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1 Ministeriële omzendbrieven

1.1

Ministeriële omzenbrief 598 van 5 april 2007 (Kinderen met een aandoening –
Uitbreiding van de toepassing van het nieuwe evaluatiesysteem tot een nieuwe
leeftijdscategorie)

Deze MO geeft richtlijnen voor de toepassing van het al eerder toegelichte koninklijk besluit van
29 januari 2007.
Bij de MO is een exemplaar gevoegd van het aanvraagformulier voor de medische vaststelling en ook de
tekst van het genoemde koninklijk besluit.

1.2

Ministeriële omzenbrief 599 van 16 juli 2007 (Algemene afwijkingen)

Met deze MO kent de Minister van Sociale Zaken en van Volksgezondheid een reeks algemene
afwijkingen toe op de toepassing van de kinderbijslagwet en van de wetgeving op het vlak van de
gewaarborgde gezinsbijslag. De mogelijkheid om deze afwijkingen toe te kennen is uitdrukkelijk
voorzien door deze teksten.
Deze afwijkingen betreffen:
•

De band van verwantschap of de juridische band die moet bestaan tussen het rechtgevend kind en de
rechthebbende (art. 51, §3, KBW): voor zover er geen recht is op gezinsbijslag op basis van een
andere regeling, moet de wettelijk vereiste band niet noodzakelijk bestaan voor kinderen die jonger
zijn dan 12 jaar wanneer ze beginnen deel uit te maken van het gezin van de rechthebbende, en
evenmin voor kinderen die ouder zijn dan 12 jaar wanneer ze beginnen deel uit te maken van het
gezin van de rechthebbende als ze bloedverwanten van hem zijn in de vierde graad.

•

De situatie van kinderen ingeschreven in het bevolkings- of vreemdelingenregister van een Belgische
gemeente, die hoger onderwijs volgen of aanvullend hoger onderwijs of aanvullend niet hoger
onderwijs in een land buiten de EER 1, waar de (stief)vader, de (stief)moeder of de persoon met wie de
vader of de moeder een feitelijk gezin vormt, geen winstgevende activiteit uitoefent. Deze afwijking
wordt toegestaan als het kind geen ander recht op kinderbijslag opent en is beperkt tot één jaar voor
onderwijs van het aanvullende type (afwijking van artikel 52, eerste lid, KBW).

•

De bijzondere situaties van de verlaten echtgenoot/echtgenote, van de niet vergoede zieke werknemer
die ten minste 66% arbeidsongeschikt is, van de werkneemster in bevallingsrust die geen
moederschapsuitkeringen ontvangt, van de rechthebbende wees, van de persoon die een
overlevingspensioen ontvangt op basis van de beroepsactiviteit van de overleden echtgenoot die het
recht op kinderbijslag opent krachtens de kinderbijslagwet, van de gedetineerde rechthebbende, van
de werknemer met een vervroegd pensioen van de “Radio-Télévision belge” van de Franse
Gemeenschap, van de werknemer die een uitkering ontvangt voor verlof ter voorbereiding op het
pensioen van de Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen, van de werknemer die een

1

Europese Economische Ruimte.
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ouderdomspensioen ontvangt krachtens de wetten op de verplichte verzekering voor ouderdom en
voortijdig overlijden of die na het bereiken van de leeftijd van 60 jaar een ouderdomsrente ontvangt
toegekend krachtens een regel van toepassing op alle werknemers of op bepaalde categorieën van
werknemers van eenzelfde onderneming, en van de werknemer die een rustpensioen ontvangt, met
uitzondering van een vervroegd pensioen om gezondheidsredenen, ten laste van de Staat, een
provincie, een gemeente of de Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen. Krachtens de
wettekst hangt het behoud van het recht op kinderbijslag af van de voorwaarde dat de werknemer het
recht opende op ten minste zes maandelijkse forfaitaire bijslagen in de loop van de twaalf maanden
die de gebeurtenis waarmee hij geconfronteerd wordt voorafgaan (art. 57bis, derde lid, KBW). De
afwijking van deze voorwaarde, die maar geldt als er geen ander recht op gezinsbijslag is, wordt maar
toegekend als de werknemer de voorwaarden vervulde om het recht te openen op 24 maandelijkse
forfaitaire bijslagen in de loop van de vijf jaar vóór de gebeurtenis.
•

De situatie van de vader, de moeder, de stiefvader, de stiefmoeder of de persoon met wie de vader of
de moeder een feitelijk gezin vormt, die deel uitmaakt van het gezin van het kind en die wettelijk niet
de voorrangsgerechtigde rechthebbende is. De betrokkene kan echter aanspraak maken op deze
hoedanigheid als hij een recht op kinderbijslag opent aan een voordeliger schaal. De vraag kan
terugwerkende kracht hebben tot vijf jaar vóór de inwerkingtreding van de omzendbrief.

