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1. Wetten

1.1. Wet van 7 maart 2006 tot wijziging van de wet van 3 juli 2005 betreffende de rechten
van vrijwilligers en van de wet van 27 december 2005 houdende diverse bepalingen
(vrijwilligers – datum van inwerkingtreding van de wettelijke bepalingen)
BS 13 april 2006
Deze wet stelt de datum van inwerkingtreding van de wettelijke bepalingen inzake de rechten van
vrijwilligers - initieel voorzien op 1 februari 2006 - uit tot 1 augustus 2006.
De Rijksdienst zal binnen afzienbare tijd onderrichtingen verstrekken over de weerslag van
vrijwilligersvergoedingen op de toekenning van de kinderbijslag.

1.2. Programmawet van 20 juli 2006 (strijd tegen de sociale fraude (uitbreiding van het
‘Kadaster van de kinderbijslag’ tot de overheidssector) – nieuwe
verjaringstermijnen voor de terugvordering van ten onrechte betaalde
gezinsbijslag)
BS 28 juli 2006

De artikelen 33 tot 37 van de programmawet bevatten de voor de kinderbijslagregeling relevante
bepalingen.
1. Uitbreiding van het ‘Kadaster van de kinderbijslag’ tot de overheidssector
In het kader van de strijd tegen fraude bij de sociale uitkeringen dienen de overheidsinstellingen die zelf
de kinderbijslag betalen aan hun personeel, vanaf 1 april 2007 hun dossiers te integreren in het
bijzonder repertorium van de personen bedoeld in artikel 6, tweede lid, 2°, van de wet van 15 januari
1990 betreffende de oprichting en organisatie van een Kruispuntbank van de sociale zekerheid.
Dit repertorium, dat ‘Kadaster van de kinderbijslag’ wordt genoemd, wordt beheerd door de RKW. Het
bevat de persoonsgegevens van de sociaal verzekerden in de kinderbijslagdossiers die beheerd worden
door de RKW (o.m. de dossiers beheerd voor rekening van derden), de kinderbijslagfondsen, de NMBS,
de RSZPPO en De Post. Daarnaast maakt het Kadaster het mogelijk na te gaan of er reeds een ander
kinderbijslagfonds optreedt voor dezelfde actoren van het dossier en voor welke periode er reeds
betalingen werden uitgevoerd. Het vormt zo een instrument ter voorkoming van samenloop van de
rechten op kinderbijslag of kraamgeld. Het Kadaster kan deze rol maar ten volle vervullen als alle
instellingen die kinderbijslag toekennen, met inbegrip van de overheidsinstellingen, eraan deelnemen.
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2. Aanpassing van de verjaringstermijnen voor de terugvordering van ten onrechte betaalde
gezinsbijslag
Tot nog toe verjaarde het recht om de onverschuldigde betalingen terug te vorderen na het verstrijken van
een termijn van vijf jaar of tien jaar ingeval van fraude.
Vanaf 1 oktober 2006 zijn aangepaste verjaringstermijnen van toepassing, als volgt:
•

ingeval van een administratieve fout in het voordeel van een bijslagtrekkende die te goeder
trouw is, geldt een nieuwe verjaringstermijn van 1 jaar;

•

ingeval van fraude wordt de verjaringstermijn van 10 jaar vervangen door een termijn van 5 jaar;

•

in de andere gevallen wordt de verjaringstermijn van 5 jaar vervangen door een termijn van
3 jaar.

De herziening van de verjaringstermijnen vloeit voort uit de rechtspraak van het Hof van Cassatie (arrest
van 6 mei 2002) en van het Arbitragehof (arrest nr. 13/2005 van 19 januari 2005).
De nieuwe verjaringstermijnen gelden voor de werknemersregeling (artikel 120bis KBW) en voor de
regeling van de gewaarborgde gezinsbijslag (artikel 9, § 1 van de wet van 20 juli 1971 tot instelling van
gewaarborgde gezinsbijslag).
De omzendbrief van de Rijksdienst, nr. CO 1360 van 1 augustus 2006 geeft toelichting bij de nieuwe
bepalingen.

