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1.

Wetten
1.1

Programmawet van 8 april 2003 (verjaringstermijn waarover de sociaal verzekerde beschikt om een
recht op gezinsbijslag te vorderen)

(BS 17 april 2003)

Artikel 10 van de programmawet stemt het tweede, derde en zesde lid van artikel 120 KBW af op de
wijziging van de verjaringsregeling door de programmawet van 24 december 2002 (B.S. 31 december
2002). Bij deze wet werd de verjaringstermijn waarover de sociaal verzekerde beschikt om een recht op
gezinsbijslag te vorderen, verlengd van drie jaar tot vijf jaar.
Deze louter vormelijke aanpassing heeft uitwerking met ingang van 1 januari 2003.
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1.2

Programmawet van 22 december 2003 (Vormelijke wijzigingen – Administratieve vereenvoudiging)

(BS 31 december 2003)

De programmawet van 22 december 2003 bevat een aantal bepalingen die van belang zijn voor de
kinderbijslagregeling. 1

I. Vormelijke wijzigingen
De programmawet brengt een aantal louter vormelijke wijzigingen aan in de KBW. De wijzigingen zijn
in werking getreden op 10 januari 2004.
1. Integratie mijnwerkers in de socialezekerheidsregeling voor werknemers
Gelet op de integratie van mijnwerkers en gelijkgestelden in de algemene regeling van de sociale
zekerheid voor werknemers, hadden de verwijzingen naar de mijnwerkersregeling in artikel 2, 2° en
artikel 73quinquies, eerste lid, 1° KBW geen zin meer. Deze artikelen werden dan ook aangepast. 2
Enkel artikel 77 KBW dat de betaling van de hoofdelijke bijdragen regelt, verwijst nog naar de
mijnwerkersregeling. Aangezien deze bepaling echter nog van toepassing is op de betrokken werkgevers
voor werknemers die vóór 1 januari 1999 in dienst zijn getreden, is een schrapping van deze verwijzing
niet dienend.
2. Aanvullende bijdrage – administratieve reserve
De verwijzing in artikel 96 KBW naar de aanvullende bijdrage als bedoeld in artikel 94 KBW, werd
afgestemd op de wijziging van artikel 94 KBW door de wet van 12 augustus 2000 houdende sociale,
budgettaire en andere bepalingen. Met name werd de verwijzing in artikel 96 KBW naar artikel 94, § 4,
tweede lid KBW vervangen door een verwijzing naar artikel 94, § 8 KBW.
3. Strafrechtelijke bepalingen
Het tweede lid van artikel 157 KBW werd opgeheven aangezien het zijn bestaansreden had verloren. Het
regelde de strafrechtelijke beteugeling van inbreuken op de artikelen 138 en 146 KBW. Deze artikelen
werden echter opgeheven bij het KB van 16 februari 1952 en door de wet van 26 februari 1954.
Artikel 164bis KBW dat de strafrechtelijke beteugeling betrof van artikel 68, vierde lid KBW werd
opgeheven. Het artikel had namelijk zijn bestaansreden verloren aangezien het vierde lid van artikel 68
KBW werd opgeheven bij de wet van 1 augustus 1985.

1

Cf. de artikelen 252 tot 256 en het artikel 508 van de programmawet.
Ingevolge de opheffing van de Besluitwet van 10 januari 1945 betreffende de maatschappelijke zekerheid der
mijnwerkers en gelijkgestelden, werd de expliciete verwijzing naar deze wet in artikel 94, § 8 KBW, reeds eerder
geschrapt (cf. programmawet van 24 december 2002, artikel 165, BS 31 december 2002).
2
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II. Administratieve vereenvoudiging
De programmawet schaft de verplichting af voor de federale overheid om documenten eensluidend
te laten verklaren door een gemeentebestuur. Met name volstaat vanaf 31 maart 2004 een gewone
kopie van het origineel stuk.
Om fraude of vervalsingen met kopieën te vermijden, hebben de federale instanties de mogelijkheid om
in geval van gegronde twijfel over de waarachtigheid van de kopie een controle uit te voeren door
bevraging van de originele uitgever van het document. Onder bepaalde voorwaarden kan de federale
overheid zich ook rechtstreeks richten tot de betrokken burger.
De Koning kan binnen een termijn van 24 maanden na de inwerkingtreding van deze wijziging de nodige
wettelijke of reglementaire aanpassingen doorvoeren om bepalingen die het voorleggen van een
eensluidend verklaard afschrift vereisen, te wijzigen.
In de Kinderbijslagwet worden geen vereisten gesteld inzake het voorleggen van een voor eensluidend
verklaard afschrift. Deze vereiste komt wel voor in een beperkt aantal onderrichtingen (cf. CO 1157,
geïntegreerd in CO 1238 van 20 december 1990 betreffende onder meer de verklaringen en de bewijzen
bij het onderzoek van het recht op kinderbijslag).
De Rijksdienst zal waken over de toepassing van deze maatregel in de kinderbijslagregeling. In het kader
van de jaarlijkse actualisering van de richtlijnen omtrent de formulieren zal de afschaffing van de
verplichting om documenten eensluidend te laten verklaren geëxpliciteerd worden.
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2.

