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1.

Wetten

1.1 Wet van 26 juni 2002 tot bekrachtiging van de koninklijke besluiten van 14 juni 2001, 13
juli 2001 en 11 december 2001 houdende uitvoering van de wet van 26 juni 2000
betreffende de invoering van de euro in de wetgeving die betrekking heeft op
aangelegenheden als bedoeld in artikel 78 van de Grondwet en tot aanpassing van
diverse wettelijke bepalingen aan de euro
(BS 20 juli 2002)
• Deze wet bekrachtigt onder meer een aantal koninklijke besluiten die ertoe strekken de KBW en

de uitvoeringsbesluiten aan te passen aan de invoering van de euro. Het gaat om de volgende
besluiten:
- koninklijk besluit van 13 juli 2001 houdende uitvoering inzake de aangelegenheden die ressorteren
onder het Ministerie van Sociale Zaken, Volksgezondheid en Leefmilieu van de wet van 26 juni 2000
betreffende de invoering van de euro in de wetgeving die betrekking heeft op aangelegenheden als
bedoeld in artikel 78 van de Grondwet
- koninklijk besluit van 11 december 2001 houdende uitvoering inzake de aangelegenheden die
ressorteren onder het Ministerie van Sociale Zaken, Volksgezondheid en Leefmilieu van de wet van
26 juni 2000 betreffende de invoering van de euro in de wetgeving die betrekking heeft op
aangelegenheden als bedoeld in artikel 78 van de Grondwet
- 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.
• Daarnaast omvat de wet enkele formele wetswijzigingen.

Zo wordt artikel 50quater KBW
aangepast aan de invoering van de euro. Dit artikel bevat een afrondingsregel voor het vaststellen
van het bedrag van de door de kinderbijslagfondsen te betalen uitkeringen.

De voor de kinderbijslagregeling relevante artikelen van de wet hebben uitwerking met ingang van 1
januari 2002.
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1.2 Programmawet van 2 augustus 2002
(BS 29 augustus 2002)

Artikel 45 van de programmawet wijzigt artikel 18, tweede lid KBW. Dit artikel regelt de aansluiting
bij een kinderbijslaginstelling voor de publieke sector. Het tweede lid wordt met betrekking tot
autonome overheidsbedrijven als volgt gewijzigd: inzake autonome overheidsbedrijven, kan de
verplichting om zelf de gezinsbijslag te verlenen, bij gebrek aan een wet of een koninklijk besluit, worden
opgelegd door de statuten van de onderneming, maar deze verplichting kan enkel worden toegepast op het
personeel dat statutair in dienst is.
Deze aanpassing heeft tot doel de bevoegdheid te ontnemen aan de autonome overheidsbedrijven om
zelf gezinsbijslag toe te kennen aan hun contractueel personeel. Dat personeel zal voortaan volledig
onderworpen worden aan de algemene regeling van de sociale zekerheid voor werknemers en wordt aldus
op voet van gelijkheid geplaatst met de privaatrechtelijke ondernemingen die in dezelfde sector actief
zijn. Deze bepaling is eveneens van toepassing op het contractueel personeel van de RTBF die door een
decreet van 14 juli 1997 werd omgevormd tot autonoom overheidsbedrijf.
Het artikel heeft uitwerking met ingang van 1 juli 2002. Ten aanzien van de RTBF treedt de
wijziging in werking op 1 januari 2003.
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1.3 Programmawet (I) van 24 december 2002 (FCUD – kinderen met een handicap –
opvanggezinnen – groepering – behoud van recht bij plaatsing van het kind – tegemoetkoming voor hulp
aan bejaarden – voorwaarde van vijf jaar verblijf in België – discretionaire bevoegdheid van de Minister –
samenloop – ontvoering – recht van verzet van de moeder – forfaitaire bijslag voor geplaatste kinderen –
kraamgeld – adoptiepremie – verjaringstermijn – gewaarborgde gezinsbijslag – vormelijke wijzigingen –
kunstenaars)
(BS 31 december 2002)

De programmawet (I) van 24 december 2002 bevat een aantal bepalingen die betrekking hebben op de
kinderbijslagregeling. Het gaat om inhoudelijke en vormelijke wijzigingen.

I. Inhoudelijke wijzigingen van de kinderbijslagregeling
1. Fonds voor Collectieve Uitrustingen en Diensten
(artikel 107 KBW) - (artikelen 83 en 84 programmawet)
Artikel 107 KBW dat betrekking heeft op het Fonds voor Collectieve Uitrustingen en Diensten werd
vervangen. De wettelijke aanpassing volgt twee hoofdlijnen:
• herconcentratie van de tussenkomsten van het FCUD op de kinderen die recht geven op kinderbijslag
volgens de Kinderbijslagwet;
• herinvoering van de subsidies berekend per kind (dagvergoeding).
Het nieuwe artikel treedt in werking op de datum bepaald in het koninklijk besluit dat de
financieringsmodaliteiten en -voorwaarden en de toegekende voordelen zal vastleggen.
Een koninklijk besluit zal ook de overgangsmaatregelen vastleggen van het oude subsidiëringssysteem
(tussenkomst in de personeels- en werkingskosten) naar het nieuwe systeem (vergoeding per opvangdag).

2. Verhoogde kinderbijslag voor kinderen met een handicap
(artikelen 47, 56septies en 63 KBW) - (artikelen 85 tot 88 programmawet)
Het stelsel van de verhoogde kinderbijslag voor kinderen met een handicap werd grondig hervormd. De
regeling kende dan ook een aantal belangrijke knelpunten. Het nieuwe stelsel, dat een globale evaluatie
van de toestand van het kind en zijn familiale omgeving impliceert, zal geleidelijk worden ingevoerd.

2.1. Invoeren van een globale evaluatie van de toestand van het kind en zijn familiale omgeving
Het huidige stelsel is gestoeld op het bestaan van een handicap, die wordt uitgedrukt in een lichamelijke
of geestelijke ongeschiktheid. Voor de toekenning van de verhoogde bijslag is een ongeschiktheid van ten
minste 66 % vereist. De graad van de invaliditeit wordt vastgesteld aan de hand van de Officiële
Belgische Schaal ter bepaling van de graad van Invaliditeit (OBSI) en een specifieke lijst van
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kinderziekten. De verhoogde bijslag bestaat uit drie bedragen die worden toegekend naargelang de graad
van zelfredzaamheid van het kind.
Het nieuwe stelsel daarentegen impliceert een globale evaluatie van de toestand van het kind en zijn
familiale omgeving. Er zal rekening worden gehouden met de gevolgen van de aandoening voor het kind
zelf en voor zijn familiale omgeving. De gevolgen voor het kind zelf betreffen enerzijds zijn lichamelijke
of geestelijke ongeschiktheid (pijler I) en anderzijds zijn graad van activiteit en participatie (pijler II).
Daarnaast wordt de familiale belasting (pijler III) gemeten. De verhoogde bijslag bestaat voortaan uit zes
bedragen in functie van de ernst van de gevolgen van de aandoening.
Voor de toekenning van de verhoogde bijslag is derhalve niet langer vereist dat het kind ten minste 66 %
ongeschikt is. Het eindresultaat van de meting dient echter wel aan een bepaalde minimumgrens te
voldoen. Een koninklijk besluit zal bepalen door wie, volgens welke criteria en op welke wijze de
gevolgen van de aandoening worden vastgesteld, alsmede de voorwaarden waaraan het kind moet
voldoen.

2.2. Geleidelijke invoering van het nieuwe stelsel
Het nieuwe stelsel zal geleidelijk worden ingevoerd en beoogt in een eerste fase enkel de kinderen die
geboren zijn na 1 januari 1996. Dit betekent dat het huidige stelsel tot nader order van toepassing blijft
ten aanzien van kinderen die uiterlijk op 1 januari 1996 geboren zijn.
Deze keuze wordt verantwoord door het feit dat de belasting voor de ouders (zowel psychologische
belasting als kosten) vooral in de eerste levensjaren van het kind doorweegt. De geleidelijke invoering
laat eveneens toe het stelsel nog inhoudelijk bij te sturen en voorkomt een overbelasting van de
administratie gedurende de eerste jaren. Tevens wordt de budgettaire impact beperkt, zowel op het vlak
van de massa van de bijslagen als van de administratieve meerkost.
De Koning kan evenwel naderhand de toepassing van het nieuwe stelsel uitbreiden tot andere
leeftijdscategorieën op het ogenblik dat daartoe voldoende budgettaire ruimte is.
De Koning kan eveneens bepalen onder welke voorwaarden en voor welke periode de categorie van de
kinderen die geboren zijn na 1 januari 1996 toch het huidige stelsel genieten (behoud van
verworven rechten).

2.3. Rechthebbend gehandicapt kind
De bepalingen van artikel 56septies KBW werden in overeenstemming gebracht met de herziene
bepalingen van de artikelen 47 en 63 KBW. Dit artikel bepaalt onder welke voorwaarden het
gehandicapte kind rechthebbende kan zijn voor zichzelf. Ook voor deze categorie wordt een onderscheid
gemaakt tussen het gehandicapte kind dat uiterlijk op 1 januari 1996 geboren is en getroffen is door een
ongeschiktheid van ten minste 66 % enerzijds, en anderzijds het kind dat geboren is na 1 januari 1996 en
een aandoening heeft die bepaalde gevolgen heeft voor hemzelf of voor zijn familiale omgeving.
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2.4. Weigering van behandeling
Zoals voorheen zal de verhoogde bijslag niet worden toegekend indien de toekenning van de bijslag het
gevolg zou zijn van een weigering van behandeling. De Koning krijgt echter de bevoegdheid om te
bepalen door wie en volgens welke regels de weigering van behandeling wordt vastgesteld. Dit geldt
zowel voor het huidige stelsel als voor het nieuwe stelsel.

2.5. Inwerkingtreding
De Koning bepaalt de datum van inwerkingtreding van de hervorming, aangezien de wettelijke
bepalingen onlosmakelijk verbonden zijn met de uitvoeringsbepalingen die Hij zal nemen.