1.3. Wet van 20 juli 2006 houdende diverse bepalingen (voorkomen van korte
onderbrekingen in de uitbetaling van de kinderbijslag – samenloop van residuaire
rechten op kinderbijslag – afstemmen van de Kinderbijslagwet op de nieuwe
bepalingen inzake adoptie)

BS 28 juli 2006

Hierna volgt een overzicht van de wettelijke bepalingen met een weerslag op de kinderbijslag.
1. Ontstaan van het recht op kinderbijslag - correctiemaatregel
Sinds 1 september 2005 bepaalt artikel 48 KBW dat een gebeurtenis die aanleiding geeft tot de
toekenning, het verlies of de wijziging van het recht op kinderbijslag, systematisch uitwerking heeft 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 (cf. programmawet 11 juli 2005).
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In afwijking van dit algemeen principe 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.
Voorbeeld:
Een persoon levert arbeidsprestaties in Nederland tot 31 maart. Vanaf 1 april is hij in dienst van een
Belgische werkgever. Er is kinderbijslag betaald door Nederland voor de maand maart, maar niet voor de
maand april, de maand waarin het Belgisch recht op kinderbijslag ontstond. De kinderbijslag zal vanaf 1
april toegekend worden krachtens de Kinderbijslagwet.
Deze bepaling treedt in werking met ingang van 1 september 2005, de datum van inwerkingtreding
van de programmawet van 11 juli 2005.
Merk op dat – vooruitlopend op de goedkeuring van de nieuwe wettelijke bepalingen – reeds de nodige
onderrichtingen werden meegedeeld aan de kinderbijslaginstellingen (addendum bij de ministeriële
omzendbrief nr. 593 van 8 mei 2006).
2. Samenloop van residuaire rechten op kinderbijslag – wettelijke regeling
Diverse artikelen van de Kinderbijslagwet bepalen zogenaamde ‘residuaire rechten’. Het bestaan van
deze rechten op kinderbijslag is afhankelijk van het ontbreken van andere samenlopende rechten in hetzij
de Kinderbijslagwet hetzij de kinderbijslagregeling voor zelfstandigen, de statuten van een internationale
instelling of een buitenlandse regeling.
Ingeval van samenloop van verschillende residuaire rechten, is het de vraag welk residuair recht bij
voorrang van toepassing is.
Tot nog toe bepaalden administratieve richtlijnen de voorrang op grond van de aard van de residuaire
rechten. Vanaf 1 oktober 2006 wordt de samenloop geregeld op grond van de personen die het recht
kunnen openen: artikel 64 KBW werd gewijzigd zodat ingeval van samenloop van verschillende
residuaire rechten, de algemene wettelijke voorrangsorde van toepassing is. De voorrang zal
achtereenvolgens worden toegekend aan de vader, de moeder, de stiefvader, de stiefmoeder, en bij gebrek
daaraan, aan de oudste van de andere rechthebbenden.
Vb. De vader die een beroepsopleiding volgt in een onderneming krijgt voorrang op de moeder die is
tewerkgesteld als huisbediende.
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3. Aanpassing van de Kinderbijslagwet aan de nieuwe bepalingen inzake adoptie
De artikelen 69, 73quater en 120 KBW werden afgestemd op de gewijzigde basisvoorwaarden en de
procedure inzake adoptie.
3.1. Adoptie door verschillende personen: bepalen van de bijslagtrekkende
Artikel 69, § 1, vijfde lid KBW, dat bepaalt wie de gezinsbijslag ontvangt bij adoptie van een kind, werd
gewijzigd ingevolge de hervormingen in het burgerlijk recht die adoptie door samenwonenden van
verschillend geslacht 1 en adoptie door echtgenoten of samenwonenden van hetzelfde geslacht 2 mogelijk
hebben gemaakt.
Terwijl artikel 69 KBW tot nog toe gericht was op de adoptie door echtgenoten van verschillend geslacht,
voorziet het met ingang van 1 september 2005 de adoptie door echtgenoten of samenwonenden. Bij
gebrek aan akkoord tussen de adoptanten over de aanduiding van de adoptant die de premie zal
ontvangen of bij niet-aanwijzing, wordt de premie betaald aan de vrouwelijke adoptant indien de
adoptanten van verschillend geslacht zijn of aan de oudste adoptant als ze van hetzelfde geslacht
zijn.
3.2. Adoptieprocedure
De artikelen 73quater en 120 KBW die respectievelijk de toekenningsvoorwaarden van de adoptiepremie
en de berekening van de verjaringstermijn voor de betaling ervan bepalen, werden met ingang van 1
september 2005 aangepast ingevolge de nieuwe adoptieprocedure.
Terwijl vroeger de adoptie tot stand kwam via het verlijden van een adoptieakte (gevolgd door een
rechterlijke homologatie), verloopt dit sinds 1 september 2005 via een gerechtelijke procedure. Voortaan
wordt de adoptie derhalve gerealiseerd via een vonnis dat uitwerking krijgt op de datum van de
indiening van het verzoekschrift.
De terminologie van de artikelen 73quater en 120 KBW werd aangepast zodat de bepalingen, naast de
term adoptieakte, ook verwijzen naar een verzoekschrift om adoptie. Het behoud van de verwijzing
naar de term adoptieakte moest behouden blijven om de rechten te waarborgen van de sociaal
verzekerden die adopteerden volgens de oude procedure, in België, of volgens een niet-gerechtelijke
procedure in het buitenland.
De wijzigingen hebben uitwerking met ingang van 1 september 2005, de datum van inwerkingtreding
van de wet van 24 april 2003.
Er zullen onderrichtingen worden verstrekt via een ministeriële omzendbrief.

