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1.

Ministeriële omzendbrieven
1.1

Omzendbrief nr. 575 van 15 januari 2002 (Samenwerking tussen de kinderbijslaginstellingen en
de ziekenfondsen - Verklaring van de gevallen van rechtgevenden op de bijkomende bijslag voor
gehandicapte kinderen en van de wezen van moeder en vader, rechtgevend op kinderbijslag)

Deze omzendbrief betreft de samenwerking tussen de kinderbijslaginstellingen en de ziekenfondsen met
betrekking tot de transfer van gegevens.
Aan de hand van een verklaring kunnen de
verzekeringsinstellingen het recht op de verhoogde verzekeringstegemoetkoming, de sociale franchise en
de forfaitaire tegemoetkoming voor chronisch zieken vaststellen. De verklaring laat eveneens toe om de
betrokkene in te schrijven als minder-valide of wees of hem deze hoedanigheid te laten behouden. Als
bijlage van de omzendbrief gaat een aangepaste verklaring voor de dienstjaren 2001 en volgende.
Er zal in principe niet langer jaarlijks een omzendbrief met een aangepaste verklaring worden
toegezonden, behoudens wijziging van de betreffende wetgeving.
De kinderbijslaginstellingen in het netwerk van sociale zekerheid die de transfer van gegevens kunnen
uitvoeren via de Kruispuntbank voor de sociale zekerheid, zijn vrijgesteld om de verklaring in te vullen.
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1.2 Omzendbrief nr. 576 van 21 januari 2002 (Bedragen van toepassing vanaf 1 januari 2002)

Als bijlage van deze omzendbrief gaan de bedragen van de gezinsbijslag welke gelden vanaf 1 januari
2002, ten gevolge van de inwerkingtreding op 1 januari 2002 van het 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 en van het
koninklijk besluit van 11 december 2001 betreffende de uniformisering van de spilindexen in de sociale
materies ter gelegenheid van de invoering van de euro.

1.3

Addendum bij de omzendbrief nr. 576 van 6 februari 2002 (Bedragen van toepassing vanaf 1
januari 2002)

Dit addendum bij de omzendbrief nr. 576 van 21 januari 2002 bepaalt dat de bedragen waarvan sprake in
punt 14.2 van de omzendbrief (Administratieve Schikkingen betreffende de toepassingsmodaliteiten van
de overeenkomsten inzake sociale zekerheid afgesloten met Turkije en Marokko) eveneens van
toepassing zijn in het kader van de 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.

1.4

Omzendbrief nr. 577 van 20 februari 2002 (Toepassing van artikel 76bis, § 1 KBW - Barema’s van
gezinsbijslag van toepassing op 1 februari 2002)

Deze omzendbrief deelt de bedragen van de gezinsbijslag mee die van toepassing zijn op 1 februari
2002. De bedragen zijn vastgesteld op basis van de spilindex 109,45 (1996 = 100) en bepaalde
liquidatiecoëfficiënten.
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1.5 Addendum van 8 november 2002 bij de ministeriële omzendbrief nr. 554 van 23 februari
1998 betreffende de Administratieve Schikking van 30 juni 1997 tot wijziging van de
Administratieve Schikking van 6 januari 1969 betreffende de toepassingsmodaliteiten
van het Algemeen Verdrag betreffende de sociale zekerheid tussen het Koninkrijk
België en de Republiek Turkije van 4 juli 1966

Dit addendum bespreekt de wijzigingen inzake de toekenning van de kinderbijslag die de wet van 25
september 2000 houdende instemming met het Verdrag tot herziening van het Algemeen Verdrag tussen
het Koninkrijk België en de Republiek Turkije betreffende de sociale zekerheid van 4 juli 1966 en de
twee administratieve schikkingen van 30 juni 1997, doorvoert. De wijzigingen zijn in werking getreden
met ingang van 1 april 2002.
Hierna volgen de krachtlijnen.

1. De werknemer met Belgische nationaliteit die in België werkzaam is
Voortaan heeft de werknemer met de Belgische nationaliteit alsook de werknemer die staatloze of
vluchteling is en die door een van beide verdragsluitende staten is erkend, die in België werkzaam is en
wiens kinderen in Turkije worden opgevoed, recht op de gewone kinderbijslag met uitzondering van elke
bijzondere of verhoogde kinderbijslag voortvloeiend uit de Belgische wetgeving.
Voordien was het recht op kinderbijslag beperkt tot de werknemer van Turkse nationaliteit, die in België
werkzaam is en wiens kinderen in Turkije worden opgevoed.

2. De rechthebbende op een ouderdoms-, overlevings-, invaliditeits-, arbeidsongevallen- of
beroepsziektepensioen of op een uitkering wegens arbeidsongeval of beroepsziekte
Voortaan heeft de persoon met de Turkse of de Belgische nationaliteit alsook de staatloze of vluchteling
die door een van beide verdragsluitende staten is erkend, die recht heeft op een ouderdoms-, overlevings-,
invaliditeits-, arbeidsongevallen- of beroepsziektepensioen of op een uitkering wegens arbeidsongeval of
beroepsziekte, wiens kinderen in Turkije worden opgevoed, recht op de gewone kinderbijslag, met
uitsluiting van elke bijzondere of verhoogde bijslag voortvloeiend uit de Belgische wetgeving.
Deze kinderbijslag wordt toegekend voor de eigen kinderen van de rechthebbende op een pensioen of op
een uitkering, voor de gemeenschappelijke kinderen van de rechthebbende op een pensioen of op een
uitkering en van zijn echtgeno(o)t(e), en voor de eigen kinderen van de echtgeno(o)t(e).
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3. De wees, op eender welk grondgebied der beide landen de wees of de persoon die hem daadwerkelijk
ten laste heeft, verblijft
Voortaan heeft de wees van de werknemer of van de rechthebbende 1 op een ouderdoms-, overlevings-,
invaliditeits-, arbeidsongevallen- of beroepsziektepensioen of op een uitkering wegens arbeidsongeval of
beroepsziekte, die in Turkije wordt opgevoed, recht op gewone kinderbijslag, met uitsluiting van elke
bijzondere of verhoogde kinderbijslag voortvloeiend uit de Belgische wetgeving.
De kinderbijslag wordt toegekend voor de eigen kinderen van de overledene en voor de
gemeenschappelijke kinderen van de overledene en zijn echtegeno(o)t(e).