•

Het recht op kraamgeld (art. 73bis, KBW) of op de adoptiepremie (art. 73quater, §1, KBW). De
afwijking maakt de toekenning van het kraamgeld of van de adoptiepremie mogelijk als een van de
ouders, de adoptant of zijn echtgenoot een beroepsactiviteit uitoefende als werknemer, onderworpen
aan de Belgische sociale zekerheid, gedurende 480 dagen binnen de vijf jaar vóór de geboorte of de
adoptie. Bovendien moet de moeder of de adoptant ingeschreven zijn in het bevolkings- of het
vreemdelingenregister van een Belgische gemeente, en mag er voor het kind geen ander recht op
gezinsbijslag bestaan.

•

De regeling van de gewaarborgde gezinsbijslag, waar de voorwaarde van daadwerkelijk en
ononderbroken verblijf van de aanvrager in België gedurende de vijf jaar vóór de aanvraag niet
vervuld moet zijn als de aanvrager nog leerplichtig is in België, als de aanvrager een
verblijfsvergunning in België kreeg voor onbeperkte duur, of als de aanvrager kan aantonen dat hij
daadwerkelijk en ononderbroken in België verbleef gedurende de vier jaar vóór zijn aanvraag. De
voorwaarde dat een kind dat geen band van verwantschap heeft met de aanvrager en gewaarborgde
gezinsbijslag wil ontvangen, daadwerkelijk en ononderbroken in België moet verbleven hebben
gedurende de vijf jaar vóór de aanvraag, moet niet vervuld zijn voor kinderen die jonger dan 12 jaar
zijn wanneer ze beginnen deel uit te maken van het gezin van de aanvrager, en voor kinderen ouder
dan 12 jaar wanneer ze beginnen deel uit te maken van het gezin van de aanvrager van wie ze
bloedverwant zijn in de vierde graad.

Deze afwijkingen zijn van toepassing vanaf 1 oktober 2007.
Bij deze omzendbrief is een document gevoegd dat de bestaande afwijkingen uiteenzet.
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1.3

Ministeriële omzenbrief van 13 september 2007 (Gehandicapte kinderen –
Vereenvoudigde procedures)

In deze MO worden de maatregelen uiteengezet die de procedures in het kader van het recht op de
kinderbijslagtoeslag voor gehandicapte kinderen moeten vereenvoudigen.
1. Algemene maatregelen
Er wordt een 'inlichtingenformulier' 2 ingevoerd dat uit twee delen bestaat (psychosociale en familiale
gegevens, en medische gegevens). Dat formulier, waar een toelichting bijgevoegd is, wordt naar de
aanvrager gestuurd. Als die de gevraagde informatie verzameld en ingevuld heeft, stuurt hij het formulier
rechtstreeks naar de FOD Sociale Zaken in een voorgedrukte envelop die de kinderbijslaginstelling hem
bezorgd heeft.
Voor kinderen met een aandoening die op korte termijn levensbedreigend is, wordt een 'bijzondere
evaluatieperiode zonder medisch onderzoek' ingevoerd, die uitsluitend voorziet in de indiening van
een door de behandelende arts ingevuld dossier.
Deze procedures zijn van toepassing vanaf 1 september 2007.

2. Maatregel voor kinderen geboren na 31 december 1992 en ten laatste op 1 januari 1996
Voor kinderen geboren na 31 december 1992 en ten laatste op 1 januari 1996 voor wie de nieuwe
evaluatiemethode toegepast wordt 3, voor wie voorzien is in een ambtshalve herziening na 31 december
2006 waardoor ze aanspraak kunnen maken op een hogere toeslag dan het bedrag dat ze op 31 december
2006 ontvangen, kan een specifieke procedure voor de herzieningsaanvraag toegepast worden waardoor
ze het gunstigste bedrag kunnen ontvangen met terugwerkende kracht tot 1 januari 2007.
Deze maatregel is van toepassing vanaf 13 september 2007.

3. Ambtshalve herziening op initiatief van de FOD Sociale Zekerheid
De ambtshalve herzieningen na 29 februari 2008 zullen beheerd worden door de FOD Sociale Zekerheid.
De andere worden verder beheerd door het bevoegde kinderbijslagfonds.

