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1. Ministeriële omzendbrieven
1.1. Ministeriële omzendbrief, nr. MO 588 van 17 maart 2005 (programmawet van 27
december 2004)

Deze ministeriële omzendbrief geeft nadere richtlijnen voor de praktische toepassing van de bepalingen
van de programmawet van 27 december 2004.

1. Gelijkgestelde situaties
Teneinde rekening te houden met de gewijzigde terminologie van de DMFA-wetgeving, vermeldt artikel
53 KBW het begrip ‘adoptieverlof’ zonder verdere verwijzing naar de wetgeving inzake het
adoptieverlof.
Daarnaast maakt de wettekst voortaan een onderscheid tussen het ‘gewone’ vaderschapsverlof dat de
vader toelaat om gedurende 10 dagen op het werk afwezig te zijn binnen de 30 dagen na de bevalling en
het vaderschapsverlof dat specifiek voorzien is ingeval de moeder is overleden of in het ziekenhuis is
opgenomen.
De wijziging heeft uitwerking met ingang van 1 januari 2003. De dossiers worden enkel herzien op
vraag.

2. Verhoogde wezenbijslag - gerechtigde op een overlevingsuitkering - overlevende echtgenoot van
een rechthebbende student, leerling, stagiair of werkzoekende
2.1. Voor de toepassing van de artikelen 56bis, 56quater, 56quinquies en 56sexies KBW, geldt voortaan
zowel voor gehuwden als voor personen die een feitelijk gezin vormen, eenzelfde tijdstip waarop de
ingevolge het huwelijk of de vorming van een feitelijk gezin verloren rechten worden hersteld:
direct na de feitelijke scheiding, vastgesteld aan de hand van afzonderlijke woonplaatsen of, minstens, aan
de hand van officiële bewijzen van het bestaan van afzonderlijke verblijfplaatsen.
Deze wijziging heeft uitwerking met ingang van 1 oktober 1999. De actieve dossiers van wezen en
gerechtigden op een overlevingspensioen dienen ambtshalve opnieuw te worden onderzocht. In de
andere gevallen dient een aanvraag tot regularisatie te worden ingediend.

2.2. De nieuwe regeling heeft ook gevolgen op het vlak van de toekenning van de sociale bijslagen
voor langdurig werklozen, invaliden en gepensioneerden (artikelen 42bis en 56, § 2 KBW; koninklijk
besluit van 26 oktober 2004 tot uitvoering van de artikelen 42bis en 56, § 2 KBW, BS 24 november
2004). Zo geldt de voorwaarde inzake nieuw huwelijk of samenwoonst ook voor de gescheiden levende
rechthebbende: de gezinssamenstelling is bepalend voor de toekenningsvoorwaarden voor de sociale
supplementen.
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De bijslagen zullen voortaan, wanneer aan alle andere voorwaarden is voldaan, kunnen worden toegekend
vanaf het ogenblik van de scheiding van de bijslagtrekkende, van zijn nieuwe echtgenoot of partner,
wanneer deze scheiding wordt gestaafd door afzonderlijke woonplaatsen of, ten minste, door officiële
bewijzen van het bestaan van afzonderlijke verblijfplaatsen. Deze nieuwe interpretatie van het KB van 26
oktober 2004 heeft onmiddellijk uitwerking. Voor het verleden kunnen er enkel op aanvraag
regularisaties worden doorgevoerd.

3. Behoud van recht door de gerechtigde op een overlevingspensioen bij plaatsing van het kind
De gerechtigde op een overlevingspensioen behoudt een recht op kinderbijslag ingeval van
plaatsing van het kind in een instelling op voorwaarde dat dit kind onmiddellijk voor de plaatsing
tot zijn gezin behoorde (artikel 56quater KBW).
De wijziging is in werking getreden op 1 januari 2005. De dossiers worden enkel ambtshalve
geregulariseerd voor de plaatsingen die gebeurd zijn vanaf 1 januari 2005. Voor kinderen geplaatst vóór
1 januari 2005, moet er een aanvraag worden ingediend.