1

Wet van 24 april 2003 tot hervorming van de adoptie, BS 16 mei 2003.
Wet van 18 mei 2006 tot wijziging van een aantal bepalingen van het Burgerlijk Wetboek, teneinde adoptie door
personen van hetzelfde geslacht mogelijk te maken, BS 20 juni 2006.

2
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2. Koninklijke besluiten
2.1. 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
voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, BS 28 november 2003 (medische
deskundige onderzoeken – tarief voor erelonen en kosten – indexatie van de
bedragen op 1 januari 2006)
BS 26 januari 2006
De in artikel 1, eerste lid, 1°, 2° en 3°, a), b), c) en d) van het bovenvermelde koninklijk besluit
opgenomen bedragen zijn, voor het jaar 2006:
1°
a) persoonlijk ereloon van de deskundige: 321,60 EUR;
b) indien het onderzoek uitgevoerd wordt door een psychiater of door een neuropsychiater: 381, 45
EUR;
2° administratieve kosten: 96,22 EUR;
3° kosten voor de bijkomende onderzoeken:
a) medische onderzoeken behalve degenen in b) bedoeld: zie nomenclatuur RIZIV;
b) onderzoeken uitgevoerd door een psychiater of door een neuropsychiater: 188,53 EUR;
c) onderzoeken uitgevoerd door een psycholoog, met volledige reeks testen of door een ergoloog:
130,73 EUR;
d) elk ander onderzoek of advies niet bedoeld in a), b) of c): 65,36 EUR.
Deze bedragen zijn van toepassing voor de expertises waarvan het definitieve verslag neergelegd wordt
vanaf 1 januari 2006.
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2.2. 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 studiën voorbereidt (officieuze
gecoördineerde Duitse versie)
BS 2 februari 2006

2.3. Koninklijk besluit van 6 maart 1979 tot bepaling van de voorwaarden waaronder
kinderbijslag wordt verleend ten behoeve van het kind dat verbonden is door een
leerovereenkomst (officieuze gecoördineerde Duitse versie)
BS 2 februari 2006

2.4. 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 (officieuze gecoördineerde Duitse versie)
BS 2 maart 2006

2.5. Koninklijk besluit van 12 januari 2006 tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van
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 (officieuze gecoördineerde Duitse versie)
BS 14 maart 2006

2.6. Koninklijk besluit van 12 augustus 1985 tot uitvoering van artikel 62, § 5, van de
samengeordende wetten betreffende de kinderbijslag voor loonarbeiders (officieuze
gecoördineerde Duitse versie)
BS 12 april 2006
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2.7. Koninklijk besluit van 3 mei 2006 tot wijziging van artikel 47, § 2 KBW en het koninklijk
besluit van 28 maart 2003 tot uitvoering van de artikelen 47, 56septies en 63 KBW en
van artikel 88 van de programmawet (I) van 24 december 2002 (verhoogde
kinderbijslag voor kinderen met een aandoening – verhoging van de drie laagste
basisbedragen – nieuwe categorie rechtgevende kinderen)
BS 1 juni 2006

