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1. Ministeriële omzendbrieven

1.1. Ministeriële omzendbrief nr. 594 van 26 april 2006 (verhoogde kinderbijslag voor
kinderen met een aandoening – categorieën en bedragen)

Met ingang van 1 mei 2006 werd het stelsel van de verhoogde kinderbijslag voor kinderen met een
aandoening op een aantal punten gecorrigeerd (zie KB 3 mei 2006).
De omzendbrief geeft een overzicht van de categorieën rechtgevende kinderen en de geïndexeerde
bedragen.

1.2. Addendum van 8 mei 2006 bij de ministeriële omzendbrief nr. 593 (begin van de
toekenning van een recht op kinderbijslag dat ontstaat in de werknemersregeling na het
einde van een ander recht op kinderbijslag)

Dit addendum geeft aanvullende instructies bij de ministeriële omzendbrief nr. 593 over het sinds
1 september 2005 gewijzigd artikel 48 KBW.
Het betreft inzonderheid de hypothese waarin het recht op kinderbijslag ontstaat in de
werknemersregeling terwijl de toekenning van een ander recht op kinderbijslag krachtens een Belgische,
buitenlandse of internationale regeling reeds ten einde is gelopen.
In deze situatie gaat de toekenning van de kinderbijslag in de werknemersregeling in vanaf de eerste dag
van de maand waarin het recht op kinderbijslag ontstaat, op voorwaarde dat:
1. er gedurende deze maand geen enkel ander recht kan worden toegekend krachtens een Belgische,
buitenlandse of internationale regeling;
2. er gedurende de maand voorafgaand aan de maand waarin het recht in de werknemersregeling
ontstaat, een recht op kinderbijslag werd toegekend ten behoeve van het kind krachtens een
Belgische, buitenlandse of internationale regeling.
Het gaat dus om een afwijking van het algemeen principe waarbij de uitwerking van het begin van een
recht systematisch een maand wordt uitgesteld.

Raadpleeg het addendum voor enkele concrete voorbeelden.
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1.3. Ministeriële omzendbrief nr. 595 van 13 juli 2006 (samenwerking tussen de
kinderbijslaginstellingen en de ziekenfondsen - nieuwe modellen van verklaring)

Als bijlage bij deze omzendbrief gaan de modellen van verklaring die de voorgaande, meegedeeld bij de
ministeriële omzendbrief, MO nr. 587 van 28 oktober 2004, vervangen.
Aan de hand van deze verklaringen kunnen de verzekeringsinstellingen het recht op de verhoogde
verzekeringstegemoetkoming, de sociale franchise en de forfaitaire tegemoetkoming voor chronisch
zieken vaststellen. De verklaring laat eveneens toe om de betrokkene in te schrijven als mindervalide of
wees of om hem deze hoedanigheid te laten behouden.

1.4. Ministeriële omzendbrief nr. 596 van 2 oktober 2006 (Commentaar bij de wet van 20
juli 2006 houdende diverse bepalingen)

Deze ministeriële omzendbrief geeft commentaar bij de wijzigingen aan de samengeordende wetten
door de wet van 20 juli 2006 houdende diverse bepalingen.

1. Artikel 48, KBW (uitwerking op 1 september 2005)
Artikel 48, KBW bepaalt dat de uitwerking van het begin, het einde of de verandering van een recht
wordt uitgesteld tot de volgende maand, behoudens uitzonderingen (zie MO 593 van 3 november 2005).
De lijst met de uitzonderingen werd uitgebreid met een addendum van 8 mei 2006, en omvat nu ook
gevallen waar het recht op kinderbijslag ingaat op de eerste dag van de maand waarin het recht ontstaat,
wanneer een ander recht op kinderbijslag krachtens een Belgische, buitenlandse of internationale regeling
al is stopgezet.
Deze uitzondering is nu bekrachtigd in de wettekst in de vorm van een tweede lid, wat leidt tot een
nieuwe nummering van de alinea’s van het artikel en tot de aanpassing van de tekst van andere
bepalingen van de samengeordende wetten die ernaar verwijzen.

2. Artikel 64, §2bis, KBW (van kracht sinds 1 oktober 2006)
Deze bepaling werd aangevuld met een nieuwe paragraaf 2bis, die een voorrangsorde opstelt voor het
openen van het recht op kinderbijslag als die verschuldigd is voor eenzelfde kind op basis van
verschillende bepalingen die elk een residuair recht vaststellen. Residuaire rechten zijn bijvoorbeeld: het
recht van het gehandicapt kind, het recht van een werknemer die een vervroegd pensioen geniet, het recht
van een persoon die een beroepsvorming in een onderneming volgt, enz.
Bij cumulatie van residuaire rechten wordt de voorrangsorde voortaan bepaald met verwijzing naar artikel
64, §2, A, 2°, a) en b) KBW, dat bepaalt dat het recht geopend wordt uit hoofde van de vader, de moeder,
de stiefvader, de stiefmoeder, ofwel door de oudste van de andere rechthebbenden.
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Die regel is echter niet van toepassing wanneer een wettelijke bepaling het mogelijk maakt een residuair
voorrangsrecht vast te stellen zonder zich te baseren op het eerder vermelde artikel 64, KBW.

