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1. Wetten

1.1. Programmawet van 11 juli 2005 (begin en einde van de toekenning van het recht op
kinderbijslag)
Artikelen 48 en 64 KBW
De programmawet van 11 juli 2005 (artikelen 22 en 23, BS 12 juli 2005) vervangt artikel 48 KBW en
wijzigt artikel 64 KBW. De nieuwe regeling beoogt een grotere eenvormigheid maar heeft tevens een
besparend effect. De wijzigingen treden in werking op 1 september 2005.
Artikel 48 KBW bepaalt het begin en het einde van de toekenning van het recht op kinderbijslag.
Voortaan zal een gebeurtenis die aanleiding geeft tot de toekenning, het verlies of de wijziging van het
recht op kinderbijslag systematisch uitwerking hebben op de eerste dag van de maand die volgt op de
gebeurtenis, d.w.z. ongeacht of die gebeurtenis zich voordoet op de eerste dag van de maand dan wel in
de loop van de maand.
Het principe van de trimestrialisering, zoals bepaald in artikel 54 KBW, blijft evenwel van toepassing bij
een verlies van de hoedanigheid van rechthebbende en bij een verlies van een sociale toeslag (artikelen
42bis en 50ter KBW).
Ingevolge de wijziging van artikel 48 KBW werd artikel 64 KBW geherformuleerd.
Er zal een omzendbrief worden verspreid om de praktische implicaties van deze wijziging toe te lichten.
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1.2. Wet van 20 juli 2005 houdende diverse bepalingen (Studenten (‘BaMa’-hervormingen)
– Ontvoerde kinderen (rechthebbende) – Kinderbijslagfondsen
(overgangsbepaling))
(BS 29 juli 2005)
Hoofdstuk III van de voormelde wet bevat enkele bepalingen betreffende de Kinderbijslagwet.
- Artikel 103 van de wet vervangt artikel 62, § 3, eerste lid KBW. De wijziging strekt ertoe de
Kinderbijslagwet aan te passen aan de Bologna-richtlijn betreffende het hoger onderwijs en vormt de
wettelijke basis voor het uitvoeringsbesluit dat reeds genomen werd (zie KB van 10 augustus 2005 en
omzendbrief van de RKW, nr. CO 1354 van 8 juli 2005). De wijziging treedt in werking op 1 september
2005.
- Artikel 104 van de wet vervangt artikel 102, § 1, eerste lid KBW. De wijziging heeft als doel een
onbetwistbare juridische grondslag te geven aan het koninklijk besluit van 19 april 2005 tot uitvoering
van artikel 102, § 1, eerste lid KBW. Dit besluit strekt ertoe, ingeval de rechthebbende die het recht op
kinderbijslag opent gelijktijdig met de ontvoering verdwijnt, de betaling van de kinderbijslag te
waarborgen door de aanduiding van een nieuwe rechthebbende. De wijziging is in werking getreden op
29 juli 2005.
- Naar aanleiding van de gewijzigde vzw-wet, werd bij de programmawet van 27 december 2004 met het
artikel 22bis KBW het principe dat elke aangesloten werkgever over stemrecht dient te beschikken in de
algemene vergadering van het kinderbijslagfonds met ingang van 1 januari 2005, in de wet verankerd.
Bovendien kunnen de kinderbijslagfondsen onder bepaalde voorwaarden een meervoudig stemrecht
instellen ten behoeve van sommige leden van de algemene vergadering. De overgangsmaatregel stelt de
kinderbijslagfondsen waarvan de samenstelling van de algemene vergadering afwijkt van deze nieuwe
bepalingen, in staat zich hieraan te conformeren.