3. Kinderbijslag voor opvanggezinnen waarbij een kind is geplaatst
(artikel 40 KBW) - (artikel 89 programmawet)
Tot op heden werd aan opvanggezinnen waarbij een kind is geplaatst ten laste of door bemiddeling van
een openbare overheid (artikel 51, § 3, 7°, KBW), een hoger bedrag aan kinderbijslag betaald. De
bedragen voor deze kinderen liggen met name iets hoger dan deze voor alle andere rechtgevende kinderen
vermits de bedragen van de gewone kinderbijslag voor deze categorie destijds (1984-1986) zijn gespaard
gebleven van de tijdelijke maatregel van de ‘indexsprong’.
Dit hoger bedrag aan kinderbijslag werd nu afgeschaft. Bijgevolg zullen voortaan dezelfde bedragen
worden betaald voor alle kinderen met recht op de gewone kinderbijslag. Dit betekent echter niet dat
daardoor minder middelen ter beschikking worden gesteld van de sociaal verzekerden voor de bij hen
geplaatste kinderen. De reële vermindering van het bedrag van de kinderbijslag zal ten belope van
hetzelfde bedrag gecompenseerd worden door de Gemeenschappen die de plaatsing financieren.
Deze wijziging treedt in werking op 1 januari 2003.

4. Groepering van de rechtgevende kinderen
(artikel 42 KBW) - (artikel 90 programmawet)
Voor het bepalen van de rang van de rechtgevende kinderen wordt voortaan ook rekening gehouden
met kinderen die kinderbijslag ontvangen uit andere landen op grond van internationale
overeenkomsten of in België op grond van een bilateraal verdrag.
Tot op heden werd namelijk enkel rekening gehouden met kinderen die rechtgevend zijn in de Belgische
kinderbijslagregelingen (stelsels voor werknemers, zelfstandigen, ambtenaren en het stelsel van
gewaarborgde gezinsbijslag). Het Arbitragehof achtte deze restrictie op het vlak van de groepering niet
verantwoord gelet op het algemeen doel van de wet die erin bestaat dat het bedrag van de kinderbijslag
hoger wordt naarmate het gezin meer kinderen telt (arrest nr. 106/2001 van 13 juli 2001).
Deze wijziging treedt in werking met ingang van 1 juli 2001. Dit is de maand waarin het Arbitragehof
heeft vastgesteld dat het artikel 42 KBW de Grondwet schendt.
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5. Behoud van recht bij plaatsing van het kind
(artikelen 51, § 3, eerste lid, 3° en 6° en 56quinquies, § 1, tweede lid, KBW) - (artikelen 91 en 93, 2°
programmawet)
Artikel 56quinquies KBW bepaalt de voorwaarden waaronder een volwassen mindervalide recht op
kinderbijslag kan openen voor bepaalde kinderen. Hij behoudt dit recht ingeval van plaatsing van de
kinderen.
Het Hof van Cassatie oordeelde dat dit recht bestaat ongeacht of de plaatsing dateert van vóór of na de
datum waarop de rechthebbende voldoet aan de voorwaarden voor de toekenning van de tegemoetkoming
aan gehandicapten (arrest van 12 november 2001).
Deze interpretatie druist in tegen de interpretatie van de administratie volgens welke het recht op
kinderbijslag slechts kan worden behouden voor een geplaatst kind indien de ouder al vóór de plaatsing
rechthebbende was.
Rekening houdend met de nieuwe interpretatie van het Hof
betreffende de aanwezigheid van het kind in het gezin van
bepaling dat de rechthebbende ook een recht opent bij
evenwel dat het kind onmiddellijk vóór de plaatsing
rechthebbende.

en teneinde in een voorwaarde te voorzien
de rechthebbende, verduidelijkt de nieuwe
plaatsing van het kind, op voorwaarde
deel uitmaakte van het gezin van de

Aangezien de interpretatie van het Hof van Cassatie op analoge wijze kan worden toegepast op artikel 51,
§ 3, eerste lid, 3°, KBW, werd dit artikel in dezelfde zin gewijzigd. De nieuwe bepaling verduidelijkt dat
de rechthebbende zijn recht op kinderbijslag voor zijn (achter)kleinkinderen behoudt wanneer deze
kinderen geplaatst worden, op voorwaarde dat ze onmiddellijk vóór de plaatsing deel uitmaakten van
het gezin van de rechthebbende.
Daarnaast werd de bepaling van artikel 51, § 3 eerste lid, 6°, KBW uitgebreid. Deze bepaling maakt het
mogelijk een recht op kinderbijslag te openen voor (geadopteerde) kinderen van de persoon met wie men
een feitelijk gezin vormt of van de (gewezen) echtgenoot, op voorwaarde dat deze deel uitmaken van
hetzelfde gezin. Voortaan kan de rechthebbende dit recht eveneens openen wanneer het kind wordt
geplaatst, op voorwaarde dat het kind onmiddellijk vóór de plaatsing deel uitmaakte van het gezin
van deze rechthebbende.
De wijzigingen treden in werking op 1 januari 2003.

6. Invoegen van de ‘tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden’
(artikel 56quinquies KBW) - (artikel 93, 1° programmawet)
Artikel 56quinquies KBW bepaalt de voorwaarden waaronder een volwassen mindervalide recht op
kinderbijslag kan openen voor bepaalde kinderen. De programmawet vult de opsomming aan van de
uitkeringen betaald op grond van de wetgeving betreffende de tegemoetkomingen aan gehandicapten, op
basis waarvan de mindervalide recht op kinderbijslag kan doen ontstaan voor bepaalde kinderen.
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Met name werd de ‘tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden’ ingevoegd naast de
‘inkomensvervangende tegemoetkoming’ en de ‘integratietegemoetkoming’. Derhalve vormt de
tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden nu eveneens een grondslag om recht op kinderbijslag te
verkrijgen.
Tot op heden bestond er een lacune in de wettekst doordat de tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden
onvermeld bleef. Deze uitkering die eveneens betaald wordt op grond van de regelgeving inzake de
tegemoetkomingen voor gehandicapten, is namelijk in alle opzichten vergelijkbaar met de uitkeringen die
wel worden genoemd als grondslag voor het verkrijgen van het recht op kinderbijslag.
De wijziging treedt in werking op 1 januari 2003.

7. Voorwaarde van vijf jaar verblijf in België in de kinderbijslagregeling voor werknemers en het stelsel
van gewaarborgde gezinsbijslag
(artikel 56sexies KBW - artikel 1, vijfde lid, van de wet van 20 juli 1971 tot instelling van
gewaarborgde gezinsbijslag) - (artikelen 94 en 106, 1° programmawet)
Artikel 56sexies KBW bepaalt onder welke voorwaarden de student, leerling, stagiair of werkzoekende,
het recht op kinderbijslag kan openen voor bepaalde kinderen. Tot op heden diende de betrokkene een
verblijf van ten minste 5 jaar in België te kunnen aantonen.
Deze voorwaarde werd nu afgeschaft voor onderdanen van de staten van de Europese Economische
Ruimte (EER), vluchtelingen, staatlozen en tevens voor onderdanen van staten buiten de EER,
maar die onderdaan zijn van een staat die het Europees Sociaal Handvest heeft ondertekend.
Het gaat hier om een logische ontwikkeling vermits diezelfde voorwaarde van vijf jaar verblijf in de wet
van 20 juli 1971 tot instelling van gewaarborgde gezinsbijslag reeds is geschrapt voor onderdanen van
staten van de EER en voor vluchtelingen en staatlozen, ingevolge het arrest nr. 83/95 van 14 december
1995 van het Arbitragehof.
Naast de gelijkschakeling met wat nu reeds in de wet van 20 juli 1971 tot instelling van gewaarborgde
gezinsbijslag is ingeschreven, voorziet de programmawet essentieel in een bijkomende uitzondering op de
voorwaarde van vijf jaar verblijf voor onderdanen van staten buiten de EER, maar die het Europees
Sociaal Handvest hebben ondertekend (Cyprus, Malta, Turkije, Hongarije, Polen en San Marino).
Zodoende worden de burgers van deze landen niet gediscrimineerd.
Diezelfde bijkomende uitzondering werd tevens ingeschreven in het stelsel van gewaarborgde
gezinsbijslag.
De nieuwe bepalingen brengen de kinderbijslagregeling in overeenstemming met de internationale
verbintenissen die door België zijn aangegaan op het vlak van non-discriminatie.
De wijziging treedt in werking op 1 januari 2003.
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8. Discretionaire bevoegdheid van de minister inzake de loopbaanvoorwaarde
(artikel 57bis, tweede lid, KBW) - (artikel 95 programmawet)
In bepaalde artikelen van de Kinderbijslagwet hangt de opening van het recht op kinderbijslag af van de
voorwaarde een recht op kinderbijslag te hebben verkregen ten belope van zes maandelijkse forfaitaire
bijslagen in het jaar vóór een bepaalde gebeurtenis (overlijden van de rechthebbende, pensionering, begin
van de arbeidsongeschiktheid, ...). Tot nog toe kon de Minister van Sociale Zaken of de ambtenaar die hij
aanduidt, een afwijking op deze voorwaarde toestaan door het vereiste aantal maandelijkse forfaitaire
bijslagen in te korten.
Door deze bevoegdheid aan de ene kant te verruimen (de geobserveerde periode) en aan de andere kant te
beperken (minimum inzake forfaitaire bijslagen), wordt ze afgestemd op de bestaande praktijk. Hierdoor
zal een vrijstelling van deze voorwaarde voortaan mogelijk zijn, wanneer de betrokkene heeft
voldaan aan de voorwaarden om aanspraak te maken op ten minste één maandelijkse forfaitaire
bijslag in de loop van een periode van vijf jaar die de bedoelde gebeurtenis onmiddellijk
voorafgaat.
De wijziging treedt in werking op 1 januari 2003.