4. Herziene Europees Sociaal Handvest – voorwaarde van vijf jaar verblijf
Voor de aanvrager om gewaarborgde gezinsbijslag alsook voor de jongere die een recht op kinderbijslag
wenst te openen in zijn hoedanigheid van student, leerling, stagiair of werkzoekende, geldt als
voorwaarde dat de aanvrager reeds ten minste vijf jaar werkelijk in België dient te verblijven op de datum
van de indiening van de aanvraag om kinderbijslag.
Deze voorwaarde is niet van toepassing voor EEG-onderdanen, vluchtelingen, staatlozen en onderdanen
van een Staat die het Europees Sociaal Handvest heeft geratificeerd. Deze opsomming werd aangevuld
met het ‘herzien Europees Sociaal Handvest’ dat het toepassingsgebied van het Europees Sociaal
Handvest uitbreidt tot de onderdanen van de landen die onlangs tot de Europese Unie toetraden (artikel
56sexies KBW, artikel 1 Wet Gewaarborgde Gezinsbijslag).
Deze wijziging is in werking getreden op 1 januari 2005.

5. Jongeren verbonden door een overeenkomst voor beroepsopleiding in een onderneming –
toekenning van hoedanigheid van rechthebbende
Jongeren verbonden door een overeenkomst voor beroepsopleiding in een onderneming, zoals
gereglementeerd door de gemeenschappen en de gewesten, openen voortaan een recht op
kinderbijslag ten voordele van hun kinderen (artikel 56duodecies KBW).
Het gaat om een residuair recht. Meer bepaald mag geen enkel concurrerend recht bestaan, hetzij uit
hoofde van de jongere zelf, hetzij uit hoofde van een andere persoon in de kinderbijslagregeling voor
werknemers of zelfstandigen.
De uitbetaling van de kinderbijslag voor werknemers in beroepsopleiding behoort tot de residuele
bevoegdheid van de RKW.
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De wijziging heeft uitwerking met ingang van 1 oktober 1999. De vaststelling van nieuwe rechten op
kinderbijslag op basis van de hoedanigheid van jongere die een door een Gemeenschap of een Gewest
gereglementeerde opleiding volgt, dient te worden aangevraagd.

6. Bijslagtrekkend rechtgevend kind
De voorwaarden waaronder het rechtgevend kind zelf bijslagtrekkende kan zijn werden versoepeld: de
kinderbijslag kan betaald worden aan het kind dat ontvoogd is of ouder dan 16 jaar en een afzonderlijke
hoofdverblijfplaats heeft van de persoon die geacht kon worden hen op te voeden of als een
afzonderlijke verblijfplaats bewezen wordt door officiële documenten (artikel 69, § 2 KBW). Deze
wijziging is in werking getreden op 1 januari 2005.
Er dient te worden opgemerkt dat een dergelijke versoepeling reeds voorzien was in het kader van artikel
42 KBW (groepering van de kinderen opgevoed door meerdere bijslagtrekkenden), en bij artikel 51, § 3,
tweede lid KBW (opening van het recht omwille van de vorming van een feitelijk gezin).
Het gaat om officiële documenten die momenteel zijn toegelaten om, met name, over te gaan tot de
groepering van kinderen die worden opgevoed door personen die een feitelijk gezin vormen, maar niet
allemaal dezelfde woonplaats hebben (cf. CO 1324 en rondschrijven van de RKW 996/15).

7. Bevoegdheid van de Koning m.b.t. de brevetten van rechthebbende
Terwijl artikel 71, § 3 KBW voorheen stipuleerde dat de Koning het model van de brevetten van
rechthebbende bepaalde, heeft de Koning nu de bevoegdheid om de verplichte minimale inhoud van de
brevetten te bepalen. Zo wordt het eenvoudiger om de inhoud van de uit te wisselen gegevens indien
nodig te actualiseren.
Deze besluiten worden momenteel voorbereid.

8. Toekenningssituaties na een tewerkstelling als huispersoneel
Artikel 102, § 2 KBW, betreffende het residuair recht op kinderbijslag van personen tewerkgesteld als
huispersoneel, werd aangevuld. Voortaan is bij wet bepaald dat gelijkgestelde situaties of
toekenningssituaties naar aanleiding van een tewerkstelling als huispersoneel, tevens leiden tot het
ontstaan van een residuair recht.
Het gaat om de situaties bedoeld in de artikelen 53 (gelijkgestelde situaties), 56 (arbeidsongeschiktheid),
56octies (loopbaanonderbreking/tijdskrediet), 56novies (werkloosheid), 56decies (detentie) en 57
(pensionering) KBW. Het residuair karakter heeft echter geen betrekking op de rechten vastgesteld op
grond van de artikelen 56bis (rechthebbende wees) en 56quater (overlevingsuitkering) KBW.
De wijziging is in werking getreden op 1 januari 2005.
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1.2. Ministeriële omzendbrief, nr. MO 589 van 28 juni 2005 (Kinderbijslag voor ontvoerde
kinderen – Bespreking van de nieuwe principes – Algemene opmerkingen t.a.v.
bepaalde principes vermeld in de MO nr. 572)