2 Waarvan een exemplaar bij de MO gevoegd is.
3 Zie het koninklijk besluit van 29 januari tot wijziging van de artikelen 56septies en 63 van de samengeordende wetten
betreffende de kinderbijslag voor loonarbeiders en van het koninklijk besluit van 28 maart 2003 tot uitvoering van de artikelen
47, 56septies en 63 van de samengeordende wetten betreffende de kinderbijslag voor loonarbeiders en van artikel 88 van de
programmawet (I) van 24 december 2002, BS 16 maart 2007.
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2 Omzendbrieven van de RKW

2.1

Omzendbrief van de Rijksdienst nr. 1361 van 6 november 2006 (Onvatbaarheid voor
beslag of overdracht van de gezinsbijslag na creditering op een zichtrekening)

Deze omzendbrief van de Rijksdienst bespreekt en verduidelijkt de regels inzake onvatbaarheid voor
beslag en overdracht van de gezinsbijslag, zoals bepaald door het Gerechtelijk Wetboek. De
toepassingsmodaliteiten van deze regels zijn uiteengezet in het al besproken koninklijk besluit van 4 juli
2006 houdende uitvoering van 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.

2.2

Omzenbrief van de Rijksdienst nr. 1362 van 16 februari 2007 (Strijd tegen de
werkloosheidsvallen)

Deze CO bespreekt de programmawet (I) (1) van 27 december 2006 evenals de koninklijke besluiten van
11 januari 2007, meer bepaald waar deze teksten betrekking hebben op maatregelen ter bestrijding van
werkloosheidsvallen.
De omzendbrief analyseert de vermelde bepalingen in detail. In dit verband wordt herinnerd aan de regels
die al van toepassing waren op basis van de CO 1323 van 18 mei 2000 en worden de nieuwe regels die
voortvloeien uit de besproken bepalingen belicht.
Ter herinnering: ex-werklozen en ex-invaliden die recht op de sociale toeslag openden behouden dit
recht als ze opnieuw beginnen te werken, voor acht kwartalen na dat waarin de activiteit begon, en voor
zover ze de hoedanigheid van rechthebbende met personen ten laste 4 behouden gedurende deze periode.
De teksten garanderen ook het behoud van een toeslag uit hoofde van een werknemer die een
loontrekkende activiteit aanvat, als de begunstigde van het recht in het werknemersstelsel een
bijslagtrekkende is die tot dan deze toeslag ontving in het stelsel van de gewaarborgde gezinsbijslag 5.
De betrokkene heeft recht op de toeslag voor acht kwartalen na dat waarin de activiteit begon, voor zover
de inkomsten van het gezin van de bijslagtrekkende niet hoger zijn dan het bedrag bepaald voor de
hoedanigheid van rechthebbende met personen ten laste 6.

4

Dit betekent dat hij bepaalde inkomensvoorwaarden moet vervullen. Zie het koninklijk besluit van 26 oktober
2004 tot uitvoering van de artikelen 42bis en 56, §2 van de Kinderbijslagwet. Op 1 oktober 2006 is dit bedrag
1.740,15 EUR als de bijslagtrekkende alleen woont met het kind, en 2008,39 EUR als de bijslagtrekkende
samenwoont met zijn echtgenoot/partner en het kind.
5 Hierna: ex-gewaarborgde gezinsbijslag.
6 Idem noot 1.
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Zoals bekend zijn de nieuwe bepalingen van toepassing vanaf 1 januari 2007 en kan dus enkel een
activiteit die ten vroegste op 1 januari 2007 begon, leiden tot de toepassing van het nieuwe mechanisme
voor het behoud van de toeslag.
De betaling van de toeslag kan wel onderbroken worden doordat een andere persoon de hoedanigheid
van “voorrangsgerechtigde” rechthebbende verkrijgt, zonder daarom een recht op de toeslag te openen.
De activiteit van deze “nieuwe rechthebbende” heeft voorrang op die van de “ex-werkloze”, de “exinvalide” of de “ex-gewaarborgde gezinsbijslag”. In dit geval is het recht op de toeslag beperkt tot het
kwartaal waarin deze verandering van rechthebbende zich voordeed. De toeslag wordt opnieuw betaald
indien deze “nieuwe rechthebbende” in de loop van de acht kwartalen na het kwartaal waarin de activiteit
begon, de hoedanigheid van voorrangsgerechtigde rechthebbende verliest ten voordele van de “exwerkloze”, de “ex-invalide” of de “ex-gewaarborgde gezinsbijslag”, voor zover de andere voorwaarden
vervuld blijven (hoedanigheid van rechthebbende met personen ten laste en voortzetting van de activiteit).
De besproken CO behandelt ook de praktische maatregelen voor het controleren van de
inkomensvoorwaarden tijdens de periode van activiteit. Deze maatregelen bestaan voornamelijk in het
periodiek verzenden van formulieren aan de rechthebbende of aan de bijslagtrekkende, naar gelang het
gaat om een ex-werkloze, ex-invalide of ex-gewaarborgde gezinsbijslag. Deze maatregelen zijn
weergegeven in tabelvorm als bijlage 5 van de CO.
Ten slotte worden voor een aantal praktische gevallen juridische oplossingen uiteengezet in bijlage 4 van
de CO.