Juridisch bulletin / Wetgeving 2005

Pagina 4 van 17

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

1.3. Wet van 3 juli 2005 betreffende de rechten van vrijwilligers (vergoedingen voor
vrijwilligerswerk – kinderbijslagwet – gewaarborgde gezinsbijslag)
(BS 29 augustus 2005)

Deze wet regelt diverse aspecten van de rechtspositie van vrijwilligers. Een vrijwilliger voert in opdracht
van een organisatie zonder winstoogmerk onbezoldigd en zonder een specifieke verbintenis een taak of
activiteit uit ten behoeve van derden. Er bestaat echter geen verbintenis tussen een vrijwilliger en een
organisatie. Door dit informele karakter kunnen er zich allerlei problemen voordoen die ernstige
gevolgen kunnen hebben voor de vrijwilliger. Dit hypothekeert het vrijwilligerswerk. Aangezien
vrijwilligerswerk beantwoordt aan maatschappelijke noden die de commerciële sector niet steeds kan
invullen, heeft deze wet tot doel de rechten van vrijwilligers wettelijk te verankeren. De wet regelt onder
meer de aansprakelijkheid van de vrijwilliger en zijn sociaalrechtelijke en fiscale positie.
Voor de kinderbijslagsector is deze wet van belang wat betreft de weerslag van vrijwilligersvergoedingen
(vb. kostenvergoedingen) op de toekenning van de kinderbijslag. 1

- Studenten, leerjongens (-meisjes), stagiairs, werkzoekende schoolverlater
De nieuwe paragraaf 6 van artikel 62 KBW bepaalt dat voor de toepassing van de Kinderbijslagwet
vrijwilligerswerk niet wordt beschouwd als een winstgevende activiteit. De vergoedingen voor
vrijwilligerswerk mogen niet beschouwd worden als een inkomen, een winst, een brutoloon of een sociale
uitkering, voorzover het vrijwilligerswerk zijn onbezoldigd karakter niet verliest overeenkomstig artikel
10 van de wet betreffende de rechten van vrijwilligers.
Artikel 10 van de wet bepaalt dat de vergoedingen van de vrijwilliger niet meer mogen bedragen dan
24,79 EUR per dag, 600 EUR per kwartaal en 991,57 EUR per jaar (te indexeren bedragen).
Overschrijden de vergoedingen deze bedragen, dan kunnen de vergoedingen enkel als een terugbetaling
van door de vrijwilliger voor de organisatie gemaakte kosten worden beschouwd indien de realiteit en het
bedrag van deze kosten kan aangetoond worden aan de hand van bewijskrachtige documenten. Een
activiteit kan niet als vrijwilligerswerk beschouwd worden indien één van de voormelde of alle
grensbedragen overschreden worden en het tegenbewijs niet kan geleverd worden.

- Gewaarborgde gezinsbijslag
Wanneer het kind een vergoeding als vrijwilliger geniet, is dit geen beletsel voor de toekenning van de
gewaarborgde gezinsbijslag. Dit is van belang aangezien de gewaarborgde gezinsbijslag enkel toegekend
wordt aan de aanvrager die het kind ten laste heeft, waarbij rekening wordt gehouden met de eigen
inkomsten van kind.

1

Artikelen 19, 20 en 21 van de wet van 3 juli 2005 betreffende de rechten van vrijwilligers.
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Bij koninklijk besluit zal worden bepaald onder welke voorwaarden het ontvangen van vergoedingen voor
vrijwilligerswerk verenigbaar is met het recht op gewaarborgde gezinsbijslag.

Wat betreft de gezinsbijslag treedt de wet in werking op 1 februari 2006.
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1.4. Wet van 27 december 2005 houdende diverse bepalingen (kinderbijslagfondsen
(stemrecht in de algemene vergadering) – recht op wezenbijslag –
thesisstudenten – algemene ministeriële afwijking – gewaarborgde gezinsbijslag)
BS 30 december 2005

Titel XIV, hoofdstuk IV van de wet van 27 december 2005 houdende diverse bepalingen, bevat een aantal
bepalingen die relevant zijn voor de werking van de kinderbijslagfondsen en betrekking hebben op de
kinderbijslagwetgeving en het stelsel van de gewaarborgde gezinsbijslag. 2