Koninklijke besluiten
2.1

Koninklijk besluit van 21 januari 2003 tot wijziging van de wetten betreffende de
kinderbijslag voor loonarbeiders, gecoördineerd op 19 december 1939, de wet
betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen
gecoördineerd op 14 juli 1994, het koninklijk besluit van 30 maart 1967 tot bepaling van
de algemene uitvoeringsmodaliteiten van de wetten betreffende de jaarlijkse vakantie
van de werknemers, het koninklijk besluit nr. 50 van 24 oktober 1967 betreffende het
rust- en overlevingspensioen voor werknemers, en het koninklijk besluit van 21
december 1967 tot vaststelling van het algemeen reglement betreffende het rust- en
overlevingspensioen voor werknemers (situaties waarin een recht op kinderbijslag kan ontstaan op
grond van met effectieve arbeid gelijkgestelde periodes)

(BS 3 februari 2003)

Dit besluit vult artikel 53, § 1 KBW aan. Dit artikel somt de situaties op waarin een recht op
kinderbijslag kan ontstaan op grond van met effectieve arbeid gelijkgestelde periodes.
• Ingevolge de nieuwe reglementering inzake vaderschapsverlof en adoptieverlof voor werknemers
met een arbeidsovereenkomst, werd § 1 aangevuld met een 15e en een 16e lid. Dit houdt in dat er
voor de werknemer een recht op kinderbijslag kan ontstaan tijdens de periode van het vaderschaps- en
het adoptieverlof. 3
• Verder wijzigt het besluit de bepaling van artikel 53, § 1, 5° KBW. Dit regelt de gelijkstelling met
effectieve arbeidsdagen van de bij ministerieel besluit te bepalen dagen gedurende welke geen
arbeidsprestatie is geleverd om redenen van burgerlijke stand, van burgerschaps- of syndicale
verplichtingen. De dagen die aan dergelijke situaties beantwoorden zullen voortaan bij koninklijk
besluit bepaald worden.
De wijzigingen zijn in werking getreden met ingang van 1 juli 2002.

3

Deze wijziging houdt verkeerdelijk geen rekening met de vorige wijziging ingevoerd door het K.B. van 10 juni
2001 (B.S. 31 juli 2001), van kracht vanaf 1 januari 2003 (cf. K.B. 5 november 2002, art. 1 - B.S. 20 november
2002), waardoor er een anomalie is opgetreden in de nummering.
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2.2

Koninklijk besluit van 24 februari 2003 tot wijziging van het koninklijk besluit van 30
november 1993 betreffende de terugbetaling van de uitgaven in verband met de
gezinsbijslag die de Rijksdienst voor Kinderbijslag voor Werknemers voor rekening van
bepaalde publiekrechtelijke rechtspersonen uitkeert (sanctie in geval van te late betaling van
voorschotten en eventueel saldo)

(BS 17 maart 2003)