Doel van deze omzendbrief is het meedelen van een aantal instructies inzake de verschillende aspecten
van het recht op kinderbijslag voor ontvoerde kinderen. De omzendbrief geeft een uiteenzetting van de
nieuwe principes en een aantal algemene opmerkingen met betrekking tot bepaalde principes vermeld in
de ministeriële omzendbrief nr. 572.
De omzendbrief specifieert dat het koninklijk besluit van 19 april 2005 tot uitvoering van artikel 69, §
2bis KBW, de regeling die werd ingevoerd bij de ministeriële omzendbrief nr. 572 van 3 augustus 2001
en het bijhorende addendum van 7 maart 2002, vervangt voor wat betreft de aanduiding van de
bijslagtrekkende ingeval van ontvoering van het kind.
Bovendien maken het koninklijk besluit van 19 april 2005 tot uitvoering van artikel 102, § 1, eerste lid
KBW en het ministerieel besluit van 19 april 2005 het mogelijk om de toekenning van kinderbijslag voor
ontvoerde kinderen te garanderen in de gevallen waarin er geen rechthebbende kan worden aangeduid
naar aanleiding van de ontvoering van het kind.
De omzendbrief verduidelijkt welke principes nieuw zijn en welke principes gelijk zijn aan deze vermeld
in de ministeriële omzendbrief nr. 572.
Nieuw is onder meer dat de vereisten inzake de aangifte van de ontvoering werden versoepeld. De
ontvoering wordt voortaan in aanmerking genomen wanneer ze het voorwerp uitmaakt van een klacht of
van een aangifte bij de politie, het parket of – en dit is nieuw – bij Belgische overheden die bevoegd zijn
inzake de ontvoering van kinderen. De omzendbrief bepaalt om welke overheden het precies gaat.
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1.3. Ministeriële omzendbrief nr. 590 van 16 september 2005 (barema’s van toepassing
vanaf 1 augustus 2005)
Toepassing van artikel 76bis, § 1 KBW

Deze omzendbrief vermeldt de bedragen van de gezinsbijslag aan de spilindex 116,15 (1996 = 100).
De bedragen zijn van toepassing vanaf 1 augustus 2005.
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1.4. Ministeriële omzendbrief nr. 591 van 30 september 2005 (beroep bij een
arbeidsgerecht in het kader van de bijkomende kinderbijslag voor een kind met
een aandoening – overleg tussen de kinderbijslaginstelling en de FOD Sociale
Zekerheid)
Deze omzendbrief regelt de taakverdeling tussen de kinderbijslaginstellingen en de FOD Sociale
Zekerheid ingeval van een gerechtelijke procedure voor het arbeidsgerecht, waarbij een beroep tegen een
beslissing omtrent het recht op verhoogde kinderbijslag voor een kind met een aandoening wordt
behandeld. Wanneer namelijk de sociaal verzekerde niet akkoord gaat met de medisch-sociale beslissing
en de gevolgen ervan voor het bedrag van de kinderbijslag, beschikt hij over de mogelijkheid om tegen de
beslissing van de kinderbijslaginstelling beroep aan te tekenen bij de arbeidsrechtbank.
De gerechtelijke procedure voor een arbeidsgerecht valt in regel uiteen in vier fasen: het vooronderzoek,
het tussenvonnis, de medisch-sociale expertise en het definitief vonnis. Voor elke fase wordt in de
omzendbrief aangegeven welke stappen door respectievelijk de kinderbijslaginstellingen en de FOD
dienen te worden gezet.
De omzendbrief vervangt de ministeriële omzendbrief nr. 532 van 21 januari 1994 en treedt onmiddellijk
in werking.
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1.5. Ministeriële omzendbrief nr. 592 van 20 oktober 2005 (Overeenkomst betreffende de
sociale zekerheid tussen het Koninkrijk België en de Republiek Kroatië van 31
oktober 2001)
Toekenning van de kinderbijslag aan de bedragen en de voorwaarden van de Kinderbijslagwet ten
gunste van kinderen die in de Republiek Kroatië wonen