4. Bedrag van de kinderbijslag
De kinderbijslag bedoeld in de voorgaande punten 2 en 3 wordt toegekend tot de leeftijd van 14 jaar, dan
wel tot de leeftijd van 25 jaar, wanneer het gaat om kinderen die cursussen volgen onder de voorwaarden
als vastgesteld door de wetgeving van het verdragsluitend land dat de kinderbijslag ten laste heeft. Het
aantal rechtgevende kinderen is beperkt tot ten hoogste vier.
De bedragen van de kinderbijslag bedoeld in de voorgaande punten 2 en 3 zijn gekoppeld aan de evolutie
van de gezondheidsindex indien ze verschuldigd zijn door een Belgische instelling in het
werknemersstelsel. Deze bedragen zijn gekoppeld aan de spilindex 119.53 (basis 1988 = 100) die van
toepassing is op 1 januari 1997.
De bedragen, berekend volgens het spilindexcijfer 109,45 (basis 1996 = 100), zijn de volgende:
voor het eerste kind:
21,88 EUR per maand;
voor het tweede kind:
23,25 EUR per maand;
voor het derde kind:
24,62 EUR per maand;
voor het vierde kind:
25,99 EUR per maand.

5. Overgangsmaatregelen
Deze omzendbrief treedt in werking met ingang van 1 april 2002.
Aanvragen ingediend na 31 maart 2002, die niet overeenkomstig de nieuwe bepalingen werden
afgehandeld, moeten ambtshalve worden herzien.
Dossiers waarbij een recht op kinderbijslag (tegen een bedrag, dat overeenstemt met een van de bedragen
van de Administratieve Schikking van 6 januari 1969) werd toegekend op basis van een afwijking
(conform artikel 52, tweede lid KBW) tegen een niet-geïndexeerd bedrag, dienen eveneens te worden
herzien met toepassing van de indexering vanaf 1 april 2002.

1

Met de Turkse of de Belgische nationaliteit, staatloze of vluchteling die door een van beide verdragsluitende
staten is erkend.
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2.

Omzendbrieven van de RKW
2.1

Omzendbrief nr. 1335 van 11 februari 2002 (Programmawet van 30 december 2001 – Verjaring –
Gewaarborgde gezinsbijslag – Vervroegd pensioen)

Deze omzendbrief licht de programmawet van 30 december 2001 (B.S. 31 december 2001) toe, die de
artikelen 56, 57 en 120 KBW en artikel 7 van de wet van 20 juli 1971 tot instelling van gewaarborgde
gezinsbijslag heeft gewijzigd. Hierna volgt een samenvatting van de praktische richtlijnen die de
omzendbrief geeft.

I. VERJARING
a. Grondregels

• Stuiting van de verjaring: versoepelde mogelijkheden

Het nieuwe artikel 120 KBW versoepelt de mogelijkheden om de verjaring te stuiten. Zo is een
aangetekend schrijven wettelijk niet langer het enige middel om de verjaring te stuiten. Buiten de
oorzaken vermeld in het Burgerlijk Wetboek (artikelen 2242 e.v. B.W.), kan de verjaring voortaan
eveneens gestuit worden met een gewone brief, een fax, een elektronisch bericht of zelfs door eenvoudige
afgifte van de aanvraag of de klacht bij de instelling die bevoegd is voor het verlenen van de
kinderbijslag.
De verjaring wordt daadwerkelijk gestuit, naargelang van het geval:
 vanaf de datum van het aangetekend schrijven, waarbij de poststempel als bewijs dient;
 en zonder aangetekend schrijven, vanaf de datum vermeld in het ontvangstbericht dat de bevoegde
kinderbijslaginstelling opmaakt voor de sociaal verzekerde die gezinsuitkeringen aanvraagt of een
klacht indient.
• Aanvragen of klachten ingediend bij een onbevoegde Belgische instelling van sociale zekerheid

Overeenkomstig de regel van de solidariteit die op basis van het Handvest van de Sociaal Verzekerde
thans van toepassing is tussen de verschillende socialezekerheidsinstellingen, moeten aanvragen of
klachten met betrekking tot de kinderbijslag ingediend bij een niet bevoegde Belgische
socialezekerheidsinstelling, naar de bevoegde kinderbijslaginstelling gestuurd worden. Als datum waarop
de aanvraag of klacht is ingediend, geldt ofwel de datum van het aangetekend schrijven of - als er geen
aangetekend schrijven is - de datum waarop de niet bevoegde instelling aan de bevoegde
kinderbijslaginstelling verklaart de aanvraag of klacht te hebben ontvangen.
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b. Praktische gevolgen
1. Nog soepeler praktijken.

Vooreerst zij duidelijk dat de nieuwe bepalingen de nog soepelere
praktijken (vb. telefonische aanvraag) die al werden toegepast niet in het gedrang brengen.

2. Gerechtelijk beroep. Elk gerechtelijk beroep waarbij een socialezekerheidsinstelling betrokken is,

stuit voortaan de facto de verjaring van vorderingen op het vlak van kinderbijslag, voor zover die
vorderingen hun grondslag vinden in de erkenning van het recht waarover het geschil gaat dat over een
voorbije periode door het gerecht wordt onderzocht.
3. Ontvangstbericht.
Voor aanvragen die anders dan per aangetekend schrijven bij een
kinderbijslaginstelling worden ingediend, moet een ontvangstbericht worden opgemaakt.
4. Doorzending van verkeerd geadresseerde aanvragen.

Of een aanvraag al dan niet correct is
ingediend, wordt beoordeeld op het ogenblik dat ze bij de instelling toekomt. Aanvragen of klachten
die per vergissing naar een kinderbijslaginstelling zijn gestuurd, moeten dadelijk doorgezonden
worden naar de bevoegde instelling van de sociale zekerheid. Bij die doorzending moet de
kinderbijslaginstelling verklaren op welke datum ze de aanvraag daadwerkelijk ontvangen heeft.

5. Modaliteiten voor de stuiting van de verjaring: Een aanvraag of klacht die:
a) direct bij de juiste instelling is ingediend, stuit de verjaring;
b) eerst bij een niet bevoegde instelling is ingediend, wordt doorgezonden naar de bevoegde instelling

en stuit de verjaring alsof ze direct bij de bevoegde instelling was ingediend;
c) direct bij de juiste instelling is ingediend maar later, doordat de omstandigheden veranderd zijn, niet

meer behandeld blijkt te moeten worden door de instelling die er tot dan toe bevoegd voor was. In
dit geval kan alleen een nieuwe aanvraag de verjaring stuiten die ingaat op de datum waarop een
einde komt aan de bevoegdheid van het eerste fonds.
De wijziging van artikel 120 KBW treedt in werking op 1 januari 2002.

II. GEWAARBORGDE GEZINSBIJSLAG

De nieuwe bepalingen van artikel 120 KBW zijn ook opgenomen in de regeling van de gewaarborgde
gezinsbijslag (zie artikel 7 van de wet van 20 juli 1971 tot instelling van gewaarborgde gezinsbijslag). De
wijziging treedt in werking op 1 januari 2002.