Het koninklijk besluit van 30 november 1993 legt de modaliteiten vast van de terugbetaling van de
gezinsbijslag en de daarop betrekking hebbende administratiekosten, door de Staat, de Gemeenschappen,
de Gewesten of de bij artikel 3, 2° KBW bedoelde openbare instellingen aan de Rijksdienst.
Het besluit werd als volgt gewijzigd.
• Terwijl in het besluit een sanctie is vastgelegd in geval van te late betaling van voorschotten (nl.
verwijlinteresten), is dit niet bepaald bij te late betaling van het eventueel saldo. Deze lacune werd
weggewerkt door het invoegen van een nieuw artikel 6bis.
• Artikel 5, § 6, tweede lid bepaalt dat de Franse Gemeenschap op 1 mei 1995 aan de Rijksdienst een
forfaitair bedrag van 5 miljoen frank is verschuldigd als kosten van de overname van de dossiers, meer
bepaald voor het inzamelen van gegevens in haar plaats. Vermits deze bepaling door de eenmalige
uitvoering ervan zonder voorwerp geworden is, wordt van de gelegenheid gebruikt gemaakt om ze
te schrappen.
De wijzigingen zijn in werking getreden op 1 mei 2003.
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2.3

Koninklijk besluit van 24 februari 2003 tot wijziging van het koninklijk besluit van 25 april
1997 tot uitvoering van artikel 71, § 1bis KBW (bevoegd kinderbijslagfonds bij een laatste
tewerkstelling als zelfstandige - aanvang van de exclusieve bevoegdheid van de Rijksdienst)

(BS 17 maart 2003)

Dit besluit wijzigt het besluit van 25 april 1997 tot uitvoering van artikel 71, § 1bis KBW. Met de
aanpassingen wordt een grotere rechtszekerheid beoogd.
• bevoegd kinderbijslagfonds bij een laatste tewerkstelling als zelfstandige
In artikel 2, 3°, b) van het bevoegdheidsbesluit werd het begrip ‘laatste activiteit’ verruimd en
vervangen door ‘laatste beroepsbezigheid’. Aldus wordt een juridische basis gecreëerd voor
de bestaande administratieve richtlijnen.
Meer bepaald regelt de omzendbrief CO nr. 1309 (rubriek 3.1.4.3., d.d. 20 juni 1997) de volgende
situatie. Wanneer er geen werkgever is op het moment waarop een nieuw recht ontstaat, dient het
bevoegde kinderbijslagfonds te worden vastgesteld op grond van de laatste tewerkstelling van de
rechthebbende, hetzij als werknemer, hetzij als ambtenaar. Dit betekent dat een laatste
werkzaamheid als zelfstandige strikt genomen niet in aanmerking kan genomen worden. Om de
betaalbevoegdheid in alle omstandigheden te kunnen baseren op de laatste activiteit, ging men er
impliciet van uit dat ook een bedrijvigheid als zelfstandige, als een ‘activiteit’ kon worden
beschouwd en dat de Rijksdienst in dat geval bevoegd was.
• aanvang van de exclusieve bevoegdheid van de Rijksdienst
1°

In het eerste lid van artikel 2 van het bevoegdheidsbesluit werden de woorden ‘onverminderd
artikel 6’ geschrapt. De bevoegdheid van de Rijksdienst is namelijk reeds geregeld in artikel
101, lid 3, 4 en 5 KBW.

2°

Artikel 6 werd vervangen door een bepaling die, bij een voortgezet recht, de aanvang regelt van
de uitsluitende bevoegdheid van de Rijksdienst wanneer deze noch kan bepaald worden op
grond van artikel 64, § 3, eerste lid KBW (omdat het niet gaat om een wijziging van
voorrangsgerechtigde rechthebbende), noch op grond van artikel 3 van het bevoegdheidsbesluit
(omdat er geen sprake is van een nieuwe werkgever op de eerste dag van de referentiemaand). De
bevoegdheid van de Rijksdienst gaat dan in de eerste dag van het kwartaal volgend op dat
waarin de gebeurtenis die aanleiding gaf tot de overgang van de bevoegdheid naar de RKW,
plaatsvond.

Dit besluit is in werking getreden op 1 juli 2003. De wijzigingen worden nader toegelicht in de
omzendbrief CO nr. 1343 van 9 april 2003.

Juridisch bulletin / Wetgeving 2003

Pagina 9 van 19

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

2.4

Koninklijk besluit van 28 maart 2003 tot uitvoering van de artikelen 47, 56septies en 63
KBW en van artikel 88 van de programmawet (I) van 24 december 2002 (hervorming van
het stelsel van de verhoogde kinderbijslag voor gehandicapte kinderen)

(BS 23 april 2003)

Het stelsel van de verhoogde kinderbijslag voor gehandicapte kinderen werd grondig hervormd. De
artikelen 47, 56septies en 63 KBW werden gewijzigd door de programmawet (I) van 24 december 2002.
Dit koninklijk besluit bevat de nodige uitvoeringsbepalingen voor de toepassing van de nieuwe regeling.
Hierna volgen de krachtlijnen van het besluit.