De ministeriële omzendbrief betreft:
- de wet van 22 mei 2005 houdende instemming met de Overeenkomst betreffende de sociale
zekerheid tussen het Koninkrijk België en de Republiek Kroatië, ondertekend te Brussel op 31
oktober 2001 (BS 8 juli 2005)
- de Administratieve Schikking betreffende de toepassing van de Overeenkomst betreffende de
sociale zekerheid tussen het Koninkrijk België en de Republiek Kroatië, ondertekend te Zagreb op
19 april 2002 (BS 29 juli 2005)
De onderrichtingen verduidelijken de uitvoer van gezinsbijslag verschuldigd voor kinderen die in de
Republiek Kroatië wonen.
De Overeenkomst treedt in werking op 1 augustus 2005. Op deze datum zal, wat betreft de betrekkingen
tussen de beide overeenkomstsluitende Staten, het Verdrag betreffende de sociale zekerheid, ondertekend
op 1 november 1954 tussen de F.V. Joegoslavië en het Koninkrijk België, ophouden te bestaan en
vervangen worden door onderhavige Overeenkomst.
De dossiers die behandeld zijn overeenkomstig het Verdrag van 1 november 1954 of in uitvoering van
een toegekende afwijking en die leiden tot een uitbetaling na 31 juli 2005, moeten herzien worden.
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1.6. Ministeriële omzendbrief nr. 593 van 3 november 2005 (begin en einde van het recht
op kinderbijslag)

Artikelen 48 en 64, § 3 KBW – artikelen 22bis; 62, §3 en 102, § 1, eerste lid KBW

Deze omzendbrief geeft een toelichting bij de wijzigingen van de kinderbijslagwetgeving door de
programmawet van 11 juli 2005, BS 12 juli 2005 en de wet van 20 juli 2005 houdende diverse
bepalingen, BS 29 juli 2005. Hierna volgen de krachtlijnen van de omzendbrief.

1. Programmawet van 11 juli 2005
De omzendbrief illustreert de nieuwe bepalingen van de artikelen 48 KBW en 64 KBW aan de hand van
een reeks voorbeelden.
De bepalingen zijn van toepassing op elke betaling van kinderbijslag voor periodes vanaf 1 september
2005.

Bijzonderheden

Einde en begin van het recht in het kader van artikel 62 KBW
Als een rechtgevend kind overgaat van de ene categorie rechtgevende kinderen naar de andere, is er geen
onderbreking in de betalingen als de gebeurtenis die het recht doet ontstaan in de nieuwe hoedanigheid
zich voordoet in de maand na die waarin het kind recht had op kinderbijslag op grond van de oude
hoedanigheid.

Opeenvolging van tegenstrijdige gebeurtenissen
Als zich in de loop van een maand meerdere gebeurtenissen met tegengestelde gevolgen voordoen, houdt
men slechts rekening met de laatste gebeurtenis.

Kinderen met een aandoening – ambtshalve herziening
Een ambtshalve herziening heeft principieel uitwerking op de eerste dag van de maand na die waarin de
geldigheidsdatum van de vorige medische beslissing verloopt. Uitzonderlijk is een beperkte
terugwerkende kracht mogelijk vanaf de dag bepaald door de medische beslissing die een hoger bedrag
toekent op grond van de nieuwe regelgeving.
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Maandelijkse of trimestriële schorsing van het recht
Wanneer een schorsing voor een maand of een kwartaal samenvalt met een einde van het recht, wordt
voortaan geen kinderbijslag meer toegekend voor de betrokken periode. In geval van ontstaan van het
recht wordt er evenmin kinderbijslag uitgekeerd als er een schorsing is in de maand waarin de toekenning
moest beginnen.

Ongewettigde afwezigheid op school
Ingeval van ongewettigde afwezigheid op school, zal de toekenning van de kinderbijslag voor de leerling
(art. 62, § 3 KBW) geschorst worden voor de periode van de afwezigheid (niet van toepassing op het
hoger onderwijs).

Overgang van de regeling van de werknemers naar de regeling van de zelfstandigen
Ingeval van een gebeurtenis die leidt tot een overgang van de bevoegdheid van de regeling van de
werknemers naar die van de zelfstandigen op de eerste dag van de maand, wordt de uitwerking uitgesteld
naar de volgende maand.