III. VERVROEGD PENSIOEN

Artikel 56 KBW is gewijzigd om de vervroegde pensionering om gezondheidsredenen gelijk te stellen
met minstens 66 % arbeidsongeschiktheid.
Door die gelijkstelling kunnen werknemers uit de overheidssector (en gelijkgestelden) die een dergelijk
pensioen ontvangen:
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1) recht verkrijgen op kinderbijslag op grond van artikel 56 KBW vanaf de begindatum van hun

vervroegd pensioen;
2) aanspraak maken op de toeslag voor invaliden bedoeld in artikel 50ter KBW zodra ze zes maanden
arbeidsongeschikt zijn, voor zover ze de hoedanigheid hebben van rechthebbende met personen ten
laste.
Artikel 57 KBW is gewijzigd om het vervroegd pensioen uit de toepassingssfeer ervan te halen aangezien
het voortaan onder artikel 56 KBW ressorteert.
De nieuwe artikelen 56 en 57 KBW hebben uitwerking met ingang van 1 november 1999.
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2.2

Bijlage 7/112 van 20 februari 2002 bij de Omzendbrief van de RKW, CO nr. 949 van 30
november 1973 (Omrekeningskoersen van de munteenheden)

Deze bijlage bij de CO nr. 949 bevat de omrekeningskoersen van de munteenheden van de lidstaten die
niet deelnemen aan de Economische en Monetaire Unie (EMU), voor de periode april, mei en juni 2002,
gepubliceerd in het Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen nr. C 32 van 5 februari 2002, door
de Administratieve Commissie van de Europese Gemeenschappen voor de Sociale Zekerheid van
migrerende werknemers.
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2.3

Omzendbrief nr. 1336 van 14 mei 2002 (Koninklijk besluit van 11 maart 2002 tot uitvoering van
sommige bepalingen van de wet van 11 april 1995 tot invoering van het “handvest” van de sociaal
verzekerde, en tot wijziging van het koninklijk besluit van 8 april 1976 houdende regeling van de
gezinsbijslag ten voordele van de zelfstandigen, B.S. 29 maart 2002)

Deze omzendbrief licht het koninklijk besluit van 11 maart 2002 toe, dat voorziet in de uitvoering van
bepaalde artikelen van de Wet Handvest Sociaal Verzekerde. Dit besluit werd besproken in de jaargang
2002, nr. 3 van het Bulletin (rubriek wetgeving). Hierna volgen de krachtlijnen van de aanvullende
informatie die de omzendbrief verstrekt.

1. Modaliteiten van de informatieverstrekking aan de sociaal verzekerde m.b.t. zijn rechten en plichten
Het handvest van de sociaal verzekerde bepaalt dat de sociaal verzekerde die daarom vraagt, “dienstig”
moet worden ingelicht over zijn rechten en plichten binnen een termijn van 45 dagen (art. 3; CO 1314,
punt 2.1.).
Het voorliggende besluit geeft daaromtrent de volgende bijzonderheden:
• Als de sociaal verzekerde zijn rechten wenst te kennen en wil weten welke stappen hij moet

ondernemen om ze te verkrijgen, behoort hij een antwoord te krijgen dat rekening houdt met zijn
individuele situatie op het vlak van kinderbijslag.
• Het antwoord moet in elk geval betrekking hebben op de wettelijke en reglementaire

toekenningsvoorwaarden voor kinderbijslag, op de voorwaarden te vervullen om dat recht te
behouden en op de elementen die het bedrag van de kinderbijslag bepalen.
• Het antwoord moet verstrekt worden binnen 45 dagen na ontvangst van de vraag om informatie.

Hierbij dient de datumstempel die gezet wordt op de binnenkomende post als referentie (zie CO 1216
en 1314), behalve natuurlijk wanneer de ontvangstdatum met zekerheid blijkt uit de wijze waarop de
aanvraag is binnengekomen (zoals bij e-mail).

2. Ter informatie: nieuwe regels van toepassing betreffende de verjaring in het stelsel voor zelfstandigen
De reglementering voor zelfstandigen werd met betrekking tot de verjaring in dezelfde zin gewijzigd als
artikel 120 KBW.
• De verjaring kan, naargelang het geval, worden gestuit d.m.v. een aanvraag, een aangetekende of
gewone brief, een fax of een e-mail.
• Een aanvraag die per vergissing naar een onbevoegd sociaal verzekeringsfonds werd gestuurd, moet

voor verder gevolg worden doorgestuurd naar de bevoegde instelling. De stuiting van de verjaring
neemt aanvang op de postdatum van de aangetekende brief of op de ontvangstdatum die de
onbevoegde instelling aan de bevoegde meedeelt.
Zo kennen de stelsels voor werknemers, voor zelfstandigen en voor gewaarborgde gezinsbijslag voortaan
een gelijkvormige reglementering op het vlak van de verjaring.
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2.4

Omzendbrief nr. 1337 van 15 mei 2002 (Multifunctionele aangifte van de werkgever –
Toepassingsmodaliteiten

Deze omzendbrief licht op omvattende wijze de toepassingsmodaliteiten van de multifunctionele aangifte
in het kader van de kinderbijslagsector toe. Het project “multifunctionele aangifte” via elektronische weg
vormt de eerste fase van het project e-government van de sociale zekerheid, en meer bepaald het
elektronisch beheer van administratieve verklaringen. Dit kadert in het streven naar drastische
vereenvoudiging van de gegevensstromen tussen de bedrijven en de sociale zekerheid. Hierna
volgen de krachtlijnen van deze omzendbrief.

1. De principes van de multifunctionele aangifte
Vanaf 1 januari 2003 zullen de werkgevers maar een enkele aangifte meer hoeven te versturen naar de
RSZ (naar een enkel elektronisch loket). Die enige aangifte zal alle gegevens bevatten die nodig zijn
voor iedere sector van de sociale zekerheid voor het berekenen van de bijdragen en het bepalen van
de sociale rechten (vb. kinderbijslag). Op die manier zal een grote hoeveelheid papieren formulieren
kunnen worden opgeheven of vereenvoudigd. Zo worden de administratieve verplichtingen van de
werkgevers beperkt en ontvangen de socialezekerheidsinstellingen bij een enkele bron de nodige sociale
gegevens.
De instellingen van sociale zekerheid staan in voor de validering van de gegevens. Toegepast op de
kinderbijslagsector die in belangrijke mate gebruikt maakt van de arbeidsprestaties, gaat het enerzijds om
de RSZ, en anderzijds om de RVA, het RIZIV, het FAO en het FBZ inzake de met arbeid gelijkgestelde
situaties.