1. Vrije kinderbijslagfondsen: conditionering van het stemrecht in de algemene vergadering
Elk lid van de vereniging beschikt over één stem in de algemene vergadering, doch wat de aangesloten
werkgevers betreft, kunnen de statuten voorzien in een meervoudig stemrecht. 3 Met andere woorden, de
aangesloten werkgevers hebben als lid van de algemene vergadering minstens één stem of beschikken in
voorkomend geval over een meervoudig stemrecht, terwijl de andere leden (bvb. niet-werkgevers,
bestuurders) slechts over één stem kunnen beschikken.
Om de continuïteit van de goede werking van de kinderbijslagfondsen te waarborgen, werd dit principe
nu bijgesteld door, in materies die de essentie van het functioneren van het kinderbijslagfonds als vzw
betreffen, de besluitvorming afhankelijk te maken van het akkoord van een minimum aantal leden, al dan
niet werkgevers, die tevens zetelen in de Raad van Bestuur (de zogenaamde werkende leden).
Meer bepaald dienen de beslissingen van de algemene vergadering inzake de wijziging van de statuten, de
wijziging van het maatschappelijk doel, de benoeming en de afzetting van de bestuurders en
commissarissen en de ontbinding van de vereniging, door minimum een vierde van de werkende leden te
worden goedgekeurd, met dien verstande dat een quotum van vijf werkende leden voldoende is.
Door de voormelde beslissingen van de algemene vergadering afhankelijk te maken van een
gekwalificeerde meerderheid, wordt de noodzaak om bij de leiding van een kinderbijslagfonds eenzelfde
beleidslijn te volgen, concreet in uitvoering gebracht.
Artikel 22bis, § 1 KBW werd hiertoe aangevuld met een derde lid. De wijziging is in werking getreden
op 30 december 2005.

2

Cf. de artikelen 144 tot 159 van de voormelde wet.
Artikel 22bis KBW, zoals ingevoegd door artikel 27 van de programmawet van 27 december 2004, BS 31
december 2004. Er kan één bijkomende stem worden toegekend per 50 rechthebbenden of meer, ingeschreven op
31 december van het laatst afgesloten dienstjaar, met een maximum van 24 bijkomende stemmen per aangesloten
werkgever.

3
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2. Recht op wezenbijslag: loopbaanvoorwaarde

a) artikel 56bis KBW
Het recht op wezenbijslag is onder meer onderworpen aan een loopbaanvoorwaarde: met name dient de
ouder bij zijn overlijden of bij ontstentenis de overlevende ouder recht te hebben op minstens 6 forfaitaire
maandelijkse kinderbijslagen in de loop van de twaalf maanden die het overlijden voorafgaan.
Het Arbitragehof oordeelde dat het gaat om een discriminerende voorwaarde aangezien de voorwaarde
enkel kon vervuld worden door de overleden of de overlevende ouder en er dus met de loopbaan van een
andere rechthebbende, zoals een partner of grootouder, geen rekening wordt gehouden (arrest nr.
110/2002 van 26 juni 2002 en arrest nr. 54/2003 van 30 april 2003).
Artikel 56bis, § 1 KBW laat nu toe dat de loopbaanvoorwaarde vervuld wordt door een andere
rechthebbende dan de ouders. Aldus ontstaat er eveneens een recht op verhoogde wezenuitkeringen
indien bij het overlijden van een ouder een andere rechthebbende de loopbaanvoorwaarde vervult.

b) minder-valide rechthebbende (artikel 56quinquies KBW)
Artikel 56quinquies, § 2 KBW werd in dezelfde zin aangepast zodat aan de loopbaanvoorwaarde kan
worden voldaan door elke gehandicapte rechthebbende en er aldus een recht op wezenbijslag kan
ontstaan.