2.3

Omzendbrief van de Rijksdienst nr. 1363 van 9 november 2006 + Bijlage 1 van 13
augustus 2007 (Afzien van terugvordering van onverschuldigde bijslag als de schuldenaar
in het buitenland woont)

De voorwaarden om af te zien van de terugvordering van ten onrechte uitbetaalde gezinsbijslag werden
besproken in het vademecum bij de CO 1346 van 15 december 2003. In dat kader werd de bijzondere
problematiek behandeld van het afzien van terugvordering als de schuldenaar in het buitenland woont.
Het koninklijk besluit van 26 juni 1987 tot uitvoering van artikel 119bis van de samengeordende wetten
betreffende de kinderbijslag voor loonarbeiders (BS van 10 juli 1987) bood de kinderbijslaginstellingen
de mogelijkheid om af te zien van de gedwongen uitvoering ten aanzien van een debiteur die in het
buitenland woonde en geen voor beslag vatbare goederen bezat in België of in zijn land van verblijf.
De reikwijdte van deze bepaling werd uiteengezet in de eerder vermelde CO 1346, vanuit het perspectief
van de regel die diezelfde CO bepaalde, namelijk het afzien van gedwongen uitvoering omdat de
terugvordering te onzeker of te duur zou zijn. In de praktijk werd de mogelijkheid om af te zien van een
gedwongen uitvoering ten aanzien van een debiteur die in het buitenland woont dan ook beperkt tot
gevallen waar de betrokkene geen voor beslag vatbare goederen bezat in België en zijn financiële situatie
niet in detail bekend was of weinig florissant. Dit impliceerde dat de kinderbijslaginstelling, om een
eventuele beslissing tot afzien van terugvordering te nemen, enerzijds een solvabiliteitsonderzoek in
België en in het buitenland moest hebben uitgevoerd, en anderzijds moest beschikken over een vonnis.
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Het al besproken koninklijk besluit van 5 augustus 2006 7 wijzigde de tekst van het koninklijk besluit van
26 juni 1987. Dit leidt tot een wijziging van de onderzoeksprocedure die de kinderbijslaginstellingen
moeten volgen om eventueel af te zien van de terugvordering van schulden ten aanzien van schuldenaars
die in het buitenland wonen.
Sinds 1 oktober 2006 hebben kinderbijslaginstellingen de mogelijkheid om af te zien van gerechtelijke
vervolging en van gedwongen uitvoering als de schuldenaar geen voor beslag vatbare goederen
meer bezit in België.
Deze aanpassing is beter afgestemd op de realiteit en biedt een pragmatische oplossing voor de
moeilijkheden die rijzen na het vertrek van een schuldenaar naar het buitenland. Bovendien vermijden
kinderbijslaginstellingen op die manier – met het oog op een gezond beheer van de overheidsmiddelen –
om onnodige kosten toe te voegen aan niet terugvorderbare bedragen.

2.4

Omzendbrief van de Rijksdienst 1364 van 17 november 2006 (Feitelijke scheiding na
nieuw huwelijk - sociale supplementen - verhoogde wezenbijslag in de gewaarborgde
gezinsbijslagregelin

Deze C.O. meldt de publicatie in het Belgisch Staatsblad van twee al besproken koninklijke besluiten:
− Het 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, KBW (zie commentaar);
− Het 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 gewaarborgde gezinsbijslag (zie
commentaar).