2. De multifunctionele instrumenten
Er zijn drie instrumenten voorhanden die de informatie kanaliseren: de eigenlijke driemaandelijkse
multifunctionele aangifte (DMFA), de onmiddellijke aangifte van de tewerkstelling (DIMONA) en
de aangifte van een sociaal risico en de bijlage ervan (ASR).
Naast de spontane verdeling naar de socialezekerheidsinstellingen worden deze aangiften ingevoerd in de
gegevensbestanden DMFA (dat in de plaats komt van het huidige gegevensbestand LATG) en DIMONA.
Daarnaast staat elke sector in voor de validering van de gegevens, die vervolgens gedistribueerd worden
via de elektronische fluxen.
De kinderbijslagsector ontvangt reeds gegevens langs elektronische weg via verschillende fluxen,
bijvoorbeeld werkloosheidsgegevens, gegevens betreffende ziekte, invaliditeit en bevallingsrust,
gegevens in verband met inschrijving van jonge werkzoekenden, ...
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3. De kinderbijslag en de multifunctionele aangifte
3.1. Het op elkaar afstemmen van de wettelijke bepalingen
Om te komen tot een enkele gegevensvergaring voor meervoudig gebruik was het noodzakelijk om de
begrippen “lonen”, “arbeidstijd” en “referentieperiode”, zoals ze voorkomen in de verschillende
wetgevingen van de sociale zekerheid en op de formulieren, te harmoniseren en zo mogelijk te
vereenvoudigen.
Inzake de KBW gebeurden de nodige aanpassingen door het KB 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 (B.S. 31 juli 2001) en het KB van 10
juni 2001 tot het in overeenstemming brengen van de sociale zekerheid met het eerst vermelde koninklijk
besluit van 10 juni 2001 (B.S. 31 juli 2001). Deze besluiten treden in werking op 1 januari 2003. Aldus
werden de artikelen 53, 59, 77 en 173septies KBW aangepast.
Omdat de gegevens van de referentiemaand zijn opgenomen in een driemaandelijkse aangifte die pas vijf
maanden na de feiten beschikbaar is op het telematicanetwerk, wordt de huidige provisionele betaling
van een maand uitgebreid naar drie maanden voor tewerkgestelde rechthebbenden (zie KB van 10
juni 2001 tot wijziging van sommige bepalingen inzake de referteperiode betreffende loon- en
arbeidstijdgegevens, B.S. 31 juli 2001).
Parallel hiermee zal de onmiddellijke aangifte van de tewerkstelling (DIMONA), die momenteel van
toepassing is op de sectoren van de bouwnijverheid, het transport en de uitzendarbeid, veralgemeend
worden voor alle werkgevers en werknemers: deze aangifte moet een begin- en einddatum van de
arbeidsovereenkomst vermelden en zal het formulier dat momenteel naar de werkgever gestuurd wordt bij
een verandering van tewerkstelling of een nieuw recht vervangen (model AB) (zie KB van 11 juli 2001
tot wijziging van het KB van 22 februari 1998 tot invoering van een onmiddellijke aangifte van
tewerkstelling, B.S. 9 augustus 2001).
Al deze aanpassingen moeten in werking treden op 1 januari 2003.

3.2. De vervanging van papieren formulieren door elektronische fluxen
De formulieren die momenteel naar de werkgevers gestuurd worden voor het vergaren van gegevens
betreffende de arbeidsprestaties zullen worden opgeheven (met uitzondering van het model F en in
uitzonderlijke gevallen het model AB) en vervangen door de fluxen. De omzendbrief geeft hiervan een
duidelijk totaaloverzicht.
Aangezien de datum van inwerkingtreding van de koninklijke besluiten voorzien is op 1 januari 2003
zouden de aanpassingen aan de computerprogramma’s op die datum operationeel moeten zijn voor de
aangiften van het begin of het einde van de arbeidsovereenkomst (DIMONA) en op 15 mei 2003 voor het
vergaren van de arbeidsprestaties (DMFA) van het eerste kwartaal van 2003.
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4. De toepassing
4.1. De DMFA en de reglementaire mechanismen
In geval van verandering van werkgever, van socioprofessionele of van gezinstoestand bepalen de
volgende regels de procedure:
• de principes voor de bevoegdheid van de kinderbijslagfondsen blijven van toepassing, maar worden

aangevuld met een provisionele betaling
• het brevet van rechthebbende blijft het instrument tot regeling van de respectieve tenlastenemingen

van de betalingen van kinderbijslag
• het is het fonds van de oorspronkelijke werkgever dat de zaken leidt: dit fonds evalueert de

gegrondheid van een verandering van bevoegdheid, waarborgt zo nodig de continuïteit van de
betalingen via een provisionele betaling, bepaalt het begin van de tussenkomst van een ander fonds en
stuurt een brevet van rechthebbende naar dit fonds

4.2. De arbeidsfluxen onder DMFA
 De omzendbrief licht de bijzondere overgangsmaatregel toe die werd uitgewerkt met betrekking tot het
model G.
 Beheer van de nieuwe procedure.
In de betaling van de kinderbijslag dienen twee etappes te worden onderscheiden:
• driemaandelijkse provisionele betaling

Aangezien de gegevens van de referentiemaand zijn opgenomen in een driemaandelijkse aangifte die
vijf maanden na de reële tijd beschikbaar is op het telematicanetwerk, wordt de huidige provisionele
betaling van één maand (mechanisme van de CO 1226 van 26 maart 1990) uitgebreid tot drie
maanden, maar enkel voor de tewerkgestelde rechthebbenden (niet voor rechthebbenden in een
toekenningssituatie), en zolang men kan vermoeden dat de overeenkomst nog actief is
• geldigverklaring van de driemaandelijkse provisionele betaling

De DMFA-gegevens maken de geldigverklaring van een provisionele betaling mogelijk en leiden
eveneens tot een provisionele betaling voor het volgende kwartaal.
Het onderzoek van de dossierbeheerder heeft dus betrekking op:
1. het opzoeken van de arbeidsprestaties tijdens de referentiemaand
2. het meedelen van een eventuele einddatum van een arbeidsovereenkomst
3. de eventuele sociale dekking door een andere sector van de sociale zekerheid
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4.3. De concrete situaties
Dit deel van de omzendbrief geeft voor een aantal concrete situaties de te volgen werkwijze aan. Het gaat
om het geval van een nieuw recht, de overgang van een tewerkstellingssituatie naar een
toekenningssituatie, de overgang van een toekenningssituatie naar een hervatting van tewerkstelling, de
verandering van werkgever en tenslotte de overgang van een toekenningssituatie naar een nieuwe situatie
van tewerkstelling.

