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1.

Ministeriële omzendbrieven
1.1

Omzendbrief nr. 584 van 11 juni 2004 (statuut van onthaalouders – opvanguitkering –
onkostenvergoeding)

Gevolgen van het statuut van onthaalouders aangesloten bij een erkende en gesubsidieerde
onthaaldienst ten aanzien van de toepassing van het koninklijk besluit van 12 april 1984 tot
uitvoering van de artikelen 42bis en 56, § 2 van de samengeordende wetten betreffende de
kinderbijslag voor loonarbeiders

Deze omzendbrief geeft een toelichting bij de gevolgen van het statuut van onthaalouders voor de
toekenning van de sociale supplementen bedoeld in het KB van 12 april 1984.
Sinds 1 april 2003 genieten de onthaalouders die aangesloten zijn bij een erkende en gesubsidieerde
onthaaldienst een bijzondere sociale bescherming. 1 Het gaat om personen die niet verbonden zijn door
een arbeidsovereenkomst en niet het statuut van zelfstandige hebben.
Wanneer een kind buiten de wil van de onthaalouder afwezig is, kent de RVA een ‘opvanguitkering’ toe.
Bovendien wordt aan de onthaalouders een ‘onkostenvergoeding’ betaald ter vergoeding van de kosten
die zij hebben gemaakt met het oog op de opvang van de kinderen. Deze vergoeding wordt betaald door
Kind en Gezin of het ONE.
1. Opvanguitkering
De onthaalouder die een opvanguitkering geniet, heeft niet de hoedanigheid van een volledig
uitkeringsgerechtigde werkloze zoals bedoeld in artikel 42bis KBW en heeft bijgevolg geen recht op het
sociale supplement voor langdurig werklozen.
De opvanguitkering ontvangen door de partner van de invalide, gepensioneerde of werkloze
rechthebbende wordt beschouwd als een vervangingsinkomen in de zin van artikel 3 van het KB van
12 april 1984. De uitkering wordt derhalve in aanmerking genomen voor het bepalen van het statuut van
rechthebbende met personen ten laste.
2. Onkostenvergoeding
De onkostenvergoeding is aan de onthaalouders verschuldigd ter vergoeding van de kosten die ze hebben
gemaakt met het oog op de opvang van de kinderen. Derhalve gaat het noch om een loon verworven
uit hoofde van een winstgevende activiteit, noch om een vervangingsinkomen in de zin van het KB
van 12 april 1984.

1

Programmawet (II) van 24 december 2002, titel III, BS 31 december 2002.
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Deze omzendbrief heeft uitwerking met ingang van 1 april 2003.
onderzocht worden op vraag.
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1.2

Omzendbrief nr. 585 van 25 augustus 2004 (Samenwerking tussen de kinderbijslaginstellingen
en de verzekeringsinstellingen – verklaring voor 2003 in het raam van de overgangsregeling van de
maximumfactuur)

De wet van 5 juni 2002 betreffende de maximumfactuur in de verzekering voor geneeskundige
verzorging bevat een overgangsmaatregel ten gunste van de kinderen die uiterlijk op 4 juli 2002 recht
hadden op de verhoogde kinderbijslag voor kinderen met een aandoening. Deze kinderen kunnen nog
genieten van de sociale MAF voor het jaar 2003 en de volgende jaren indien o.m. voldaan is aan de
voorwaarde dat in het betrokken kalenderjaar een tijdvak valt tijdens hetwelk voor het kind verhoogde
kinderbijslag werd betaald.
De verklaring bestemd voor de verzekeringsinstellingen gaat als bijlage bij deze omzendbrief.

1.3

Omzendbrief nr. 586 van 21 oktober 2004 (Toepassing van artikel 76bis, § 1 KBW - Barema’s van
gezinsbijslag van toepassing op 1 oktober 2004)

Deze omzendbrief vermeldt de bedragen van de gezinsbijslag aan de spilindex 113,87
(1996 = 100). De bedragen zijn van toepassing vanaf 1 oktober 2004.
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2.