1. Verdere toepassing oude regeling
Hoofdstuk II van het besluit bevestigt de bestaande regeling (koninklijk besluit van 3 mei 1991) ten
aanzien van de kinderen die geboren zijn uiterlijk op 1 januari 1996 (dus minstens 7 jaar oud op 1 januari
2003).
Bij deze regeling is het instapcriterium een lichamelijke of geestelijke ongeschiktheid van ten minste
66 %. Dit percentage wordt vastgesteld aan de hand van de Officiële Belgische Schaal ter bepaling van
de graad van invaliditeit (O.B.S.I.) en de Lijst van aandoeningen. De percentagevermeerdering met 20 of
15 %, bedoeld in artikel 2, § 4 van het KB blijft hier gelden.
In functie van de graad van zelfredzaamheid kunnen drie bedragen van bijkomende bijslag worden
toegekend.

2. Toepassing nieuwe regeling
Hoofdstuk III betreft de nieuwe regeling die van toepassing is op de kinderen die geboren zijn na 1
januari 1996 (dus nog geen 7 jaar oud op 1 januari 2003).
In de nieuwe regeling wordt niet langer uitsluitend rekening gehouden met de ziekte of de handicap op
zich, maar ook met de gevolgen van de aandoening voor het kind en het gezin.
De gevolgen van de aandoening van het kind worden in aanmerking genomen op drieërlei wijze:
a) de gevolgen van de aandoening op het vlak van de lichamelijke of geestelijke ongeschiktheid
van het kind (pijler 1)
b) de gevolgen van de aandoening op het vlak van de activiteit en participatie van het kind (pijler
2)
c) de gevolgen van de aandoening voor de familiale omgeving van het kind (pijler 3).
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De eerste pijler wordt gemeten aan de hand van de Lijst van pediatrische aandoeningen en de Officiële
Belgische Schaal ter bepaling van de graad van invaliditeit. De percentagevermeerdering met 20 of 15 %
geldt hier niet langer, gelet op de invoering van pijler 3. Voortaan wordt expliciet voorrang verleend aan
de Lijst van aandoeningen.
De tweede pijler evalueert 4 functionele categorieën, namelijk:
a)
b)
c)
d)

leren, opleiding en sociale integratie;
communicatie;
mobiliteit en verplaatsing;
zelfverzorging.

De derde pijler is het meest vernieuwend, aangezien voortaan ook de inspanningen van de familiale
omgeving in aanmerking worden genomen. Het betreft:
a) de opvolging van de behandeling thuis;
b) de verplaatsing voor medisch toezicht en behandeling;
c) de aanpassing van het leefmilieu en leefwijze.
De gevolgen van de aandoening van het kind worden uitgedrukt in een aantal punten. De toekenning van
de punten gebeurt aan de hand van de medisch-sociale schaal (cf. bijlage bij het besluit).
In de nieuwe regeling zijn er twee instapcriteria:
a) ofwel behaalt men minstens 6 punten in de drie pijlers samen;
b) ofwel behaalt men minstens 4 punten in pijler 1.
Volgens de puntenscore kunnen zes bedragen (bovenop de gewone kinderbijslag) worden toegekend.

3. Toepassing van de oude regeling op kinderen geboren na 1 januari 1996
Hoofdstuk III (Afdeling II) betreft kinderen die geboren zijn na 1 januari 1996, waarop in principe
overeenkomstig Afdeling I de nieuwe regeling zou van toepassing zijn, doch waarop in sommige gevallen
toch de bestaande regeling zal worden toegepast.
In een aantal situaties zal toepassing worden gemaakt van de oude regeling indien zij voordeliger is dan
de toepassing van de nieuwe regeling. Het uitgangspunt bij deze situaties is dat er op 30 april 2003 een
lopende beslissing is die een ambtshalve herziening plant met uitwerking na 30 april 2003. De oude
regeling kan desgevallend worden toegepast tot maximaal drie jaar vanaf de datum van de geplande
ambtshalve herziening.
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4. Procedure
Hoofdstuk IV betreft de procedure.
Het gaat om een aantal bepalingen inzake het circuit van de formulieren, het verloop van het onderzoek
van de geneesheer en de herziening van medische beslissingen.