3. Hervorming van het adoptierecht (van kracht sinds 1 september 2005)
Een groot deel van de ministeriële omzendbrief behandelt de gevolgen van de hervorming van het
adoptierecht op het vlak van de toekenning van gezinsbijslag.
De hervorming van het adoptierecht leidde tot de wetten van 13 maart 2003, 24 april 2003 en 18 mei
2006.
De laatstgenoemde wet voerde de nieuwe regel in die adoptie, voordien voorbehouden voor gehuwden
van verschillend geslacht, vanaf 30 juni 2006 openstelt voor gehuwden en samenwonenden ongeacht of
ze van hetzelfde geslacht zijn of niet.
De nieuwe bepalingen voorzien ook dat adoptiekandidaten die een minderjarig kind willen adopteren een
voorbereidingscyclus moeten volgen, georganiseerd door de bevoegde gemeenschappen, en vervolgens
door de jeugdrechtbank moeten erkend worden als geschikt als adoptieouders.
Tenslotte werd de adoptieprocedure zelf vereenvoudigd: de omzendbrief bespreekt de wettekst die een
onderscheid maakt naar gelang de adoptie al dan niet een internationale verplaatsing van het geadopteerde
kind naar België omvat. Als dit het geval is, moeten de kandidaten voor de adoptie van een minderjarig
kind eerst door de jeugdrechtbank verklaard worden als gekwalificeerd en geschikt als adoptieouder van
een buitenlands kind. Op het einde van de procedure kan de adoptie uitgesproken worden door de
overheid van de Staat van herkomst, een beslissing die uiteraard moet erkend en geregistreerd worden
door de Belgische federale centrale overheid. In het andere geval wordt de adoptie aangevraagd met een
eenvoudig verzoekschrift bij de bevoegde rechtbank.
De ministeriële omzendbrief behandelt vervolgens de gevolgen van deze bepalingen op het vlak van
gezinsbijslag.

1. De adoptiepremie
a. Het bedrag ervan is dat van kracht op het moment van indiening van het verzoekschrift, of bij
gebrek daaraan, de datum van ondertekening van de adoptieakte, als het kind op die datum deel
uitmaakte van het gezin. In het andere geval is het bedrag dat van kracht op de datum waarop het
kind echt deel uitmaakte van het gezin.
b. De premie wordt betaald aan de adoptant, als het om één persoon gaat. Als er twee adoptanten
zijn, moeten ze aanduiden wie van hen de adoptiepremie zal ontvangen. Als er geen akkoord is,
wordt de premie betaald aan de adoptante, als de adoptanten van verschillend geslacht zijn, en aan
de oudste adoptant(e) als ze van hetzelfde geslacht zijn (zie artikel 69, §1, vijfde lid, KBW).
c. De premie wordt enkel toegekend als een verzoekschrift dat de wil tot adoptie uitdrukt is
ingediend bij de bevoegde rechtbank, of bij gebrek daaraan, als er een adoptieakte is die de wil om
te adopteren van de rechthebbende of zijn echtgenoot uitdrukt. De adoptant en zijn echtgenoot
moeten verder de voorwaarden vervullen om het recht op kinderbijslag te openen (met
uitzondering van de voorwaarden van artikel 51, §3, KBW). Het kind moet deel uitmaken van het
gezin en moet de voorwaarden om rechtgevend te zijn vervullen.
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d. De omzendbrief bespreekt ook de wijzigingen betreffende het moment waarop de drie hierboven
vermelde voorwaarden moeten vervuld zijn (zie artikel 73quater, §1, tweede en derde lid, KBW).
e. De bepalingen op het vlak van de verjaring werden gewijzigd in die zin dat de aanvraag om een
premie beschouwd wordt als verjaard na een termijn van vijf jaar vanaf de laatste dag van het
kwartaal waarin het verzoekschrift dat de wil tot adoptie uitdrukt is ingediend bij de bevoegde
rechtbank, of bij gebrek daaraan, de laatste dag van het kwartaal waarin de adoptieakte is
getekend. Als het kind nog geen deel uitmaakt van het gezin van de adoptant op die datum, dan
neemt de termijn een aanvang op de laatste dag van het kwartaal waarin het kind werkelijk deel
uitmaakt van dit gezin (zie artikel 120, KBW).