c) externe samenloop (artikel 60, § 3, eerste lid, 1° KBW)
De verruimde mogelijkheden om een recht op wezenbijslag te openen, leidden tot een herziening van de
regeling inzake de samenloop van rechten op wezenbijslag in het stelsel van de werknemers en het stelsel
van de zelfstandigen.
In voorkomend geval wordt het recht op wezenbijslag eerst vastgesteld in het stelsel van de overleden
ouder en bij gebreke hiervan in het stelsel van de overlevende ouder. Bij gebreke hiervan tenslotte wordt
– wanneer twee rechthebbenden andere dan de ouders waarvan één werknemer en de ander zelfstandige,
voldoen aan de loopbaanvoorwaarde – het recht op wezenbijslag vastgesteld in het werknemersstelsel.

d) rechthebbende wees (artikel 64, § 1 KBW)
De tekst van artikel 64, § 1 KBW werd vanuit vormelijk oogpunt aangepast ingevolge de wijzigingen van
het recht op wezenbijslag. Met name verduidelijkt het artikel het aloude principe dat de rechthebbende
wees, ingeval van samenloop met andere rechthebbenden een recht bij voorrang opent.

De datum van inwerkingtreding van deze nieuwe bepalingen zal bij koninklijk besluit worden vastgesteld.
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3. Thesisstudent (artikel 62, § 4 KBW)
Artikel 62, § 4 KBW stelde tot nog toe het recht op kinderbijslag voor de thesisstudent afhankelijk van
het niet langer volgen van verplichte cursussen. De thesisstudent die wel nog een aantal lessen volgde,
kon doorgaans op grond van artikel 62, § 3 KBW aanspraak maken op kinderbijslag. Ingevolge de
BaMa-hervorming van het hoger onderwijs waarbij niet langer het aantal lesuren, maar wel het aantal
studiepunten relevant is, kon een verschil in behandeling ontstaan tussen de jongere die verplichte
cursussen volgt terwijl hij zijn eindverhandeling voorbereidt en de jongere die enkel zijn
eindverhandeling voorbereidt. In het eerste geval is het namelijk mogelijk dat de jongere niet het vereiste
minimum van 27 studiepunten haalt zodat hij noch op grond van artikel 62, § 4 KBW noch op grond van
artikel 62, § 3 KBW recht heeft op kinderbijslag.
Artikel 62, § 4 KBW werd aangepast in die zin dat jongeren die een eindverhandeling voorbereiden en
ook nog verplichte lessen volgen, niet langer uitgesloten worden van het recht op kinderbijslag op grond
van dit artikel.
Zodoende kan een thesisstudent aanspraak maken op kinderbijslag op grond van hetzij:
- artikel 62, § 3 KBW, als hij ingeschreven is voor minstens 27 studiepunten;
- artikel 62, § 4 KBW, als hij voldoet aan de gestelde voorwaarden (eindverhandeling)
De nieuwe bepaling van artikel 62, § 4 KBW heeft uitwerking met ingang van 1 september 2005, datum
van uitwerking van de BaMa-hervormingen in de kinderbijslagregeling.

4. Ministeriële afwijking voor categorieën van behartigenswaardige gevallen
In diverse artikelen van de KBW werd – naast de reeds bestaande bevoegdheid van de Minister om af te
wijken van bepaalde voorwaarden in individuele gevallen – de mogelijkheid toegevoegd om een
algemene afwijking toe te staan voor categorieën van behartigenswaardige gevallen, mits vooraf het
advies van het Beheerscomité van de Rijksdienst wordt ingewonnen. 4
Het betreft:
-

de voorwaarde van het verblijf in België en de leeftijdsgrens voor de student, leerling, stagiair of
werkzoekende die een recht opent voor zijn eigen kinderen (artikel 56sexies KBW);

-

de voorwaarde dat het kind dient deel uit te maken van het gezin van de gedetineerde op het
ogenblik van de detentie (artikel 56decies, § 2, eerste lid KBW) en de voorwaarde dat de detentie
dient plaats te hebben in België (artikel 56decies, § 3, eerste lid KBW);

4

De mogelijkheid van een algemene ministeriële afwijking was reeds voorzien in onder meer de artikelen 51, § 4,
tweede lid KBW (band tussen de rechthebbende en het rechtgevend kind) en 52, derde lid KBW (kinderen die
worden opgevoed of lessen volgen buiten België).