5. Besluit
• Ten behoeve van de kinderbijslagfondsen is bij de omzendbrief een niet limitatieve lijst met
praktische voorbeelden gevoegd.
• De uitbouw van de elektronische fluxen voor de overdracht van gegevens is nog steeds aan de gang
bij de Rijksdienst, de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid, de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid
en de andere sectoren van de sociale zekerheid. De bedoeling is dat ze operationeel zouden zijn op 1
januari 2003.
• Zodra de berichten gedefinieerd zijn met de gegrondheid die vereist is voor de kinderbijslagsector,
zowel naar inhoud, vorm, routering en ritme, zal de Rijksdienst een technische gids voor de
gebruiker verspreiden.
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2.5

Bijlage 7/113 van 28 mei 2002 bij de Omzendbrief van de RKW, CO nr. 949 van 30
november 1973 (Omrekeningskoersen van de munteenheden)

Deze bijlage bij de CO nr. 949 bevat de omrekeningskoersen van de munteenheden van de lidstaten die
niet deelnemen aan de Economische en Monetaire Unie (EMU), voor de periode juli, augustus en
september 2002, gepubliceerd in het Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen nr. C 106 van 3
mei 2002, door de Administratieve Commissie van de Europese Gemeenschappen voor de Sociale
Zekerheid van migrerende werknemers.
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2.6

Omzendbrief nr. 1338 van 5 juli 2002 (Koninklijk besluit van 16 april 2002 tot wijziging van het
koninklijk besluit van 25 oktober 1971 tot instelling van gewaarborgde gezinsbijslag, van het koninklijk
besluit van 12 april 1984 tot uitvoering van de artikelen 42bis en 56, § 2 KBW en van het koninklijk besluit
van 12 augustus 1985 tot uitvoering van artikel 62, § 5 KBW)

Dit besluit werd besproken in jaargang 2002, nr. 3 van het Bulletin (rubriek wetgeving). De omzendbrief
geeft in het bijzonder informatie inzake de inwerkingtreding van het besluit en de behandeling van de
dossiers.

1. Niet-meetellen van de begeleidingsuitkering betaald aan rechtgevende kinderen die als werkzoekende
zijn ingeschreven
Voor jonge werkzoekenden (art. 62, § 5 KBW) staat het ontvangen van een uitkering uit de
werkloosheidsregeling het recht op kinderbijslag in de weg (art. 4, § 5 van het KB van 12 augustus 1985).
Op die algemene regel wordt nu een uitzondering gemaakt voor de begeleidingsuitkering, die het recht op
kinderbijslag in de toekenningsperiode niet in de weg kan staan.

2. Niet-meetellen van de begeleidingsuitkering betaald aan
(huwelijks)partner of aan de gescheiden levende bijslagtrekkende

de

rechthebbende,

aan

diens

De toekenning van de sociale toeslag voorzien in artikel 42bis KBW is afhankelijk van het bedrag van de
vervangingsinkomsten van de rechthebbende, van diens met hem samenwonende echtgenoot of de
persoon die met hem een feitelijk gezin vormt, en van de gescheiden levende bijslagtrekkende
(echtgenoot of gewezen echtgenoot).
Een begeleidingsuitkering betaald aan een van die drie personen wordt niet meegeteld als
vervangingsinkomen.
Technisch gezien is de vrijstelling van de begeleidingsuitkering een gevolg van het toevoegen van die
uitkering (11°) aan de lijst van uitzonderingen in artikel 3 van het KB van 12 april 1984.

3. Inwerkingtreding van het besluit van 16 april 2002 en behandeling van de dossiers
Het besluit treedt in werking met ingang van 1 januari 1999 vermits de werkloosheidsreglementering
sinds die datum in de toekenning van een begeleidingsuitkering voorziet (KB van 8 december 1998
betreffende de toekenning van een begeleidingsuitkering aan jongeren die een intensieve opleiding volgen
met uitzicht op een baan).
Rekening houdend met de datums voor de controle van ten eerste het recht op kinderbijslag voor
werkzoekenden en ten tweede het recht op de sociale toeslag voor rechthebbenden met personen ten laste,
moet het nieuwe besluit voorlopig in de praktijk maar ambtshalve toegepast worden voor rechten die op
de publicatiedatum ervan, namelijk 1 juni 2002, nog niet gevestigd waren.

Juridisch bulletin / Dienstvoorschriften 2002

Pagina 18 van 31

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

Voor op die datum reeds gevestigde rechten moeten de dossiers, in de huidige omstandigheden, maar
herzien worden op vraag van de sociaal verzekerde. Als een dergelijke aanvraag betrekking heeft op
een periode in het eerste semester van 1999, wordt de verjaringstermijn (artikel 120 KBW), gelet op de
terugwerkende kracht van het besluit, geacht pas daadwerkelijk te beginnen lopen vanaf 1 juni 2002, de
datum waarop het besluit is verschenen.
De Rijksdienst stelt daarnaast alles in het werk om van de RVA de gegevens te verkrijgen aan de hand
waarvan ontvangers van een begeleidingsuitkering vanaf 1 januari 1999 geïdentificeerd kunnen worden.
Zodra men over die gegevens beschikt, zullen ze meegedeeld worden aan de kinderbijslagfondsen met het
oog op de nodige ambtshalve regularisaties.

4. Elektronische fluxen
Om de dossierbeheerders in staat te stellen te beoordelen of de door de werkloosheidssector betaalde
uitkering het recht op kinderbijslag zelf of op de sociale toeslag al dan niet in de weg staat, worden de
elektronische berichten A011 binnenkort aangevuld met een code. Die code zal aangeven of een
begeleidingsuitkering betaald is.
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2.7

Omzendbrief nr. 1339 van 22 juli 2002 (Koninklijk besluit van 9 juli 2002 tot wijziging van de
koninklijke besluiten tot uitvoering van artikel 62, §§ 3, 4 en 5 KBW)

Deze omzendbrief geeft toelichting bij het koninklijk besluit van 9 juli 2002 tot wijziging van de
koninklijke besluiten tot uitvoering van artikel 62, §§ 3, 4 en 5 KBW (B.S. 20 juli 2002).
De krachtlijnen van dit besluit zijn eerder in dit bulletin terug te vinden onder de rubriek wetgeving.
Hierna wordt enkel een overzicht gegeven van de bijkomende toelichtingen of opmerkingen uit de
omzendbrief.

1. Recht op kinderbijslag van het kind dat lessen volgt in het onderwijs met volledig leerplan, in geval
van uitoefening van een winstgevende activiteit
Inzake de nieuwe voorwaarden waaronder een student een winstgevende activiteit kan uitoefenen met
behoud van het recht op kinderbijslag, geeft de omzendbrief de volgende opmerkingen.
• De ratio legis van de nieuwe regeling bestaat erin te vermijden dat jongeren die de school verlaten en

onmiddellijk ‘normaal werk’ vinden (een arbeidsovereenkomst van gemeen recht en voltijds), een
daaruit voortvloeiende bezoldiging zouden kunnen cumuleren met het voordeel van kinderbijslag na de
maand juli tijdens hun laatste zomervakantie.
• Het principe dat het recht op kinderbijslag tijdens de schoolvakantie maar geldt op voorwaarde dat de

lessen regelmatig gevolgd zijn voor die vakantie, blijft zonder enige wijziging van toepassing (art. 9,
eerste lid KB 30.12.1975)
De regel dat het recht op kinderbijslag tijdens de schoolvakantie maar geldt indien het uitoefenen van
een winstgevende activiteit of de toekenning van een sociale uitkering geen beletsel was voor de
betaling van kinderbijslag tijdens de maand die deze vakantie voorafging, blijft eveneens volledig
van toepassing (art. 11 KB 30.12.1975)
• De situatie van kinderen die onderwijs met beperkt leerplan of een erkende vorming volgen na de

periode van leerplicht (art. 1bis KB 30.12.1975) is in geen enkel opzicht gewijzigd.

