen onverschuldigd betaalde bijslagen te financieren, het gedeelte van de toelage
dat wordt toegekend op basis van de beoordeling van het tweede criterium, namelijk de kwaliteit van het
financieel beheer, volledig wordt toegewezen aan het reservefonds;
y voor de kinderbijslagfondsen wier reservefonds wel volstaat om op het einde van het jaar de totaliteit
van de debetten te dekken, de stijving van het reservefonds wordt beperkt tot de helft van de bedragen die
op basis van de beoordeling van het tweede criterium worden toegekend.
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2.12 Koninklijk besluit van 11 december 2001 tot uniformisering van de spilindexen in de
aangelegenheden bedoeld in artikel 78 van de Grondwet die ressorteren onder het
Ministerie van Sociale Zaken, Volksgezondheid en Leefmilieu
(BS 22 december 2001)

Met de koninklijke besluiten van 20 juli 2000 en 13 juli 2001 zijn de meeste bedragen in de Belgische
reglementering omgezet van Belgische frank naar euro. Het zeer omvangrijke werk van omzetting naar
euro kon met de voormelde reeksen besluiten echter niet volledig worden uitgevoerd. De laatste reeks
eurobesluiten heeft als doel de eerste en tweede reeks te vervolledigen.
Dit besluit realiseert de doelstelling van het koninklijk besluit van 20 juli 2000 om te komen tot een
uniformisering van de basisindexcijfers die worden gebruikt om de sociale uitkeringen te koppelen aan de
evolutie van het indexcijfer der consumptieprijzen in de gehele sociale sector, met ingang van 1 januari
2002.
Immers, niet alle basisbedragen van de socialezekerheidsregelingen zijn gekoppeld aan hetzelfde
basisspilindexcijfer. Dit bracht een uiteenlopende en weinig overzichtelijke toestand met zich, die geen
adequate vergelijking tussen bedragen toegekend in de sociale sector mogelijk maakte.
Twee belangrijke beslissingen werden door de voor eurozaken bevoegde instanties genomen m.b.t. de
bedragen die aan een indexmechanisme gebonden zijn.
Vooreerst werd beslist om de overgang naar de euro te benutten om de basisindexcijfers voor alle bij de
wet van 2 augustus 1971 bedoelde sociale uitkeringen te uniformeren. Dit komt er op neer dat in de
gehele sociale sector vanaf 1 januari 2002 een uniform basisindexcijfer wordt toegepast.
Om deze aanpassing technisch mogelijk te maken, d.w.z. alle noodzakelijke wets- en
reglementsaanpassingen tijdig te kunnen doorvoeren, werd vervolgens beslist om die wijziging op 1
januari 2002 te doen ingaan maar op basis van een verwijzing naar 1 januari 2000, d.w.z. dat het
referentie-indexcijfer (rang 0) 103,14 (spilindex op 1 juni 1999) zou worden terwijl de reële bedragen per
1 januari 2000 als basis- en referentiebedragen in de diverse reglementaire bepalingen zullen worden
ingeschreven, doch uitgedrukt in euro en zonder transparantieafrondingen. Derwijze waren de basis- en
referentiewaarden al gekend, waardoor reeds kon worden begonnen met de redactie van de te wijzigen
teksten en met de organisatie van de aanpassingen op informaticagebied.
Daarnaast dienden alle andere bepalingen die met deze conversie en uniformering te maken hebben
(verwijzing naar spilindex, afronding naar lagere of hogere frank, enz.) eveneens te worden herschreven.
Dit koninklijk besluit past de basisbedragen die voorkomen in de KBW aan. De reële bedragen geldig
op 1 januari 2000 - verbonden aan de nieuwe spilindex 103,14 - werden geconverteerd naar hun
tegenwaarde in euro en uitgedrukt in bedragen met twee cijfers na de komma. De waarde die aldus
bekomen wordt, zal gelden als nieuwe basis- of referentiewaarde en dient als uitgangspunt voor de
bepaling van alle latere waarden.
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Het gaat om de bedragen die opgenomen zijn in de volgende artikelen van de KBW:
• artikel 40 (basiskinderbijslag)
• artikel 42bis (supplement voor kinderen van werklozen van meer dan zes maanden en van
gepensioneerden)
• artikelen 44 en 44bis (leeftijdsbijslagen)
• artikel 47 (bijkomende bijslag voor gehandicapte kinderen van minder dan 21 jaar)
• artikel 47 oud (zoals het bestaat voor gehandicapten die tenminste 21 jaar oud waren op 1 juli 1987)
• artikel 50bis (wezenbijslag)
• artikel 50ter (supplement voor kinderen van invalide werknemers)
• artikel 73bis (kraamgeld)
• artikel 73quater (adoptiepremie)
• artikelen 77, 78 en 79 (hoofdelijke bijdragen, enkel nog toepasselijk op werknemers in dienst vóór 1
januari 1999)
De artikelen 76bis en 79 KBW werden aangepast door de huidige spilindex 127 te vervangen door de
spilindex 103,14 geldend op 1 juni 1999 (basis 1996 = 100).
In artikel 76bis KBW werd bovendien het nieuwe indexeringsmechanisme toegevoegd.
Tenslotte werden de artikelen 76bis, § 3; 79, tweede lid en 100 KBW, die de afronding regelen indien
het bedrag eindigt op een frankgedeelte, aangepast en wordt vermeld hoe dient afgerond te worden indien
het bedrag eindigt op een gedeelte van een cent. In dat geval wordt het bedrag tot de hogere of de lagere
cent afgerond naargelang de 2 cijfers na de cent al dan niet een 0,5 cent bereiken.