Omzendbrieven van de RKW
2.1

Omzendbrief nr. 1347 van 23 januari 2004 (Medische deskundige onderzoeken – erelonen en
kosten voor de deskundigen aangewezen door de arbeidsgerechten in het kader van geschillen – koninklijk
besluit van 14 november 2003, BS 28.11.2003)

Deze omzendbrief geeft een toelichting bij het KB van 14 november 2003. 2 Dit besluit uniformeert en
actualiseert de tarieven van de erelonen en de kosten voor deskundigen aangewezen door de
arbeidsgerechten in het kader van medische deskundige onderzoeken inzake een aantal sectoren van de
sociale zekerheid.
Hierna volgen de krachtlijnen van de omzendbrief. 3
Het KB herneemt onder meer de bepalingen van het koninklijk besluit van 21 november 1994
inzake kinderbijslag dat werd opgeheven. 4 Zo blijven de daarin gestipuleerde bedragen behouden.
Ook het bestaande specifieke indexeringsmechanisme wordt behouden. De bedragen zullen jaarlijks
worden aangepast aan de schommelingen van het indexcijfer van de consumptieprijzen.
In het KB van 21 november 1994 werd gestipuleerd dat de staat van ereloon en kosten wordt opgesteld
volgens een model bepaald door de RKW (zie CO 1283 van 27 februari 1995). Hoewel deze bepaling
in het nieuwe besluit niet wordt hernomen, is het aangewezen dat de kinderbijslagregeling verder gebruik
maakt van een model teneinde de correcte en volledige mededeling van alle noodzakelijke gegevens ter
verificatie van de kosten van de expertises te waarborgen. Het bij CO 1283 als bijlage gevoegd model
kan mits een minimale aanpassing verder aangewend worden. Het aangepaste model is als bijlage bij de
voorliggende omzendbrief gevoegd.
Zoals in het verleden zullen de kinderbijslaginstellingen systematisch nagaan of de door de experten als
erelonen en kosten gevraagde bedragen overeenstemmen met deze bepaald in het KB. De aangestelde
deskundige wordt bij de aanvang van zijn expertise in kennis gesteld van de bepalingen van het besluit.
De expertisekosten worden door de arbeidsrechtbank begroot in een afzonderlijke beschikking of in het
eindvonnis. Deze gerechtelijke uitspraak vormt de enige basis voor de effectieve betaling van de
deskundige. De erelonen en kosten van medische onderzoeken in het kader van procedures ingeleid bij
de arbeidsgerechten worden als administratiekosten door de Rijksdienst terugbetaald.
De CO 1283 van 27 februari 1995 wordt met ingang van 1 december 2003 opgeheven.

2

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.
3 Het KB van 14 november 2003 werd reeds nader toegelicht in het Bulletin van de RKW, jaargang 2004, nr. 2.
4 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.
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2.2

Omzendbrief nr. 1348 van 11 februari 2004 (Multifunctionele aangifte van de werkgever –
aanpassing van de voorschriften betreffende het brevet van rechthebbende en de provisionele betalingen)

De ingebruikneming van het kadaster van de kinderbijslag en de verspreiding van de DMFA- en RIPfluxen maakt de toepassing mogelijk van het automatisch onderzoek van het recht op kinderbijslag.
Dit automatisch onderzoek van het recht is echter enkel mogelijk bij instellingen die in het kadaster zijn
opgenomen. Er dienen dan ook twee procedures naast elkaar te bestaan. Met het oog op de
transparantie van de regels voor alle kinderbijslaginstellingen zal de nieuwe procedure enkel toegepast
worden op de sector van de werknemers, d.w.z. bij de privé- en de bijzondere kinderbijslagfondsen
en de RKW.
Daarom heeft deze omzendbrief als doel de nieuwe procedure van het automatisch onderzoek van het
recht te definiëren, de oude procedure van het onderzoek door de bevoegde instelling te herinneren, de
nieuwe regels voor de provisionele betalingen, van toepassing op de nieuwe procedure, te beschrijven, en
de nieuwe regels betreffende de overdracht van gegevens via het brevet van rechthebbende in de beide
procedures uiteen te zetten.