2. Recht op kinderbijslag voor het kind met de dubbele hoedanigheid van student en werkzoekende in
geval van uitoefening van een winstgevende activiteit
• De situatie van kinderen die onderwijs met beperkt leerplan of een erkende vorming volgen na de

periode van leerplicht blijft ongewijzigd.
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• Het nieuwe principe dat de vaststelling van het recht op kinderbijslag mogelijk maakt op basis van de

hoedanigheid van ofwel werkzoekende, ofwel student, wanneer deze twee situaties tegelijk
voorkomen, maakt de eerder in de praktijk ingevoerde regel niet toepasbaar (zie CO 1154 van
25.11.1985, IV, B, 4°) op basis waarvan de verlenging van de toekenningsperiode wegens het
uitoefenen van een activiteit onder een studentenovereenkomst tijdens de maanden juli, augustus of
september door de werkzoekende, een voorafgaande opheffing van het recht wegens deze activiteit
impliceert.
Wanneer een activiteit uitgeoefend wordt onder een studentenovereenkomst tijdens de maanden juli,
augustus of september, die de werkzoekende onttrok aan de toepassing van de RSZ-reglementering,
dan is er dus voortaan een automatische verlenging van de toekenningsperiode van de kinderbijslag op
basis van de hoedanigheid van werkzoekende van het kind.

3. Inwerkingtreding
Het besluit is in werking getreden op 1 augustus 2002.
Voor de kinderen die onderwijs met volledig leerplan volgden blijft de vaststelling van het recht op
kinderbijslag voor de maand juli 2002, de eerste maand van de zomervakantie, bijgevolg volledig
onderworpen aan de vroegere reglementering. Het systematisch recht op kinderbijslag voor de maand juli
ondanks het uitoefenen van een winstgevende activiteit, erkend door het nieuwe koninklijk besluit, zal
met andere woorden pas in 2003 voor de eerste maal uitwerking hebben.
Deze bijzondere omstandigheid heeft echter geen enkele weerslag voor deze eveneens als werkzoekende
ingeschreven kinderen, bij wie de toekenningsperiode pas op 1 augustus 2002 begint (kinderen ouder dan
18 die de lessen volgden tot het einde van het school- of academisch jaar). Voor deze kinderen bestond er
namelijk al concreet een systematisch recht op kinderbijslag voor de maand juli ondanks het uitoefenen
van een winstgevende activiteit krachtens de vroegere reglementering (zie CO 1290 van 29 september
1995).
Op te merken valt echter dat de beperkingen die het nieuwe besluit invoerde met betrekking tot de
activiteit uitgeoefend tijdens de laatste zomervakantie van de kinderen die onderwijs met volledig
leerplan volgden, ten volle uitwerking hebben vanaf 1 augustus 2002.
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2.8

Omzendbrief nr. 1340 van 24 juli 2002 (Jaarlijkse evaluatie van de behoeften aan informatiegaring
van gegevens met elektronische en papieren dragers - actualisering van de circulaire CO 1330 van 21 mei
2001)

Deze omzendbrief omvat de geactualiseerde werkprocedures in het kader van de jaarlijkse aanpassing van
de voorschriften in verband met de informatiegaring.

1. De voorschriften inzake informatiegaring met formulieren en elektronische dragers
Gelet op de maatschappelijke veranderingen en de daarop geënte evolutie van de reglementering, de
uitbouw van nieuwe elektronische gegevensstromen (fluxen) en de verruimde toegang tot elektronische
databanken, actualiseert de Rijksdienst elk jaar de inventaris van alle sociale (persoons)gegevens die
noodzakelijk zijn om het recht op gezinsbijslag snel en correct te vestigen en de betalingen zonder
onderbreking te verzekeren.
De voorschriften gelden vanaf 1 juli 2002.

2. De aanvraagformulieren
2.1. Algemeen
Het project tot rationalisering van het gebruik van formulieren legt de klemtoon op twee aspecten:
1. de toekenning van sociale voordelen met zo weinig mogelijk administratieve formaliteiten
2. de uitwisseling van gegevens tussen de instellingen van sociale zekerheid en met het Rijksregister,
zodat het opvragen van informatie bij de sociaal verzekerde zich beperkt tot gegevens die
onontbeerlijk zijn, omdat ze nog niet bij een andere (authentieke) bron kunnen worden bekomen

2.2. Definitie van een “rechtsgeldige aanvraag”
Tot nog toe werd de aanvraag via een formulier als essentieel beschouwd om een recht te kunnen vestigen
en om een betaling te valideren.
Het Handvest van de Sociaal Verzekerde zet de
socialezekerheidsinstellingen echter aan tot de ambtshalve toekenning van sociale voordelen. Ook
oordelen de rechtbanken dat het formulier enkel een hulpmiddel betekent voor het verkrijgen van
inlichtingen.
Daarom moeten voortaan andere documenten of (elektronische) berichten als grondslag fungeren
voor het automatisch onderzoek van een recht, zonder dat nog expliciet de aanvraag via een
formulier wordt verwacht. Dergelijke documenten en (elektronische) signalen moeten derhalve
eveneens als een rechtsgeldige aanvraag beschouwd worden. De kinderbijslaginstellingen zullen
nog enkel per formulier of per brief die gegevens opvragen die onontbeerlijk zijn en enkel bij de
sociaal verzekerde kunnen worden bekomen.
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De omzendbrief geeft een analyse van een aantal dossiersituaties. Het gaat om de volgende situaties:
• het bericht van overlijden zet automatisch het onderzoek naar een recht op de wezenbijslag in gang
• de verklaring van een geneeskundige genereert automatisch het onderzoek naar het recht op het
kraamgeld
• de ontvangst van het door het gemeentebestuur naar aanleiding van de aangifte van een geboorte
uitgereikte “speciaal geboorteattest om het kraamgeld te verkrijgen” doet automatisch het onderzoek
naar het recht op het kraamgeld en de kinderbijslag starten
• een (elektronisch) signaal van een professionele toestand brengt automatisch het onderzoek naar een
recht op de kinderbijslag of van een kraamgeld als rechthebbende in de werknemersregeling op gang.