9. Samenloop van een rechthebbende die zich in een toekenningssituatie bevindt en die een zelfstandige
activiteit uitoefent
(artikelen 59 en 60, § 3, 3°, d, KBW) - (artikelen 96 en 97 programmawet)
De problematiek van de samenloop van een rechthebbende die zich in een toekenningssituatie bevindt
(artikel 51, § 2, KBW) en die een zelfstandige activiteit uitoefent, wordt geregeld door de ministeriële
omzendbrief nr. 550 van 10 juni 1997.
Ingevolge een vonnis van de Arbeidsrechtbank van Dendermonde, dat de wettelijke basis van sommige
bepalingen van deze omzendbrief in vraag stelde (vonnis van 3 februari 2000), bleek het noodzakelijk de
Kinderbijslagwet aan te passen.
De wijziging van artikel 59 KBW strekt ertoe de toepassing van de Kinderbijslagwet uit te sluiten ten
aanzien van personen die zich in een toekenningssituatie bevinden en die een zelfstandige activiteit
uitoefenen, indien er in hoofde van deze personen een effectief recht op kinderbijslag bestaat voor
een kind op basis van de kinderbijslagregeling voor zelfstandigen, vooraleer zij krachtens de
Kinderbijslagwet voor dit kind rechthebbende worden op basis van hun toekenningssituatie.
De betrokken personen moeten derhalve een activiteit uitoefenen als zelfstandige. Bovendien moet er een
effectief recht op kinderbijslag in de regeling van de zelfstandigen bestaan.
Artikel 60 KBW dat de voorrangsregels bepaalt ingeval van een samenloop van rechten in de
werknemersregeling en de regeling voor zelfstandigen, en waarbij dus twee verschillende rechthebbenden
betrokken zijn, werd in dezelfde zin aangepast.
De nieuwe bepalingen treden in werking op 1 april 2003.
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10. Ontvoering van een kind
(artikel 69 KBW) - (artikel 100, 1° programmawet)
Momenteel wordt de mogelijkheid om bijslagtrekkende te zijn in geval van ontvoering van een kind enkel
geregeld bij ministeriële omzendbrief nr. 572 van 3 augustus 2001. Voortaan heeft de Koning de
bevoegdheid om de bijslagtrekkende aan te duiden in deze omstandigheid. De Koning kan eveneens
bepalen wat er moet worden verstaan onder ontvoering alsook de periode tijdens welke deze persoon
bijslagtrekkende kan zijn.
Deze wetsbepaling alsook het nog te nemen uitvoeringsbesluit willen een voldoende juridische basis
verschaffen aan de in voormelde ministeriële omzendbrief vervatte regeling.
Deze wijziging heeft uitwerking met ingang van 1 juli 1998, zijnde de datum waarop de ministeriële
omzendbrief uitwerking heeft gekregen.

11. Recht van verzet van de moeder
(artikel 69, § 3, KBW) - (artikel 100, 2° programmawet)
Overeenkomstig artikel 69 KBW dat de aanduiding van de bijslagtrekkende regelt, heeft de moeder tot op
heden enkel de mogelijkheid zich te verzetten indien de kinderbijslag aan het kind zelf wordt uitbetaald.
Voortaan echter heeft de moeder eveneens het recht om zich te verzetten tegen de betaling van de
kinderbijslag aan een andere bijslagtrekkende.
Deze wijziging is een logisch gevolg van de ontwikkeling van het artikel 69 KBW waarin de
mogelijkheden om iemand anders dan de moeder als bijslagtrekkende aan te duiden, mettertijd zijn
verruimd. 1 Ter compensatie was het dus nodig een mogelijkheid tot verzet voor de moeder in te lassen
indien zijzelf niet de bijslagtrekkende is.
De wijziging treedt in werking op 1 januari 2003.

12. Forfaitaire bijslag voor geplaatste kinderen
(nieuw artikel 70ter KBW) - (artikel 101 programmawet)
De programmawet voegde een artikel 70ter KBW in. De bepaling creëert een nieuw voordeel voor
gezinnen waarvan het kind geplaatst is bij een particulier. In een dergelijk geval ontvangt tot nog toe
enkel de particulier de volledige kinderbijslag. Voortaan zal ook het oorspronkelijke gezin van het
geplaatste kind een forfaitaire bijslag ontvangen. Die bijslag moet het gezin in staat stellen zorg te
blijven dragen voor het kind ondanks de plaatsing, teneinde op termijn de reïntegratie van het kind in de
familiale kring te vergemakkelijken.

1

De laatste belangrijke wijziging van artikel 69 KBW bestond erin om, ingeval van co-ouderschap, de
kinderbijslag uit te betalen aan de vader als deze daartoe een aanvraag doet en het kind bij hem zijn woonplaats
heeft.
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Het recht op de forfaitaire bijslag ontstaat of verdwijnt de eerste dag van de maand die volgt op de
mededeling aan de bevoegde kinderbijslaginstelling van de beslissing genomen door de bevoegde
overheid, waaruit blijkt of de toekenningsvoorwaarden vervuld zijn of niet langer meer vervuld zijn.
De toekenning van een forfaitaire bijslag voor geplaatste kinderen is een belangrijke maatregel in het
kader van de armoedebestrijding en past in het budget dat de regering dienaangaande heeft
uitgetrokken tijdens het recente begrotingsconclaaf.
Het nieuwe artikel treedt in werking op 1 januari 2003, maar zal nog niet onmiddellijk gevolgen
kunnen ressorteren aangezien een koninklijk besluit, vastgesteld na overleg in de Ministerraad, nog
nadere uitvoeringsmaatregelen dient te bepalen.
Deze uitvoeringsmaatregelen betreffen het bedrag van de forfaitaire bijslag, de toekenningsvoorwaarden
en de overheid die zal meedelen aan de bevoegde kinderbijslaginstelling of de toekenningsvoorwaarden
vervuld zijn of niet langer meer vervuld zijn.

13. Kraamgeld
(artikel 73bis KBW) - (artikel 102 programmawet)
Artikel 73bis, § 1, tweede lid, KBW bepaalt dat het kraamgeld ook wordt verleend indien geen recht op
kinderbijslag krachtens de Kinderbijslagwet bestaat, omdat het kind doodgeboren is of omdat het om een
miskraam gaat na ten minste 180 dagen zwangerschap.
Aangezien de akte van aangifte van een levenloos kind slechts mag opgesteld worden indien de geboorte
heeft plaatsgevonden meer dan 180 dagen na de verwekking (artikel 80bis BW), is voormeld
onderscheid overbodig. Het artikel werd dan ook in die zin aangepast.
De wijziging treedt in werking op 1 januari 2003.

14. Adoptiepremie
(artikel 73quater KBW) - (artikel 103 programmawet)
De huidige tekst bepaalt dat de Minister van Sociale Zaken een afwijking kan toestaan wanneer de
voorwaarden voor de toekenning van de adoptiepremie niet zijn vervuld. 2 Deze regeling werd op twee
punten gewijzigd.

2

Deze voorwaarden betreffen: een adoptieakte, de adoptant of zijn echtgenoot vervult de voorwaarden om
rechthebbende te zijn op kinderbijslag, het kind maakt deel uit van het gezin van de adoptant en het kind vervult de
voorwaarden om rechtgevend op kinderbijslag te zijn.
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Vooreerst kunnen dergelijke afwijkingen voortaan ook worden toegestaan door de ambtenaar van
het Ministerie van Sociale Zaken, Volksgezondheid en Leefmilieu3 . Zodoende werd de bepaling in
overeenstemming gebracht met de andere bepalingen van de Kinderbijslagwet die eveneens aan de
ambtenaar van het Ministerie van Sociale Zaken de bevoegdheid verlenen om af te wijken van bepaalde
toekenningsvoorwaarden inzake de gezinsbijslag.
Daarenboven zal er voortaan niet meer kunnen worden afgeweken van de essentiële voorwaarden
voor toekenning van de adoptiepremie, namelijk de adoptieakte en de aanwezigheid van het kind in het
gezin van de adoptant. Tot nog toe leken de ruime bewoordingen van de tekst een afwijking mogelijk te
maken zonder dat aan deze fundamentele voorwaarden was voldaan.
Deze wijziging treedt in werking op 1 januari 2003.

15. Verjaringstermijn
(artikel 120 KBW) - (artikel 105 programmawet)
Voortaan beloopt de verjaringstermijn waarover de sociaal verzekerde beschikt om een recht op
gezinsbijslag te vorderen vijf jaar in plaats van de vroegere termijn van drie jaar.
Deze wijziging strekt ertoe de twee verjaringstermijnen die de Kinderbijslagwet kent, eenvormig te
maken. Het betreft enerzijds de termijn waarover de sociaal verzekerde beschikt om een recht op
gezinsbijslag te vorderen, en anderzijds de termijn waarover de kinderbijslaginstellingen beschikken om
de onverschuldigd betaalde gezinsbijslagen terug te vorderen.
De twee termijnen belopen voortaan derhalve vijf jaar. 4
De wijziging treedt in werking op 1 januari 2003.

16. Gewaarborgde gezinsbijslag - adoptiepremie
(artikel 1, zevende lid, van de wet van 20 juli 1971 tot instelling van gewaarborgde gezinsbijslag) (artikel 106 programmawet)
De programmawet voegt een nieuwe uitkering toe aan het stelsel van gewaarborgde gezinsbijslag,
namelijk de adoptiepremie. Artikel 73quater KBW regelt reeds de toekenning van de adoptiepremie in
de kinderbijslagregeling voor werknemers.
Opdat deze prestatie zou kunnen worden toegekend moeten nog de nodige uitvoeringsmaatregelen
worden genomen.
3

Deze bepaling alsook de andere artikelen van de Kinderbijslagwet waarin verwezen wordt naar de “ambtenaar
van het Ministerie van Sociale Zaken, Volksgezondheid en Leefmilieu” zullen mettertijd in overeenstemming
moeten worden gebracht met de nieuwe benaming van deze instelling, i.e. FOD Sociale Zekerheid.
4 De verjaringstermijn voor de kinderbijslaginstellingen om de onverschuldigd betaalde gezinsbijslagen terug te
vorderen, is echter 10 jaar indien de ten onrechte betaalde bijslagen werden bekomen door bedrieglijke handelingen
of door valse of opzettelijk onvolledige verklaringen (artikel 120bis KBW), behoudens de desbetreffende debetten
van vóór 27 juli 1998 (maximum 30 jaar).
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De wijziging treedt in werking op 1 januari 2003.

II. Vormelijke aanpassingen van de kinderbijslagregeling
De hierna becommentarieerde wijzigingen beogen de Kinderbijslagwet in overeenstemming te brengen
met vroeger doorgevoerde aanpassingen van deze wet of met aan de kinderbijslagregeling vreemde
regelgevingen en hebben geen invloed op de vaststelling van het recht op kinderbijslag zelf.