5. Inwerkingtreding
Het besluit is in werking getreden op 1 mei 2003.

De volgende ministeriële omzendbrieven geven de nodige toelichting bij de hervorming van het stelsel
van de verhoogde kinderbijslag voor kinderen met een aandoening: MO nr. 578 van 14 februari 2003,
MO nr. 580 van 26 maart 2003, MO nr. 580bis van 22 mei 2003 en MO nr. 581 van 16 april 2003.

Juridisch bulletin / Wetgeving 2003

Pagina 12 van 19

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

2.5

Koninklijk besluit van 11 juni 2003 tot vaststelling van het bedrag en de
toekenningsmodaliteiten van de forfaitaire bijslag bedoeld in artikel 70ter KBW
(modaliteiten van de forfaitaire bijslag voor geplaatste kinderen)

(BS 24 juni 2003)

Dit besluit bepaalt de modaliteiten van de forfaitaire bijslag voor geplaatste kinderen.
Deze bijslag werd ingevoerd bij de programmawet (I) van 24 december 2002 (nieuw artikel 70ter KBW).
Het gaat om een nieuw voordeel voor gezinnen waarvan het kind is geplaatst bij een particulier. Terwijl
de particulier de volledige kinderbijslag ontvangt, zal het gezin van oorsprong van het geplaatste kind een
forfaitaire bijslag ontvangen.
1. Bedrag
Het maandelijkse bedrag van de bijslag is 45,91 EUR. Dit bedrag evolueert conform het algemene
indexeringsmechanisme van artikel 76bis KBW.
2. Toekenningsvoorwaarden
De kennisgeving van de plaatsing aan de bevoegde kinderbijslaginstelling door de administratieve of
gerechtelijke overheid die is tussengekomen bij de plaatsing, staat gelijk met de vaststelling dat de
natuurlijke persoon die de kinderbijslag ontving onmiddellijk voor de plaatsingsmaatregel, voldoet aan de
voorwaarden voor de toekenning van de forfaitaire bijslag.
3. Intrekking
De bevoegde kinderbijslaginstelling zal de forfaitaire bijslag intrekken als de overheid die
verantwoordelijk is voor de plaatsing, haar erover informeert dat de bijslagtrekkende geen regelmatig
contact meer onderhoudt met het kind of geen blijk meer geeft van belangstelling voor het kind.
4. Inwerkingtreding
Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 januari 2003. De kennisgeving van plaatsing die dateert
van voor 1 januari 2003 maakt echter eveneens de betaling van de forfaitaire bijslag mogelijk vanaf 1
januari 2003.

De omzendbrief CO nr. 1344 van 10 juli 2003 bevat de nodige toelichting bij dit besluit (infra deel
III.1).
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2.6 Koninklijk besluit van 11 juli 2003 tot machtiging van de Rijksdienst voor Kinderbijslag
voor Werknemers om de gezinsbijslag uit te betalen die verschuldigd is aan het
personeel van het Belgisch instituut voor postdiensten en telecommunicatie en tot
vaststelling van de administratiekosten die voortvloeien uit deze betaling evenals de
modaliteiten voor een eventuele herziening
(BS 11 september 2003)

Met dit besluit wordt de Rijksdienst ertoe gemachtigd de gezinsbijslag uit te betalen die verschuldigd
is aan het personeel van het Belgisch instituut voor postdiensten en telecommunicatie.
De administratiekosten werden vastgesteld op 1,35 % van de gezinsbijslag die wordt uitgekeerd. Dit
percentage is vanaf 1 januari 2004 vatbaar voor herziening op voorstel van het Belgisch instituut voor
postdiensten en telecommunicatie of van de Rijksdienst.
Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 januari 2003.