Dit koninklijk besluit wijzigt artikel 47, § 2, eerste lid KBW alsook artikel 8, § 2 en bijlage 1 van het
voormeld KB van 28 maart 2003.
Het KB corrigeert het in 2003 hervormde stelsel van de verhoogde kinderbijslag voor kinderen met een
aandoening op drie punten.
1. Optrekking van de drie laagste basisbedragen
De drie laagste basisbedragen van het nieuwe stelsel werden met ingang van 1 mei 2006 aanzienlijk
opgetrokken:
● 60 EUR → 79,91 EUR: voor het kind dat minimum 6 en maximum 8 punten behaalt in de
drie pijlers samen;
● 150 EUR → 186,47 EUR: voor het kind dat min. 9 en max. 11 ptn. behaalt in de drie pijlers samen;
● 250 EUR → 307,81 EUR: voor het kind dat min. 12 en max. 14 ptn. behaalt in de drie pijlers samen.
Doel van deze maatregel is te vermijden dat – aangezien de overgangsregeling sinds 1 mei 2006
begint af te lopen voor sommige kinderen – een deel van de rechtgevende kinderen zou terugvallen
op een lager bedrag. Tijdens die overgangsregeling werd namelijk voor kinderen geboren na 1 januari
1996 – die dus principieel onder de toepassing van het nieuwe stelsel vallen – in bepaalde gevallen toch
nog de oude regeling toegepast indien die voordeliger was voor het kind (behoud van verworven rechten).
2. Nieuwe categorie
Er werd een nieuwe categorie rechtgevende kinderen toegevoegd. Voor het kind dat minimum 4
punten behaalt in de eerste pijler en minimum 6 punten en maximum 11 punten behaalt over de
drie pijlers, kan een bedrag van 307,81 EUR worden toegekend.
Via deze differentiëring van het systeem voor kinderen die minimum 4 punten totaliseren in de eerste
pijler, wordt beoogd een eventuele vermindering van het bedrag van de kinderbijslag bij de overgang van
het oude naar het nieuwe stelsel zoveel mogelijk te beperken. 3
3

Merk op dat voor het kind dat minimum 4 punten behaalt in de eerste pijler en maximum 5 punten behaalt in de
drie pijlers samen, een bedrag van 60 EUR kan worden toegekend.
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3. Gehoorapparaten en cochleair implant
Voor kinderen met een gehoorprothese en cochleair implant werd de leeftijdsgrens van 6 jaar vervangen
door de moeilijkheidsgraad om de voornoemde prothese of implant te hanteren.
De reden voor deze correctie is dat het criterium van de leeftijdsgrens niet pertinent is voor kinderen met
onder meer een mentale retardatie.
De wijzigingen hebben uitwerking met ingang van 1 mei 2006.

De ministeriële omzendbrief nr. 594 van 26 april 2006 geeft een totaaloverzicht van de categorieën
rechtgevende kinderen en de overeenstemmende (geïndexeerde) bedragen.

2.8. Koninklijk besluit van 4 juli 2006 houdende uitvoering van het artikel 1411bis, § 2 en § 3,
van het Gerechtelijk Wetboek en tot vaststelling van de inwerkingtreding van de
artikelen 4 tot 8 van de wet van 27 december 2005 houdende diverse bepalingen
(onvatbaarheid voor beslag en onoverdraagbaarheid van de gezinsbijslag na
creditering op een zichtrekening - tracering - bijzondere codes)
BS 14 juli 2006

Dit besluit geeft uitvoering aan artikel 1411bis, §§ 2 en 3, Ger. W., zoals gewijzigd door de wet van 27
december 2005 houdende diverse bepalingen, BS 30 december 2005. Enkel de artikelen 1, 2 en 4 van het
KB zijn relevant voor de kinderbijslagregeling.
Vanaf 1 januari 2007 zullen de sociale uitkeringen die door het Gerechtelijk Wetboek beschermd worden
tegen beslag of overdracht, en dus onder meer de gezinsbijslag, deze bescherming behouden gedurende
30 dagen vanaf de creditering op een zichtrekening. Tot nog toe verloren de uitkeringen die bescherming
na de creditering doordat ze niet meer identificeerbaar waren.
De beschermde bedragen zullen bij de storting een bijzondere code krijgen zodat ze getraceerd
kunnen worden. Artikel 1 van het KB bepaalt de wijze van codering (cf. gezinsbijslag, artikel 1, 3° van
het KB).
Voor een betaling in contanten geldt de automatische bescherming enkel wanneer het de schuldenaar van
de betaling is die het bedrag in contanten stort op de zichtrekening (artikel 2 KB). Is het de sociaal
verzekerde zelf die het bedrag contant int en vervolgens op zijn zichtrekening plaatst (vb. inning van de
kinderbijslag via een circulaire cheque), dan geldt de bescherming niet.