1. Vervanging van het begrip ‘bevallingsrust’ door ‘tijdvak van moederschapsbescherming’
(artikel 56 KBW) - (artikel 92 programmawet)
Artikel 56 KBW bepaalt de regels voor het verkrijgen van een recht op kinderbijslag voor
arbeidsongeschikte werknemers.
Ingevolge de ontwikkeling van nieuwe concepten in de ZIV-wetgeving wordt het tot nu toe gehanteerde
begrip ‘bevallingsrust’ vervangen door het begrip ‘tijdvak van moederschapsbescherming’.
Deze aanpassing treedt in werking met ingang van 6 oktober 1996, zijnde de datum waarop het begrip
‘tijdvak van moederschapsbescherming’ in de ZIV-wetgeving is ingevoerd.

2. Tijdstip waarop de verandering van voorrangsgerechtigde rechthebbende ingaat
(artikel 64, § 3, tweede lid, KBW) - (artikel 98 programmawet)
In artikel 64, § 3, tweede lid, KBW dat bepaalt wanneer de verandering van voorrangsgerechtigde
rechthebbende uitwerking heeft, werd de verwijzing naar artikel 48 KBW (tijdstip van ontstaan en verval
van het recht op gezinsbijslagen) aangepast.
De wijziging is echter zuiver technisch van aard. Het gaat om een noodzakelijke correctie aan de tekst
ter afronding van de invoering van de trimestrialisering van de sociale toeslagen.
De wetswijziging bekrachtigt formeel dat bij een verandering van voorrangsgerechtigde rechthebbende de
gevolgen van het nieuwe voorrangsrecht op het stuk van de sociale toeslagen van kracht worden, ofwel op
de eerste dag van de maand als de wijzigende gebeurtenis plaatsvindt op de eerste dag van een maand
ofwel op de eerste dag van de volgende maand als de gebeurtenis plaatsvindt in de loop van een maand.
Deze wijziging treedt in werking met ingang van 1 oktober 2000, zijnde de datum van invoering van
de trimestrialisering van de sociale toeslagen.
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3. Verdwijnen van de postassignatie en herstructurering van de banksector
(artikel 68 KBW) - (artikel 99 programmawet)
Artikel 68, tweede lid, KBW dat bepaalt op welke wijze de gezinsbijslag wordt betaald, werd
noodzakelijkerwijze aangepast ingevolge het verdwijnen van de postassignatie en de herstructurering
van de banksector.
De wijziging treedt in werking op 1 januari 2003.

4. Integratie van de mijnwerkers in het algemeen stelsel van sociale zekerheid
(artikel 94 KBW) - (artikel 165 programmawet)
Ingevolge de recente integratie van de socialezekerheidsregeling voor mijnwerkers en gelijkgestelden in
het algemeen stelsel van sociale zekerheid werd de besluitwet van 10 januari 1945 betreffende de
maatschappelijke zekerheid der mijnwerkers en gelijkgestelden opgeheven.
Aangezien de regeling voor mijnwerkers niet verdwijnt, maar enkel wordt geïntegreerd in het algemene
stelsel van sociale zekerheid, kunnen de algemene verwijzingen in de kinderbijslagwetgeving naar de
mijnwerkersregeling behouden blijven.
De uitdrukkelijke verwijzingen naar de genoemde wet dienden echter te worden geschrapt.
Dientengevolge werd de expliciete verwijzing naar de besluitwet in artikel 94, § 8, KBW geschrapt.
Deze aanpassing treedt in werking op 1 januari 2003.

5. Vervangen van de verwijzing naar de Regie der Luchtwegen door een verwijzing naar
BELGOCONTROL en BIAC
(artikel 101 KBW) - (artikel 104 programmawet)
In artikel 101 KBW, dat de bevoegdheid van de Rijksdienst inzake het betalen van kinderbijslag voor
rekening van derden bepaalt, werd de verwijzing naar de Regie der Luchtwegen vervangen door een
verwijzing naar BELGOCONTROL en BIAC, organisaties die de vroegere Regie der Luchtwegen zijn
komen te vervangen.
Deze wijziging treedt in werking op de respectieve tijdstippen van oprichting van BIAC en
BELGOCONTROL, namelijk met ingang van 1 oktober 1998 inzake BIAC, en met ingang van 2
oktober 1998 inzake BELGOCONTROL.
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III. Andere bepalingen die de kinderbijslagregeling en/of de Rijksdienst betreffen
Naast de hiervoor becommentarieerde bepalingen van de programmawet die de eigenlijke
kinderbijslagregeling betreffen, bevat de wet tevens een aantal bepalingen die betrekking hebben op de
organisatie van de kinderbijslagregeling of op de Rijksdienst.

1. Sociaal statuut van de kunstenaars
(artikel 33, tweede lid, 4°, KBW) - (artikelen 170 tot 184 programmawet)
De essentie van de nieuwe regeling en de draagwijdte ervan voor de kinderbijslagregeling en de
Rijksdienst worden hierna hernomen.
Het vermoeden van onderwerping aan de socialezekerheidsregeling voor werknemers werd uitgebreid
tot alle kunstenaars, terwijl dit vroeger enkel het geval was voor de categorie van de
schouwspelartiesten. Dit vermoeden van onderwerping dat voorheen onweerlegbaar was, wordt nu
weerlegbaar voor kunstenaars die het bewijs kunnen leveren dat zij hun activiteiten niet verrichten in
socio-economische omstandigheden die vergelijkbaar zijn met deze waarin een werknemer staat
tegenover een werkgever.
Voorts neemt de programmawet de bepaling over die voorziet in de aansluiting van rechtswege bij de
Rijksdienst van de werkgevers van personen onderworpen aan de socialezekerheidsregeling voor
werknemers op basis van de artistieke prestaties die ze leveren en/of de kunstwerken die ze voortbrengen.
Voordien werd de keuze van het kinderbijslagfonds overgelaten aan de werkgever.
Zodoende wordt voor de betrokken kunstenaars een continuïteit in de betaling van de kinderbijslag
waarop ze aanspraak kunnen maken verzekerd en wordt de eenvormige behandeling van de betrokken
dossiers gewaarborgd.
De diverse bepalingen treden in werking op 1 juli 2003.
De gegevens die in de DMFA (trimestriële multifunctionele aangifte) zullen worden vermeld vanaf
januari 2003 en van belang zijn voor het bepalen van het arbeidsvolume van de kunstenaars, zullen
immers pas beschikbaar zijn na het verstrijken van elk kwartaal, en voor de eerste maal waarschijnlijk
tegen half mei 2003. De inwerkingtreding van de nieuwe bepalingen op 1 juli 2003 beperkt dan ook het
risico op onverschuldigde betalingen voor de categorie van de kunstenaars.

2. Administratieve vereenvoudiging en e-government
(artikelen 409 tot 412 programmawet)
Het project e-government van de federale overheid dat de elektronische dienstverlening door de overheid
ten behoeve van burgers en ondernemingen beoogt, zal in 2003 in de verschillende sectoren van de
administratie onverminderd worden voortgezet. Nu in een zeer nabije toekomst de nieuwe informatie- en
communicatietechnologieën ook effectief in gebruik zullen worden genomen, dienen zich in de diverse
wetgevingen beperkte aanpassingen aan van bepaalde procedureregels, teneinde over een juridisch
kader te beschikken dat toelaat soepel in te spelen op de nieuwe mogelijkheden inzake informatica.
Om dit te verwezenlijken bevat de programmawet een aantal algemene bepalingen.
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De volgende bepalingen uit de programmawet zijn voor de kinderbijslagregeling relevant.
• Een eerste bepaling stipuleert dat de Koning, bij een besluit overlegd in Ministerraad, de van kracht
zijnde wettelijke bepalingen kan opheffen, wijzigen of vervangen in zoverre deze bepalingen
vandaag een beletsel vormen voor het elektronisch of via de portal vervullen van administratieve
formaliteiten.
Volgens de memorie van toelichting betreft het hier enkel de bepalingen inzake de te volgen
administratieve procedures of met betrekking tot de wijze waarop bepaalde gegevens vandaag worden
ingezameld.
De programmawet bepaalt voorts dat de krachtens deze bepaling genomen koninklijke besluiten bij
wet dienen te worden bekrachtigd, uiterlijk op de eerste dag van de twaalfde maand volgend op deze
van hun publicatie in het Belgisch Staatsblad, zo niet houden de besluiten op uitwerking te hebben.
• Een tweede bepaling laat de Koning toe, bij een besluit vastgesteld na overleg in de Ministerraad, de
modaliteiten vast te stellen waaraan de elektronische communicatie tussen burgers en
ondernemingen moet voldoen om rechtsgeldig te zijn.
Volgens de memorie van toelichting gaat het om een overgangsbepaling die noodzakelijk is in
afwachting dat via de elektronische identiteitskaart door alle burgers en ondernemingen een
elektronische handtekening zal kunnen worden gebruikt.

Belang voor de kinderbijslagsector
Deze bepalingen zijn van belang voor de kinderbijslagsector aangezien men binnen de Rijksdienst reeds
bezig is met de voorbereiding van de elektronische communicatie tussen de
kinderbijslaginstellingen en de sociaal verzekerde. Met name wordt gewerkt aan het aanpassen van de
aanvraagformulieren voor de toekenning van kinderbijslag en kraamgeld, teneinde deze elektronisch ter
beschikking te kunnen stellen. Dit kadert in het project MINFORM dat wordt gecoördineerd door de
Dienst voor Administratieve Vereenvoudiging (DAV). Dit project heeft onder meer als doel een
elektronische aanvraag mogelijk te maken via de nieuwe portaalsite van de federale overheid.
De uitvoering van een dergelijk project impliceert echter dat - zoals hoger reeds vermeld - de
kinderbijslagsector beschikt over een juridisch kader dat aangepast is aan de nieuwe
mogelijkheden op het vlak van informatica. Daarom werd reeds onderzocht of de invoering van
elektronische formulieren binnen de kinderbijslagregeling aanpassingen noodzakelijk maakt van de
kinderbijslagreglementering.
• Hierbij is gebleken dat de programmawet van 30 december 2001 op adequate wijze de
kinderbijslagwetgeving in overeenstemming heeft gebracht met de nieuwe informatie- en
communicatietechnologieën. Artikel 120 KBW werd in die zin aangepast dat wordt rekening
gehouden met de moderne communicatietechnieken ten aanzien van de aanvraag om kinderbijslag met
het oog op de stuiting van de verjaring. In dezelfde zin werd artikel 7 van de wet van 20 juli 1971 tot
instelling van gewaarborgde gezinsbijslag aangepast met betrekking tot de aanvraag om kinderbijslag.
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• Wat betreft het project elektronische formulieren staat de kinderbijslagreglementering in de huidige
stand van zaken de voortgang van dit project niet in de weg. In een eerste fase is het namelijk
enkel de bedoeling de aanvraagformulieren inzake kinderbijslag en kraamgeld elektronisch ter
beschikking te stellen via de in voorbereiding zijnde website van de Rijksdienst, zodat de sociaal
verzekerde deze kan afdrukken om het ingevulde formulier vervolgens met de post te verzenden naar
de bevoegde kinderbijslaginstelling.
Vooruitlopend op de tweede fase van het project, namelijk het tot stand komen van een werkelijk
elektronisch tweerichtingsverkeer tussen de kinderbijslaginstellingen en de sociaal verzekerden via de
nieuwe portaalsite van de federale overheid, wordt de opportuniteit onderzocht van de invoeging
van een algemene bepaling in de Kinderbijslagwet die aan de Koning de bevoegdheid geeft de
modaliteiten vast te stellen van de elektronische communicatie tussen de
kinderbijslaginstellingen en de sociaal verzekerde. Een dergelijke algemene bepaling laat toe
flexibel in te spelen op de ontwikkelingen inzake informatica.