Overgang van de regeling van de zelfstandigen naar de regeling van de werknemers
Wanneer het voorrangsrecht van een zelfstandige rechthebbende overgaat naar een rechthebbende
werknemer, begint het recht op kinderbijslag in het werknemersstelsel voortaan te lopen op de eerste dag
van de volgende maand, als de voorwaarden van artikel 59 KBW vervuld zijn.

2. Wet van 20 juli 2005 houdende diverse bepalingen
De bepalingen in hoofdstuk III van de wet van 20 juli 2005 geven een legale basis aan bepaalde van
kracht zijnde reglementaire teksten of zijn van organisatorische aard.
Het betreft de artikelen 62, § 3, eerste lid KBW (‘BaMa’-hervormingen), 102, § 1, eerste lid KBW
(ontvoerde kinderen) en 22bis KBW (kinderbijslagfondsen).
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2. Omzendbrieven van de RKW

2.1. Bijlage nr. 47 van 23 februari 2005 bij de omzendbrief van de RKW, nr. CO 949 van 30
november 1973 (Bijslagen betaald door Franse kinderbijslagfondsen –
verschilbetalingen – terugvorderingen)
Bijlage nr. 47 van 25 mei 1999 bij de CO nr. 949 wordt vernietigd en vervangen door de bijlage van
23 februari 2005
-

Bijslagen toegekend door Franse kinderbijslagfondsen
Uitvoerbare Franse bijslagen
In aanmerking te nemen bijslagen voor de berekening van de verschilbetalingen
Terugvordering voor rekening van Frankrijk en administratieve bijstand

Bijlage nr. 47 van 25 mei 1999 bij omzendbrief nr. 949 repertorieerde en beschreef de verschillende
vormen van gezinsbijslag die Frankrijk uitkeert. Inmiddels onderging de Franse wetgeving talrijke
wijzigingen, hetgeen de publicatie van deze bijlage noodzakelijk maakte. De Franse wetgeving telt een
groot aantal vormen van gezinsbijslag waarvan de toekenning afhangt van de bevoegdheid van de Franse
kinderbijslagfondsen. Het is dus nodig te weten welke bijslagen uitvoerbaar zijn krachtens de Europese
reglementering, meer bepaald in het raam van de verschilbetalingen ten laste van België of bij
terugvorderingen van bijslagen die ten onrechte werden uitgekeerd door de Franse fondsen.
De omzendbrief geeft een overzicht van de bijslagen toegekend door de Franse fondsen, een inventaris
van de uitvoerbare bijslagen en de onderrichtingen betreffende de verschilbetalingen en de terugvordering
voor rekening van Franse uitbetalingsinstellingen.
De richtlijnen zijn in werking getreden op 23 februari 2005.
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2.2. Omzendbrief van de RKW, nr. CO 1353 van 9 juni 2005 (Kinderbijslag voor ontvoerde
kinderen – Commentaar – Inwerkingtreding)
Deze omzendbrief verstrekt commentaar bij de regeling voor ontvoerde kinderen, vervat in:
- het koninklijk besluit van 19 april 2005 tot uitvoering van artikel 69, § 2bis KBW;
- het koninklijk besluit van 19 april 2005 tot uitvoering van artikel 102, § 1, eerste lid KBW;
- het ministerieel besluit van 19 april 2005 tot bepaling van de voorwaarden waaronder de
kinderbijslag wordt toegekend uit hoofde van personen die slachtoffer zijn van de ontvoering van
het kind.
De bepalingen treden in werking op 1 juni 2005. De omzendbrief geeft toelichting bij de praktische
implicaties voor het dossierbeheer.
De dossiers waar zich een ontvoering voordeed vóór 1 juni 2005 en waarvoor tot een weigering werd
beslist, of waarvoor het verstrijken van een periode van vijf jaar vanaf de ontvoering van het kind leidde
tot een stopzetting van de betaling, worden niet van ambtswege herzien: de kinderbijslag kan enkel op
aanvraag en als alle voorwaarden zijn vervuld, worden toegekend vanaf 1 juni 2005.
Dossiers waarin de rechthebbende verdween bij de ontvoering en waarvoor geen enkele andere basis voor
het openen van een recht meer bestaat, dienen te worden overgedragen aan de RKW die zo nodig zal
instaan voor de betaling van de kinderbijslag vanaf 1 juni 2005.
Voor de andere dossiers dient men de betaling van de kinderbijslag voort te zetten vanaf 1 juni 2005 tot
het kind de leeftijd van 18 jaar bereikt.
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2.3. Omzendbrief van de RKW, nr. CO 1354 van 8 juli 2005 (hervormingen in het hoger
onderwijs (‘BaMa’) – wijzigingen in de kinderbijslagreglementering)