3. De controleformulieren: de afschaffing van de formulieren P12 “Gezins- en beroepssituatie” en P4
“Kinderbijslag voor broers en zusters”
In functie van het opsporen van een intern (binnen de werknemersregeling) of extern (in een ander
kinderbijslagregime of met het buitenland) voorrangsrecht, gebruiken de kinderbijslaginstellingen twee
formulieren:
1° het formulier P4 wordt tot nog toe gestuurd om inlichtingen in te winnen over de beroepssituatie van
de gezinsleden en de niet-inwonende verwanten teneinde de validiteit van het recht op te volgen dat
gevestigd is hoofdens een (half)broer of (half)zuster in België.
2° het formulier P12 wordt tot nog toe gestuurd om in alle andere gevallen inlichtingen in te winnen over
de beroepssituatie van de gezinsleden.
Op het huidig ogenblik zijn alle elektronische informatiekanalen aanwezig om de beroepsloopbaan
van al de sociaal verzekerden in België op te volgen. Daarom zullen de kinderbijslagfondsen
voortaan geen formulieren P12 en P4 meer sturen.
Vanaf 1 juli 2002 verdwijnen die formulieren voor de gezinnen verblijvend in België. Deze formulieren
worden desgevallend nog gestuurd aan de bijslagtrekkenden die in het buitenland verblijven.
De omzendbrief geeft vervolgens een overzicht van de alternatieve manier waarop de noodzakelijke
informatie wordt verkregen. Dit onderdeel wordt afgesloten met een aantal praktische schikkingen
gericht aan de kinderbijslagfondsen.

4. De timing voor de jaarlijkse verzending en herinnering van formulieren
4.1. De dubbele herinnering van ontbrekende formulieren
Met de omzendbrief CO 1330 van 21 mei 2001 werd een timing meegedeeld voor het verzenden van de
formulieren. In de circulaire werd een herinneringsprocedure ingesteld die erin bestaat dat voor alle
formulieren twee herinneringen worden voorzien.
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4.2. Afwijking op het principe van de dubbele herinnering: formulier P7 (het recht op kinderbijslag na de
leerplicht)
Het formulier P7 voor de studenten ouder dan 18 jaar wordt aan de gezinnen gezonden op 5 september.
Volgens de huidige regeling volgt voor het ontbrekende formulier P7 een eerste herinnering op 15
oktober en een tweede op 15 november.
Het is echter niet mogelijk voor alle studenten in het universitair onderwijs om het formulier terug te
zenden vóór 15 oktober, omdat ze het attest van inschrijving als student nog niet hebben of het nog maar
te kortelings hebben ontvangen om het op tijd terug te zenden. Omdat het noch efficiënt, noch
economisch verantwoord is het formulier te herinneren op 15 oktober, zullen de ontbrekende
formulieren P7 slechts eenmaal meer worden herinnerd, nl. op 5 november.

4.3. De gefractioneerde betaling van het inschrijvingsgeld
Er kunnen zich problemen voordoen met de regelmatige betaling van de kinderbijslag wanneer een
universiteit weigert het inschrijvingsattest af te leveren tot de laatste schijf is betaald ingeval van betaling
van het inschrijvingsgeld in schijven.
De Rijksdienst heeft zich tot de betrokken universiteiten gericht met de vraag om ook voor de gevallen
van gefractioneerde betaling van het inschrijvingsgeld dadelijk een inschrijvingsattest af te leveren.

Bij de omzendbrief is een overzicht van de wijzigingen aan de circulaire CO 1330 en een volledig
geactualiseerde versie die de overeenkomstige bijlagen gevoegd bij de CO 1330 vervangen.
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2.9

Omzendbrief nr. 1341 van 4 september 2002 (Koninklijk besluit van 16 juli 2002 tot wijziging van
het koninklijk besluit van 12 april 1984 tot uitvoering van de artikelen 42bis en 56, § 2 KBW)

Deze omzendbrief licht het koninklijk besluit van 16 juli 2002 toe dat het koninklijk besluit van 12 april
1984 tot uitvoering van de artikelen 42bis en 56, § 2 KBW wijzigt.

1. Draagwijdte van het besluit
Het KB van 12 april 1984 bepaalt de voorwaarden waaronder de rechthebbende (werkloze van meer dan
6 maanden, invalide en gepensioneerde), de hoedanigheid van ‘rechthebbende met personen ten laste’ kan
hebben waarvan de toekenning afhangt van de sociale toeslagen bedoeld in de artikelen 42bis en 56, § 2
KBW.
Wanneer echtgenoten gescheiden gaan leven of scheiden, kan de rechthebbende de hoedanigheid van
rechthebbende met personen ten laste hebben voor een of meer kinderen opgevoed in een ander gezin
door de bijslagtrekkende (ex)echtgenoot. De regeling hield echter geen rekening met de situatie van niet
gehuwde ouders die gescheiden gaan leven.
Het besluit bepaalt dat op niet gehuwde ouders die gescheiden leven, ongeacht of ze ooit samengewoond
hebben, dezelfde regeling wordt toegepast voor de toekenning van de sociale toeslagen als op echtgenoten
die gescheiden gaan leven of scheiden.
De bijslagtrekkende ouder die gescheiden leeft van de andere, rechthebbende ouder, met wie die
nooit gehuwd is geweest, of met wie die zelfs nooit heeft samengewoond, kan zo voortaan de sociale
toeslagen ontvangen:
– indien hij geen vervangingsinkomsten geniet hoger dan 1 607,58 EUR;
– indien hij geen beroepsinkomsten geniet hoger dan 239,46 EUR;
– indien hij noch gehuwd is, noch partner is in een feitelijk gezin.

2. Datum van inwerkingtreding en praktische maatregelen
Het besluit treedt in werking op 1 augustus 2002.
Voor het onderzoek van de rechten op de sociale toeslagen van gescheiden levende ouders, die niet met
elkaar gehuwd zijn en dit nooit waren, zullen de kinderbijslaginstellingen contact opnemen met elk gezin
dat tegelijk aan de volgende voorwaarden voldoet:
– de rechthebbende is langer dan zes maanden werkloos, langer dan zes maanden arbeidsongeschikt of
gepensioneerd;
– de kinderbijslag wordt betaald aan de gewone schaal;
– de bijslagtrekkende heeft een ander adres dan de rechthebbende ouder met wie hij niet gehuwd is of
nooit gehuwd geweest is.
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Om zo snel mogelijk de kinderbijslag waarop ze recht hebben vanaf 1 augustus 2002 te kunnen
verkrijgen, zullen alle betrokken gezinnen zo spoedig mogelijk het volgende ontvangen:
– een standaardbrief waarmee het gezin duidelijk en beknopt wordt ingelicht over zijn eventuele
rechten;
– een geactualiseerd formulier P19bis.
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2.10 Bijlage 7/114 van 5 september 2002 bij de Omzendbrief van de RKW, CO nr. 949 van
30 november 1973 (Omrekeningskoersen van de munteenheden)
Deze bijlage bij de CO nr. 949 bevat de omrekeningskoersen van de munteenheden van de lidstaten die
niet deelnemen aan de Economische en Monetaire Unie (EMU), voor de periode oktober, november en
december 2002. De omrekeningskoersen werden gepubliceerd in het Publicatieblad van de Europese
Gemeenschappen nr. C 185 van 3 augustus 2002, door de Administratieve Commissie van de Europese
Gemeenschappen voor de Sociale Zekerheid van migrerende werknemers.