2. De toekenning van kinderbijslag tijdens de adoptieprocedure
De nieuwe bepalingen vereisten de aanpassing van twee oude ministeriële omzendbrieven: de
omzendbrief nr. 466 van 13 oktober 1986 die de toekenning van kinderbijslag toestaat gedurende de
adoptieprocedure, en de omzendbrief nr. 451bis van 5 augustus 1991 betreffende de regularisatie van de
kinderbijslag in geval van adoptie van een kind door een rechthebbende die voorrangsgerechtigd wordt.
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2. Omzendbrieven van de RKW

2.1. Omzendbrief van de RKW, nr. CO 949, bijlage 57/1 van 12 januari 2006 (verrekening
van kinderbijslag met Nederland – praktische werkwijze)
Inzake de terugvordering van ten onrechte betaalde Belgische kinderbijslag in Nederland, is
overeenkomstig een uitspraak van de Centrale Raad van Beroep voortaan principieel slechts een
verrekening van de kinderbijslag mogelijk met betrekking tot dezelfde rechthebbende (bijlage).
Een verrekening met de rechten van een andere rechthebbende (vb. verrekening van kinderbijslag tussen
rechten van de vader en rechten van de moeder) blijft wel mogelijk voor zover bij het verzoek om
verrekening een machtiging wordt gevoegd, ondertekend door de beide rechthebbenden en waaruit blijkt
dat zij het met de verrekening eens zijn.
De kinderbijslagfondsen worden dan ook gevraagd om bij de verrekeningsdossiers die zij aan de dienst
Internationale Mediatie van het Departement Controle van de RKW bezorgen en die bestemd zijn voor
het Bureau voor Belgische Zaken, onmiddellijk een dergelijke machtiging te voegen.
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2.2. Omzendbrief van de RKW, nr. CO 1356 van 13 maart 2006 (toekenning van de
kinderbijslag na de meerderjarigheid van het kind, als het kind afwisselend en even lang
verblijft bij beide ouders – procedure)

De omzendbrief brengt de diverse juridische opties in het burgerlijk recht bij een scheiding van de
ouders in herinnering en verduidelijkt de respectievelijke oplossingen voor de toekenning van de
kinderbijslag, met bijzondere aandacht voor de situatie waarbij het kind - na de meerderjarigheid afwisselend en even lang verblijft bij beide ouders.
Verder bepaalt de omzendbrief de procedure die de kinderbijslagfondsen moeten volgen als het kind dat
in co-ouderschap wordt opgevoed, op het punt staat meerderjarig te worden.

1. Voortduren van de juridische fictie inzake co-ouderschap na 18 j. als het kind afwisselend en
even lang verblijft bij zijn ouders
Als de regeling van gezamenlijk ouderlijk gezag (co-ouderschap) van toepassing is op een minderjarig
kind, ingeval van:
- een scheiding vanaf 1 oktober 1997;
- of een scheiding tussen 3 juni 1995 en 1 oktober 1997, als een herziening gebeurde volgens de
omstandigheden bedoeld in punt II van de ministeriële omzendbrief, MO nr. 555 van 26 februari
1998 1 ;
wordt voor de toekenning van de kinderbijslag uitgegaan van een juridische fictie volgens welke het
gemeenschappelijk gezin blijft voortduren, ongeacht de verblijfplaats van het kind.2
De omzendbrief verduidelijkt dat wanneer het kind meerderjarig wordt en afwisselend en even lang bij
zijn ouders verblijft, de juridische fictie van het gezamenlijk gezin verder wordt toegepast.
Bijgevolg blijft de vader de voorrangsgerechtigde rechthebbende en behoudt de moeder de hoedanigheid
van bijslagtrekkende.
Let wel: indien de vader op zijn vraag de bijslagtrekkende is omdat de kinderen bij hem zijn
gedomicilieerd 3 , dan wordt de kinderbijslag verder aan hem betaald.
Dezelfde oplossing geldt ook voor kotstudenten die geen afzonderlijk domicilie hebben en grootgebracht
zijn in de regeling van verdeelde huisvesting.
1

Het betreft drie situaties waarbij voor de scheidingen die dateren van vóór 1 oktober 1997, de nieuwe bepalingen
in de Kinderbijslagwet inzake co-ouderschap, van toepassing zijn:
- wanneer het recht op kinderbijslag pas na 1 oktober 1997 wordt gevestigd (vb. bij een eerste geboorte na de
scheiding);
- bij een wijziging van de ouderschapsregeling of van de gezinssituatie na 1 oktober 1997, die aanleiding
geeft tot een verandering van voorrangsgerechtigde rechthebbende of van bijslagtrekkende overeenkomstig
de oude bepalingen (vb. wanneer het kind verhuist van de ene naar de andere ouder);
- of op verzoek van één van de ouders.
2 Vb. verblijf bij één van de ouders, afwisselend verblijf van ongelijke duur of gelijkmatig verdeelde huisvesting.
3 Artikel 69, § 1, derde lid KBW.
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2. Praktische maatregelen
Om het recht op kinderbijslag voor de meerderjarige kinderen van gescheiden ouders correct en op
klantvriendelijke wijze te kunnen vaststellen, werd de volgende procedure uitgewerkt.