2.5

Omzendbrief van de Rijksdienst 1366 van 17 februari 2007 (Jaarlijkse evaluatie van de
noden aan informatie op papier en in elektronische vorm: actualisering van de richtlijnen
over de controle aan de hand van formulieren)

Deze CO bespreekt de methodes en regels die in 2007 moeten gevolgd worden bij het vergaren van de
nodige gegevens voor de toekenning van kinderbijslag. De CO is meer in het bijzonder gericht aan de
instellingen die kinderbijslag betalen.
De CO herinnert aan het constante streven naar een snelle en correcte betaling van de kinderbijslag via
het gebruik van gegevens die in elektronische vorm beschikbaar zijn, waarbij het ondervragen van de
sociaal verzekerde via formulieren beperkt blijft tot het strikt noodzakelijke.

7

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, BS van 22
september 2006, blz. 49761
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De CO behandelt vervolgens per thema de gegevens waarover de instelling moet beschikken om een
geldige betaling uit te voeren, en via welke kanalen deze gegevens worden geleverd.
Bij deze CO gaat een tabel met de werkwijze voor het onderzoek van het recht en voor de controle aan de
hand van formulieren.

2.6

Omzendbrief van de Rijksdienst 1365 van 14 mei 2007 (Maatregelen voor
eenoudergezinnen)

In deze CO wordt uiteengezet hoe de maatregelen voor eenoudergezinnen toegepast moeten worden. Die
maatregelen zijn bepaald in de al eerder toegelichte programmawet (1) van 27 april 2007.
In de CO worden eerst de krachtlijnen geschetst van de maandelijkse verhoging van de kinderbijslag voor
de bedoelde gezinnen en vervolgens de juridische grondslagen van dit nieuwe recht aangegeven. Ten
slotte wordt de aandacht van de lezer op een aantal punten gevestigd. De meeste van die punten staan in
de commentaar bij de genoemde programmawet. Een ervan betreft de kinderen die bijslagtrekkende zijn
voor zichzelf. Aangezien die volgens de wetgever niet als een gezin beschouwd kunnen worden, hebben
ze ook geen recht op de verhoging. In zijn eigen belang kan het kind echter een bloed- of aanverwant van
de eerste graad als bijslagtrekkende aanwijzen.
De CO heeft het verder over de bijzondere situatie van eenoudergezinnen die al een sociale toeslag
ontvangen. Ter herinnering: die hebben geen recht op de verhoging voor eenoudergezinnen. Die regel
wordt echter afgezwakt doordat voor oudergezinnen met meer dan drie kinderen die een sociale toeslag
ontvangen, die toeslag vanaf het derde kind wordt opgetrokken tot 20 euro.
Zoals al eerder gezegd, gaat deze regeling in op 1 mei 2007. De verhoging wordt dus toegekend vanaf
mei 2007. Ze wordt voor het eerst betaald op 8 juni 2007.
Verder worden praktische richtlijnen gegeven die vooral van belang zijn voor de dossierbeheerders. Er
wordt ook gewezen op de verplichting de beslissingen die de RKW in dit verband neemt te motiveren, op
grond van het Handvest van de sociaal verzekerde.
Deze CO heeft zes bijlagen:
•
•
•
•
•
•

De programmawet (1) van 27 april 2007
De verklaring om de verhoging te ontvangen voor de maand mei 2007
Het formulier voor de toekenning van de verhoging
Tekstvoorbeelden voor de afwijzing van de beslissingen
Een model voor de statistieken
Een aantal voorbeelden
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2.7

Omzendbrief van de Rijksdienst 1369 van 2 oktober 2007 (Jonge werkzoekende)

In deze omzendbrief bespreekt de Rijksdienst de wijzigingen aan de toekenning van kinderbijslag voor
jonge werkzoekenden als gevolg van het al toegelichte koninklijk besluit van 17 augustus 2007.
Deze CO omvat zes punten, met volgende titels:
1. De vereiste inzake de gevolgde studies.
2. De inschrijving als werkzoekende.
3. Schorsing van de toekenningsperiode wegens ziekte - aanvang van de toekenningsperiode op het
einde van de ziekte.
4. Verkorting van de wachttijd.
5. De winstgevende activiteit en de sociale uitkering.
6. Inwerkingtreding.
Bij elk punt wordt het verschil aangegeven tussen de oude en de nieuwe regeling. Ook wordt uiteengezet
waarom het gewettigd was nieuwe bepalingen aan te nemen.
Een model van het aanvraagformulier, aangepast aan de reglementaire wijzigingen, is bijgevoegd.