Hierna volgen de krachtlijnen van de omzendbrief van de RKW betreffende de weerslag van de
zogenaamde ‘Bologna-hervormingen’ in het hoger onderwijs op de toekenning van de kinderbijslag.
In juni 1999 ondertekenden de Europese ministers van Onderwijs de zogenaamde ‘Verklaring van
Bologna’. Bedoeling was tegen 2010 ‘één grote Europese onderwijsruimte te creëren waarbinnen de
verschillende diploma’s, uitgereikt in het hoger onderwijs, internationaal erkend en onderling
uitwisselbaar zouden worden’. Gevolggevend aan de Europese richtlijn tot harmonisatie van het hoger
onderwijs, hebben de Gemeenschappen volgende onderwijsdecreten aangenomen (‘Structuurdecreet’ en
‘Flexibiliseringsdecreet’ van de Vlaamse Gemeenschap, ‘Bolognadecreet’ van de Franse Gemeenschap).
Vanaf het academiejaar 2004-2005 zijn de gemeenschappen begonnen met de invoering van de
zogenaamde bachelor-masterstructuur in het hoger onderwijs. Deze vervangt geleidelijk de bestaande
kandidatuur-licentiestructuur.
Ingevolge deze hervormingen in het hoger onderwijs konden de bestaande criteria voor de toekenning
van het recht op kinderbijslag voor studenten niet behouden blijven. Zo wordt de omvang van
opleidingen niet meer uitgedrukt in lesuren maar in studiepunten (SP) terwijl het recht op kinderbijslag
voor studenten tot nu toe afhankelijk was van het aantal lesuren.
Daarom zullen binnenkort twee koninklijke besluiten die de kinderbijslagreglementering aanpassen aan
de ‘BaMa’-hervormingen, worden gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. Het ‘koninklijk besluit van
30 december 1975 tot vaststelling van de voorwaarden waaronder kinderbijslag wordt verleend ten
behoeve van het kind dat onderwijs volgt’, wordt volledig herzien en vervangen door een nieuw
koninklijk besluit. Een tweede koninklijk besluit wijzigt de voorwaarden inzake de toegelaten activiteit
voor de thesisstudent en de jongere die een stage doorloopt om in een ambt te worden benoemd.
Deze omzendbrief beoogt de kinderbijslagfondsen op een transparante en duidelijke wijze tijdig te
informeren over de nieuwe structuren van het hoger onderwijs en de weerslag ervan op het recht op
kinderbijslag.
De omzendbrief bevat enerzijds een theoretisch luik waarin de algemene principes en nieuwe
voorwaarden worden uiteengezet en anderzijds een praktisch luik met onderrichtingen voor de toepassing
van de nieuwe regeling.