Dit besluit is in werking getreden op 1 januari 2002.
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2.13 Koninklijk besluit van 11 december 2001 betreffende de uniformisering van de
spilindexen in de sociale materies ter gelegenheid van de invoering van de euro
(BS 22 december 2001)

Dit besluit past de bedragen aan die vastgelegd zijn in de volgende uitvoeringsbesluiten:
- koninklijk besluit van 12 april 1984 tot uitvoering van de artikelen 42bis en 56, § 2 KBW (verhoogde
bijslag voor werklozen van meer dan zes maanden, gepensioneerden en invaliden)
- koninklijk besluit van 6 maart 1979 tot bepaling van de voorwaarden waaronder kinderbijslag wordt
verleend ten behoeve van het kind dat verbonden is door een leerovereenkomst (bedrag van het bruto
maandloon waarboven het recht op bijslag verloren gaat)
- koninklijk besluit van 30 december 1975 tot vaststelling van de voorwaarden waaronder kinderbijslag
wordt verleend ten behoeve van het kind dat onderwijs volgt (bedrag van het bruto maandloon waarboven
het kind dat deeltijds secundair onderwijs of een erkende vorming volgt, zijn recht op kinderbijslag
verliest)
- koninklijk besluit van 12 augustus 1985 tot uitvoering van artikel 62, § 5 KBW (bedrag van het bruto
maandloon waarboven de ingeschreven werkzoekende schoolverlater zijn recht op kinderbijslag verliest)
- koninklijk besluit van 3 mei 1991 tot uitvoering van de artikelen 47, 56septies en 63 KBW en van
artikel 96 van de wet van 29 december 1999 houdende sociale bepalingen (bijslagsupplement voor
gehandicapten, vastgesteld overeenkomstig hun graad van zelfredzaamheid)
- koninklijk besluit van 25 oktober 1971 tot uitvoering van de wet van 20 juli 1971 tot instelling van
gewaarborgde gezinsbijslag (grensbedrag van de bestaansmiddelen, bedrag van de bijzondere bijslag voor
geplaatste kinderen).
De koninklijke besluiten van 12 april 1984 tot uitvoering van de artikelen 42bis en 56, § 2 KBW en
van 25 oktober 1971 tot uitvoering van de wet van 20 juli 1971 tot instelling van gewaarborgde
gezinsbijslag, werden aangepast door de huidige spilindex 127 te vervangen door de spilindex 103,14
geldend op 1 juni 1999 (basis 1996 = 100).
Artikel 7, derde lid van het koninklijk besluit van 25 oktober 1971 tot uitvoering van de wet van 20
juli 1971 tot instelling van gewaarborgde gezinsbijslag dat de afronding regelt indien het bedrag
eindigt op een frankgedeelte, werd aangepast en vermeldt hoe dient te worden afgerond indien het bedrag
eindigt op een gedeelte van een cent. In dat geval wordt het bedrag tot de hogere of de lagere cent
afgerond naargelang de 2 cijfers na de cent al dan niet een 0,5 cent bereiken.
De koninklijke besluiten van 6 maart 1979, 30 december 1975 en 12 augustus 1985 werden aangepast
door het spilindexcijfer 117,19 (basis 1988 = 100), dat er in vermeld is, te vervangen door het
spilindexcijfer 103,14, geldend op 1 juni 1999 (basis 1996 = 100).
Dit besluit is in werking getreden op 1 januari 2002.