2.7 Koninklijk besluit van 11 juli 2003 tot machtiging van de Rijksdienst voor Kinderbijslag
voor Werknemers om de gezinsbijslag uit te betalen die verschuldigd is aan het statutair
personeel van het Openbaar Psychiatrisch Ziekenhuis – Rekem en tot vaststelling van
de administratiekosten die voortvloeien uit deze betaling evenals de nadere regels van
een eventuele herziening
(BS 11 september 2003)

Met dit besluit wordt de Rijksdienst ertoe gemachtigd de gezinsbijslag uit te betalen die verschuldigd
is aan het statutair personeel van het Openbaar Psychiatrisch Ziekenhuis Rekem. De Rijksdienst
beheerde reeds de kinderbijslagdossiers van de contractuele personeelsleden.
De administratiekosten werden vastgesteld op 1,35 % van de gezinsbijslag die wordt uitgekeerd. Dit
percentage is vanaf 1 januari 2004 vatbaar voor herziening op voorstel van het Openbaar Psychiatrisch
Ziekenhuis – Rekem of van de Rijksdienst.
Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 januari 2003.
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2.8 Koninklijk besluit van 11 juli 2003 tot machtiging van de Rijksdienst voor Kinderbijslag
voor Werknemers om de gezinsbijslag uit te betalen die verschuldigd is aan het statutair
personeel van de Brussels International Airport Company en tot vaststelling van de
administratiekosten die voortvloeien uit deze betaling evenals de nadere regels van een
eventuele herziening
(BS 11 september 2003)

Met dit besluit wordt de Rijksdienst ertoe gemachtigd om de gezinsbijslag uit te betalen die
verschuldigd is aan het statutair personeel van de Brussels International Airport Company. De
Rijksdienst beheerde reeds de dossiers van de contractuele personeelsleden.
De administratiekosten werden vastgesteld op 1,35 % van de gezinsbijslag die wordt uitgekeerd. Dit
percentage is vanaf 1 januari 2005 vatbaar voor herziening op voorstel van de Brussels International
Airport Company of van de Rijksdienst.
Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 april 2003.

2.9 Koninklijk besluit van 2 oktober 2003 tot wijziging van het koninklijk besluit van 9 juni
1999 betreffende de beheersrekening en de administratieve reserve van de
kinderbijslagfondsen
(BS 5 november 2003)

Naast de toelage voor administratiekosten, verleent de Rijksdienst aan de kinderbijslagfondsen een
responsabiliseringstoelage. Het bedrag van deze toelage wordt jaarlijks door de Koning bepaald op
voorstel van het Beheerscomité van de Rijksdienst.
De verdeling van de enveloppe voor
responsabilisering gebeurt op basis van de resultaten van de controle van de beheersprestaties van de
kinderbijslagfondsen. De toelage is voor de kinderbijslagfondsen een stimulans tot een kwalitatief beheer
en dient derhalve de belangen van de gezinnen.
Voor het dienstjaar 2003 wordt het bedrag vastgelegd op 3.490.000 euro. Dit bedrag is gekoppeld aan
de evolutie van de personeelskosten via een link met de index der conventionele lonen van de bedienden
(nomenclatuur NACEBEL).
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2.10 Koninklijk besluit van 14 november 2003 tot vaststelling van het tarief van de erelonen
en de kosten voor de deskundigen aangewezen door de arbeidsgerechten in het kader
van medische deskundige onderzoeken inzake de geschillen betreffende de
tegemoetkomingen aan gehandicapten, de gezinsbijslag voor werknemers en
zelfstandigen, de werkloosheidsverzekering en de regeling voor verplichte verzekering
van geneeskundige verzorging en uitkeringen
(BS 28 november 2003)

Dit besluit beoogt de uniformering en actualisering van de tarieven van de erelonen en de kosten
voor deskundigen aangewezen door de arbeidsgerechten in het kader van medische deskundige
onderzoeken inzake de geschillen in een aantal socialezekerheidssectoren, namelijk de sectoren
tegemoetkomingen aan gehandicapten, gezinsbijslag voor werknemers en zelfstandigen,
werkloosheidsverzekering en de regeling voor verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en
uitkeringen.

1. Eén globale regeling
Dit besluit vervangt vijf vrij gelijklopende koninklijke besluiten omtrent deze materie in de voornoemde
socialezekerheidssectoren door één algemeen koninklijk besluit.
Het besluit herneemt de
overeenstemmende bepalingen uit de verschillende besluiten. Hierdoor wordt de reglementering vanuit
wetgevingstechnisch oogpunt opvallend vereenvoudigd. Bovendien wordt de uniformiteit van de
regelingen in de diverse sectoren bezegeld.
Wat betreft de kinderbijslagregeling wordt via dit besluit het koninklijk besluit van 21 november 1994 tot
vaststelling van het tarief van de erelonen en de kosten voor de medische deskundigen aangewezen inzake
geschillen betreffende kinderbijslag voor werknemers, opgeheven.