2.11 Bijlage 52/2 van 24 september 2002 en addendum van 10 oktober 2002 bij de
Omzendbrief van de RKW, CO nr. 949 van 30 november 1973 (Formulier H1 - Verzoek om
inlichtingen omtrent het recht op gezinsbijslagen in Nederland - Formulier H1 bijlage)
De formulieren H1 die strekken tot het onderzoek naar rechten op gezinsbijslag in Nederland, werden om
praktische redenen en met het oog op een nog vlottere samenwerking met het Bureau voor Belgische
Zaken, herzien. Als bijlage van de omzendbrief gaat een exemplaar van de nieuwe formulieren.
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2.12 Bijlage nr. 64 van 25 september 2002 bij de Omzendbrief van de RKW, CO nr. 949 van
30 november 1973 (Overeenkomst tussen de Europese Gemeenschap en haar lidstaten, enerzijds, en
de Zwitserse Bondsstaat, anderzijds, over het vrij verkeer van personen)

Deze omzendbrief bespreekt de voor de kinderbijslagregeling relevante bepalingen van de Overeenkomst
van 21 juni 1999 tussen de Europese Gemeenschap en haar lidstaten, enerzijds, en de Zwitserse
Bondsstaat, anderzijds, over het vrij verkeer van personen. 2
• De Overeenkomst bepaalt dat de betrokken partijen hun stelsels voor sociale zekerheid coördineren
overeenkomstig de Verordeningen 1408/71 en 574/72 en de daaruit voortvloeiende Besluiten van de
Administratieve Commissie. Logischerwijze bepaalt de Overeenkomst verder dat alle bilaterale
overeenkomsten inzake sociale zekerheid tussen Zwitserland en de lidstaten van de Europese
Gemeenschap worden opgeschort vanaf de inwerkingtreding van de Overeenkomst.
Territoriaal zal de Overeenkomst van toepassing zijn op het grondgebied van Zwitserland en op de
grondgebieden waar het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap van toepassing is.
De Overeenkomst is in werking getreden met ingang van 1 juni 2002.
• Concreet betekent dit dat inzake gezinsbijslag:
– vanaf 1 juni 2002 de Verordeningen 1408/71 en 574/72 van toepassing zijn in relatie met
Zwitserland;
- op het grondgebied van Zwitserland en van de Europese Unie (en dus niet op het grondgebied van
Noorwegen, IJsland en Liechtenstein vermits deze landen enkel deel uitmaken van de Europese
Economische Ruimte (EER)!);
- op onderdanen van Zwitserland en van de lidstaten van de Europese Unie.
– het bilateraal Verdrag betreffende de sociale zekerheid tussen België en Zwitserland van 24
september 1975 vanaf dezelfde datum niet meer van toepassing is.
• Verder bevat de omzendbrief de voor de kinderbijslagregeling relevante aanvullingen van de
verschillende bijlagen bij de Verordeningen 1408/71 en 574/72.

2

De Overeenkomst werd bij Besluit van 4 april 2002 goedgekeurd door de Raad van de Europese Unie (PB EG nr.
L 114 van 30 april 2002).
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2.13 Omzendbrief nr. 1342 van 3 oktober 2002 (Koninklijk besluit van 2 augustus 2002 tot uitvoering
van artikel 60, § 1, derde lid, KBW - Voorrangsregels bij samenloop met een recht op gezinsbijslag voor
ambtenaren van Eurocontrol en de Europese Scholen)
Deze omzendbrief bevat de nodige toelichting en richtlijnen bij het koninklijk besluit van 2 augustus
2002 tot uitvoering van artikel 60, § 1, derde lid, KBW.

1. Toelichting
Overeenkomstig artikel 60, § 1 KBW wordt het bedrag van de gezinsbijslag in de regeling van de
werknemers verminderd met het bedrag van de gezinsbijslag dat verschuldigd is door een vreemde staat
of door een internationale instelling.
Dit principe van de complementariteit van de Belgische gezinsbijslag wordt echter niet toegepast ingeval
van samenloop met een recht op gezinsbijslag overeenkomstig het statuut van de Europese ambtenaren
(zie CO 1324 van 22 september 2000).
Het voorliggend besluit stelt de statutaire regelen die van toepassing zijn op het onderwijzend personeel
van de Europese Scholen en het vast personeel van Eurocontrol, gelijk met deze geldend voor de
ambtenaren en de andere agenten van de Europese Gemeenschappen, voor de toepassing van de
voorrangsregels bij een samenloop van de rechten op gezinsbijslag.

2. Datum van inwerkingtreding en verjaring
Gelijklopend met de basisbepaling in het artikel 60, § 1, tweede lid, KBW, heeft het besluit uitwerking
vanaf 1 september 1993. Dit is de datum waarop de Rijksdienst het beheer van de kinderbijslagdossiers
van de vast benoemde leerkrachten van de Vlaamse Gemeenschap heeft overgenomen.
De termijn van drie jaar waarbinnen de vordering tot het verkrijgen van de kinderbijslag met
toepassing van de gewijzigde voorrangsregeling dient te worden ingesteld (artikel 120 KBW), heeft een
aanvang genomen bij de bekendmaking van het besluit, met name op 31 augustus 2002.
Bij samenloop met een recht op kinderbijslag op grond van het statuut van de ambtenaren van
Eurocontrol of de Europese Scholen kan aldus de betaling bij voorrang van de Belgische kinderbijslag
met ingang van 1 september 1993 gevorderd worden tot 30 september 2005.

3. Praktische toepassing
Tot op vandaag en in afwachting van een definitieve oplossing van de problematiek, werd de betaling van
de Belgische kinderbijslag in de bedoelde situaties geschorst, gelet op de vóór 31 augustus 2000 geldende
redactie van artikel 60 KBW en het feit dat de bijslag die voorzien is in de statuten van de ambtenaren
van beide instellingen hoger is dan deze in de KBW.
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Alle dossiers kunnen nu geregulariseerd worden met terugwerkende kracht tot 1 september 1993.
Binnen de perken van de verjaring (supra) kunnen ook nieuwe aanvragen terugwerkende kracht
hebben tot deze datum. Er zij hierbij evenwel gepreciseerd dat voor de te regulariseren dossiers, een
eventuele bijpassing niet afhankelijk kan worden gemaakt van een nieuwe aanvraag.
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2.14 Bijlage 7/115 van 21 november 2002 bij de Omzendbrief van de RKW, CO nr. 949 van
30 november 1973 (Omrekeningskoersen van de munteenheden)
Deze bijlage bij de CO nr. 949 bevat de omrekeningskoersen van de munteenheden van de lidstaten die
niet deelnemen aan de Economische en Monetaire Unie (EMU), voor de periode januari, februari en
maart 2003. De omrekeningskoersen werden gepubliceerd in het Publicatieblad van de Europese
Gemeenschappen nr. C 270 van 6 november 2002, door de Administratieve Commissie van de Europese
Gemeenschappen voor de Sociale Zekerheid van migrerende werknemers.
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