Hierna volgen de krachtlijnen van de omzendbrief.

1. Automatisch onderzoek van het recht
Het automatisch onderzoek van het recht heeft als doel het fonds A (oorspronkelijke instelling) het
nieuwe recht te laten onderzoeken voor het fonds B (volgende instelling).
Tot op heden werd in de meeste gevallen het fonds B ingelicht van een verandering van rechthebbende of
van werkgever via een model AB of een aanvraag van de betrokkene. Voortaan worden de gegevens
direct doorgestuurd naar het fonds A via het kadaster van de kinderbijslag en de verspreiding van de
nieuwe fluxen DMFA en RIP.
De RKW en de kinderbijslagfondsen zijn namelijk verplicht tot het integreren in het kadaster van de
kinderbijslag van alle personen uit de gezinsomgeving die, via hun werk of hun socioprofessionele
situatie, gelijkgesteld met een tewerkstelling (bijvoorbeeld werkloosheid), een recht op kinderbijslag
kunnen doen ontstaan. Op die manier wordt het kinderbijslagfonds of de RKW via elektronische
berichten op de hoogte gebracht van iedere situatie die het einde van zijn bevoegdheid zou kunnen
betekenen of het begin van de bevoegdheid van een ander kinderbijslagfonds of zelfs van een andere
regeling.
De oorspronkelijke instelling (instelling A) is dan in staat:
1° in te staan voor het onderzoek op basis van de nieuwe situatie;
2° de continuïteit van de betaling te waarborgen door een provisionele betaling;
3° het begin van de tussenkomst van instelling B te bepalen;
4° aan dit laatste fonds een brevet van rechthebbende te richten, met zowel de samengevatte elementen
van het dossier als de parameters van de verandering van bevoegdheid.
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Voor de kinderbijslaginstellingen die niet in het kadaster zijn opgenomen, blijft de procedure van het
onderzoek van het recht door de bevoegde instelling van toepassing.

2. Provisionele betaling bij automatisch onderzoek naar het recht
De nieuwe procedure houdt in dat wanneer de oorspronkelijke kinderbijslaginstelling gegevens ontvangt
die wijzen op een verandering van werkgever, van socio-professionele of van gezinstoestand, zij die
gegevens noteert, beheert en de continuïteit van de betalingen waarborgt via de provisionele doorbetaling.
Vervolgens wordt de ontvangst van de gekwalificeerde gegevens over de socio-professionele situatie (van
de nieuwe voorrangsgerechtigde rechthebbende) afgewacht. Bij ontvangst daarvan bepaalt de
oorspronkelijke kinderbijslaginstelling de begindatum van de tussenkomst van de volgende
kinderbijslaginstelling en stuurt zij een brevet van rechthebbende naar die kinderbijslaginstelling.
Wanneer de provisionele betaling niet langer mogelijk is hoofdens de oorspronkelijke
voorrangsgerechtigde omdat die niet langer de hoedanigheid van (potentiële) rechthebbende in de
werknemersregeling bezit, terwijl het fonds beschikt over gegevens waaruit blijkt dat
een andere persoon een voorrangsrecht in de werknemersregeling opent, dient zij deze gegevens als een
rechtsgeldige aanvraag te beschouwen. Bijgevolg dient zij op basis van die gegevens in hoofde van de
nieuwe voorrangsgerechtigde de kinderbijslag provisioneel door te betalen overeenkomstig artikel 4 van
het KB van 12 juni 1989. Anders gezegd, de verplichting tot provisionele doorbetaling van de
kinderbijslag geldt zolang er een recht bestaat in de werknemersregeling, ofwel in hoofde van de vroegere
voorrangsgerechtigde, ofwel in hoofde van de nieuwe voorrangsgerechtigde.