2.1. Drie maanden vóór het kind dat in co-ouderschap wordt opgevoed, 18 jaar wordt:
informatiebrief – verklaring van de ouders
Uiterlijk 3 maanden voordat het kind 18 jaar wordt, ontvangen beiden ouders die het kind in coouderschap opvoeden een informatiebrief.
In die brief legt de kinderbijslaginstelling uit welke gevolgen de meerderjarigheid van het kind zal
meebrengen voor de rang van het kind, het recht op een sociale toeslag, de aanduiding van de
bijslagtrekkende en de bevoegde kinderbijslaginstelling.
Tegelijk met die informatieverstrekking worden de ouders uitgenodigd een verklaring naar de betalende
kinderbijslaginstelling te sturen waarin ze verduidelijken of het kind afwisselend en even lang gehuisvest
wordt door elk van hen en of die gelijkmatig verdeelde huisvesting voort zal duren na de
meerderjarigheid van het kind. Die verklaring dient door beide ouders te worden ondertekend en blijft
geldig zolang de situatie voortduurt.

2.2. Kind wordt 18 jaar: onderzoek van het recht op kinderbijslag
Wanneer het kind 18 jaar wordt, eindigt de gezamenlijke uitoefening van het ouderlijk gezag en wordt het
recht op kinderbijslag opnieuw onderzocht.
Hebben de ouders verklaard dat het kind afwisselend bij elk van hen verblijft, dan worden de
rechthebbende en de bijslagtrekkende verder vastgesteld op basis van de juridische fictie van het
voortduren van het gezamenlijk gezin. In dat geval verandert er dus niets.
Is dat niet het geval, dan wordt het recht vastgesteld op basis van de feitelijke hoofdverblijfplaats van het
kind. Het domicilie van het kind in het Rijksregister vormt daarbij het uitgangspunt.
Een eventuele verandering van de bevoegde kinderbijslaginstelling wordt onderzocht volgens de
procedure van het automatisch onderzoek van het recht. 4 De integratie van de ouders met de juiste
rolcode in het Kadaster van de gezinsbijslag, waarborgt dat de kinderbijslaginstellingen daarbij over alle
socio-professionele gegevens beschikken. Bijgevolg kan de bevoegdheidsoverdracht gebeuren met een
minimum aan formaliteiten voor de betrokken ouders.
Ingeval de regeling van co-ouderschap niet van toepassing is, zijn de kinderbijslagfondsen reeds op de
hoogte van de situatie waarin het minderjarig kind wordt opgevoed in beurtouderschap en brengt de
meerderjarigheid van het kind geen wijzigingen met zich.

4

Cf. omzendbrief van de RKW, CO nr. 1348 van 11 februari 2004. Het automatisch onderzoek van het recht heeft
als doel het kinderbijslagfonds A het nieuwe recht te laten onderzoeken voor het fonds B.
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2.3. Omzendbrief van de RKW, nr. CO 949, bijlage nr. 66/1 van 24 maart 2006
(toetreding van 10 nieuwe lidstaten tot de EU: relatie met Zwitserland)

Het Akkoord tussen Zwitserland en de Europese Unie omtrent het vrij verkeer van personen werd
uitgebreid tot de 10 lidstaten die op 1 mei 2004 zijn toegetreden tot de EU/EER.
Bijgevolg zijn met ingang van 1 april 2006 de Verordeningen nrs. 1408/71 en 574/72 van toepassing op
de relaties tussen Zwitserland en de nieuwe lidstaten.
zie bijlage nr. 66/1

2.4. Omzendbrief van de RKW, nr. CO 949, bijlage nr. 47/1 van 24 april 2006, bijwerking
van de bijlage nr. 47 van 23 februari 2005 (bijslagen betaald door Franse
kinderbijslagfondsen – verschilbetalingen – terugvorderingen – wijzigingen in de Franse
wetgeving)

Bijlage nr. 47 van 25 mei 1999 repertorieert en beschrijft de verschillende vormen van gezinsbijslag die
Frankrijk uitkeert. 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 bijlage nr. 47/1 geeft toelichting bij recente wijzigingen van de Franse wetgeving op het vlak van de
kinderbijslag.
Het betreft:
- het ‘complément optionnel de libre choix d’activité’ (COLCA),
- de ‘allocation journalière de présence parentale’,
- het ‘complément d’allocation de présence parentale’,
- de ‘allocation de soutien familial’ (ASF).
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2.5. Bijlage van 9 juni 2006 bij de omzendbrief van de RKW, CO nr. 1356 (meerderjarig
kind dat afwisselend en even lang bij beide ouders verblijft – te volgen procedure als het
kind meerderjarig wordt – aanvullende richtlijnen)

De omzendbrief CO nr. 1356 van 13 maart 2006 brengt de diverse juridische opties in het burgerlijk recht
bij een scheiding van de ouders in herinnering en verduidelijkt de respectievelijke oplossingen voor de
toekenning van de kinderbijslag, met bijzondere aandacht voor de situatie waarbij het kind – na de
meerderjarigheid – afwisselend en even lang bij beide ouders verblijft.
Conform de omzendbrief stuurt de kinderbijslaginstelling een informatiebrief en een verklaring van
gelijkmatig verdeelde huisvesting naar de beide ouders, en dit uiterlijk drie maanden voordat het
minderjarige kind dat in co-ouderschap wordt opgevoed, de leeftijd van 18 jaar bereikt.
De bijlage bij deze omzendbrief vult deze procedure aan met richtlijnen ingeval:
-

slechts één van de ouders de verklaring terugstuurt terwijl de andere ouder niet reageert;

-

beide ouders niet reageren;

-

de ouders tegenstrijdige verklaringen afleggen;

-

na de beslissing van de kinderbijslaginstelling, de verblijfsregeling voor het kind wijzigt.