Bij ministeriële omzendbrief zullen aan de kinderbijslagfondsen de nodige onderrichtingen inzake de
nieuwe bepalingen worden verstrekt.
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2.

Koninklijke besluiten

2.1 Koninklijk besluit van 19 februari 2002 tot wijziging van het koninklijk besluit van 28
november 1969 tot uitvoering van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de
besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der
arbeiders
(BS 28 maart 2002)

Dit besluit wijzigt artikel 11, § 2, tweede lid van het koninklijk besluit van 28 november 1969 tot
uitvoering van de RSZ-wet. De wijziging is te verklaren door de volgende ontwikkelingen.
Ten gevolge van de vervanging in 1998 van het systeem van de hoofdelijke bijdragen door de betaling
van de gebruikelijke werkgeversbijdrage van 7 % voor de vastbenoemde personeelsleden die op of na 1
januari 1999 in dienst zijn getreden, werd artikel 11, § 2, tweede lid van het voornoemde
uitvoeringsbesluit in 1998 aangepast in die zin dat voor het op of na 1 januari 1999 nieuw in dienst
genomen personeel dat gerechtigd is op een ambtenarenpensioen, ook de bijdrage voor de
kinderbijslagregeling voor werknemers in het bijdragepakket werd opgenomen.
Volgens de aldus aangepaste versie van het besluit zouden de openbare instellingen voor hun personeel
dat aanspraak kan maken op een rustpensioen overeenkomstig de wet van 28 april 1958 betreffende het
pensioen van het personeel van zekere instellingen van openbaar nut alsmede van hun rechthebbenden,
evenzeer een bijdrage van 7 % voor de kinderbijslagregeling van de werknemers aan de R.S.Z. moeten
storten. Op basis van een bepaling uit die pensioenwet betalen deze instellingen echter van oudsher
rechtstreeks de kinderbijslag aan de desbetreffende personeelsleden.
Bijgevolg diende aan artikel 11, § 2, tweede lid van het besluit dezelfde uitzondering te worden
toegevoegd zoals die terug te vinden is in artikel 11, § 2, eerste lid van het besluit. Met het huidige
besluit worden de beoogde personeelsleden die werden geworven op of na 1 januari 1999 opnieuw
onttrokken aan de kinderbijslagregeling voor werknemers wanneer de instelling verplicht is
rechtstreeks de kinderbijslag uit te betalen aan het personeel of verplicht is zich aan te sluiten bij
de R.S.Z.P.P.O..
De wijziging heeft uitwerking met ingang van 1 januari 1999.
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2.2 Koninklijk besluit van 19 februari 2002 tot machtiging van de Rijksdienst voor
kinderbijslag voor werknemers om de gezinsbijslag uit te betalen die verschuldigd is
aan het personeel van de Centra voor Leerlingenbegeleiding van de Vlaamse
Gemeenschap en tot vaststelling van de administratiekosten die voortvloeien uit deze
betaling evenals de modaliteiten van een eventuele herziening
(BS 1 augustus 2002)

Met dit besluit wordt de Rijksdienst ertoe gemachtigd de gezinsbijslag uit te betalen die verschuldigd is
aan het personeel van de Centra voor Leerlingenbegeleiding van de Vlaamse Gemeenschap.
De Rijksdienst was reeds sedert 1 april 1990 belast met de uitbetaling van de gezinsbijslag aan het
personeel van de psycho-medisch-sociale centra (PMS-centra), bezoldigd in de hoedanigheid van
tijdelijke en vanaf 1 september 1993 wat de Vlaamse Gemeenschap betreft en vanaf 1 mei 1995 wat de
Franse en de Duitstalige Gemeenschap betreft voor het personeel bezoldigd in de hoedanigheid van
vastbenoemde (artikel 101, derde lid, 7° en 8° KBW).
Door de fusie van de PMS-centra met de centra voor medisch schooltoezicht (MST-centra), ontstonden
op 1 september 2000 in de Vlaamse Gemeenschap de Centra voor Leerlingenbegeleiding. Aangezien de
weddes van de overgedragen personeelsleden van de MST-centra - die voordien onder het Ministerie van
Volksgezondheid ressorteerden - vanaf 1 september 2000 door het Ministerie van de Vlaamse
Gemeenschap, Departement Onderwijs, worden betaald, dient de Rijksdienst in principe de kinderbijslag
voor deze personeelsleden te betalen. De facto gebeurt dit reeds sinds 1 januari 2001.
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 de Vlaamse Gemeenschap of
van de Rijksdienst.
Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 januari 2001.
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2.3 Koninklijk besluit van 19 februari 2002 tot machtiging van de Rijksdienst voor
kinderbijslag voor werknemers om de gezinsbijslag uit te betalen die verschuldigd is
aan het personeel van het “Institut scientifique de Service public” en tot vaststelling van
de administratiekosten die voortvloeien uit deze betaling evenals de modaliteiten van
een eventuele herziening
(BS 1 augustus 2002)

Met dit besluit wordt de Rijksdienst ertoe gemachtigd de gezinsbijslag uit te betalen die verschuldigd is
aan het personeel van het “Institut scientifique de Service public”.
Bij koninklijk besluit van 17 januari 2000 werd de pensioenregeling ingesteld bij de wet van 28 april
1958 toepasselijk verklaard op het personeel van het ISSeP, hetgeen voor de instelling de verplichting
meebrengt om gezinsbijslag uit te betalen aan zijn vast en stagedoend personeel. Bijgevolg kan die
bevoegdheid overeenkomstig artikel 101, vierde lid KBW overgedragen worden aan de RKW volgens de
gebruikelijke procedure.
Voordien beheerde de Rijksdienst reeds de kinderbijslagdossiers van al het personeel van de instelling
omdat deze aangesloten was bij de Rijksdienst. Omdat het ISSeP de wens had geuit het beheer van de
dossiers van zijn statutair personeel verder aan de Rijksdienst toe te vertrouwen, heeft deze uit zorg voor
de dienstverlening aan de gezinnen en voor de continuïteit van de openbare diensten, de betaling van de
kinderbijslag aan de gezinnen van het statutair personeel provisioneel voortgezet, waarbij hij bevoegd
bleef voor de dossiers van de contractuele rechthebbenden.
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 “Institut scientifique de
Service public” of van de Rijksdienst.
Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 januari 1998, zijnde de datum van inwerkingtreding van
het besluit van 17 januari 2000.
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2.4 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 (begrip ‘dienstige inlichtingen’ – aanvang van de
antwoordtermijn – kinderbijslagregeling voor zelfstandigen)
(BS 29 maart 2002)

Dit besluit voorziet in de uitvoering van artikel 3, eerste en vierde lid, en artikel 9, vierde lid van de wet
van 11 april 1995 tot invoering van het Handvest van de sociaal verzekerde.
• Overeenkomstig artikel 3 van het Handvest, verstrekken de socialezekerheidsinstellingen, aan de

sociaal verzekerde binnen 45 dagen na diens vraag alle dienstige inlichtingen voor zijn verzoek.
1. Het voorliggende besluit bepaalt wat onder het begrip ‘dienstige inlichtingen’ moet worden

verstaan. Het gaat om alle gegevens die de sociaal verzekerde duidelijkheid kunnen verschaffen
over zijn individuele situatie op het stuk van gezinsbijslag. Deze gegevens hebben inzonderheid
betrekking op de toekennings-voorwaarden van deze bijslag en op het behoud van deze toekenning,
evenals op de elementen waarmee rekening wordt gehouden bij het bepalen van het bedrag ervan.
2. Daarnaast wordt de aanvang van de antwoordtermijn vastgelegd. Het besluit bepaalt dat de

termijn van 45 dagen ingaat op de datum waarop de instelling die bevoegd is om te antwoorden de
vraag ontvangt, en meer bepaald op de datum waarop die instelling de vraag heeft geregistreerd.
• Verder brengt dit besluit twee wijzigingen aan in de kinderbijslagregeling voor zelfstandigen.
1. Los van de uitvoering van het Handvest versoepelt het besluit de mogelijkheden om de verjaring

te stuiten. Met name wordt de huidige vereiste dat alleen aanvragen die per aangetekend schrijven
zijn ingediend de verjaring stuiten, geschrapt.
Voortaan is de stuiting ook mogelijk per gewone brief, e-mail, fax of door de aanvraag persoonlijk
in te dienen bij de bevoegde instelling. De reglementering werd in dezelfde zin aangepast als het
artikel 120 KBW dat werd gewijzigd door de programmawet van 30 december 2001.
2. Op grond van het Handvest voert het besluit een mechanisme in voor de validering van de datum

waarop vragen om toekenning van gezinsbijslag binnenkomen die door de sociaal
verzekerden fout geadresseerd zijn. Voorheen was bepaald dat de bevoegde instelling met
betrekking tot een aanvraag ingediend bij een niet bevoegde socialezekerheidsinstelling die
vervolgens werd doorgezonden naar de bevoegde instelling, de datum van indiening bij de niet
bevoegde socialezekerheidsinstelling niet kon valideren. Voortaan geldt een aanvraag om
toekenning van gezinsbijslag ingediend bij een niet-bevoegde socialezekerheidsinstelling bij de
bevoegde instelling alsof ze van bij het begin naar deze laatste instelling was gezonden.
Dit besluit is in werking getreden op 8 april 2002. De wijzigingen worden nader toegelicht in CO 1336
van 14 mei 2002.
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2.5 Koninklijk besluit van 8 april 2002 tot goedkeuring van de eerste bestuursovereenkomst
van de Rijksdienst voor kinderbijslag voor werknemers en betreffende de vaststelling
van de maatregelen tot rangschikking van bedoelde Rijksdienst bij de openbare
instellingen van sociale zekerheid
(BS 4 juni 2002)