Juridisch bulletin / Wetgeving 2005

Pagina 9 van 17

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

-

de voorwaarde recht te hebben op ten minste zes forfaitaire maandelijkse bijslagen in de loop van
een periode van twaalf maanden, zoals bepaald in de artikelen 55, vierde lid (verlaten echtgenoot),
56, § 1, eerste lid, 3° (invalide rechthebbende), 56bis, § 1 (rechthebbende wees), 56quater, eerste
lid, 2°, b (gerechtigde op een overlevingspensioen), 56decies, § 1 (gedetineerde), 56undecies,
tweede lid (rechthebbende met vervroegd pensioen) en 57, tweede lid KBW (gepensioneerde);

-

de voorwaarde van verblijf in België voor de aanvrager en het kind (artikel 1, vijfde lid en artikel
2, eerste lid, 1° Wet Gewaarborgde Gezinsbijslag);

-

de aanduiding van de voorrangsgerechtigde rechthebbende en de aanvangsdatum van het
voorrangsrecht (artikel 66 KBW).

Deze uitbreiding van de bestaande afwijkingsmogelijkheden voor categorieën van behartigenswaardige
gevallen situeert zich in het kader van de administratieve vereenvoudiging: in de mate dat de Minister
gebruik maakt van deze nieuwe bevoegdheid, dient de sociaal verzekerde geen afzonderlijke aanvraag tot
individuele afwijking meer in te dienen bij de FOD Sociale Zekerheid terwijl de kinderbijslaginstellingen
onmiddellijk de beslissingen tot afwijking in de diverse categorieën van behartigenswaardige gevallen
kunnen toepassen.
De nieuwe bepalingen zijn in werking getreden op 1 januari 2006.

5. Vormelijke wijzigingen
a) artikelen 42bis en 50ter KBW
De artikelen 42bis, eerste lid en 50ter, enig lid KBW verwezen nog verkeerdelijk naar artikel 56quater,
derde lid KBW dat ingevolge een wijziging bij de programmawet van 27 december 2004, het vierde lid is
geworden. 5
Deze formele aanpassing van de artikelen 42bis en 50ter KBW heeft uitwerking met ingang van 1 januari
2005.

b) gewaarborgde gezinsbijslag
Het betreft een vormelijke wijziging: artikel 2 van de wet van 20 juli 1971 tot instelling van
gewaarborgde gezinsbijslag verwees nog naar artikel 1, vierde lid, dat het vijfde lid geworden is
ingevolge de wijziging van artikel 1 bij de wet van 3 juli 2005 betreffende de rechten van vrijwilligers.
De wijziging is in werking getreden op 1 februari 2006, zijnde de datum waarop de wettelijke bepalingen
inzake de rechten van vrijwilligers, wat betreft de gezinsbijslag, in werking zijn getreden.