2.6. Omzendbrief van de RKW, nr. CO 1357 van 7 juni 2006 (vrijwilligerswerk –
thesisstudenten – vrije kinderbijslagfondsen (stemrecht in de algemene vergadering))

De omzendbrief geeft toelichting bij de voor de kinderbijslagsector relevante bepalingen van de wet van
27 december 2005 houdende diverse bepalingen.
Het betreft:
- het recht op kinderbijslag voor thesisstudenten;
- de conditionering van het stemrecht in de algemene vergadering van de vrije
kinderbijslagfondsen;
- een louter vormelijke aanpassing van de artikelen 42bis en 50ter KBW.

De richtlijnen en praktische schikkingen betreffen evenwel inzonderheid de weerslag van
vrijwilligersvergoedingen op de toekenning van de kinderbijslag (cf. wet van 3 juli 2005 betreffende
de rechten van vrijwilligers, in werking getreden op 1 augustus 2006). De omzendbrief geeft ook
toelichting bij de aangepaste formulieren en infobladen.
Hierna volgen enkele krachtlijnen.
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Recht van de vrijwilliger
Om het statuut van vrijwilliger te behouden mogen de ontvangen vergoedingen niet hoger zijn dan de
volgende grensbedragen: 27,92 EUR per dag, 675,72 EUR per kwartaal en 1.116,71 EUR per jaar,
tenzij:
- de vrijwilliger bewijst dat het gaat om terugbetalingen van kosten;
- het gaat om een activiteit als vrijwilliger bij de brandweer, de civiele bescherming of medische
urgentiediensten.

Hoedanigheid van rechthebbende
Vrijwilligerswerk geeft de vrijwilliger niet de hoedanigheid van rechthebbende tenzij zou blijken dat de
vergoedingen een vermomde bezoldiging vormen en het vrijwilligerswerk moet gekwalificeerd worden
als een loontrekkende activiteit.

Rechthebbende met personen ten laste (sociale toeslagen)
Wanneer de rechthebbende, zijn partner of de bijslagtrekkende een vrijwilligersvergoeding ontvangt die
niet kan beschouwd worden als een kostenvergoeding, worden de vergoedingen beschouwd als een
beroepsinkomen dat zal getoetst worden aan de inkomensgrens voor de toekenning van de sociale
toeslagen.

Recht op kinderbijslag van de student
De uren vrijwilligerswerk waarvoor een student een vergoeding ontvangt die de voormelde
grensbedragen niet te boven gaat (tenzij het zou gaan om een kostenvergoeding of een activiteit als
vrijwilliger bij de brandweer, ...), worden niet meegeteld bij de berekening van het aantal uren dat hij
gewerkt heeft (cf. norm van 240 uur per kwartaal).

Recht op kinderbijslag van de rechtgevende kinderen, andere dan studenten
De vergoedingen die het rechtgevend kind (leerjongen, werkzoekende schoolverlater, …) ontvangt,
worden niet beschouwd als een winstgevende activiteit indien zij de voormelde grensbedragen niet te
boven gaan. Is dit wel het geval, dan mogen de inkomsten het bedrag van 443,89 EUR per maand niet
overschrijden (tenzij het zou gaan om een kostenvergoeding of om een activiteit als vrijwilliger bij de
brandweer, …).

Gehandicapt kind (recht op een toeslag)
Oefent het gehandicapt kind een winstgevende activiteit uit die onderworpen is aan de sociale zekerheid,
dan is dit een beletsel voor het behoud van de toeslag, tenzij het gaat om een tewerkstelling in een
beschutte werkplaats.
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2.7. Omzendbrief van de RKW, nr. CO 1358 van 9 juni 2006 (financiële rapportering vrije
kinderbijslagfondsen op jaarbasis – jaarrekening)
Sinds 1 januari 2005 is een nieuw boekhoudplan in voege voor de kinderbijslagfondsen. Het legt een
uniforme boekingswijze op met het oog op een consolidatie en zinvolle exploitatie van de financiële
gegevens van de kinderbijslagfondsen.
Als bijlage bij de omzendbrief gaat een nieuw model van jaarrapportering dat de gegevens van de vrije
kinderbijslagfondsen tot op het detail van het boekhoudplan exploiteert.

2.8. Omzendbrief van de Rijksdienst, nr. CO 1359 van 26 juli 2006 (schoolpremie –
toekenningsvoorwaarden)
De omzendbrief licht toe onder welke voorwaarden de schoolpremie, ingevoerd bij het KB van 20 juli
2006, kan worden betaald.