Juridisch bulletin / Wetgeving 2006

Pagina 11 van 19

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

De nieuwe bepalingen versterken het principe van onvatbaarheid voor beslag en onoverdraagbaarheid van
ondermeer kinderbijslag in belangrijke mate: er is een aanzienlijke reductie van het risico dat een
schuldeiser zou kunnen beslag leggen op sociale uitkeringen die gecrediteerd zijn op een zichtrekening.
Dit impliceert dat de betaling op een zichtrekening kan toenemen ten nadele van het gebruik van
betaalmiddelen zoals de circulaire cheque. De betaling op een zichtrekening impliceert immers minder
risico’s van diefstal en verlies en is voor de sociaal verzekerde de veiligste en de goedkoopste
betaalwijze.
Dit KB treedt in werking op 1 januari 2007.
De richtlijnen voor de concrete toepassing van deze bepalingen zullen via een omzendbrief worden
verstrekt.

2.9. Koninklijk besluit van 20 juli 2006 tot verhoging van de leeftijdstoeslagen bedoeld in de
artikelen 44 en 44bis KBW en tot wijziging van het koninklijk besluit van 25 oktober 1971
tot uitvoering van de wet van 20 juli 1971 tot instelling van gewaarborgde gezinsbijslag
(invoering van een schoolpremie)
BS 27 juli 2006

Dit KB voert voor het schooljaar 2006 - 2007 een schoolpremie in. Doel van deze premie is het
ondersteunen en stimuleren van de koopkracht van de gezinnen met leerplichtige kinderen bij het
begin van het schooljaar, een periode waarin zij geconfronteerd worden met specifieke kosten voor de
zorg en de scholing van de kinderen.
De schoolpremie wordt toegekend onder de vorm van een verhoging van de leeftijdsbijslag. 4
Het besluit bepaalt de bedragen en de betalingswijze.
Het gaat om de volgende bedragen:
-

50 EUR: voor kinderen van 6 tot 12 jaar
(kinderen geboren van 1 juli 1994 tot 31 december 2000)

-

70 EUR: voor kinderen van 12 tot 17 jaar
(kinderen geboren van 1 januari 1989 tot 30 juni 1994)

De omzendbrief van de Rijksdienst, nr. CO 1359 van 26 juli 2006 bespreekt de voorwaarden voor de
toekenning van de schoolpremie.
Het besluit heeft uitwerking met ingang van 1 juli 2006.

4

Op basis van artikel 75, eerste lid, KBW, beschikt de Koning over de bevoegdheid om bij in Ministerraad
overlegd besluit de leeftijdsbijslagen bedoeld bij de artikelen 44 en 44bis, KBW, te verhogen.
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2.10.
Koninklijk besluit van 20 juli 2006 tot wijziging van het koninklijk besluit van 9 juni
1999 betreffende de beheersrekening en de administratieve reserve van de
kinderbijslagfondsen (administratiekosten kinderbijslagfondsen – schoolpremie)
BS 27 juli 2006

Ingevolge de invoering van de schoolpremie bepaalt dit besluit de administratiekosten die worden
toegekend aan de kinderbijslagfondsen voor de betaling van de verhogingen van de leeftijdstoeslagen.
Hiertoe werd artikel 2, eerste lid, 3°, b), van het KB van 9 juni 1999 betreffende de beheersrekening en de
administratieve reserve van de kinderbijslagfondsen aangevuld.
Dit besluit is in werking getreden op 1 augustus 2006.