a) Hoger onderwijs
De omzendbrief licht nader toe dat de student die hoger onderwijs volgt, recht zal hebben op kinderbijslag
wanneer hij ingeschreven is voor minstens 27 studiepunten. De tijdige inschrijving is een bijkomende
vereiste. De winstgevende activiteit die de student mag uitoefenen zonder het recht op kinderbijslag te
verliezen, wordt voortaan aan totaal nieuwe voorwaarden onderworpen.
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Algemeen gesteld is de winstgevende activiteit van de student voortaan als volgt toegelaten:
- derde kwartaal (juli, augustus, september): onbeperkt, onder voorbehoud van de laatste
zomervakantie voor de student die afstudeert of zijn studies stopzet, de thesisstudent en de jongere
die een stage doorloopt om in een ambt te worden benoemd;
- eerste, tweede en vierde kwartaal: gedurende maximum 240 uren per kwartaal.
Merk op dat de nieuwe regeling inzake de winstgevende activiteit geldt, zowel voor de studenten op wie
het SP-systeem toepasselijk is als voor studenten die nog onder toepassing van het klassieke systeem
vallen. Voorts wordt ze ook ingevoerd voor de thesisstudent en de jongere die een stage doorloopt om in
een ambt te worden benoemd.
Voor studenten die hun studies beëindigd of stopgezet hebben, wordt eveneens een kwartaalnorm voor de
laatste zomervakantie ingevoerd. Om te vermijden dat zij in de loop van de maand juli, augustus of
september een substantiële winstgevende activiteit zouden cumuleren met een recht op kinderbijslag,
wordt op hen de 240-urennorm toegepast.
Nog van belang is dat voortaan ook een recht op kinderbijslag kan toegekend worden voor
afstandsonderwijs en examencontracten (centrale examencommissie), op voorwaarde dat de studies
minstens 27 SP omvatten en ondanks het feit dat geen lessen gevolgd worden. De oude regeling ging
immers uit van het principe dat de student lessen moest volgen om recht te kunnen openen op
kinderbijslag, hetgeen in situaties als de middenjury en afstandsonderwijs een probleem vormde.
Ingevolge de nieuwe onderwijsstructuren gaat de kinderbijslagreglementering nu echter uit van de notie
studiepunten in plaats van lesuren.
De omzendbrief bevat tenslotte een aantal overgangsmaatregelen voor eventuele ‘gemengde situaties’
(vb. sommige opleidingen zullen mogelijks nog niet uitgedrukt zijn in SP).

b) Niet-hoger onderwijs
De omzendbrief geeft toelichting bij de nieuwe regeling voor jongeren die niet meer leerplichtig zijn en
een andere vorm van onderwijs volgen dan het erkende universitair en hoger onderwijs.
In de huidige regeling wordt kinderbijslag verleend ten behoeve van het kind dat onderwijs volgt in één of
verscheidene onderwijsinrichtingen of in één of verscheidene vormingscentra leergangen van de
voortdurende vorming van de middenstand in het stadium van de opleiding tot ondernemingshoofd.
Tot nog toe was vereist dat de lessen gegeven werden gedurende minstens 15 lesuren per week, gespreid
over ten minste 6 halve dagen met ten minste een les van 45 minuten per halve dag en vóór 19 u. Deze
voorwaarde inzake de spreiding van de lesuren wordt geschrapt omdat ze in de praktijk moeilijk te
controleren bleek. Als compensatie en om in de praktijk automatisch de beoogde spreiding te bekomen,
wordt het minimum aantal lesuren verhoogd van 15 tot 17.
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c) Inwerkingtreding
De inwerkingtreding van het nieuwe besluit is voorzien op 1 september 2005. Om te vermijden dat voor
de afgestudeerde student in de laatste zomervakantie, de reeds verworven aanspraken op kinderbijslag
voor de maanden juli en augustus zouden vervallen, treedt de bepaling betreffende de kwartaalnorm voor
de winstgevende activiteit, pas in werking op 1 oktober 2005. Deze maatregel zal dus voor het eerst
moeten toegepast worden voor de zomervakantie van 2006.

d) Praktische uitvoering
De omzendbrief geeft een aantal praktische onderrichtingen voor de toepassing van de nieuwe regeling.
De universiteiten en hogescholen werden op de hoogte gebracht van de nieuwe regels alsook de
wijzigingen aan het formulier P7. Voor het verifiëren van de winstgevende activiteit van de student
zullen de gegevens vervat in de DMFA en de andere relevante elektronische fluxen systematisch gebruikt
worden vanaf het vierde kwartaal van 2005.
Raadpleeg voor meer informatie de omzendbrief.
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2.4. Omzendbrief van de RKW, nr. CO 1264, bijlage 5/9 van 15 december 2005
(Overeenkomst betreffende de sociale zekerheid tussen het Koninkrijk België en
de Republiek Kroatië van 31 oktober 2001 – formulieren)
De omzendbrief bevat een model van de formulieren inzake kinderbijslag die dienen te worden gebruikt
in het kader van de ‘Overeenkomst betreffende de sociale zekerheid tussen het Koninkrijk België en de
Republiek Kroatië’ van 31 oktober 2001 en de ‘Administratieve Schikking betreffende de toepassing van
de Overeenkomst betreffende de sociale zekerheid tussen het Koninkrijk België en de Republiek Kroatië’
van 19 april 2002 (cf. ministeriële omzendbrief nr. MO 592 van 20 oktober 2005).
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