1. Toekenningsvoorwaarden en betaling
De schoolpremie is bedoeld voor de kinderen die in 2006 minstens 6 jaar en hoogstens 17 jaar oud zijn,
d.w.z. de kinderen geboren van 1 januari 1989 tot 31 december 2000.
De premie wordt gekoppeld aan het recht op de leeftijdsbijslag in juli 2006. Dit betekent dat voor de
kinderen die op 30 juni 2006 reeds 6 jaar of ouder zijn, de premie kan betaald worden in augustus 2006.
Voor de kinderen die 6 jaar worden tussen 1 juli en 31 december 2000 wordt de schoolpremie bij
toepassing van artikel 48 KBW toegekend in de maand volgend op die waarin ze de leeftijd van 6 jaar
bereiken. De betaling gebeurt evenwel de maand na die waarop de kinderbijslag betrekking heeft, en dus
ten laatste in februari 2007.
Aangezien de schoolpremie wordt toegekend als een aanvulling op de leeftijdsbijslag, zijn alle andere
toekenningsvoorwaarden onverminderd van kracht, zoals de voorwaarden inzake de rechthebbende en de
bijslagtrekkende, evenredige verdeling, samenloop, bevoegdheid, inhoudingen op de betalingen ter
aanzuivering van een debet.
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Overzicht van de toekenningsvoorwaarden
Geboortedatum kind

vóór 1 januari 1989
van 1 januari 1989 tot
30 juni 1994
van 1 juli 1994 tot
30 juni 2000
in juli 2000
in augustus 2000
in september 2000
in oktober 2000
in november 2000
in december 2000
na 31 december 2000

Schoolpremie
verbonden aan recht
op betaling
leeftijdsbijslag voor
de maand
juli 2006
juli 2006
augustus 2006
september 2006
oktober 2006
november 2006
december 2006
januari 2007
-

Bedrag

In welke maand
schoolpremie
betalen?

geen recht
70

augustus 2006

50

augustus 2006

50
50
50
50
50
50
geen recht

september 2006
oktober 2006
november 2006
december 2006
januari 2007
februari 2007
-

2. De schoolpremie in een internationale context
2.1. De Europese socialezekerheidsverordeningen (VO 1408/71 en 574/72)
De schoolpremie is uitvoerbaar naar de andere EER-lidstaten en Zwitserland.
Indien het Belgische recht als enig of als voorrangsrecht wordt aangewezen, wordt de premie in België
betaald of geëxporteerd bovenop de kinderbijslag.
Indien het Belgisch recht enkel aanvullend verschuldigd is, dient rekening te worden gehouden met
gelijkaardige uitkeringen die voor hetzelfde schooljaar door een andere lidstaat voor hetzelfde kind
worden toegekend (vb. schoolpremie in Frankrijk en Luxemburg).

2.2. Bilaterale verdragen
In de verdragen met Turkije, Marokko, Tunesië, Algerije en Joegoslavië 5 is de toekenning van een
verhoging niet voorzien. In de Overeenkomst met Kroatië is dit wel het geval zodat de schoolpremie wel
kan uitgevoerd worden naar Kroatië.

5

Het verdrag met Joegoslavië wordt tot nader order aangewend met de opvolgstaten.

Juridisch bulletin / Dienstvoorschriften 2006

Pagina 15 van 21

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

3. Bevoegdheid van de kinderbijslaginstellingen
De oorspronkelijk bevoegde kinderbijslaginstelling betaalt voor de maand waarin ze het brevet aflevert
aan de nieuw bevoegde instelling, de kinderbijslag en eventueel de schoolpremie ingeval deze voor die
maand verschuldigd is.

2.9. Omzendbrief van de Rijksdienst, nr. CO 1360 van 1 augustus 2006
(onverschuldigde betalingen: nieuwe verjaringstermijnen – richtlijnen)
De omzendbrief geeft toelichting bij de nieuwe verjaringstermijnen voor ten onrechte betaalde
gezinsbijslag, van toepassing vanaf 1 oktober 2006 (cf. programmawet van 20 juli 2006).
Hierna volgen enkele krachtlijnen.

1. Fout van de instelling in het voordeel van een bijslagtrekkende die te goeder trouw is
Ten aanzien van de bijslagtrekkende die te goeder trouw is, geldt een verkorte verjaringstermijn van
1 jaar als de kinderbijslaginstelling bij de beslissing tot toekenning hetzij de relevante rechtsregel niet
heeft toegepast (rechtsfout) hetzij per vergissing geen rekening heeft gehouden met de feitelijke toestand
(feitelijke fout).
Er is pas sprake van een fout vanaf het moment dat de kinderbijslaginstelling de feitelijke situatie kende
of deze als gekend kon worden beschouwd. Dit veronderstelt:
- dat de sociaal verzekerde volledig en exact de gegevens die hij dient mee te delen in het kader van
het onderzoek van zijn recht op gezinsbijslag, meedeelde aan de kinderbijslaginstelling
(cf. KB van 12 april 1984);
- dat de instelling beschikt over exacte gegevens van of meegedeeld door derden;
- dat de instelling beschikt over de nodige termijn voor de verwerking van de informatie in zijn
bezit.
De omzendbrief bespreekt de voorgaande elementen en verduidelijkt ook de begrippen goede trouw,
rechtsfout en feitelijke fout.