5

De wijziging van artikel 56quater KBW beoogde de gelijkschakeling van gehuwde koppels en personen die een
feitelijk gezin vormen, door in beide gevallen aan de gerechtigde op een overlevingspensioen de hoedanigheid van
rechthebbende opnieuw toe te kennen op het moment van de feitelijke scheiding.
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2. Koninklijke besluiten
2.1. Koninklijk besluit van 19 april 2005 tot uitvoering van artikel 69, § 2bis, KBW (ontvoerde
kinderen – aanduiding van de bijslagtrekkende)
Artikel 69, §2bis, KBW, geeft aan de Koning de bevoegdheid het begrip ‘ontvoering van een kind’ te
definiëren en de bijslagtrekkende aan te wijzen in dergelijke omstandigheden.
Het toegelichte koninklijk besluit (BS 12 mei 2005) verduidelijkt dat, bij ontvoering van een kind, de
kinderbijslag slechts aan volgende personen betaald kan worden:
de ouder, vader of moeder, die onmiddellijk voor de ontvoering de kinderbijslag ontving voor het
ontvoerde kind;
bij gebrek hieraan, de moeder die geen bijslagtrekkende was voor het ontvoerde kind;
bij gebrek hieraan, de vader die geen bijslagtrekkende was voor het ontvoerde kind;
bij gebrek hieraan, de persoon die bijslagtrekkende was voor het ontvoerde kind onmiddellijk voor de
ontvoering,
en op voorwaarde dat de aangewezen persoon niet rechtstreeks of onrechtstreeks deelgenomen heeft aan
de ontvoering van het kind. Die persoon moet ook zijn hoofdverblijfplaats hebben in België op het
ogenblik van de ontvoering en deze behouden.
De kinderbijslag wordt betaald vanaf de datum van de ontvoering van het kind tot het kind 18 jaar wordt.
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2.2. Koninklijk besluit van 19 april 2005 tot uitvoering van artikel 102, §1, eerste lid, KBW
(ontvoerde kinderen – aanduiding van de rechthebbende – bevoegdheid RKW)
Dit koninklijk besluit (BS 12 mei 2005) regelt de situatie waarin de rechthebbende, die het recht op
kinderbijslag opent, gelijktijdig verdwijnt met de ontvoering. Die verdwijning van de rechthebbende kan
het immers onmogelijk maken de kinderbijslag te betalen.
In dat geval, en op voorwaarde dat er geen ander recht op kinderbijslag bestaat, voorziet het koninklijk
besluit de aanstelling van een nieuwe rechthebbende, nl. de ouder, vader of moeder, slachtoffer van de
ontvoering, die gedomicilieerd is in België. Bij gebrek hieraan, zal de rechthebbende de persoon zijn die
zijn hoofdverblijfplaats in België heeft en slachtoffer is van de ontvoering van het kind, indien die
persoon onmiddellijk voor de ontvoering de kinderbijslag ontving voor het kind.
Het is de RKW die de gezinsbijslag betaalt.
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2.3. Koninklijk besluit van 10 augustus 2005 tot wijziging van het 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 en het 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 (Thesisstudent – Jongere die een stage doorloopt om in een
ambt te worden benoemd)
(BS 19 augustus 2005)
Dit besluit vervangt de artikelen 2 en 4 van het 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. Het vervangt artikel 3 van
het 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.
Het besluit stemt de voornoemde KB’s af op de nieuwe regeling voor de toekenning van de kinderbijslag
aan studenten ingevolge de hervormingen in het hoger onderwijs (‘BaMa’-hervormingen), zoals bepaald
in het koninklijk besluit van 10 augustus 2005 tot vaststelling van de voorwaarden waaronder
kinderbijslag wordt verleend ten behoeve van het kind dat onderwijs volgt of een vorming doorloopt.
Licentiaatsverhandeling - masterproof
Tot het einde van de overgangsperiode die in principe in 2010 moet afgelopen zijn, wordt een
onderscheid gemaakt tussen enerzijds de masterproof (huidige licentiaatsthesis), uitgedrukt in SP en
anderzijds de licentiaatsthesis, nog niet uitgedrukt in SP. De masterproof valt onder toepassing van de
norm van 27 SP. Ingeval deze norm niet bereikt is en ingeval van de licentiaatsthesis, geldt artikel 62, § 4
KBW: de thesisstudent heeft, onder de voorwaarden van het KB van 16 februari 1968, recht op
kinderbijslag gedurende maximum 1 jaar ingaand na de laatste zomervakantie tot de indiening van de
eindverhandeling.
Winstgevende activiteit
De nieuwe voorwaarden inzake de toegelaten winstgevende activiteit van de student worden ook
ingevoerd voor de thesisstudent en de jongere die een stage doorloopt om in een ambt te worden
benoemd: voor deze jongeren is een winstgevende activiteit toegelaten indien ze per kwartaal niet meer
bedraagt dan 240 uren. Merk op dat het recht verloren gaat voor elke maand van het kwartaal indien
tijdens dat kwartaal in totaal meer dan 240 uren gewerkt wordt, ook al zijn daarin 1 of 2 maanden
begrepen waarin er minder dan 80 uren wordt gepresteerd.
Dit besluit treedt in werking op 1 september 2005.
U vindt de nodige praktische richtlijnen in de omzendbrief van de RKW, CO nr. 1354 van 8 juli 2005.
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2.4. Koninklijk besluit van 10 augustus 2005 tot vaststelling van de voorwaarden waaronder
kinderbijslag wordt verleend ten behoeve van het kind dat onderwijs volgt of een
vorming doorloopt (Studenten – ‘BaMa’-hervormingen)
(BS 19 augustus 2005)
Naar aanleiding van de hervormingen in het hoger onderwijs bleken de huidige criteria (o.a. het aantal
lesuren en het tijdstip waarop de lessen gegeven worden) voor de vaststelling van het recht op
kinderbijslag voor universiteits- en hogeschoolstudenten niet meer bruikbaar.
Voormeld koninklijk besluit vervangt het koninklijk besluit van 30 december 1975 tot vaststelling van de
voorwaarden waaronder kinderbijslag wordt verleend ten behoeve van het kind dat onderwijs volgt.
De bestaande regeling - waarvan de principes niet in vraag gesteld worden en die als overgangsmaatregel
behouden blijft - wordt zo dicht mogelijk benaderd.
In de omzendbrief van de RKW, CO nr. 1354 van 8 juli 2005 worden de algemene principes en de nieuwe
voorwaarden toegelicht. Tevens worden een aantal praktische onderrichtingen verstrekt.
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2.5. Koninklijk besluit van 7 december 2005 tot wijziging van het koninklijk besluit van 9 juni
1999 betreffende de beheersrekening en de administratieve reserve van de
kinderbijslagfondsen (responsabiliseringstoelage kinderbijslagfondsen)
(BS 19 december 2005)