2. Bijzonder tarief voor psychiaters, neuropsychiaters en ergologen
Nieuw is dat het besluit een bijzonder (gunstiger) tarief bepaalt voor psychiaters en neuropsychiaters en
dit zowel wat betreft hun persoonlijk ereloon als wat betreft de kosten voor de bijkomende onderzoeken
die zij uitvoeren. Het hogere tarief is gerechtvaardigd doordat psychiatrische expertises in het algemeen
uitgebreider zijn dan andere onderzoeken en doordat er vaak verschillende testen en consultaties
noodzakelijk zijn.
Via deze gedifferentieerde tarifering wordt tegemoet gekomen aan de zorgwekkende situatie waarmee de
arbeidsrechtbanken geconfronteerd werden om o.m. in geschillen aangaande kinderbijslag, medische
deskundigen te vinden.
Nieuw is ook dat in dit besluit de categorie van de ergologen wordt opgenomen. De kosten voor
bijkomende onderzoeken uitgevoerd door een ergoloog worden voortaan op dezelfde wijze getarifeerd als
de kosten voor bijkomende onderzoeken uitgevoerd door een psycholoog.
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3. Model voor het opmaken van de staat van de erelonen en de kosten
In het KB van 21 november 1994 was bepaald dat de staat van erelonen en kosten werd opgesteld volgens
een model bepaald door de RKW. Deze bepaling werd niet in het besluit hernomen omdat niet alle
sectoren van de sociale zekerheid een specifiek model kennen en gebruiken. Het is echter aangewezen
dat de kinderbijslagregeling verder gebruik maakt van een dergelijk model. De Rijksdienst heeft
hieromtrent de nodige onderrichtingen verspreid via de CO nr. 1347 van 23 januari 2004.

4. Indexeringsmechanisme
Het bestaande specifieke indexeringsmechanisme blijft behouden. De bedragen zullen jaarlijks worden
aangepast aan de schommelingen van het indexcijfer van de consumptieprijzen.

Dit besluit is in werking getreden op 1 december 2003.
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3.

Ministeriële besluiten

/
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4.

Andere
4.1

Koninklijk besluit van 12 januari 1993 tot vaststelling van het tarief van het ereloon en
de kosten voor de geneesheer-deskundigen aangewezen inzake geschillen betreffende
de tegemoetkomingen aan gehandicapten, koninklijk besluit van 21 november 1994 tot
vaststelling van het tarief van de erelonen en de kosten voor medische deskundigen
aangewezen inzake geschillen betreffende kinderbijslag voor werknemers en koninklijk
besluit van 25 juni 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 2003)

(BS 7 maart 2003)
De in artikel 1, eerste lid, 1°, 2° en 3°, b) en c), van de bovenvermelde koninklijke besluiten opgenomen
bedragen zijn, voor het jaar 2003:
1° persoonlijk ereloon van de deskundige: 298,52 EUR;
2° administratieve kosten: 89,32 EUR;
3° kosten voor de bijkomende onderzoeken:
b) onderzoek uitgevoerd door een psycholoog, met volledige reeks testen: 121,35 EUR;
c) elk ander onderzoek (m.a.w. niet-medisch onderzoek of onderzoek niet bedoeld in b): 60,67 EUR.
Deze bedragen zijn van toepassing voor de expertises waarvan het definitief verslag neergelegd wordt
vanaf 1 januari 2003.

4.2 Weerslag van de schommeling van het indexcijfer van de consumptieprijzen
(spilindexcijfer 111,64 (basis 1996 = 100) op de sociale uitkeringen (geneeskundige
verzorging en uitkeringen, pensioenen, arbeidsongevallen en beroepsziekten,
tegemoetkomingen aan personen met een handicap, leefloon, gezinsbijslag)
(BS 2 juli 2003)
Rekening houdend met de wet van 2 augustus 1971, waarbij de sociale uitkeringen aan het indexcijfer van
de consumptieprijzen worden gekoppeld, en met andere wettelijke en reglementaire bepalingen, worden
met ingang van 1 juni 2003 de nieuwe bedragen van gezinsbijslag vastgesteld.
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