Dit besluit heeft als doel een aantal bepalingen uit te voeren van het koninklijk besluit van 3 april 1997
houdende maatregelen met het oog op de responsabilisering van de openbare instellingen van sociale
zekerheid, dat in de sociale zekerheid het concept van bestuursovereenkomsten invoert.
Sinds de jaren ’80 is de responsabilisering van de actoren van de sociale zekerheid een belangrijke
politieke bekommernis. Een nieuwe stap wordt gezet in 2002 met de inwerkingtreding van de eerste
bestuursovereenkomsten, gesloten tussen de Belgische Staat en de sociale parastatalen. De doelstelling
is de sociale zekerheid uit te rusten met een nieuw werkkader, dat dankzij een responsabilisering van het
administratief beheer zal toelaten de efficiëntie van de aangeboden diensten te verhogen.
Het huidige besluit strekt tot goedkeuring van de eerste bestuursovereenkomst gesloten tussen de
Rijksdienst voor kinderbijslag voor werknemers en de Belgische Staat. Het besluit bevat tevens een
aantal wijzigingen van wetstechnische aard die het gevolg zijn van de met de bestuursovereenkomsten
samenhangende omvorming van de betrokken instellingen van openbaar nut tot openbare instellingen van
sociale zekerheid. Op dezelfde wijze werden gelijkaardige overeenkomsten afgesloten tussen de
Belgische Staat en de andere openbare instellingen van sociale zekerheid. De wijzigingen hebben
uitwerking met ingang van de datum van inwerkingtreding van de betrokken bestuursovereenkomst,
zijnde 1 januari 2002.
Met de inwerkingtreding van deze bestuursovereenkomsten wordt de relatie van toezicht die heden
bestaat tussen een Minister en een instelling vervangen door een contractuele relatie die ieders
verplichtingen bepaalt. Concreet betekent dit dat de bestuursovereenkomst de opdrachten van de
instelling bepaalt, de doelstellingen inzake administratieve efficiëntie vaststelt, evenals een
beheersbegroting die haar in staat moet stellen deze doelstellingen te bereiken. Bovendien zorgt een
nieuw wettelijk en reglementair kader ervoor dat de instelling over een grotere autonomie beschikt inzake
begroting en personeel. De graad van verwezenlijking van de doelstellingen zal worden bepaald op basis
van indicatoren die periodiek zullen gemeten worden en die opgenomen zullen worden in dashboards. De
eerste bestuursovereenkomsten zullen voor een periode van drie jaar worden afgesloten.
De Rijksdienst biedt op dit ogenblik reeds een behoorlijk en door eenieder gewaardeerd niveau van
dienstverlening aan. Het behoud van het huidige kwaliteitsniveau is reeds een belangrijke doelstelling.
Bij de appreciatie van de concrete en nieuwe engagementen dient bijgevolg rekening te worden gehouden
met de reeds bereikte kwaliteit. De doelstellingen van de overeenkomst kunnen als volgt worden
samengevat:
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1. Als betalingsinstelling verbindt de RKW zich ertoe de kinderbijslag terecht, snel, stipt en correct te

betalen op een doeltreffende, klantvriendelijke en heldere wijze.
2. Als regelend en toezichthoudend orgaan verbindt de Rijksdienst zich ertoe voor de gezinnen de exacte

en volledige gegevens te verzamelen en die als authentieke gegevens ter beschikking te stellen. Hij
wil de efficiënte en doelmatige werking van de regeling garanderen en onregelmatigheden voorkomen
door regelmatige controles uit te voeren, in alle neutraliteit en billijkheid.
3. Verder zal het Fonds voor Collectieve Uitrustingen en Diensten (FCUD) garanderen dat de toelagen

correct worden berekend en dat de bedragen die toekomen aan de promotoren van buitenschoolse
kinderopvang tijdig worden gestort.
4. Tot slot draagt de Rijksdienst eraan bij - zowel uit eigen beweging als op vraag van de

toezichthoudende overheid - dat de regelgeving zo dicht mogelijk aansluit op de sociale
ontwikkelingen.
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2.6 Koninklijk besluit van 16 april 2002 tot wijziging van het koninklijk besluit van 25 oktober
1971 tot uitvoering van de wet van 20 juli 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 (begeleidingsuitkering – jonge werkzoekenden)
(BS 1 juni 2002)

Dit besluit bepaalt dat de begeleidingsuitkering waarin de werkloosheidsreglementering sinds 1 januari
1999 voorziet ten aanzien van jonge werkzoekenden die een opleiding volgen die hun inschakeling in de
arbeidsmarkt mogelijk moet maken, niet moet worden meegeteld bij de toekenning van de
gezinsbijslag.
Hiertoe werden de volgende koninklijke besluiten aangepast:
• koninklijk besluit van 25 oktober 1971 tot uitvoering van de wet van 20 juli 1971 tot instelling van

gewaarborgde gezinsbijslag (artikel 6, zevende lid)
De wijziging houdt in dat voor de toekenning van de gewaarborgde gezinsbijslag bij het onderzoek naar
de bestaansmiddelen niet langer rekening wordt gehouden met de begeleidingsuitkering.
• koninklijk besluit van 12 april 1984 tot uitvoering van de artikelen 42bis en 56, § 2 KBW (artikel 3)

Dit betekent dat in het kader van de toekenning van de sociale toeslag, bij het bepalen 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, geen
rekening worden gehouden met de begeleidingsuitkering betaald aan één van die drie personen.
• koninklijk besluit van 12 augustus 1985 tot uitvoering van artikel 62, § 5 KBW (artikel 4, § 5)

Bijgevolg zal de begeleidingsuitkering het recht op kinderbijslag in de toekenningsperiode voor jonge
werkzoekenden niet in de weg kunnen staan.

Het besluit treedt in werking met ingang van 1 januari 1999 vermits de regelgeving inzake
werkloosheid sinds die datum in de toekenning van een begeleidingsuitkering voorziet. De omzendbrief
CO nr. 1338 van 5 juli 2002 geeft de nodige toelichting inzake de behandeling van de dossiers.
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2.7 Koninklijk besluit van 7 juli 2002 tot machtiging van de Rijksdienst voor Kinderbijslag
voor Werknemers om de gezinsbijslag uit te betalen die verschuldigd is aan het
personeel van het Ministerie van de Duitstalige Gemeenschap en tot vaststelling van de
administratiekosten die voortvloeien uit deze betaling evenals de nadere regels van een
eventuele herziening
(BS 27 juli 2002)

Met dit besluit wordt de Rijksdienst ertoe gemachtigd de gezinsbijslag uit te betalen die verschuldigd
is aan het personeel van het Ministerie van de Duitstalige Gemeenschap.
De administratiekosten worden vastgesteld op 1,35 % van de gezinsbijslag die wordt uitgekeerd. Dit
percentage is vanaf 1 januari 2003 vatbaar voor herziening op voorstel van het Ministerie van de
Duitstalige Gemeenschap of van de Rijksdienst.
Zoals voor de dossiers van het Duitstalig onderwijspersoneel het geval is, zullen ook de dossiers van de
personeelsleden van het Ministerie van de Duitstalige Gemeenschap in het regionaal bureau van Eupen
beheerd worden. Dit bureau werd speciaal gecreëerd om te voldoen aan de grondwettelijke eis tot respect
voor de Duitstalige Gemeenschap. Door de dossiers in Eupen te laten beheren worden de voorschriften
inzake het gebruik der talen in bestuurszaken maximaal nageleefd en wordt de dienstverlening verbeterd
door de nabijheid ten opzichte van deze relatief kleine taalgemeenschap.
Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 maart 2002.
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2.8 Koninklijk besluit van 9 juli 2002 tot wijziging van de koninklijke besluiten tot uitvoering
van artikel 62, §§ 3, 4 en 5 KBW (Recht op kinderbijslag van het kind dat lessen volgt in het
onderwijs met volledig leerplan, in geval van uitoefening van een winstgevende activiteit - Recht op
kinderbijslag voor het kind dat zowel de hoedanigheid heeft van student (onderwijs met volledig leerplan)
als van jongere ingeschreven als werkzoekende, in geval van uitoefening van een winstgevende activiteit Recht op kinderbijslag en het voordeel van een socialezekerheidsuitkering)
(BS 20 juli 2002)

Dit besluit brengt zowel inhoudelijke als vormelijke wijzigingen aan in de volgende koninklijke besluiten
die voorzien in de uitvoering van artikel 62, §§ 3, 4 en 5 KBW:
• koninklijk besluit van 16 februari 1968 tot vaststelling van de voorwaarden waaronder en van de
periode gedurende welke kinderbijslag wordt verleend ten behoeve van het kind dat een verhandeling
bij het einde van hogere studies voorbereidt (artikelen 1; 3, 2° lid en 4)
• koninklijk besluit van 19 augustus 1969 tot vaststelling van de voorwaarden waaronder kinderbijslag
wordt verleend ten behoeve van het kind dat een stage maakt om in een ambt te kunnen worden
benoemd (artikelen 1 en 3)
• koninklijk besluit van 30 december 1975 tot vaststelling van de voorwaarden waaronder kinderbijslag
wordt verleend ten behoeve van het kind dat onderwijs volgt (artikelen 11 en 12)
• koninklijk besluit van 12 augustus 1985 tot uitvoering van artikel 62, § 5 KBW (artikel 4, § 4, 2° lid)

Hierna volgen de krachtlijnen van het besluit. Onder de rubriek ‘dienstvoorschriften’ wordt CO 1339 van
22 juli 2002 besproken. Deze omzendbrief bevat de nodige inlichtingen voor de toepassing van de
nieuwe teksten.