2. Beperking van de andere verjaringstermijnen
De bestaande termijn van tien jaar ingeval van fraude van de sociaal verzekerde wordt teruggebracht tot
5 jaar. De wettelijke definitie van fraude, die frauduleuze handelingen of valse of bewust onvolledige
verklaringen omvat, blijft identiek ten opzichte van vroeger. De jurisprudentie die in dit verband werd
ontwikkeld blijft dus van toepassing.
In de overige gevallen, wanneer er noch fraude van de sociaal verzekerde is, noch een administratieve
fout in het voordeel van de bijslagtrekkende die te goeder trouw is, wordt de ‘normale’ verjaringstermijn
teruggebracht tot 3 jaar.
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3. Toepassing van de wet in de tijd
Het nieuwe artikel 120bis KBW treedt in werking op 1 oktober 2006.
Dit betekent dat:
-

voor bedragen die ten onrechte zijn betaald na 1 oktober 2006, de nieuwe verjaringstermijnen
toepasselijk zijn;

-

voor debetten die op 30 september 2006 verjaard zijn op basis van het op die datum geldende
artikel 120bis KBW, het debet verjaard is en blijft (dus geen toepassing van de nieuwe
verjaringstermijnen);

-

voor debetten die nog niet verjaard zijn op 30 september 2006, de nieuwe verjaringstermijnen
onmiddellijk toepasselijk zijn vanaf 1 oktober 2006, met dien verstande dat dit niet mag leiden tot
een verjaringstermijn die in totaal langer is dan de oude verjaringstermijn.
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3. Dienstbrieven van de RKW

3.1. Dienstbrief van de RKW, nr. 996/59 van 24 maart 2006 (recht op kinderbijslag van de
student – concrete toepassingen van de nieuwe reglementering: sociale uitkering, stage,
verlengde tweede zittijd, doctoraatsverhandeling)

Deze dienstbrief geeft toelichting bij enkele concrete toepassingen van de nieuwe regeling betreffende het
recht op kinderbijslag voor studenten.
Het betreft:
1. Sociale uitkeringen (studenten, deeltijds onderwijs, stage)
2. Verlenging in 2005-2006 van het academiejaar 2004-2005 met een verplichte stage
(20 studiepunten)
3. Verlengde tweede zittijd
4. Voorbereiding van een doctoraatsverhandeling - doctoraatsopleiding

3.2. Dienstbrief van de RKW, nr. 997/65 van 24 maart 2006 (gezinsbijslag voor niet
vergoede werklozen – repercussies van de afschaffing van de gemeentelijke
stempelcontrole)

Sinds 15 december 2005 zijn werklozen niet meer onderworpen aan de stempelcontrole georganiseerd
door de gemeenten.
De afschaffing van de stempelcontrole heeft repercussies voor de niet vergoede volledig of tijdelijk
werkloze die tot nog toe zijn recht op kinderbijslag kon behouden mits zich te onderwerpen aan de
controles. 6
De dienstbrief geeft onderrichtingen voor het vaststellen van het recht op kinderbijslag van niet vergoede
werklozen, in afwachting van een herziening van de huidige bepalingen van het KB van 25 februari 1994.

6

Cf. artikel 56novies KBW; KB 25 februari 1994 tot bepaling van de toekenningsvoorwaarden van de
gezinsbijslag in hoofde van de werklozen, BS 29 maart 1994.
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3.3. Dienstbrief van de RKW, nr. 996/63 van 30 mei 2006 (kinderbijslag voor ontvoerde
kinderen – aanvullende richtlijnen)

Deze dienstnota geeft verduidelijking bij de richtlijnen over de toekenning van de kinderbijslag voor
ontvoerde kinderen (zie CO nr. 1353 van 9 juni 2005 en MO nr. 589 van 28 juni 2005).
Het betreft:
1. de kopie van de aangifte van de ontvoering die aan de dossierbeheerder moet bezorgd worden;
2. de aanwijzing van de voorrangsgerechtigde rechthebbende bij interne of externe samenloop;
3. de terugvordering ingeval van een onterechte klacht.