2.11.
Koninklijk besluit van 19 juli 2006 tot goedkeuring van de tweede
bestuursovereenkomst van de Rijksdienst voor Kinderbijslag voor Werknemers (tweede
bestuursovereenkomst RKW)
BS 22 september 2006

De Rijksdienst voor Kinderbijslag voor Werknemers maakt sinds jaar en dag werk van het leveren van
een kwaliteitsvolle dienstverlening. In dat kader werden in het verleden reeds vele initiatieven genomen
om de efficiëntie en de effectiviteit te verhogen. De bestuursovereenkomst die de Rijksdienst en de Staat
afsloten voor de periode 2002-2004, en die verlengd werd met een jaar, formaliseerde de binnen de
Rijksdienst te nemen en reeds genomen initiatieven.
Uit het verslag over de realisatie van de verbintenissen dat werd voorgelegd aan de Ministerraad bleek dat
de RKW de meeste doelstellingen effectief heeft gerealiseerd. De evaluatieverslagen van de
regeringscommissarissen bevestigen alleen maar deze positieve resultaten. Het structurele
personeelstekort van de voorbije jaren impliceerde evenwel dat niet alle aangegane verbintenissen
volledig en tijdig konden uitgevoerd worden en dat er voorrang moest worden gegeven aan de prioritaire
doelstellingen, namelijk het waarborgen aan de gezinnen van een stipte betaling van hun kinderbijslag.
De positieve resultaten van de eerste bestuursovereenkomst zijn voor de RKW een stimulans om de
inspanningen voor het verbeteren van de dienstverlening verder te zetten. Voor de periode 20062008 heeft de Rijksdienst een nieuwe overeenkomst afgesloten die op 31 maart 2006 door de
Ministerraad werd goedgekeurd. De tweede bestuursovereenkomst bouwt voort op de resultaten van de
eerste overeenkomst maar legt verschillende nieuwe accenten. Bij het opstellen van de tweede
bestuursovereenkomst vertrok de RKW van de strategische doelstelling die hij in zijn dagelijkse werking
wil bereiken: “De gezinnen maximaal bijstaan in de volledige en effectieve uitoefening van hun potentiële
rechten op gezinsbijslag, met zo min mogelijk tussenkomst van hun kant, en het behoud ervan verder
waarborgen.”
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Om deze doelstelling te realiseren werd de tweede bestuursovereenkomst opgebouwd rond een aantal
krachtlijnen die de rode draad vormen door de verschillende opdrachten en taken die de RKW uitvoert:
-

Garanderen van het potentieel recht met een minimale administratieve last voor de gezinnen;

-

Zorgen voor een lage toegangsdrempel zodat iedereen toegang heeft tot het stelsel en tot
informatie met betrekking tot kinderbijslag en kraamgeld;

-

Een ruime beschikbaarheid van onze diensten bieden;

-

Het uitbouwen van een moderne dienstverlening. Dit houdt in dat de gezinnen snel bediend
worden en dat het recht correct en voor iedereen op dezelfde manier toegepast wordt;

-

Actief meewerken aan een optimale werking van het stelsel door volwaardig deel te nemen aan het
beleid en door de effectiviteit van het hele stelsel te verhogen.

In de tweede bestuursovereenkomst werd er naar gestreefd om alle inspanningen van de medewerkers
te valoriseren en alle activiteiten die nodig zijn voor het bereiken van de objectieven vast te leggen.
De RKW heeft in de bestuursovereenkomst dan ook verbintenissen vastgelegd voor alle opdrachten die
uitgevoerd worden:
-

regulator van het kinderbijslagstelsel;

-

betaling van de kinderbijslag en het kraamgeld;

-

Fonds voor Collectieve Uitrustingen en Diensten;

-

beleidsvoorbereiding, -advisering en -ondersteuning;

-

informatie- en communicatiebeleid.

Elke opdracht en deelopdracht is vastgelegd in een beleidsdoelstelling, die in meerdere operationele
doelstellingen wordt opgesplitst. Voor de realisatie van deze doelstellingen werden concrete initiatieven
(verbintenissen) geformuleerd alsook de omgevingsfactoren die een invloed kunnen uitoefenen op het
realiseren van de initiatieven. De uitvoering van deze initiatieven wordt opgevolgd door
resultaatsindicatoren die meten in welke mate de doelstellingen bereikt werden. Ten slotte geeft de
meerwaarde aan hoe het uitvoeren van de verbintenissen leidt tot een voordeel voor de gezinnen of voor
het beheer van het stelsel.
Omdat bij de uitvoering van de eerste bestuursovereenkomst onvoldoende rekening werd gehouden met
de financiële noden van de Rijksdienst, werden de beheerskredieten voor de bestuursovereenkomst 20062008 bepaald op basis van de Activity Based Budgeting (ABB) methodologie. Dit is een methode voor
het ramen van toekomstige kredieten aan de hand van de omvang, het niveau en de complexiteit van de te
realiseren verbintenissen. Zo kan de RKW op een objectieve en transparante manier de middelen
berekenen die nodig zijn voor de realisatie van de engagementen die hij aangaat. Tijdens de trilaterale
onderhandelingen werd deze nieuwe berekeningswijze voor de kredieten aanvaard en geapprecieerd door
de andere onderhandelingspartijen. Weliswaar is de berekening van de toe te kennen kredieten voor de
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jaren 2007 en 2008 vastgelegd volgens specifieke regels die gelden voor alle sectoren van de sociale
zekerheid.
De nieuwe bestuursovereenkomst heeft betrekking op de periode van 1 januari 2006 tot 31
december 2008.