3. Overdracht van gegevens via het brevet van rechthebbende
Het brevet werd ontworpen voor het waarborgen van de overdracht van de gegevens die relevant zijn
voor het recht op kinderbijslag vanuit een kinderbijslaginstelling die ze bezit naar een andere
kinderbijslaginstelling die ze nodig heeft om de betaling van de kinderbijslag over te nemen.
Het brevet werd geactualiseerd op basis van de nieuwe reglementering, namelijk: de forfaitaire bijslag
verbonden aan het recht van het kind dat is geplaatst in een opvanggezin (artikel 70ter KBW) en de
kinderbijslag voor kinderen getroffen door een aandoening en geboren na 1 januari 1996 (artikels 47 en
63 KBW).
De modaliteiten voor het doorsturen van het brevet in de oude en de nieuwe procedure zijn gedefinieerd
in de ‘gids voor de gebruiker’ (zie bijlage bij deze omzendbrief).
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4. Bijlagen bij de CO
Deze omzendbrief bevat drie bijlagen:
Bijlage 1: gids voor de gebruiker van het brevet
Bijlage 2: overzicht van de wijze waarop de provisionele betaling van de kinderbijslag in de twee
procedures in de verschillende situaties dient te worden toegepast
Bijlage 3: een reeks typegevallen waarin de praktische uitvoering van het automatisch onderzoek naar het
recht wordt toegelicht.

5. Datum inwerkingtreding CO
De Rijksdienst heeft de kinderbijslaginstellingen via een dienstbrief gevraagd de RIP-berichten vanaf 1
juli 2004 systematisch te verwerken. Wat betreft de DMFA-berichten dient de systematische verwerking
te starten op 1 oktober 2004. Samen met deze systematische exploitatie van de RIP- en DMFA-berichten
treedt de nieuwe procedure voor het automatisch onderzoek van het recht, de provisionele betalingen en
het gebruik van het nieuw brevet in werking.
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2.3

Bijlage nr. 7/120 van 12 februari 2004 bij de Omzendbrief van de RKW, CO nr. 949 van
30 november 1973 (Omrekeningskoersen van de munteenheden)

Deze bijlage bij de CO nr. 949 bevat de omrekeningskoersen van de munteenheden van de lidstaten die
niet deelnemen aan de Economische en Monetaire Unie (EMU), voor de periode april, mei en juni 2004.
De omrekeningskoersen werden door de Administratieve Commissie van de Europese Gemeenschappen
voor de Sociale Zekerheid van migrerende werknemers gepubliceerd in het Publicatieblad van de
Europese Gemeenschappen nr. C 30 van 4 februari 2004.

2.4

Bijlage nr. 65 van 18 maart 2004 bij de Omzendbrief van de RKW, CO nr. 949 van 30
november 1973 (Bijwerking van de lijst van de verbindingsorganen van de lidstaten van de EER)

Deze bijlage bij de CO nr. 949 bevat een geactualiseerde lijst van de verbindingsorganen met betrekking
tot de gezinsbijslag in de lidstaten van de EER.
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2.5

Bijlage nr. 66 van 28 april 2004 bij de Omzendbrief van de RKW, CO nr. 949 van 30
november 1973 (Toetreding van 10 nieuwe lidstaten tot de EU/EER)

In december 2002 werden de toetredingsonderhandelingen tussen de Europese Unie met 10 kandidaatlidstaten afgerond.
Op 1 mei 2004 traden Hongarije, Polen, Tsjechië, Slovenië, Slowakije, Estland, Letland, Litouwen,
Malta en Cyprus dan ook toe tot de Europese Unie. Dit houdt in dat het volledige ‘aquis
communautaire’ inzake de coördinatie van de sociale zekerheid, d.w.z. onder meer de bepalingen van de
Verordeningen nrs. 1408/71 en 574/72, op deze landen integraal van toepassing is vanaf 1 mei 2004.
Met betrekking tot de nationaliteit van de gerechtigden dient gewezen op VO 859/2003 5 die de
Verordeningen nrs. 1408/71 en 574/72 op het grondgebied van de EU van toepassing maakte op niet-EUonderdanen. Hierdoor zijn deze verordeningen ook in relatie tot de nieuwe lidstaten van toepassing op
onderdanen van derde landen. 6
De 10 nieuwe lidstaten worden op 1 mei 2004 niet alleen lid van de EU maar ook van de Europese
Economische Ruimte (EER).
Gezien de Verordeningen nrs. 1408/71 en 574/72 in relatie tussen de EU-lidstaten enerzijds en
Liechtenstein, Noorwegen en IJsland anderzijds, enkel van toepassing zijn op EER-onderdanen7 , blijft dit
vanaf 1 mei 2004 ook zo voor de tot 25 lidstaten uitgebreide EU.
Zwitserland zal de 10 nieuwe lidstaten niet automatisch beschouwen als ‘EU-lidstaten’. Eén en ander
moet immers goedgekeurd worden door het ‘Gemengd Comité’. In de relatie tussen de huidige 15
lidstaten van de EU en Zwitserland verandert er niets op 1 mei 2004.
De omzendbrief bevat als bijlage een lijst van de Verbindingsorganen in de nieuwe lidstaten.