Juridisch bulletin / Wetgeving 2001

Pagina 23 van 28

Rijksdienst voor Kinderbijslag voor Werknemers
Trierstraat 70
1000 Brussel
Tel.: 02-237 21 11

2.14 Koninklijk besluit van 18 december 2001 tot machtiging van de Rijksdienst voor
Kinderbijslag voor Werknemers om de gezinsbijslag uit te betalen die verschuldigd is
aan het personeel voor hetwelk het Limburgs Universitair Centrum niet is onderworpen
aan de socialezekerheidsbijdragen voor de sector gezinsbijslag en tot vaststelling van
de administratiekosten die voortvloeien uit deze betaling evenals de modaliteiten van
een eventuele herziening
(BS 25 januari 2002)

Met het koninklijk besluit van 18 december 2001 wordt de Rijksdienst voor Kinderbijslag voor
Werknemers gemachtigd om de gezinsbijslag uit te betalen die verschuldigd is aan het personeel
voor hetwelk het Limburgs Universitair Centrum niet is onderworpen aan de
socialezekerheidsbijdragen voor de sector gezinsbijslag.
Overeenkomstig artikel 53 van de wet van 12 augustus 2000 houdende sociale, budgettaire en andere
bepalingen werd het Limburgs Universitair Centrum toegevoegd aan de lijst van overheidsinstellingen
opgenomen in artikel 3, 2° KBW. Door deze wetswijziging en door artikel 59 van dezelfde wet is het
Limburgs Universitair Centrum met ingang van 1 januari 2001 gehouden rechtstreeks de kinderbijslag te
betalen aan de personeelsleden die niet onderworpen zijn aan de verplichting tot het betalen van de
socialezekerheidsbijdragen aan de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid. Tot 31 december 2000 werd deze
gezinsbijslag betaald door de Rijksdienst.
De administratiekosten worden vastgesteld op 1,35 % van de gezinsbijslag die wordt uitgekeerd. Dit
percentage is vanaf 1 januari 2002 vatbaar voor herziening op voorstel van het Limburgs Universitair
Centrum of van de Rijksdienst.
Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 januari 2001.
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3.

Ministeriële besluiten

3.1 Ministerieel besluit van 15 maart 2001 tot bepaling van de voorwaarden waaronder
gezinsbijslag wordt toegekend uit hoofde van grensarbeiders
(BS 19 april 2001)

Overeenkomstig artikel 1 van het ministerieel besluit wordt de kinderbijslag toegekend aan actieve
grensarbeiders alsook aan hen die zich in een gelijkgestelde situatie bevinden, met name diegenen die
volgend op een dergelijke tewerkstelling, een sociale uitkering ontvangen wegens ziekte, zwangerschap,
ongeval of ouderdom ten laste van het land waar de activiteit werd uitgeoefend.
De kinderbijslag wordt uitgekeerd tegen het basisbedrag zoals bepaald bij artikel 40 van de
Kinderbijslagwet. Deze bedragen worden wat de gelijkgestelde categorieën betreft eventueel verhoogd
met de supplementen van artikel 42bis (werklozen en gepensioneerden) en 50ter
(arbeidsongeschikte werknemers) Kinderbijslagwet indien aan de hiertoe gestelde voorwaarden is
voldaan.
Artikel 2 van het bedoelde ministerieel besluit in kwestie kent het kraamgeld en de adoptiepremie uit
hoofde van een tewerkstelling als grensarbeider of een gelijkgestelde situatie tegen de bedragen zoals
voorzien in de artikelen 73bis en 73quater Kinderbijslagwet.
Evenals het koninklijk besluit van 13 maart 2001 tot uitvoering van artikel 102, § 1, eerste lid van de
samengeordende wetten betreffende de kinderbijslag voor loonarbeiders, heeft ook dit ministerieel besluit
een beperkte retroactiviteit en treedt eveneens in werking op 1 juli 1999.
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4.