2.12.
Koninklijk besluit van 5 augustus 2006 tot wijziging van het koninklijk besluit van
26 juni 1987 tot uitvoering van artikel 119bis van de samengeordende wetten
betreffende de kinderbijslag voor loonarbeiders (afzien van terugvordering debiteuren in het buitenland – procedure)
BS 22 september 2006

Dit KB wijzigt de onderzoeksprocedure die de kinderbijslaginstellingen moeten respecteren om
desgevallend af te zien van de terugvordering van debetten ten aanzien van debiteuren die in het
buitenland verblijven. 5
Tot nog toe diende de kinderbijslaginstelling steeds in het bezit te zijn van een vonnis en diende zij een
solvabiliteitsonderzoek te hebben gedaan in België en in het buitenland alvorens zij een beslissing kon
nemen.
Vanaf 1 oktober 2006 heeft de kinderbijslaginstelling de mogelijkheid om af te zien van
gerechtelijke vervolging en van de gedwongen tenuitvoerlegging zodra de debiteur in België geen
voor beslag vatbare goederen meer bezit. Deze aanpassing sluit beter aan bij de realiteit en biedt een
pragmatische oplossing voor de moeilijkheden die ontstaan door het vertrek van een debiteur naar het
buitenland. Bovendien stelt het de kinderbijslaginstellingen in staat om - met het oog op een goed beheer
van de overheidsgelden - de oninvorderbare bedragen niet langer te doen aangroeien met nodeloze kosten.

2.13.
Koninklijk besluit van 3 oktober 2006 tot wijziging van het koninklijk besluit van 26
oktober 2004 tot uitvoering van de artikelen 42bis en 56, § 2 van de samengeordende
wetten betreffende de kinderbijslag voor loonarbeiders (Sociale toeslagen – Feitelijke
scheiding – Herstel van verloren rechten – Voorwaarden)
B.S., 24 oktober 2006
De tekst van de samengeordende wetten betreffende de kinderbijslag voor loonarbeiders, in de versie van
vóór de programmawet van 27 december 2004, stelde dat het (nieuwe) huwelijk van de overlevende
ouder of van de overlevende echtgenoot, of diens vorming van een feitelijk gezin, leidde tot het verlies
van bepaalde rechten. Dit was het geval:

5

Artikel 4 van het KB van 26 juni 1987 tot uitvoering van artikel 119bis KBW.
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- voor de wees van een werknemer (art. 56bis, KBW), evenals voor de wees van een gehandicapte
rechthebbende (art. 56quinquies, KBW), die de verhoogde schaal van de wezenbijslag verloren;
- voor de gerechtigde op een overlevingspensioen (art. 56quater, KBW), die de hoedanigheid van
rechthebbende verloor;
- voor de overlevende echtgenoot van een rechthebbende die het recht opende als rechtgevend kind (art.
56sexies, KBW), die de hoedanigheid van rechthebbende verloor.
Als de overlevende ouder een (nieuw) huwelijk was aangegaan, werden de verloren rechten maar hersteld
wanneer het (nieuwe) huwelijk werd ontbonden, of, vóór die datum, wanneer een rechter aan de
echtgenoten die aan het scheiden waren een afzonderlijke verblijfplaats toewees.
Met zijn arrest van 10 december 2003 (A.H., 10 december 2003, nr. 159/2003) oordeelde het
Arbitragehof dat artikel 56bis, KBW in strijd was met het gelijkheidsprincipe, omdat het recht op
verhoogde wezenbijslag onmiddellijk werd herverkregen in geval van ontbinding van het feitelijk gezin
dat de overlevende ouder opnieuw had gevormd, terwijl als de overlevende ouder een nieuw huwelijk was
aangegaan, het recht maar werd toegekend als het huwelijk gevolgd was door een scheiding van tafel en
bed of een feitelijke scheiding, bekrachtigd door een vonnis.
Bijgevolg wijzigde de programmawet van 27 december 2004 in de samengeordende wetten de
voorwaarden waaronder een voordeliger recht kon hersteld worden na de feitelijke scheiding van het
echtpaar, evenals wegens de ontbinding van een feitelijk gezin. Voortaan worden rechten verloren wegens
het (nieuwe) huwelijk of het vormen van een feitelijk gezin weer toegekend vanaf de scheiding, als die is
vastgesteld door afzonderlijke officiële woonplaatsen of, tenminste, door officiële bewijzen van
afzonderlijke woonplaatsen (zie Juridisch Bulletin, archieven 2004, blz. 5).
Ter wille van de samenhang in de regeling werd de tekst van het koninklijk besluit van 26 oktober 2004
tot uitvoering van de artikelen 42bis en 56, § 2 van de samengeordende wetten betreffende de
kinderbijslag voor loonarbeiders aangepast. Deze aanpassing was noodzakelijk omdat het eerder
vermelde besluit bepaalde dat, in geval van scheiding van de bijslagtrekkende en de rechthebbende, de
toeslagen niet langer verschuldigd waren in geval de bijslagtrekkende een (nieuw) huwelijk aanging of
een feitelijk gezin vormde.
Krachtens het koninklijk besluit van 3 oktober 2006, waarvan hierboven sprake, wordt de betaling van de
voordelen hersteld vanaf de feitelijke scheiding van de betrokken actoren, op voorwaarde dat de scheiding
is vastgesteld door afzonderlijke officiële woonplaatsen of door officiële bewijzen van afzonderlijke
woonplaatsen.
Dit koninklijk besluit treedt in werking op 1 november 2006.
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2.14.
Koninklijk besluit van 3 oktober 2006 tot wijziging van het koninklijk besluit van 25
oktober 1971 tot uitvoering van de wet van 20 juli 1971 tot instelling van de
gewaarborgde gezinsbijslag (Gewaarborgde gezinsbijslag – Feitelijke scheiding –
Wezenbijslag aan de verhoogde schaal – Herstel van verloren rechten –
Voorwaarden)

B.S., 24 oktober 2006

Naar aanleiding van het arrest van het Arbitragehof van 10 december 2003 (A.H., 10 december 2003, nr.
159/2003) werd de regeling van de kinderbijslag voor werknemers aangepast, zodat rechten verloren
wegens het (nieuwe) huwelijk of het vormen van een feitelijk gezin opnieuw toegekend worden vanaf de
scheiding, als die is vastgesteld door afzonderlijke officiële woonplaatsen of door officiële bewijzen van
afzonderlijke woonplaatsen (zie Juridisch Bulletin, archieven 2004, blz. 5).
Deze wijziging impliceerde een aanpassing van de regeling van de gewaarborgde gezinsbijslag. Het
eerder vermelde koninklijk besluit van 25 oktober 1971 bepaalde namelijk dat de betaling van de
wezenbijslag aan de verhoogde schaal werd teruggebracht tot de gewone schaal in geval van (nieuw)
huwelijk of de vorming van een feitelijk gezin door de overlevende ouder. Als de overlevende ouder een
(nieuw) huwelijk aangegaan was, werden de verloren rechten maar hersteld wanneer het (nieuwe)
huwelijk werd ontbonden, of, vóór die datum, wanneer een rechter aan de echtgenoten die aan het
scheiden waren een afzonderlijke verblijfplaats toewees, wat niet vereist was in het geval dat de
overlevende ouder een (nieuw) feitelijk gezin vormde.
Het koninklijk besluit van 3 oktober 2006, van kracht sinds 1 november 2006, herstelt de betaling van het
voordeel in kwestie vanaf de feitelijke scheiding van de betrokken actoren, op voorwaarde dat de
scheiding is vastgesteld door afzonderlijke officiële woonplaatsen of door officiële bewijzen van het
bestaan van afzonderlijke woonplaatsen.
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3. Ministeriële besluiten
/
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4. Andere
/
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