5

Zie bijlage 65 van 19 september 2003, bij de CO 949.
Dit is ook zo in de relatie met Denemarken. Zie bijlage 65 van 19 september 2003 bij de CO 949.
7 Zie punt II van de bijlage 65 van 19 september 2003 bij de CO 949. Gezien VO 859/2003 (inzake de uitbreiding
van de personele toepassingssfeer van VO 1408/71 en 574/72 op onderdanen van landen die geen deel uitmaken
van de EU) niet van toepassing is op Liechtenstein, Noorwegen en IJsland zijn de VO nrs. 1408/71 en 574/72 enkel
van toepassing op EER-onderdanen.
6
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2.6

Bijlage nr. 7/121 van 24 mei 2004 bij de Omzendbrief van de RKW, CO nr. 949 van 30
november 1973 (Omrekeningskoersen van de munteenheden)

De Administratieve Commissie van de Europese Gemeenschappen voor de Sociale Zekerheid van
migrerende werknemers publiceerde in het Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen nr. C 136
van 14 mei 2004 een nieuwe tabel met de munteenheden van de zestien lidstaten (zes oude + tien nieuwe
lidstaten van de EU) die niet deelnemen aan de Economische en Monetaire Unie (EMU), voor de periode
april, mei en juni 2004.
De tabel geeft nu in de eerste kolom de omrekeningskoersen weer tussen de munteenheden van zestien
lidstaten van de EU en de euro.
De omrekeningskoersen tussen de munteenheden van de ‘oude lidstaten’ van de EU en de euro, zijn niet
dezelfde als die meegedeeld via de bijlage nr. 7/120 bij de CO 949 van 12 februari 2004. Bij de
omrekening van de koersen van deze zes lidstaten naar de euro dienen vanaf heden de nieuwe
omrekeningskoersen gebruikt te worden. De dossiers die op basis van de koersen meegedeeld in de
bijlage nr. 7/120 bij de CO 949 werden behandeld, dienen niet te worden herzien.
De nieuwe tabel bevat eveneens de wisselkoersen die vanaf 1 mei 2004 dienen gehanteerd te worden met
de ‘nieuwe lidstaten’, waarvan er op vandaag geen enkele is toegetreden tot de EMU. Het betreft:
Hongarije, Polen, Tsjechië, Slovenië, Slowakije, Estland, Letland, Litouwen, Malta en Cyprus.

2.7

Bijlage nr. 7/122 van 9 juli 2004 bij de Omzendbrief van de RKW, CO nr. 949 van 30
november 1973 (Omrekeningskoersen van de munteenheden)

Bijlage 7/121 bij de CO nr. 949 van 24 mei 2004 vermeldde de omrekeningskoersen van de
munteenheden, zoals gepubliceerd in het Publicatieblad van de EG van 14 mei 2004. Op 27 mei 2004
werd een rectificatie gepubliceerd op deze omrekeningstabel: voor de referentieperiode dient in plaats
van januari 2004, april 2004 te worden gelezen en als toepassingsperiode in plaats van april, mei en juni
2004, juli, augustus, en september 2004. De meegedeelde tabel kan dan ook verder gehanteerd worden
voor de maanden juli, augustus en september 2004. De dossiers die op basis van de koersen meegedeeld
in de bijlage nr. 7/121 bij de CO 949 werden behandeld, dienen niet te worden herzien.
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2.8