1. Recht op kinderbijslag van het kind dat lessen volgt in het onderwijs met volledig leerplan, in geval
van uitoefening van een winstgevende activiteit (artikel 7)
Het besluit wijzigt de voorwaarden waaronder het kind dat lessen volgt in het onderwijs met volledig
leerplan een winstgevende activiteit mag uitoefenen met behoud van het voordeel van de kinderbijslag.
• De oude regeling volgens dewelke de winstgevende activiteit uitgeoefend in het raam van een
arbeidsovereenkomst voor studenten enerzijds, en de activiteit uitgeoefend buiten een dergelijke
overeenkomst maar gedurende minder dan 80 uur per maand anderzijds, toegelaten is, blijft
behouden.
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Nieuw zijn de volgende twee regels.
• Voortaan is de activiteit uitgeoefend tijdens de maand juli geen beletsel voor de toekenning van de
kinderbijslag, en dit ongeacht de aard en de duur van deze activiteit. Het onvoorwaardelijk karakter
van het recht op kinderbijslag in de maand juli is te verklaren vanuit de overweging dat vele studenten
tijdens deze maand nog examens afleggen.
• Daarnaast is eveneens de activiteit uitgeoefend tijdens de vakantie tussen twee periodes van
schoolbezoek toegelaten. Hier werden de oude oplossingen behouden, maar deze zijn niet langer van
toepassing op de laatste vakantie die het kind heeft dat zijn schoolbezoek afsluit.
De regeling houdt in dat de winstgevende activiteit geen beletsel vormt voor de toekenning van de
kinderbijslag wanneer de activiteit volledig binnen de vakantieperiodes valt.
Wanneer de
winstgevende activiteit daarentegen voor een gedeelte binnen een vakantieperiode valt en voor een
gedeelte in een periode van schoolbezoek, dan is de kinderbijslag voor die maand - onder voorbehoud
van de bijzondere situatie van de maand juli - enkel verschuldigd indien de activiteit wordt uitgeoefend
in het kader van een studentenovereenkomst of gedurende minder dan 80 uur tijdens die maand.
Tijdens de laatste zomervakantie van het kind dat zijn schoolbezoek afsluit zal de uitoefening van
een winstgevende activiteit geen beletsel zijn voor de toekenning van de kinderbijslag indien de
activiteit wordt uitgeoefend tijdens ofwel de maand juli, ofwel in het kader van een
studentenovereenkomst, ofwel gedurende minder dan 80 uren per maand.
De ratio legis van de nieuwe regeling bestaat erin te vermijden dat jongeren die de school verlaten en
onmiddellijk ‘normaal werk’ vinden (in de zin van een arbeidsovereenkomst van gemeen recht en
voltijds), een daaruit voortvloeiende bezoldiging kunnen cumuleren met het voordeel van kinderbijslag na
de maand juli tijdens hun laatste zomervakantie.

2. Recht op kinderbijslag voor het kind dat zowel de hoedanigheid heeft van student (onderwijs met
volledig leerplan) als van jongere ingeschreven als werkzoekende, in geval van uitoefening van een
winstgevende activiteit (artikel 7)
Onder de oude regeling werd bij een kind dat zowel de hoedanigheid van student als van werkzoekende
had en een winstgevende activiteit uitoefende, voorrang verleend aan de hoedanigheid van werkzoekende.
Dit hield in dat de meest strikte toekenningsvoorwaarden (namelijk het niet overschrijden van een
bepaalde bezoldigingsgrens) van toepassing waren op het kind ingeval van uitoefening van een
winstgevende activiteit.
Deze discriminatie wordt nu opgeheven. Voortaan heeft het kind dat de dubbele hoedanigheid van
student en van werkzoekende heeft, recht op kinderbijslag, indien de jongere beantwoordt aan de
voorwaarden om daarop aanspraak te maken op basis van de ene of de andere hoedanigheid. 5

5

Dit is het gevolg van de schrapping, in de openingszin van artikel 12 van het koninklijk besluit van
30
december 1975, van de woorden “Behalve indien het gaat om een kind dat is ingeschreven als werkzoekende in de
zin van artikel 62, § 5 KBW en voor wie de toekenningsperiode voor de kinderbijslag bedoeld in het KB van 12
augustus 1985 tot uitvoering van artikel 62, § 5 KBW een aanvang genomen heeft”.
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3. Recht op kinderbijslag en het voordeel van een socialezekerheidsuitkering
(artikelen 3, 2°; 5 en 7)
Het besluit voert een uniforme regeling in met betrekking tot de cumul van kinderbijslag en andere
socialezekerheidsuitkeringen voor kinderen die lessen met volledig leerplan volgen (artikel 62, § 3
KBW), die een eindverhandeling voorbereiden (artikel 62, § 4 KBW), die een stage volbrengen om in een
ambt te worden benoemd (artikel 62, § 3 KBW) en jongeren die zijn ingeschreven als werkzoekende
(artikel 62, § 5 KBW).
Voortaan zal voor elk van deze categorieën de toekenning van een socialezekerheidsuitkering krachtens
een Belgische of buitenlandse regeling betreffende ziekte, invaliditeit, arbeidsongevallen en
beroepsziekten, geen beletsel vormen voor de toekenning van kinderbijslag, indien de vergoeding
voortvloeit uit de uitoefening van een toegelaten winstgevende activiteit.
De toekenning van een werkloosheidsuitkering en een beroepsloopbaanonderbreking vormt
daarentegen wel een beletsel voor de toekenning van de kinderbijslag.

4. Vormelijke aanpassingen (artikelen 1; 2; 3, 1°; 4 en 6)
Het besluit brengt tevens enkele aanpassingen aan op formeel vlak.
Enerzijds zijn deze het gevolg van een aantal wijzigingen van de kinderbijslagreglementering, zoals
de opheffing van artikel 63bis KBW betreffende de militaire en burgerdienst; de nummering van de
paragrafen van artikel 62 KBW ingevolge de schrapping van de categorie ‘jongens/meisjes die
huishoudelijke taken verrichten’ bij de categorieën van rechtgevende kinderen en het in aanmerking
nemen van de loopbaanonderbrekingsuitkering als specifiek beletsel voor het recht op kinderbijslag.
Anderzijds zijn de wijzigingen het gevolg van de formele evolutie van andere wetgevingen zoals de
plaats van het hoofdstuk betreffende de studentenovereenkomst in de wet van 3 juli 1978 betreffende de
arbeidsovereenkomsten.

Dit besluit is in werking getreden op 1 augustus 2002. Het besluit wordt toegelicht in de CO nr. 1339
van 22 juli 2002 (zie rubriek dienstvoorschriften).
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2.9 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 (niet-gehuwde ouders die
gescheiden gaan leven)
(BS 31 juli 2002, err. BS 24 oktober 2002)

Het koninklijk besluit 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. Zo gelden bepaalde plafonds inzake winstgevende activiteiten of
vervangingsinkomens voor de rechthebbende zelf, zijn echtgenoot, gewezen echtgenoot of de persoon
met wie hij een huishouden vormt.
In deze regeling werd echter enkel rekening gehouden met de situatie van gehuwde ouders die gescheiden
gaan leven of uit de echt scheiden, maar niet met deze van niet-gehuwde ouders die gescheiden gaan
leven. Het huidige besluit strekt ertoe niet langer een onderscheid te maken tussen de situatie van niet
gehuwde ouders die gescheiden gaan leven, en deze van echtgenoten die gescheiden gaan leven of
scheiden.
Deze wijziging rondt de juridische constructie die in de kinderbijslagwetgeving is ingebouwd rond het
principe van de gelijkheid van behandeling en van niet-discriminatie af.
Het besluit is in werking getreden op 1 augustus 2002. Dit besluit wordt toegelicht in CO nr. 1341 van
4 september 2002.
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2.10 Koninklijk besluit van 19 juli 2002 tot wijziging van het koninklijk besluit van 26 maart
1965 betreffende de kinderbijslag voor bepaalde categorieën van het door de Staat
bezoldigd personeel en tot invoering van verscheidene bepalingen voor de
personeelsleden van de geïntegreerde politie, gestructureerd op twee niveaus
(BS 31 juli 2002)

Dit besluit wijzigt het koninklijk besluit van 26 maart 1965 betreffende de kinderbijslag voor bepaalde
categorieën van het door de Staat bezoldigd personeel. Het voert verscheidene bepalingen in ten behoeve
van de personeelsleden van de geïntegreerde politie.
De aanpassingen laten zich als volgt verklaren. Vermits de personeelsleden van de gemeentepolitie die
begin 2001 bij de federale politie voor een directieambt met mandaat werden aangewezen aldus hun
hoedanigheid van personeelslid van de gemeentepolitie verloren, was het statuut van de gemeente van
afkomst niet meer op hen van toepassing. Anderzijds was de rechtspositieregeling van het personeel van
de politiediensten zoals ingevoerd op 1 april 2001 ook niet op hen van toepassing. Gelet op dit juridische
vacuüm diende de overheid zo snel mogelijk een nieuwe reglementaire basis te geven aan de betaling
van de bezoldiging van deze personeelsleden voor de periode van 1 januari 2001 tot 31 maart 2001.
Dit besluit is in werking getreden met ingang van 1 april 2001, met uitzondering van de bijzondere
overgangsbepaling die in werking is getreden met ingang van 1 januari 2001.
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2.11 Koninklijk besluit van 2 augustus 2002 tot uitvoering van artikel 60, § 1, derde lid KBW
(ambtenaren en andere agenten van de Europese Gemeenschappen)
(BS 31 augustus 2002)