Andere
4.1

Koninklijk besluit van 12 januari 1993 tot vaststelling van het tarief van het ereloon en
de kosten voor de geneesheer-deskundigen aangewezen inzake geschillen betreffende
de tegemoetkomingen aan gehandicapten, koninklijk besluit van 21 november 1994 tot
vaststelling van het tarief van de erelonen en de kosten voor medische deskundigen
aangewezen inzake geschillen betreffende kinderbijslag voor werknemers en koninklijk
besluit van 25 juni 1975 tot vaststelling van het tarief van de erelonen en de kosten voor
de deskundigen aangewezen door de arbeidsgerechten inzake de geschillen
betreffende de regeling voor verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en
uitkeringen (Indexatie van de bedragen op 1 januari 2001)

(BS 10 april 2001)

Het koninklijk besluit van 21 november 1994 stelt het tarief van de erelonen en kosten van de
medische deskundigen inzake geschillen betreffende kinderbijslag vast.
De in artikel 1, eerste lid, 1°, 2° en 3°, b) en c) van (ondermeer) het bovengenoemde koninklijk besluit
opgenomen bedragen voor de kosten en erelonen van de aangestelde geneesheer-deskundigen worden,
zoals voorzien in artikel 2 van hetzelfde besluit, jaarlijks geïndexeerd.
Voor het jaar 2001 zijn deze bedragen gelijk aan:
1° persoonlijk ereloon van de deskundige: 11.566 BEF (voor het jaar 2000: 11.291 BEF);
2° administratieve kosten: 3.461 BEF (voor het jaar 2000: 3.378 BEF);
3° kosten voor bijkomende onderzoeken:
b) onderzoek uitgevoerd door een psycholoog, met volledige reeks testen: 4.701 BEF (voor het jaar 2000:
4.590 BEF);
c) elk ander onderzoek, niet bedoeld in a) of b): 2.351 BEF (voor het jaar 2000: 2.295 BEF).
Deze geïndexeerde bedragen zijn van toepassing voor de expertises waarvan het definitief verslag
neergelegd wordt vanaf 1 januari 2001.
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4.2 Aanvullende Administratieve Schikking van 9 mei 2001 tot wijziging en vervollediging
van de Administratieve Schikking van 27 februari 1977, gewijzigd bij akkoord van 2
oktober 1991, betreffende de toepassingsmodaliteiten van het algemeen Verdrag
betreffende de sociale zekerheid tussen het Koninkrijk België en de Republiek Tunesië
van 29 januari 1975
(BS 30 juni 2001

De Aanvullende Administratieve Schikking van 9 mei 2001 vervangt de door de Administratieve
Schikking van 27 februari 1977 bepaalde bedragen in hoofde van de werknemers, andere dan de
mijnwerkers, in hoofde van de rechthebbenden op een pensioen of rente, en in hoofde van de overleden
werknemers door de volgende bedragen:
voor het eerste kind: 21,47 EUR hetzij 866 BEF per maand;
voor het tweede kind: 22,81 EUR hetzij 920 BEF per maand;
voor het derde kind: 24,14 EUR hetzij 974 BEF per maand;
voor het vierde kind: 25,48 EUR hetzij 1.028 BEF per maand.
De Aanvullende Administratieve Schikking is van toepassing vanaf 1 juli 2001.
In de MO nr. 573 van 17 september 2001 wordt verdere toelichting verstrekt bij deze regeling (zie Bull.
2002 nr. 2).
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4.3 Weerslag van de schommeling van het indexcijfer van de consumptieprijzen
(spilindexcijfer 107,30 (basis 1996 = 100) op de sociale uitkeringen (geneeskundige
verzorging en uitkeringen, pensioenen, arbeidsongevallen en beroepsziekten,
tegemoetkomingen aan gehandicapten, bestaansminimum, gezinsbijslag) - Officieel
bericht
(BS 4 augustus 2001)

Rekening houdend met de wet van 2 augustus 1971, waarbij de sociale uitkeringen aan het indexcijfer van
de consumptieprijzen worden gekoppeld, en met andere wettelijke en reglementaire bepalingen, worden
met ingang van 1 juni 2001 de bedragen van de sociale uitkeringen verhoogd.
Ingevolge de overschrijding van de spilindex 107,30 in mei, gelden vanaf juni 2001 nieuwe bedragen
voor de sociale uitkeringen.
Inderdaad bepaalt de wet van 2 januari 2001 (B.S. van 13 januari 2001) dat de indexering van de sociale
uitkeringen voortaan onmiddellijk ingaat, d.w.z. vanaf de maand volgend op de overschrijding van de
spilindex.
Hier kan ook worden verwezen naar de MO nr. 571 van 13 juni 2001 (infra III. 1).
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