Omzendbrief nr. 1349 van 9 juli 2004 (Interesten die de fondsen moeten betalen tengevolge van
een rechterlijke toekenningsbeslissing na een administratieve weigering)

Ingevolge de evolutie van de rechtspraak, wijzigt deze omzendbrief de richtlijnen m.b.t. de toekenning
van interesten aan sociaal verzekerden wier recht op kinderbijslag wordt erkend door de rechter (CO 1215
van 26 juni 1989, CO 1314 van 17 april 1998 en CO 1321 van 21 oktober 1999).
Tot nog toe werd een strikte interpretatie van artikel 20 van het Handvest van de Sociaal Verzekerde
gevolgd. Dit artikel bepaalt dat interesten van rechtswege zijn verschuldigd door de
socialezekerheidsinstelling ingeval van een laattijdige toekenningsbeslissing. Het Handvest handelt
echter niet over de situatie waarin de rechter het recht op gezinsbijslag vaststelt na een administratieve
weigering. In dit geval diende de sociaal verzekerde dan ook op grond van de algemene principes van het
burgerlijk recht de rechter uitdrukkelijk te vragen om de toekenning van interesten vanaf de datum van de
ingebrekestelling.
Aansluitend bij recente rechtspraak, zullen voortaan ook in dit laatste geval interesten worden toegekend
naar analogie met artikel 20 van het Handvest. De interesten zijn van rechtswege 8 verschuldigd vanaf
de datum van opeisbaarheid 9 van de toegekende uitkeringen.
Er zijn evenwel geen interesten verschuldigd voor uitkeringen die betrekking hebben op periodes vóór de
aanvraag gericht aan het fonds. De gezinsbijslag is immers betaalbaar op aanvraag: men kan dus niet
spreken van opeisbaarheid van een uitkering die niet aangevraagd werd.
Deze richtlijnen hebben onmiddellijk uitwerking.

8

D.w.z. ook al heeft de rechter de interesten niet uitdrukkelijk opgelegd ; en zonder dat de sociaal verzekerde de
betaling ervan moet eisen.
9 D.w.z. de laatste dag van de maand volgend op de maand waarop de uitkering betrekking heeft.
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2.9

Bijlage nr. 7/123 van 12 augustus 2004 bij de Omzendbrief van de RKW, CO nr. 949
van 30 november 1973 (Omrekeningskoersen van de munteenheden)

Deze bijlage bij de CO nr. 949 bevat de omrekeningskoersen van de munteenheden van de lidstaten die
niet deelnemen aan de Economische en Monetaire Unie (EMU), voor de periode oktober, november en
december 2004. De omrekeningskoersen werden door de Administratieve Commissie van de Europese
Gemeenschappen voor de Sociale Zekerheid van migrerende werknemers gepubliceerd in het
Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen nr. C 203 van 11 augustus 2004.
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2.10 Omzendbrief nr. 1350 van 7 september 2004 (Programmawet van 9 juli 2004)

Deze omzendbrief geeft de nodige onderrichtingen voor de toepassing van de bepalingen inzake
kinderbijslag uit de programmawet (I) van 9 juli 2004 10 .

4.1. Wettelijke samenwoning
Vanaf 1 juli 2004 dient bij het bepalen van de band tussen de rechthebbende en het rechtgevend kind niet
alleen rekening te worden gehouden met afstamming, aan- of zijverwantschap en feitelijk gezinsverband,
maar ook met wettelijke samenwoning.
Het statuut van wettelijke samenwoning kan, maar moet niet samenvallen met een situatie van feitelijk
gezin. Juridisch gezien kan er dus sprake zijn van wettelijke samenwoning zonder dat de betrokkenen
ook daadwerkelijk samenwonen. In de praktijk zal wanneer voldaan is aan de vereisten om te
kunnen spreken van een feitelijk gezin, niet worden nagegaan of het om wettelijke samenwoning
gaat.