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 2005 werd het bedrag vastgesteld op 3 635 000 EUR. 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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3. Ministeriële besluiten
3.1. 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 (ontvoerde kinderen – toekenningsvoorwaarden)
Het koninklijk besluit van 19 april 2005 tot uitvoering van artikel 102, §1, eerste lid, KBW, bepaalt dat
als een kind ontvoerd werd en de rechthebbende, die het recht op kinderbijslag opent, gelijktijdig met de
ontvoering verdwijnt, een nieuwe rechthebbende aangewezen wordt. Als er geen enkele wettelijke of
reglementaire mogelijkheid bestaat om een recht te openen, zal de rechthebbende de ouder zijn, vader of
moeder, slachtoffer van de ontvoering, en, bij gebrek hieraan, de persoon, slachtoffer van de ontvoering
van het kind, die de kinderbijslag ontving voor de ontvoering.
In dat geval bepaalt de Minister de toekenningsvoorwaarden voor de kinderbijslag. In het ministerieel
besluit (BS 12 mei 2005) wordt verduidelijkt dat het recht wordt toegekend vanaf de ontvoering van het
kind tot het 18 jaar wordt. Het uitgekeerde bedrag is dit bepaald in artikel 40 van de samengeordende
wetten. Er wordt rekening gehouden met de rang van het kind als gevolg van een groepering met de
andere kinderen in het gezin van de persoon aan wie de kinderbijslag betaald wordt.
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4. Andere
/
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