2.8

Omzendbrief van de Rijksdienst nr 949 van 31 januari 2007 - Bijlage 47/2 (Frankrijk –
Gezinsbijslag)

Deze bijlage bij de CO 949 bevat een overzichtstabel van de gezinsbijslag die per 1 januari 2007 in
Frankrijk wordt uitgekeerd.
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3 Dienstbrieven van de RKW

3.1

Dienstbrief nr. 996/67 van 7 november 2006 van de Rijksdienst (Brevet van
rechthebbende – Procedure van automatisch onderzoek van het recht)

Deze dienstbrief vormt een bijwerking van de onderrichtingen voor de goede werking van de procedure
voor het doorsturen van het brevet van rechthebbende.
Het brevet van rechthebbende is een document opgesteld voor de uitbetalingsinstellingen, dat alle
gegevens van een dossier bevat die relevant zijn voor het bepalen van de bevoegdheid van een van die
instellingen. Het heeft als doel de continuïteit van de betaling van de kinderbijslag te waarborgen. Het
wordt aangepast telkens als wets- of reglementaire wijzigingen een weerslag hebben op de inhoud ervan,
of telkens als praktische verduidelijkingen nodig zijn.
De praktische modaliteiten van het gebruik van het brevet van rechthebbende, in zijn laatste versie
(opgesteld in het raam van een protocol afgesloten in het betaalcircuit uitgebreid tot de sector van de
zelfstandigen en de RSZPPO, en verspreid met de omzendbrief 996/25 van 4 juni 2002), kende enkele
wijzigingen, waarvan met name die voortvloeiend uit de invoering van de procedure van het automatisch
onderzoek van het recht (zie C.O. 1348 van 11 februari 2004).
De dienstbrief 996/58 van 12 januari 2006 herinnerde aan de regels voor het doorsturen van het brevet
van rechthebbende, en werkte de handleiding voor de gebruiker van dit brevet bij.
De nieuwe dienstbrief past de omzendbrief 996/58 aan en geeft nieuwe verduidelijkingen, naar aanleiding
van ofwel de opmerkingen van de diverse instellingen die kinderbijslag betalen, ofwel wets- of
reglementaire wijzigingen.

3.2

Dienstbrief 996/70 van 7 november 2006 van de Rijksdienst (Recht op de toeslag voor
kinderen met een aandoening)

Deze dienstbrief vertrekt van de moeilijkheden die de uitbetalingsinstellingen ondervinden bij het
toepassen van de bepalingen over de toekenning van toeslagen voor kinderen met een aandoening (zie
artikel 47 KBW en MO 579 van 5 maart 2003) en biedt oplossingen.
Het betreft twee soorten moeilijkheden:
1. Een medische beslissing over een nieuwe vraag of een vraag om herziening kan voor een bepaalde
periode twee toekenningsperiodes onderscheiden waarvoor een verschillend aantal punten wordt
toegekend. De beslissing voor de tweede periode zal pas uitwerking hebben op de eerste dag van de
maand na de eerste maand van de periode (artikel 48 KBW). Om een onderbreking van de betaling te
vermijden in de eerste maand van de tweede periode, moet men voor deze maand een toeslag
toekennen die overeenstemt met het aantal punten waartoe beslist werd voor de eerste periode.
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2. Bij een nieuw onderzoek na een betwisting van een medische beslissing besluit de geneesheer tot:
•
•

3.3

ofwel de toekenning van een hoger aantal punten voor een verstreken en een toekomstige periode.
In dat geval regulariseert men voor het verleden binnen de grenzen van artikel 48 KBW en de
verjaring van artikel 120 KBW.
ofwel de toekenning van een lager aantal punten voor een verstreken en een toekomstige periode.
In dat geval vordert men omwille van de rechtszekerheid de bedragen uitgekeerd voor het
verleden niet terug.

Dienstbrief van de Rijksdienst nr. 996/74 van 6 april 2007 (CO 1362 – Praktische vragen)

Deze dienstbrief van de Rijksdienst bevat in tabelvorm alle praktische vragen in verband met de
toepassing van de CO 1362, die al besproken werd.
Bij de dienstbrief is het model gevoegd voor de halfjaarlijkse statistieken over de maatregelen ter
bestrijding van de werkloosheidsvallen, meer bepaald in verband met het hervatten van het werk.
Ten slotte preciseert de dienstbrief de wijzigingen die moeten aangebracht worden aan de Franstalige en
de Nederlandstalige versies van de tekst van de CO 1362.
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