4.2. Voorrangsrecht van de grootouder na de plaatsing van een kind
In 2002 werd artikel 51 KBW zodanig aangepast dat een grootouder 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 zijn gezin. 11
De toepassing van de regels inzake samenloop van meerdere rechthebbenden had echter tot ongewenst
gevolg dat een grootouder automatisch een recht op kinderbijslag opende, ook al had een ouder van het
kind een voorrangsrecht vóór de plaatsing. Dit werd gecorrigeerd door een technische aanpassing van
artikel 64 KBW, dat de samenloop regelt. Een grootouder is nu alleen nog voorrangsgerechtigde
rechthebbende als hij al voorrangsgerechtigd was toen het kind in zijn gezin verbleef.
Deze nieuwe regeling inzake het voorrangsrecht van een grootouder is van toepassing voor kinderen
geplaatst vanaf 25 juli 2004.

10
11

Supra rubriek wetgeving, I.1.
Programmawet (I) van 24 december 2002, BS 31 december 2002.
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2.11 Bijlage nr. 7/124 van 1 december 2004 bij de Omzendbrief van de RKW, CO nr. 949
van 30 november 1973 (Omrekeningskoersen van de munteenheden)

Deze bijlage bij de CO nr. 949 bevat de omrekeningskoersen van de munteenheden van de lidstaten die
niet deelnemen aan de Economische en Monetaire Unie (EMU), voor de periode januari, februari en
maart 2005. De omrekeningskoersen werden door de Administratieve Commissie van de Europese
Gemeenschappen voor de Sociale Zekerheid van migrerende werknemers gepubliceerd in het
Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen nr. C 271 van 5 november 2004.
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2.12 Omzendbrief nr. 1351 van 10 december 2004 (Koninklijk besluit van 26 oktober 2004 houdende
de uitvoering van de artikelen 42bis en 56, § 2, van de samengeordende wetten betreffende de
kinderbijslag voor loonarbeiders)

Deze omzendbrief bevat een aantal praktische richtlijnen voor de toepassing van het koninklijk besluit
van 26 oktober 2004 inzake de toekenning van de sociale supplementen voor langdurig werklozen,
invaliden en gepensioneerden 12 .
De bepalingen van het besluit zijn in werking getreden op 1 januari 2005. Daaruit volgt dat de
toeslagen die verworven zijn vóór die datum betaald zullen worden tot 31 maart 2005.

Formulieren
Volgens de bestaande procedure wordt jaarlijks op 15 januari een onderzoek uitgevoerd naar de inkomens
m.b.t. het voorbije jaar. Dit onderzoek geldt tegelijk reeds als basis voor de vaststelling van het recht
voor het komende jaar. Aangezien het bestaande concept van de dubbele invalshoek ongewijzigd blijft,
werd voor de verzending op 15 januari 2005 een overgangsformulier (kenmerk P19/P19bis overgang)
opgesteld.
Voor de gevallen die volledig onder de toepassing van de nieuwe regeling vallen, werd een nieuw
controleformulier (kenmerk P19/P19bis definitief) opgesteld.
Thans wordt jaarlijks het formulier P19ter verstuurd. Via dit formulier kunnen de gezinnen een wijziging
in hun gezins- of inkomenssituatie meedelen met de vraag hun recht op een sociale toeslag opnieuw te
onderzoeken. Aldus zijn de gevallen waarin vroeger het recht op een sociale toeslag werd geweigerd
omwille van het inkomen, gekend bij de kinderbijslagfondsen. De kinderbijslagfondsen zullen de
procedure P19ter vervangen door een volledig nieuw onderzoek met het nieuwe formulier. Ook de in het
verleden geweigerde gevallen zullen bij het onderzoek volgens de nieuwe regeling worden betrokken
en de kans krijgen om in aanmerking te komen voor een sociale toeslag.

12

Supra rubriek wetgeving, I.6.
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