Overeenkomstig artikel 60, § 1 KBW wordt het bedrag van de gezinsbijslag in de regeling van de
werknemers verminderd met het bedrag van de uitkeringen van dezelfde aard waarop ten behoeve van het
kind aanspraak kan worden gemaakt bij toepassing van andere buitenlandse wets- of
reglementsbepalingen of krachtens regelen van toepassing op het personeel van een volkenrechtelijke
instelling.
Dit principe van de complementariteit van de Belgische gezinsbijslag wordt echter niet toegepast
indien ten behoeve van een rechtgevend kind aanspraak kan worden gemaakt op uitkeringen van dezelfde
aard krachtens statutaire regelen die van toepassing zijn op de ambtenaren en andere agenten van de
Europese Gemeenschappen (zie CO 1324 van 22 september 2000).
Bij toepassing van artikel 60, derde lid KBW, stelt het huidige besluit de statutaire regelen die van
toepassing zijn op het onderwijzend personeel van de Europese Scholen en op het vast personeel
van Eurocontrol, gelijk met deze geldend voor de ambtenaren en andere agenten van de Europese
Gemeenschappen.
Het besluit heeft uitwerking met ingang van 1 september 1993. Dit is de datum waarop de Rijksdienst
de betaling van de gezinsbijslag aan de onderwijskrachten van de Vlaamse Gemeenschap heeft
overgenomen en het probleem van de toepassing van het artikel 60 KBW op de leerkrachten van deze
Gemeenschap die zijn gedetacheerd bij de Europese scholen is ontstaan.
Dit besluit wordt toegelicht in CO 1342 van 3 oktober 2002.
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2.12 Koninklijk besluit van 28 augustus 2002 tot wijziging van het koninklijk besluit van 22
juni 2001 tot vaststelling van de regelen inzake de begroting, de boekhouding en de
rekeningen van de openbare instellingen van sociale zekerheid die zijn onderworpen
aan het koninklijk besluit van 3 april 1997 houdende maatregelen met het oog op de
responsabilisering van de openbare instellingen van sociale zekerheid
(BS 26 september 2002)

Dit besluit voegt nieuwe regelen inzake begroting en boekhouding toe aan het koninklijk besluit van
22 juni 2001 tot vaststelling van de regelen inzake de begroting, de boekhouding en de rekeningen van de
openbare instellingen van sociale zekerheid die zijn onderworpen aan het koninklijk besluit van 3 april
1997 houdende maatregelen met het oog op de responsabilisering van de openbare instellingen van
sociale zekerheid.
Het koninklijk besluit van 22 juni 2001 voert het kaderbesluit van 3 april 1997 uit op het vlak van de
comptabiliteit. Dit laatste besluit legt de juridische context vast waarbinnen sociale parastatalen worden
omgevormd tot openbare instellingen van sociale zekerheid ten gevolge van het afsluiten van een
bestuursovereenkomst met de Regering.
Het besluit wordt als volgt gewijzigd.
• Artikel 2 van het besluit wordt in overeenstemming gebracht met het genormaliseerd boekhoudplan
van de openbare instellingen van sociale zekerheid. Hierin worden de voorwaarden bepaald
waaronder een recht als verworven kan worden beschouwd en dus kan geboekt worden in de
begrotingsontvangsten of -uitgaven.
Dit artikel kan desgevallend gewijzigd worden bij het in voege treden van het nieuwe boekhoudplan
per 1 januari 2004 of 2005.
• Artikel 5 dat betrekking heeft op de financiële behoeften van de instellingen wordt opgeheven. Het
artikel is overbodig vermits de wetgeving inzake het Globaal Beheer, en meer bepaald artikel 2 van het
koninklijk besluit van 15 mei 1995 hieromtrent zeer duidelijk is.
• Artikel 11 wordt aangevuld waardoor ook een rekening van budgettair beheer moet worden
opgemaakt. Deze rekening moet bewijzen dat de comptabiliteitsboekingen en de begrotingsboekingen
volkomen overeenstemmen.
• Artikel 12 bepaalt de uiterste datum waarop de rekeningen moeten worden overgemaakt aan het
Rekenhof, namelijk uiterlijk 30 juni van het jaar volgend op het boekjaar.
Dit besluit is in werking getreden op 1 januari 2002.
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2.13 Koninklijk besluit van 5 november 2002 tot invoering van een onmiddellijke aangifte van
tewerkstelling, met toepassing van artikel 38 van de wet van 26 juli 1996 tot
modernisering van de sociale zekerheid en tot vrijwaring van de leefbaarheid van de
wettelijke pensioenstelsels
(BS 20 november 2002)

Dit besluit beoogt de veralgemening van de Onmiddellijke Aangifte van Tewerkstelling (DIMONA).
Tot nog toe was deze aangifte enkel van toepassing op de sectoren van de bouwnijverheid, het transport
en de uitzendarbeid, alsook op de werknemers die in dienst zijn van werkgevers die op vrijwillige basis in
het systeem ingestapt zijn.
Dit besluit veralgemeent de toepassing van de Dimona-aangifte tot alle werknemers en werkgevers, zowel
in de privé-sector als in de publieke sector.
Het besluit bevat voorts een aantal bepalingen inzake de inhoud en het tijdstip van de aangifte van
indiensttreding en de aangifte van uitdiensttreding.
De omzendbrief CO nr. 1337 van 15 mei 2002 licht op omvattende wijze de toepassingsmodaliteiten
van de multifunctionele aangifte in het kader van de kinderbijslagsector toe.
Het besluit treedt in werking op 1 januari 2003.
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2.14 Koninklijk besluit van 14 november 2002 tot wijziging van het koninklijk besluit van 9 juni
1999 betreffende de beheersrekening en de administratieve reserve van de
kinderbijslagfondsen
(BS 27 november 2002)

Dit besluit stelt het bedrag van de toelage voor responsabilisering vast voor het dienstjaar 2002. Dit
bedrag dat afhankelijk is van de wijze waarop de kinderbijslagfondsen hun wettelijke opdrachten
uitvoeren, wordt jaarlijks door de Koning bepaald op voorstel van het Beheerscomité.
Voor het dienstjaar 2002 wordt de toelage vastgesteld op 3 420 000 euro. De toelage kent een evolutie
die gelijkloopt met de index der conventionele lonen van de bedienden, nomenclatuur NACEBEL.
Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 januari 2002.
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2.15 Koninklijk besluit van 10 december 2002 tot wijziging van het koninklijk besluit van 25
april 1997 tot uitvoering van artikel 71, § 1bis KBW
(BS 11 februari 2003)

Dit koninklijk besluit wijzigt het koninklijk besluit van 25 april 1997 tot uitvoering van artikel 71, § 1bis
KBW, dat de bevoegdheid van de kinderbijslagfondsen regelt.
Om redenen van begroting voegt het besluit een uitzondering in wat betreft de bevoegdheid tot betaling
van de gezinsbijslag aan de personeelsleden van de federale politie die overgaan naar de korpsen van de
lokale politie en aan de personeelsleden van de korpsen van de lokale politie die overgaan naar de
federale politie.
De aanpassing heeft uitwerking met ingang van 1 januari 2002.
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3.

Ministeriële besluiten

3.1 Ministerieel besluit van 26 juni 2002 betreffende het gebruik, met het oog op de
overdracht van gegevens nodig voor de vaststelling van de rechten op kinderbijslag,
van de documenten, certificaten of brevetten, bedoeld in artikel 71, § 3 KBW
(BS 27 juli 2002)
Dit besluit vervangt het ministerieel besluit van 1 augustus 1985 tot instelling van een brevet van
rechthebbende ter uitvoering van artikel 71, § 3 KBW.
Het brevet van rechthebbende is een krachtig beheersinstrument dat wordt gebruikt door de
dossierbeheerders bij de kinderbijslaginstellingen. Het strekt ertoe te garanderen dat de gegevens die van
belang zijn voor het recht op kinderbijslag door een kinderbijslaginstelling die erover beschikt worden
doorgezonden naar een andere kinderbijslaginstelling die deze nodig heeft om zelf te kunnen beginnen
met de betaling van de kinderbijslag. Zo wordt de rol van de sociaal verzekerde bij de inzameling van
gegevens aanzienlijk ingeperkt. Het brevet strekt er tevens toe de uitkering van de kinderbijslag te
stabiliseren ondanks veranderingen in de socio-professionele situatie of de gezinssituatie.
Het besluit strekt tot de actualisering van het brevet teneinde rekening te houden met de vele en
ingrijpende wijzigingen sinds 1985, zowel in de maatschappij als in de kinderbijslagwetgeving.
Van de nood tot actualisering werd gebruik gemaakt om het functioneel karakter van het brevet te
verbeteren, de kwaliteit van de geleverde informatie te optimaliseren en een waterdicht
overdrachtsysteem te bepalen zodat de vlotte en dus ononderbroken uitbetaling van kinderbijslag
aan de bijslagtrekkenden gewaarborgd is.
Hiertoe werden vier instrumenten ontworpen die de kinderbijslaginstellingen kunnen gebruiken. Het
gaat om de aanvraag om een brevet, het eigenlijke brevet van rechthebbende, de kwitantie en het
bijkomend brevet.
Het besluit is in werking getreden op 1 augustus 2002.
De Rijksdienst zal een bijbehorende handleiding voor de gebruiker verspreiden in de vorm van een
omzendbrief.
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4.

Andere

4.1 Bedrag van de sociale uitkeringen (geneeskundige verzorging en uitkeringen,
pensioenen, arbeidsongevallen en beroepsziekten, tegemoetkomingen aan personen
met een handicap, bestaansminimum, gezinsbijslag) op 1 januari 2002 (spilindexcijfer
107,30 (basis 1996 = 100))
(BS 19 februari 2002)
Omdat op 1 januari 2002 niet alleen een aantal uitkeringen (en referentiebedragen) buiten index werden
verhoogd, maar voor alle uitkeringen ook nieuwe basisbedragen (in EUR) van kracht werden, gekoppeld
aan eenzelfde, nieuwe basisspilindex 103,14 (basis 1996 = 100), vindt men hieronder het bedrag van alle
sociale uitkeringen die traditioneel in dit bericht worden vermeld.

4.2 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 1997 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 2002)
(BS 31 mei 2002)

De in artikel 1, eerste lid, 1°, 2° en 3°, b) en c) van de bovenvermelde koninklijke besluiten opgenomen
bedragen zijn, voor het jaar 2002:
1° persoonlijk ereloon van de deskundige: EUR 295,07;
2° administratieve kosten: EUR 88,29;
3° kosten voor de bijkomende onderzoeken:
b) onderzoek uitgevoerd door een psycholoog, met volledige reeks testen: EUR 119,94;
c) elk ander onderzoek (m.a.w. niet medisch onderzoek of onderzoek niet bedoeld in b): EUR 59,97.
Deze bedragen zijn van toepassing voor de expertises waarvan het definitief verslag neergelegd wordt
vanaf 1 januari 2002.
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