3.4. Dienstbrief van de RKW, nr. 996/65 van 20 juni 2006 (kinderen met een aandoening
– verhoging van de bedragen – context)

Met ingang van 1 mei 2006 werden de drie laagste basisbedragen voor kinderen met een aandoening in
het nieuwe stelsel opgetrokken (cf. KB van 3 mei 2006).
Deze dienstbrief gaat nader in op de motieven voor deze maatregel. U vindt er enige duiding bij het
evaluatieverslag na 2 jaar toepassing van het nieuwe stelsel van kinderbijslag voor kinderen met een
aandoening.
Verder geeft de dienstbrief onder meer toelichting bij de datum van inwerkingtreding van de maatregel en
de ingangsdatum van de betalingen van de nieuwe bedragen.
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3.5. Dienstbrief van de RKW, nr. 999/136 van 26 juni 2006 (praktische schikkingen in
verband met het recht op kinderbijslag als student – nieuw formulier P7 – opvolging van
het recht voor het school- of academiejaar 2006-2007)

Deze dienstbrief geeft toelichting bij het herwerkte controleformulier P7 betreffende het recht op
kinderbijslag van studenten.
Het controleformulier P7 bevat steeds 2 luiken. Het eerste luik beoogt de (al dan niet) validatie van de
kinderbijslag betaald tijdens het afgelopen school- of academiejaar. Het tweede luik is gericht op het
volgende school- of academiejaar en heeft tot doel de toekomstige betalingen voorlopig te rechtvaardigen.
Gelet op de hervorming van het hoger onderwijs (BaMa-structuur) en de grondige wijziging van de
kinderbijslagregelgeving (cf. KB’s van 10 augustus 2005), werd voor het school- en academiejaar
2005-2006 een overgangsformulier gebruikt. Het eerste luik van het formulier dat in september 2005
verstuurd werd, controleerde immers enerzijds een situatie volgens de oude regelgeving terwijl de
informatie op het verso van het formulier (inschrijving school) betrekking had op de nieuwe regelgeving.
Het controleformulier dat verzonden moet worden bij het begin van het schooljaar 2006-2007 bevraagt
de bijslagtrekkende en de onderwijsinstelling enkel naar gegevens die van belang zijn in het kader van de
nieuwe regelgeving.
Cf. rubriek formulieren (website) voor het formulier P7 en het informatieblad

3.6. Dienstbrief van de RKW, nr. 996/64 van 7 augustus 2006 (beroepsopleiding in een
onderneming – hoedanigheid van rechthebbende – praktische aspecten)

Deze dienstbrief bespreekt een aantal praktische aspecten van het recht op kinderbijslag dat jongeren die
verbonden zijn door een overeenkomst voor beroepsopleiding in een onderneming, kunnen openen voor
hun kinderen. 7
Het betreft onder meer de aard van de overeenkomst voor beroepsopleiding, het bewijs ervan, de
opvolging van het recht, het residuair karakter ervan, …

7

Artikel 56duodecies KBW, ingevoerd door de programmawet van 27 december 2004 (BS 31 december 2004), cf.
ministeriële omzendbrief nr. MO 588 van 17 maart 2005.
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3.7. Dienstbrief van de Rijksdienst nr. II/C/996/66/BH van 9 oktober 2006 (Toepassing
van artikel 48 KBW vanaf 1 september 2005 - Toepassing van de 240-urenregel voor
rechtgevende studenten)

De tekst van artikel 48 KBW werd vervangen door de programmawet van 11 juli 2005, met uitwerking op
1 september 2005. Ter herinnering, het nieuwe artikel 48, KBW bepaalt dat de uitwerking van het begin,
het einde of de verandering van een recht wordt uitgesteld tot de volgende maand, behoudens
uitzonderingen (zie MO 593 van 3 november 2005). De lijst met de uitzonderingen werd uitgebreid met
een addendum van 8 mei 2006, dat preciseert dat kinderbijslag tegen bepaalde voorwaarden kan
toegekend worden vanaf de eerste dag van de maand waarin het recht ontstaat, wanneer een ander recht
op kinderbijslag krachtens een Belgische, buitenlandse of internationale regeling al is stopgezet (zie
addendum van 8 mei 2006).
In een eerste punt geeft de dienstbrief in tabelvorm een overzicht van alle vragen en antwoorden naar
aanleiding van de publicatie van het eerder vermelde addendum, naast een tekst met een aantal
belangrijke punten over het ontstaan van het recht na het einde van een ander recht en over gebeurtenissen
uit hoofde van de rechtgevende kinderen.
Een tweede punt geeft, ook in tabelvorm, drie vragen en antwoorden over de praktische toepassing van de
240-urenregel die geldt voor rechtgevende kinderen (zie CO 1354 van 8 juli 2005 over de hervorming van
het hoger onderwijs).

3.8. Dienstbrief van de Rijksdienst nr. II/C/996/68/WAM van 12 oktober 2006
(Onverschuldigde betalingen – nieuwe verjaringstermijnen)

De dienstbrief geeft antwoord op de vraag of de invoering van de nieuwe verjaringstermijnen voor de
terugvordering van ten onrechte betaalde gezinsbijslag (zie CO 1360 van 1 augustus 2006) een weerslag
heeft op het percentage van de inhouding dat moet toegepast worden op later verschuldigde kinderbijslag
voor de aflossing van de schulden die enkel te wijten zijn aan de sociaal verzekerde of aan een derde
(debetten B).
De dienstbrief legt ook uit hoe de kinderbijslaginstellingen moeten tewerk gaan voor de kennisgeving en
het stuiten van de verjaring van debetten die voortkomen uit betalingen die een instelling heeft verricht in
de plaats van een instelling van een andere kinderbijslagregeling (debetten C).
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